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Propaganda irregular gera 25

ocomwOOOPOlV denúncias contra candidatos
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Até ontem, foram 12 representnções e quatro mondados de busco cumpridos.

Especialistas presentes' no Con
gresso Brasileiro de Dermatologia
chegaram a um consenso sobre
o que todo adolescente aprende
na prática: a acne tem um im

pacto negativo na auto-estima

,

e no convívio social dos jovens.
Dados da SBD (Sociedade Brasi-

, leira de Dermatologia) Indicam
que a doença incomoda mais do
que muitos distúrbios crônicos,
entre elas a asma, a psoríase e

a epilepsia, mas nõo recebe a

devida atenção dos pais ou até
de médicos, Segundo outro levan
'tomento feito pela SBD, 66% dos
jovens com quadros avançados de
acne sofrem de ansiedade e 18%
deles têm depressão. Sérgio Ta
larico, um dos coordenadores do

departamento de dermatologia da
Unifesp, garante que jovens com

acne ficam mais tímidos, reclusos,
melancólicos e inseguros.

'

fonte: O Globo Online

1\7r/.;1 tI .)
3371.0800 • www.wizardjaragua .com.br

Cláudia Ohana
deixa de ser vilã

'Cartilha informQ
sobre os direitos

Personagem da atriz em A Favorita deve ter
o destino alterado nos próximos capítulos.
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Portadores de câncer contam com material
para conhecer garantias previstas em lei.
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BRIGA DE '

CACrQUES
lula e lHS na

campanhn.
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CONSOLIDADA
São 20 anos de

cólltnismo
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EDITORIAL

NÃO, OBRIGADA.
VOU LEVAR ESSE,

QUE É MAIS BARATO!

CHARGE

PONTO DE VISTA

Literatura para leitores em formação

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR to Emml'{

Li uma nota a respeito do reflexo po
sitivo do sucesso de livros como aqueles
das aventuras do bruxinho Harry Pater,
na leitura de nossos jovens, adolescen
tes e pré-adolescentes, Muito oportuno,
pois tudo o que colaborar para que nos

sos jovens leiam mais, adquiram o há
bito da leitura, é muito salutar:

.

E a afirmação é verdadeira, pois
desde as crianças que liam a coleção

, de textos infantis e infanto-juvenis de
Monteiro Lobato, nunca se viu tantos

leitores de pouca idade lerem tanto.
Era normal as crianças terem certo re

ceio de livros com muitas páginas, mas,

com o surgimento de livros como os

de Harry Potter, isso mudou bastante:
pequenos leitores têm enfrentado bra
vamente os romances com trezentas,
quatrocentos páginas, lendo com avi-

'

dez e prazer até o fim.
'.

Outros livros de aventuras de ou

tros autores, desenroladas em mundos,
fantásticos-maravilhosos; totalmente
desvinculados da nossa realidade, mas

no estilo das histórias de Harry Potter,
. vêm vendendo milhares de exemplares
pelo mundo afora. É o caso da saga "O
senhor dos Anéis", de J. R. R. Tolkien,
de 'As Crônicas de Nárnia'', de C. S.
Lewis e tantos outros.

DO LEITOR

Procura-se um vereador
Preciso de um vereador número um: que seja verdadeiro;

que tenha compromisso com o eleitor; que visite o bairro e

olhe por suas carências; que tome providências; que brigue
por seu bairro; que ande pelas ruas e converse com o povo;
que discuta as melhorias que o bairro necessita; que atenda
o seu eleitor; que atenda os presidentes de associações: que
se preocupe com a comunidade; que se importe com o ser

humano. Não preciso de um vereador número dois: que seja
mentiroso; que seja falso; que engane a população; que lembre
do eleitor somente em época de eleição; que troque dinheiro,
remédio, brita, barro, tijolo; que compra votos; que só pensa
em si e não na comunidade. Enfim, caro eleitor, se achar um

candidato a vereador número um, guarde bem seu número e

vote nele COIn segurança. Agora, se aparecer o candidato a ve

reador número dois, oriente-o a ler este texto por várias vezes

até se achar preparado para ser um vereador de verdade.
Caro, eleitor; por favor, não venda seu voto, pois ele custará

muito caro para você e seu bairro nos próximos quatro anos.

ALEXANDRE FERNANDES, FIJNClONÃftlO 'P(ÍI3UCO

Como é bom ano eleitoral
Gostaria de propor aos nossos governantes que implantem

eleições anuais. Estou encantada com as preocupações dos po
líticos em relação ao bem-estar da população, seja em termos

de segurança, educação e saúde. Encanta-me, também, saber o

que fizeram no passado vários ex-politicos e agora novamente

postulantes a novos 'cargos, obviamente com elogios rasgados
"de boca própria" às benesses que implantaram errrprol da po
pulação, sempre muito mal provadas, mas emcompensação,
com todos os escândalos esquecidos. Outra coisa que gosto
muito nos programas politicos impingidos é o teor cômico dos
candidatos. Os discursos poderiam até servir de textos básicos

para qualquer programa humorístico.

Que grupo de abnegados e patriotas são estes nossos can

didatos. Sei que se houvesse uma verdadeira investigação do

passado de 99% deles, um exame de capacidade intelectual e

uma lei eleitoral rígida e séria, esta "companhia teatral" de ener

gúmenos, beócios, mentecaptos e sacripantas - elogios estes que
desconfio que a maioria deles não saiba o que devam ser -, iria

desaparecer, o que, convenhamos, seria uma grande perda para o

nosso riso diário durante o período que antecede as eleições.

SYLVIA ROMANO, ADVOGADA TRABALH!STA

r Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

,enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo,com,br, ou por cnrtu pura a
,

Rua Procópio Gomes de Oliveira. 246. CEP 89251·200, Cx. Postal 18, É obrigatório
,informar nome completo, profissão, "CPF e

" telefone (" não serõo publicados).

Mas não são só os importados que
são bons. Existem bons autores brasi
leiros que 'têm ótima produção de no

velas· e romances para incutir o gosto
pela leitura em gente jovem. Temos
Ana Maria Machado, Cecília Meíreles,
Pedro Bandeira, Elias José e tantos ou-

.

tros. Temos os catarinenses Maria de
Lourdes Ramos Krieger, Ana Maria Ko
vács, Yeda de Castro Goulart, Eloí Eli
zabeth 'Bocheco e os joinvillenses Wil
son Celbcke, Rosangela Borges e Else
Sant

/

Anna Brum, esta última presen
te nas páginas de A Notícia.

Autores que escrevem histórias fan
tásticas, histórias- de ação" de aventu

ras, histórias do cotidiano, de amor e

de vida, com altas doses de fantasia,
imaginação e criatividade.
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"o PSDB traz o

filho do terra."
PAULO BAUER (PSDB), apoiando
Cecília Konell (DEM) e criticando o

PT por veicular apoio de ministros e

senadores à componho
poro prefeito.

.

"O Brasil se

encontrou com seu

próprio destino. "
PRESIDENTE LULA (PT-SP),

comemorando os 6,1% do Produto
Interno Bruto.

.

"Assim você
vai engordar,

meu amor. "
CARLOS EDUARDO BAPTISTA,

marido do atriz Juliano Paes,
preocupado com suo gulodice

por tapioca.

CAIXA POSITIVO
"Me deixaram o Prefeitura sucateado,
cheio de dívidas, mos, por r�speito aos

jaraguaenses, suei o camisa poro: dei
xar o coso em dia. Hoje temos dinheiro

.

em caixa poro dor continuidade aos (

projetos que contribuem 'ainda mais

paJa o qualidade de vida da nosso

!Jente." O discurso é do candidato à re

eleição Moacir Bertoldi (PMDB) feito
durante comício no Bairro Vila Novo.

. Invalidez integral .

Senador eatarínense Neuta de Conto (PM DB) apresentou proposto de emen

da à Constituição que determina o pagamento de salário integral aos poli
ciais aposentados por invalidez decorrente de atividade profissional. A pro
posta altera o artigo 40 da Constituição. O parlamentar argumenta que os

agentes da segurança pública têm regime diferenciado paro aposçntadoria no

mundo tedo, o que lhes proporciona garantia II proteção em casos de ocidentes
de trabalho e doenças profissionais. Neuto de Conto acrescenta que aposentar os

policiais nessas circunstâncias sem Q salário integral "significa, na prática, punir
esses bravos brasileiros pelo fato de estarem cumprindo, com o risco da prápria
vida, á sua obrigação de garantir a segurança de todQS nós". Sua iniciativa,
acrescenta, representa "um passo fundamental poro garantir a qualidade dos
serviços prestados pelo Estado na área de segurança público".

·FAZ PARTE?
Em 2002, Esperidião Amin (PP) foi até
o fim apoiando José Serro (PSDB) porá

.

presidente contra Lula·da Silva, Agora,
Serro vem o Florianópolis dia 18 apoiar
o candidato César Souza Júnior (OEM),
contra Amin, também candidato o pre�
feito. Naquele ano, no onda vermelho do
PT, Luiz Henrique do Silveira (PMDB) der
rotou o ex-governador Repetindo o feito
em 2006, quando então o PT alinhou
com Amin no segundo turno.

AUSENTE
Candidato Cecília Konell (OEM) não
foi 00 debate organizado sábado pelo
Rádio Brasil Novo. Segundo o assesso

ria do candidato, suo ausência se deu
em função do clima mais exacerbado
que tomo conto do componho. Vale
dizer que, exatamente paro evitar coi
sas do tipo, o emissora providenciou o

presença do PM em frente 00 prédio. E
nado aconteceu o ponto de prejudicar
o evento;

VAl NESSA?
Se Brasília lhe agrado e você preenche os

requisitos, saiba que o Senado abriu con

curso público poro 150 vogas de diversos
cargos de'nível superior (89 vogas) e médio
(61 vogas). Desse totaL 5% estão reservados
aos candidatos portadores de deficiência. Os
salários, denível superiot são de RS 13.879,95
poro consultores; RS 12.677,28 para advoga
dos; RS 12.264,48 poro analistas legislativos
em comunicação social; e RS 9.580,50 par�

,§_ demais cargos de analista legislativo. Paro

� cargos denível mél!io, RS 6.722,68. Consul
� . te �.senado.gov.br.

Sf:NADQ
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CONCURSO
PÚBUCO
2008
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POR gUE SER .VEREADOR? .

JUSTINO DA LUZ - N° 13567 (PT)
Sou Justino Pereira da Luz, natural de Barracõo (PR) e

tenho dedicado a minha vida aos movimentos populares.
Fui presidente do Ujam (União Jaraguaense dos Asso
ciações de Moradores), do Amoben (Associação de Mo
radores do Bairro Estrado Nova) onde moro atualmente,

e dirigente do Sinte:( Sindicato dos Trabalhadores em Educação- regional de
Jaraguó do Sul). Sou professor licenciàüo em Língua Portuguesa e literatura
e Pós-Graduado em Práticas Pedagógicos Interdisciplinares. Eleito.vereadot
terei dedicação exclusivo para o mandato, onde defenderei o criaçóo do Con�
selho Política Integrado, de um gabinete itinerante, além db valorização des,
servidores públicas, ampliação.do,núnlero de Centros de Educação InfanUha,
defesa da saúde do trabalhador e incentivo à construção de praças esportivos
e culturais nos comunidades. Me pr�ponho o ser ÍI voz dos bairrhs no Câmara
de Vereadores de Jaraguó do Sul.

DElIRIO ULlER -43222 (PV)
Sou Delírio Ullet 38 anos, trabalhador autônomo e resi
do no Vila Lenzi-Comunidade Santo Paulino. Atuei como

vice-presidente em 2003/2004 e como presidente em

2005/2006, no APP do Escola ProlGiordini Lenzi.·Além

.

dos funções básicas de legislQr e fiscaliiar os atos do
Executivo, defendo sessões de Câmara de Vereadores nos bairros, ouvindo
o povo no busco de solpÇões poro os problemas dos comunidades. Também ;(

defendo o debate para buscar soluÇões poro gran,des problemas regionais,
por exemplo, o destino adequado de todo o resíduo criado pelo atividade
burnano (liXo doméstico, industrial, esgoto sanitário).

LULA EM JARAGUÁ
Dionei ganhou o apoio do presidénte Lula poro estas eleições municipais. No
propaganda eleitoral gratuito, Lula diz que Dionei é a melhor opçãopara
Jaraguá do Sul e se rasgo de elogios para o ex-deputodo estadual. Do ou

tro lodo, luiz Henrique embarcou no componho de Moacir e tambçm gravou
mensagem. Agora resto saber qual dos dois caciques atrairá mais votos.

QUEM·VAI?
O fórum.Permanente de Desenvolvimento' de Jar.oguá do Sul reúne hoje os
candidatos à Câmara, às 15 hôrQs, no auditório do Sesi. Poro entrega do

�IQnejamento �Strotégico Jaraguó ZO�Ot estabelecendo cs diretrizes paro os
,

seis mac�o,ambientes definid.qs pe m .

politica@ocorreiodopovo.com.br

Se a eleição fosse hoje e os candidatos a prefeito e vive fossem
estes, em quem o Sr.(a) votaria?
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ESQUENTA A DISPUTA

Propaganda resulta em 25 denúncias
Foram 12 representações e quatro mandados de busca cumpridos até ontem
JARA�UÁ DO SUL

Se em mais de dois meses a

campanha era considerada mor

na, os últimos quatro dias deram
uma mostra do que está por vir
nos 20 dias que antecedem o

pleito. Desde a última quinta-fei
ra, a Justiça Eleitoral recebeu 12

representações, cinco delas pro
tocoladas ontem por coligações
ou partidos adversários. Ao todo,
são 25 denúncias, todas por pro
paganda irregular.

À exceção de uma, referente
a Corupá, as derriais são contra
candidatos de Jaraguá do Sul.
Uma das representações partiu
do Ministério Público, também
a partir de denúncia feita por
coligação adversária. Por conta
dos processos, ainda no sábado
a juíza eleitoral Eliane Alfredo
Cardoso Luizdeferiu quatro li
minares e determinou a busca
e apreensão de materiais, dois
deles com sucesso.

Além das 12 representações,
outras 13 denúncias devem re

sultar em multa aos candidatos.
As irregularidades foram cons

tatadas até o início da tarde de
ontem pelos funcionários do
cartório, que iniciaram um tra

balho de fiscalização por deter
minação da juíza eleitoral.

Na última quinta-feira, os

presidentes de partidos e re

presentantes das coligações
participaram de reunião com

.
as juízas, ocasião em que foi
estabelecido um TAC (Termo
de Ajustamento de Conduta).
A partir de sexta-feira, foi dado
prazo de 24 horas para que as

placas irregulares - que não po
dem ultrapassar quatro metros

quadrados - fossem retiradas.
Elas também devem ser coloca-

.

das a uma distância mínima de
um metro uma da outra.

AS REPRESENTAÇÕES
JARAGUÁ DO SUL
QUEM ENTROU: Coligação "Jaraguó Nosso Gente"
CONTRA QUEM: Diretório do PT e Coligação "É o vez do Povo"
MOTIVO: distribuição de panfletos, sem CNPJ e tiragem, que ataco
prefeito sobre vencimento dos prazos do contrato entre Prefeitura e Ca
narinho paro implantação do sistema integrado de transporte coletivo.
DECISÃO LIMINAR: recolhimento do material
RESULTADO DA BUSCA: não encontrado

QUEM ENTROU: Coligação ''É" a Vez do Povo"
CONTRA QUEM: Moacir Bertoldi (candidato o prefeito pelo PMDB)
MOTIVO: distribuição de cartilha em quadrinhos, de 24 póginas,
com o slogan "Meu Amiguinho", fazendo uso indevido de imagens e

símbolos institucionais do município
DECISÃO LIMINAR: busca e apreensão da cartilha, impedindo o

distribuição de tal exemplar contendo a bandeira do município
RESULTADO DA BUSCA: material apreendido

QUEM ENTROU: Coligação "É a Vez do Povo"
CONTRA QUEM: Jean Leutprecht (candidato a vereadorpelo PC do B)
MOTIVO: uso indevido de imagens e símbolos da administração
público, na qual o candidato foi secretório, e fotos com símbolos de
eventos institucionais como 6° Olesc, 3° Parajasc, 47° Jose, 17° Jobs
e 3° Grandprix 2007 Futsal.
DECISÃO LIMINAR: busca e apreensão dos exemplares
RESULTADO DA BUSCA: material apreendido

QUEM ENTROU: Coligação. "É a Vez do Povo"
CONTRA QUEM: Moacir Bertoldi (candidato a prefeito pelo PMDB)
MOTIVO: distribuição de jornal de oito póginas, em duas edições, fazen
do uso indevido de imagens e símbolos institucionais do município
DECISÃO_LIMINAR: busca e apreensão do exemplar número 1 do
impresso "Jaraguó Nossa Gente", impedindo a distribuição da
edição contendo as marcas que foram utilizadas para divulgação dos
eventos 6° Olesc, 3° Parojasc e 47° Jose.
RESULTADO DA BUSCA: não encontrado

QUEM ENTROU: Promotor Hélio Sell Júnior
. CONTRA QUEM: Coligação "É a vez do Povo"

MOTIVO: distribuição de cartilha dentro de posto de saúde

SENTENÇA: aguardando julgamento

O teor dos cinco representações protocoladas ontem, além de um

pedido de investigação, não foram divulgados. Três das.represen
tações são contra a Coligação "É a Vez do Povo", formuladas pela
Coligação "Jaraguá Nossa Gente".

.

CORUPÁ
QUEM ENTROU: Coligação "A Força do Povo"
CONTRA QUEM: Coligaçoo "Vivo Corupó"
MOTIVO: declarações de apoio e pedido de votos à chapa
majoritória no horário eleitoral gratuito em rádio reservado
aos candidatos a vereador

SENTENÇA: aguardando julgamento
CAROLINA TOMASELLI

o tempo passa rápido. Comece já

a planejar seu futuro com um

Plano de Previdência Bradesco.

Faça um Plano de Previdência Bradesco e conquiste um futuro tranqüilo para você e sua família.

Nossa equipe está pronta para ajudar a escolher o plano mais 'adequado a suas necessidades.

E você ainda pode usufruir do tratamento fiscal favorável, de acordo com a legislaç.

vigor. Para mais informações, fale com seu corretor, vá até .urna Agência BradesGo .!ill'

4002-0022, para capitais e regiões metropolitanas, ou 0800-570-0022, para as demais localidades,

em dias úteis, das 8h às 19h30. Se preferir, acesse o site www.bradescoprevidencia.com.br.
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SOCIEDADE SEM CÂNCER

Entidade lança cartilha
Foco do material é mostrar aos doentes

que eles têm direitos garantidos
JARAGUÁ DO SUL

Sobra desinformação
quando o assunto é os direi
tos dos doentes acometidos

por tumores do mais diversos

tipos. Esta afirmação, de [ei
son Heiler, presidente da So
ciedade Sem Câncer, resume

a intenção da entidade com

o lançamento de uma carti
lha própria aos pacientes que
buscam o esclarecimento de
dúvidas acerca de tema.

Escrito pela advogada Ma
ria Volpe, o material teve os

direitos de 'publicação cedi
dos à ONG jaraguaense. Em
58 páginas, o livreto dá dicas
de como assegurar a utiliza

ção de todas as isenções ofe
recidas a quem é portador da
doença. "Ele dá o caminho
das pedras", explica Heiler.

Câncer de
mamaéo

. .

mais comum
De acordo com Olici lot,
administradora do Onco
clínico de Joroguá do Sul,
30% dos pacientes em fase
de tratamento no muni
cípio estão acometidos
por câncer de momo. A
segundo maior incidência
do doença é no próstata.
No seqüência, estão os

problemas no pulmão e no

intestino. Ao todo, cerco

de 300 pessoas buscam nl
ternativos poro se curar do
mola cada mês no cidade.

Junto com os dados, os leito-
.

res também encontram mo

delos de requerimento para
garantir. direitos como des
centos na aquisição de au

tomóveis e impostos (ICMS,
IPTU, rpVA e IOF). Além
disso, o que poucos sabem é

que podem, por exemplo, sa

car o Fundo de Garantia por
Tempo Serviço e cotas do

PIS/Pasep.
Todas estas sugestões fa

zem parte da cartilha, distri
buída de forma gratuita pela
Sociedade Sem Câncer. Para
a impressão dos mil exem

plares, a instituição contou

com a ajuda da Weg. A em

presa jaraguaense financiou
a impressão. Em breve, mais
um lote deve ser produzido,
dessa vez, auxiliado por ou-

tros parceiros.
Segundo Heiler, a iniciati

va complementa o objetivo da
entidade de ser um centro de
referência de informações aos

pacientes. Além disso, volun
tários ainda atendem a popu
lação sempre as terças, quar
tas e quintas-feiras, das 9h às
Ilh. A sede fica no segundo
piso do Terminal Rodoviário,
no Bairro Baependi.

No próximo dia 17 de outu

bra, a ONG, fundada em 2006,
elége nova diretora. A reunião

.

acontece na Rede Feminina de
Combate ao Câncer, a partir
das 19h. Nessa data, ínteres
sados vão poder .ingressar no

grupo. O telefone de contato é, .

3273-6868.
.

KELLY ERDMANN
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Para Vereadm-a:

Segundo Heiler, o material é distribuído aos portadores de câncer

Campanha contm a rubéola
segue, apesar da meta atingida'
JARAGUÁ DO SUL

Depois de mais de um mês de

campanha, os cinco municípios
da microrregião de Jaraguá do Sul

ultrapassaram a meta de vacinação
contra a rubéola. Estipulada pelo
governo federal, ela previa que,
pelo menos, 95% da população

. brasileira entre os 20 e 39 anos de
idade fosse imunizada até a última

� sexta-feira, 12. Mas, como diversas
� cidades catarinenses e de outros

� estados ainda não alcançaram o

,� objetivo, a maratona deve prosse-
g guir durante esta semana.

� A maior cobertura da região
.

aconteceu em Corupá: 119%. Ao

todo, 4.763 pessoas receberam o

medicamento. Pai: isso, segundo
a chefe da Divisão de Saúde, Eve
lia Sell, desde ontem, quem preci
sar só vai encontrá-lo na unidade'
central e não mais nos bairros.

Em Jaraguá do Sul a iniciativa
também desacelera já que foram
vacinados 101% do público pre
tendido. Isso representa 51.974

homens e mulheres.
As cidades de Guaramirim

e Schroeder alcançaram 98%.
Logo atrás está Massaranduba,
que imunizou 97%. A média ca

tarinense foi de 89,41%, a maior
do Brasil inteiro.Vacina fica disponível até sexta, mas meta já foi alcançada na região
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CONTRA A CRIMINALIDADE

GERAVPOLícIA----------

Um alerta para o perigo das drogas
Proerd orienta alunos sobre a prevenção através de atividades multidisciplinares
JARAGUÁ DO SUL

Apesar da pouca idade, os

alunos do 5° ano da Escola:
Ana Tõwe Nagel já sabem na

ponta da língua os malefícios
das drogas lícitas e ilícitas.
'''Quantas substâncias tóxicas
tem o cigarro?", pergunta o

-soldado Luiz Carlos Massa
neiro para a classe. "Mais de
4.700", .respondem, ao mesmo

tempo, os 33 alunos.
, Em seguida, o policial pega.
o violão e, junto com a turma,
canta uma canção que fala so

bre os perigos das drogas. As
atividades fazem parte do Pro
erd (Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Vio

lência), desenvolvido pela Po
lícia Militar em parceria com

as escolas dá região.
O Proerd existe em Santa

Catarina há dez anos e, ern Ia
raguá do Sul, acontece desde
1999. Até hoje, o programa já
formou 25.073 estudantes do
SO e 7° ano no município. Em
todo o Vale do Itapocu, são
35.505 alunos formados. O

aos estudantes o entendimen
to sobre o trabalho realizado

pela -PM, aproximando a cor

poração da comunidade.
Cada turma envolvida no

projeto participa de dez aulas.
Em cada encontro, é trabalhado
um tema relacionado com as

drogas lícitas e ilícitas. Entre os

assuntos estão a auto-estima, o

poder de influência da mídia e

dos amigos, o conhecimento do

organismo, o funcionamento
das drogas no cérebro e a análi
se de tomada de decisão.'

'

Todas as questões são tra
balhadas através de atividades
como desenho, redação, músi
ca e bate-papos bem humo
rados. "Eles aprendem como

- dizer não ao uso de drogas e

como estar no controle das si

tuações de pressão", ,comenta
o soldado Luiz Carlos, envol
vido no Proerd desde 2000. Na
visão dele, a falta de auto-es
tima é um dos principais mo

tivos' que levam o adolescente
ou jovem a se envolver com os

entorpecentes.
objetivo do Proerd é prevenir
o uso de drogas e possibilitar DAIANE ZANGHELINI

"

Programo oriento de maneiro divertido sobre malefícios deis drogas

Em 2007 foram mais de 4.800 contratações de.vido 00 ritmo de expansão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Pregão Presencial - 000036/2008; Tipo: Menor Preço
- Por Itens; Objeto: �quisição de medicamentos essenciais da

farmácia básica do Municipio de Guaramirim; Credenciamento
das Empresas: 26/09/2008 às 09:00 horas; Inicio das Etapas de

Lanche: 29/09/2008 às 09:00 horas. O Edital e esclarecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de

Agosto, 2042', nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 08:30 às

12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo Fone: (0**47) 3373-

0247. Guaramirim (SC), 1.6 de Setembro de 2008.

Jonathan Ademir Maffei
Comissão Permanente de Licitação

Weg abre mais

de300vagas
JARAGUÁ DO SUL

Para quem está procuran
do emprego, uma oportunida
de: a Weg abriu 300 vagas de
trabalho na área operacional
para manter o ritmo de ex-

g pansão. Os interessados em

� preencher uma ficha devem
�' comparecer ao Recrutamento

da empresa, na Rua Bernardo
Werner Grubba Júnior, n° 100,
(próximo à Direção Geral)
com os documentos pessoais.
A Weg estima crescimento em

20% para 2008.
Em 2007 a empresa fez

mais de' 4.800 contratações e

pagou o equivalente a mais de
três salários através do Plano
de Participação nos Lucros.

Alimentação subsidiada, pla
no médico e odontológico,
previdência privada e seguro
de vida também são alguns
dos benefícios oferecidos aos

colaboradores.

,BR-280 em

pauta na Acijs
JARAGuÁ DO SUL/
SÃO FRANCISCO DO SUL

A senadora Ideli Salvatti e

o diretor geral do Dnit/SC, João
José dos Santos, estarão hoje
em Jaraguá do Sul e São Fran
cisco do Sul para expor e de-

_
bater com empresários e lide
ranças locais o andamento de
obras relacionadas à BR-280.
Em Jaraguá, o evento acontece

rá às 141, na Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul).
Em São Francisco, será às 16h,
na Câmara de Vereadores.

Entre os assuntos em pauta
estão a recuperação da Ponte
do Portal e o Contorno Ferro
viário de São Francisco do Sul.
As obras da ponte estão' orça
das em R$ 389.365,90, com

prazo de execução de quatro
meses. O lançamento do edital
está previsto para outubro e o

início das obras em novembro.
Já a obra do contorno está orça
da em R$ 19.milhões.

CORUPÁ

Agressão
aidoso

A Polícia Militar atendeu um roso de
agressão a idoso na Rua Ano Bom, em Co
JUpá, na manhã de domingo. Uma idosa
de 91 anos afirmou ter sido agredido pela
neta que mora com ela. A neta, de 32 anos,
teria ameaçado e arremessado um copo d'
água na anciã. Como a acusada negou-se a

assinar o Termo Circunstanciado (aplicado
em casos de crime com menor potencial
ofensivo), ela foi presa em flagrante;

Colisão causa

morte na SC-413
Uma colisão entre carro e ônibus

causou a morte de Eduardo Will rich, 44
anos, ha noite da última sexta-feira, na

SC-413, Bairro Rio Branco. Eduardo con

duzia um Gol com placas de Jaraguá do
Sul. Segundo a PM os dois veículos coli- .

diram frontõlmente, sendo que o jovem
parou embaixo do ônibus e foi arrastado
por 45 metros.
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RESPEITO À NATUREZA

Preservar é amar tem nova edição
Estudantes envolvidos no programa apresentam propostas nesta quinta-feira
CORUPÁ

Com o objetivo de promover
a educação ambiental e consci
ência ecológica, foi criado há
sete anos o programa "Preser
var é amar". A iniciativa é uma

parceria público-privada e já
atendeu mais de 15 mil estu

dantes de oitava série de Coru

pá. Com o slogan '1\ natureza
dá frutos. Preserve!", a edição
deste ano será apresentada à
comunidade nesta quinta-feí
ra, às 19 horas, na Câmara de
Vereadores.

Para Diana Seidel, secretá
ria de Educação, o programa
envolve professores.. alunos
e população despertando o

interesse pelo ecossistema lo
cal. "O projeto é direcionado a

um objetivo específico a cada
ano e já integra a grade cur

ricular das turmas de oitava

série desde a implantação",
informou -.

A iniciativa é uma promo
ção da Lunelli Têxtil e Prefei
tura que através do programa
fomenta visitas agendadas a

lugares de preservação e in
centiva a limpeza de rios e

matas. "Queremos sensibili
zar os alunos sobre as ques
tões ambientais, desenvol
vendo a Cidadania por meio
da elaboração de projetos de
lei. Pretendemos viabilizar
ações para garantir efetivas
mudanças no meio ambiente
do município, a curto, médio
e longo prazo", ressalta a se-

cretária.
.

O município de Corupá é
uma das áreàs de maior preser
vação no Vale do Itapocu, pos
sui 14 cachoeiras, mata nativa
e animais silvestres. Projetos criados na edIção deste ano serão apresentados à comunidade na quinta-feira na Câmara

e.Ql<TARIA N° 47/2008
Instaura Processo Administrativo em face de RUY DORVAL LESSMANN.

Publicada na forma do artigo 91, § 1°, da LOM.

Jaraguá do Sul, 15 de Setembro de 2008

MARISTELA MENEL ROZA
Presidente

PORTARIA N° 48/2008
Instaura Processo Administrativo em face de SIMONE JARK.

Publicada na forma do artigo 91, § 1°, da LOM.

Jaraguá do Sul, 15 de Setembro de 2008

MARlSTELA MENEL ROZA
Presidente

Jaraguá do Sul, 15 de setembro de 2008.

A Kleber Juarez Heise
Rua João Januário Ayroso, n. 1590, Jaraguá do Sul/SC.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Eu, ALESSANDRA RAMOS, brasileira, estilista, solteira, inscrita no RG m.

3.231.618/SSP/SC, e CPF n. 005.749.649-83, residente e domiciliada na Rua
Fiscal Verdi Francisco Lenzi, n. 108, Jaraguá do Sul/SC, vem por meio desta,
NOTIFICAR V. Sra., acerca da revogação de instrumento de mandato outor

gado em 23.07.2008 por meio de escritura pública lavrada junto ao Tabelion
ato de Notas e Ofício de Protestos de Títulos Áurea Muller Grubba, através
do Protocolo n. 00002357, registrada no, Livro 0100, Folha 0026, estando o

referido ato em consonância com o art 682, I, do CC/2002, para produção de
seus jurídicos e legais efeitos.,

Cordialmente.

Inscrições estão abertas até outubro
Programa de integração Petrobras Comunidades disponibiliza R$ 50 mil
GUARAMIRIM

A Petrobras está corri as

inscrições abertas até o dia
16 de outubro para inscrição

. dos municípios que quiserem
apresentar projetos sociais. A
iniciativa faz parte do progra
ma de integração Petrobras Co
munidades.

Dentre as cidades pré-se
lecionadas para a. primeira
edição do programa está Gua
ramirim, no Vale do Itapocu.

. As outras cidades catarinenses
são Itajaí, São Francisco do Sul,
Navegantes e Biguaçu. Todos

municípios que mantém algu
ma base da estatal petrolífera.

De acordo com informa
ções da assessoria de impren
sa, a Petrobras-contemplará os

escolhidos com até R$ 50 mil

para projetos em áreas sociais.
A verba total para a primeira
edição do programa é de apro
ximadamente R$· 7 milhões.
Outros três estados também

particípam do projeto.
A Integração Petrobras Co

munidades é destinada a en

tidades do Terceiro Setor que
.

desenvolvam projetos sociais
em municípios que mante-·
nham unidades da estatal.

Alessandra Ramos

o
,""
o-
"".

s
5
is

A Escola José Dequech, na Corticeira, recebeu computadores da PetrQbras

Linhas de atuação dos piojêtos
, Os projetos sociais devem seguir tem porflilalidade reforçor o compro-

uma dos seguintes linhos de atuação: misso com os comunidades onde atuo,
geração de rendo e oportunidade tie além de complementar os processos
trabalho, educoção poro o qualifico- seletivos de âmbito nacional. Poro se

çóo profissional e garanti0 dos direitos inscrevel;c os interessodos devem aces-
do criança e do adolescente. A estatal SOf o www.petrobras.com.br.
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CADA UM,
'CADA UM!

,

DIVÃ COM DEISE FRANCINE ��(DI
.

QUEM É VOCÊ: Meus amigos costumam dizer que "os que gostam de mim,
me amam, mas os que não vão com a minha cara, me odelam". Acho que
isso acontece por eu ser muito sincera, não sou daquele tipo que magoa
qualquer um, a qualquer hora, mas gosto de deixar sempre tudo muito bem
claro, odeio ser falsa e odeio que sejam falsos comigo.
TRA�ALHO: Realização profissional.
FAMILIA: Meu alicerce,
BELEZA: A beleza exterior alegra os olhos, porém a beleza interior faz com

que o coração bata mais rápido,
QUALIDADE: perspicácia,
DEFEITO (PROPRIO): Teimosia,
PRAZER: Viajar, ESPECIAL: Meu namorado,
LIVRO: O Segredo,
FILME: Patch Adams - O amor é contagioso.
PERFUME: Accordes (O Boticário),
HOMEM: Jesus Cristo,
MULHER: Minha mãe,
SONHO A REALIZAR: Ser mãe,
LUGAR EM JARAGUÁ DO SUL OU REGIÃO: Morro da Antena,
POçÃO MÁGICA: "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que
cativas", (Antoine de Saint-Exupéry)

-

Adoro animaizinhos de estimação, Acho lindo um gàtinho,
um cãozínho, etc, Não temos, lá em cosa, nenhuma gracinha
dessas, por motivos que não tem nada a ver com gostar ou

não, Eu gosto, Acho lindo! Só não consigo absorver a idéia
de ter um animalzinho tão bonitinho, que come na mesa,
dorme na cama e passa o dia snlnde e entrando em casa,
pulando no sofá. Não sei, gente. Acho que minha antipatia
com esse tipo de convivência vem de uma semana passada
na casa de uma cónhecida em Canoinhas. Não sei por que
cargas d'água, emprestei uma toalha de banho. O fato é que
após me enxugar, tive que voltar para o banho e lavor aqueles
pêlos caninos do meu corpo. E fiquei lá,.15 minutos secando
ao natural. Bons tempos aquelesem que os "amiguinhos"
tinham uma casinha, bonitinha e confortável, só pro eles. E
as pessoas, uma casinha de gente, cheirosinha e tal.

ESQUECER
Um relacionamento frustrado na maioria das vezes gera o desejo de vingança.
Em algumas mulheres o sentimento é frágil e passageiro. Já em outras, beira a

loucura. A internet é uma ferramenta poderosa para as mais paranóicos, justo-.
mente pela facilidade em disseminar pela rede a fama canina do ex. Existem até
sites incentivadores para desforra. As desiludidas fazem um' cadastro e colocam
a foto e os vacilos do fulano. Cuidado! Vingança não é a melhor opção. Nunca.
Esse sentimento só nos faz mais amargas e solitários.

QUEM SABIA DISSO?
Há exatos 80 anos, completados ontem, o cientista Alexander Fleming anunciava
a descoberta da penicilina. Apesardas inúmeras pesquisas que vinha realizando,
a descoberta se deu po� acaso. Saindo de férias, Fleming deixou sobre uma mesa,

algumas placas com materiais colhidos, que deveriam ser guardadas numa ge
ladeira. Quando retornou de férias, encontrou os plaquinhas cheias de mofo.
Encurtando o converso, foi desse mofo que saiu a substância bactericida que deu
origem o penicilina. Bendita, aliás.

BISCOITO DA SORTE

Pronto poro mais urn dia?

ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

Ma!i;h�1�i£�;j>]il2;�'gf�!,F�
Defronte ao colegio Bom Jesus \. �

4:Z 3055 àS'7a :,;�;�' "'\'.

blogdacarrnela com br

• No vida é assim: Ou você é um

corredor de longo distância, ou de
médio distância, ou você é um velo
cista. Daí tem aqueles que sentam
o beira do cominho, preguiçosos,
com uma skol no mâo, apenas
apreciando os corredores e fazendo
pigdinhas sobre como eles ficam
bem (mal) de shortinho de corrida.
Em que categoria você se encaixo?
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NATV

CLÁUDIA OHANA SE PREPARA PARA DAR UMA GUINADA EM A FAVORIA
Cláudia Ohana admite que

estava se sentindo culpada com

o delicado desdobramento' de
sua personagem, a caminhonei
ra Cida. Ela entrou em '� Favo
rita" para reconquistar o mari
do da sua irmã,' Lorena (Gisele
Fróes), com quem teve um caso

no passado, mas nos próximos
capítulos assumirá nova função
na trama do autor João Emanuel
Carneiro.

Depois da sua irmã descobrir
a traição do marido, Cida voltará

para estrada, Na viagem, um ga
roto mais novo pedirá carona para
ela e eles terão uma história.

De volta ao horário nobre

depois de 13 anos (a última'
novela das oito dela foi '� pró
xima vítima"), Cláudia sentia
certo receio de "atrapalhar 0-

casal perfeito" da trama. Agora,
o conflito de Cida será se rela
cionar com um homem que tem

metade da sua idade.
A .eterna Vamp movimen

tou' a novela, chegou a levantar
ódio de alguns espectadores e

atraiu a ala masculina. Mas aos

poucos foi mudando de rumo.

De conquistadora, passou a ser
vista como uma irmã compa
nheira, apesar da tentação de
ser apaixonada pelo cunhado.
"Cida é a moderninha da fa
mília, mas não é mais uma ga
tinha. As irmãs acham que ela
está passando da hora de sosse

gar. Isso é reflexo do Brasil, que
é um país machista. Existe uma

idéia de que a mulher tem que
ter um homem e as pessoas te

cobram isso", disse a atriz em

entrevista ao O Globo.
Lembrada até hoje pela

vampira pop star Natasha, de

"Vamp" (de 1991), a atriz diz
ter adorado trabalhar em "Ma

lhação" .. Principalmente pelei.
dupla cômica formada ali com

Marcello Novaes. "Fazia urna

mãe doidinha e a gente ria mui
to. Mas acho que as pessoas não
me imaginam muito em casa,
cuidando de filhos. Já fui vam

pira' stripper e agora faço uma

oaminhoneita. É tudo assim".
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éRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLUNISTA

Sorte alheia
Minha amiga Leonor nasceu de quina

para lua. Sim, ela é bonita. Não uma deusa.
Mas bonita! O que me entristece de verdade
é a sorte que a "bonita" criatura tem com a

vida sexual. Digo, sexual e não sentimental. É
realmente impressionante. Explico, Não fal
ta a "bonita" Leonor, pretendentes para uma

tórrida noite de farra íntima. E os pretenden
tes são todos muito bem apanhados. Com

exceção de um que era a cara do deputado
Aldo Rebelo. Como nossa amizade beira a ir
mandade eu tenho acesso irrestrito aos exem

plares que integram seu �ol de conquistas.
Mais surpreendente que o fato de conseguir
excelentes partidos é a freqüência com que
faz isso. Na sexta o cara era ma-ra-vi-lho-so,
urn tipo parecidíssimo com o Malvino Sal
vador (o amigo traíra do prefeito de Triunfo
em '1'\ Favorita"). No sábado, pude jurar que
o fulanoda vez era o Andy Garcia", no tempo
do filme "Quando um homem ama uma mu

lher". Tão igualzinho ... Nesse messmo sába
do do Andy, tão solitária eu me sentia, que saí
da balada com um sujeito que na melhor das
hipóteses podia ser confundido com aquele
paraíba miserável que beijou o Rodrigo San
toro 'em "Carandíru''. Isso, depois de quatro
meses sem beijar ninguém! Eu e o paraíba.
Ela e o Andy. É claro que eu percebi o quão
infeliz fui na minha "escolha", apenas nomo

menta em que as caipirinhas deixaram meu

organismo. Lá pelo meio dia do dia seguinte.
Mas, voltando à sorte da minha amiga Le- <'

onor, quero deixar claro que ela não é o tipo
de mulher com iniciativas escandalosas. Eles,
os caras, simplesmente aparecem assim ..

PUF! Do nada. E ela escolhe os melhorzinhos
(geralmente os hollywoodianos). Dia: desses

quando saiu de casa para a balada, .confun
diu o carro da amiga que deveria lhe pegar
e entrou no carro de um completo estranho,
que esperava alguém. Sumiram. Em outra

ocasião, num bar, um sujeito lindo de viver,
tirou a comanda das mãos dela, pagou a con

ta, colocou o casaco sobre os ombros dela e a

deixou em casa, sem um envolvimento mais

profundo, apenas pelo prazer da companhia.
Essas coisas me intrigam...

Opa! Telefone! Esperem que vou aten
der!

- Alô? ( ... ) Oi Leonor! Tudo bem? ( ... )
Conta! ( ... ) Um emprego novo? Onde? [, .. )
Jura? Repete o salário que acho que não en

tendi. ( ... ) 4 mil? Gerente? Não acredito. ( ... )
O' chefe? Te deu mole? ( ... ) Mas Lelê, não
arrisca tudo par causa de um chefe boni-
tinha! ( ) Ah, não é bonitinho? E é o que
então? ( ) Antonio Banderas??? ANTONIO
BANDERAS???

'Gente, me dêem licença que vou ali,
chorar minha falta de sorte.

• elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SUL
-Cine Shopping 1
• O procurado (Leg) (16h40, 19h, 21 hI O -todos os

dias) (14h30 - se�sob/dom/quo/qui)

-Cine Shopping 2
• Mais do que, você imagino (Leg)
(19h, 21h -todos os dias)

• A múmia 3 (Leg) (16h50 -todos os dias)
(14h40 - sey/sob/dom/quo/qui)

_Cine Shopping 3
• Zohon - O agente bom de corte (leg)
(16h40, 18h50, 21h-todososdios)
(14h20 - seysob/dom/quo/qui)

JOINVILLE
-Cine cidade 1
• Hancock (Dub) (14h, 15h50, 17h40 - todos os dias)
• Casamento em dose duplo (Leg)'
19h30, 21 h30 -todos os dias)

-Cine Cidade 2
• Jogo de amor em Las Vegas (Leg)
(17h, 19h, 21 h -todos os dins)
• Kung Fu Pondo (Dub) (15h t: todos os dias)

-Cine Mueller 1
• Hellboy 2: O exército dourodo (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 reiná proibido (Leg)
(14hI5, 19h15 - todos os dias)

-Cine Mueller 3
• A ilha do imaginação (Dub)

,

(13h45, 15h40, 17h35 - todos os dias)
• O procurado (leg) (19h30 -todos us'dies)
(22h - seYdom/seg/ter/quo/qui)

.

• Momma Mia (Leg)
(22h -sob)

Impossível fugir do

passado e do amor
Talentosa, solitária, e de espírito libertá
rio, Maggie é uma artista do vidro, cujos
trabalhos são mais do que meros objetos,
mas reflexos de sua verdadeira natureza.
Ouando Rogan chega ao isolado estúdio
de Maggie, uma arrebatadora atração
surge entre eles, e o passado sombrio
será iluminado por um amor tranqüilo,
gentil e complacente.

DVD

Com efeitos de
tirar. o fôlego

Nova York sob ataque, estremece, sendo
aniquilada. Tudo é registrado por uma

cômera amadora que mnstrn o ponto de
vista de quem tenta desesperadamente
sobreviver. A sensação mundial do terror

ininterrupto e suspense, da qual todo
mundo está falando. Assustador

NOVELAS
'

CIRANDA DE PEDRA
Notércio quer uma provo de que Ferdinanda su

miu com Rito. Daniel mostro os exames o louro
e fico surpreso 00 saber que elo está pedindo
o desquite. Notércio recebe documen(o judicial
com o processo de desquite. Afonso repreende
Bruno por ir 00 escritório sem o avisar.•Roso se

declaro poro Pedro. Otávio e Bruno acham que
Notércio quer o melhor poro Louro 00 recusar

o desquite.Elzinho sugere que louro contrate·
um seguronço poro o Moisan. Mirna se insinuo
poro Afonso no cinema. Bruno fico enciumodo.

TRÊS IRMÃS
Woldete reage 00 ouvir o nome de Suzono.ligi
nho diz o Woldete que precisam de empregado
nil coso de Violeta. Dudo diz à Alma que Vidigol
é seu tutor e quer roubar suo herança. lucas e

Rolinha ficam arrasados com o morte de Tereza.
Violeta observo Virgínia no cemitério. Woldete
se hospedo no pensão de Jonoíno. Eros diz o

Gregg que nõo sobe quem é seu pai. Vidigol
aviso à polícia sobre o desaparecimento do en

tende. Woldete diz o Pacífico que veio à cidade
conhecer Giba. Violeta vai à coso de Virgínia

A FAVORITA
Dodi coloco Cilene no corro. Holley volto poro
coso. Lumo esconde o corto. Catarina se deses

pera com o sumiço de Mariano. Cilene diz o Dodi

que deixou uma corto. Floro diz o Silveirinho
que Morcela rompeu com elo, poiS descobriu
seu coso com Dodi e desconfiou do paternidade
de Lora. Donotelo diz o Elias que Rosano morreu

num incêndio:-Donoteio entrego o corto de Ro
sano. Cossiono beijo Alício. Gonçalo decide dor
uma chance o Holley. Zé Bob pergunto se Pepe'
tem ligoçõo com tráfico de ermas,

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃQ
Aquiles tento fugir, mos os reptilionos o blo

queiam. Um reptiliono atiro em Aquiles, mos
•

ele se regenero e corre. Hélio e Cere� fazem es

pazes e ele o convido poro ir 00 continente, pois
seu maior desejo é voltar o ser humano. Ceres
aviso que o levará 00 continente. Juli olho no

monitor o imagem de Somiro desacordado no

subterrâneo. Elo vê uma aranha gigante se

aproximando de Somiro e sai poro salvá-lo. Eric
vai atrás. O Rei pede que Luciano providencie o

nove e vá com Mario 00 encontro de Morcela.

CHAMAS DA VIDA
Pedro·tem ciúmes de Tomás e Carolina. Tomás
diz que sÓjfuerio avisar Carolina que foi 00 psi
cólogo. Pedro não gosto. Tomás vai embora. Ca
rolina nõo acredito que Pedro ficou com ciúmes.
Pedro sai e diz que eles conversam mais tarde.
Arlete fico feliz porque recuperou os anões. To
más 'falo que conseguiu fazer ciúmes em Pedro.
Vilma obrigo Gugo o trabalhar no fábrica. Gugo
diz o Roberto que vai encontrar Vivi. Vivi, de bi

quíni, foz fotos poro lípe. Vivi mondo lipe ser
'

rápido porque Rofo pode chegar.

(O resumo dos capítulos é de inteiro response
bilidode dos emissoras).
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INSUMOS PARA:
• Metalmecânica
• Refrigeração

.

• Galvanoplastià
• .Eletroeletrõnico .

• Ell,rgiQ
era

Expressamos nossa ad.m.'i�a.ção e

.•�apreço por uma empresa J
brilhante.

�:;JIabéns \fEG por se�� 47 aQ')"
(l¢ sucess&í

'

Há 47 anos! WEG iniciava suas atividades com capital equivalente a três fuscas
Três mil e seiscentos cruzei

ros. O valor, que à época dava
. para comprar três fuscas, foi o

que ·Werner Voigt, Eggon João
, da Silva e Geraldo Weminghaus
investiram para dar início às

atividades da Eletromotores

J araguá, em 16 de setembro de
1961. A data marcava a

instalação de máquinas para a

produção do primeiro motor da

empresa, registrada desde 30 de

junho daquele ano, e que

passou a funcionar em um

imóvel alugado na Avenida
Getúlio Vargas, 667, no centro

de J araguá do Sul.

O expediente da WEG,
nome representando as iniciais

dos três sócios e que em alemão

significa "caminho", começou
na segunda-feira, dia 18, às 7
horas. Dali até os próximos dois

anos, foi um período de muitos

obstáculos, pela existência de
marcas conceituadas como

Amo, GE, Búfalo, Brasil e

Paulita. Para driblar a concor

rência e solidificar o nome no

mercado de motores, as

primeiras vendas foram feitas
em Santa Catarina e em São

Paulo, onde a WEG comerciali
zava diretamente com os

consumidores, devido as

dificuldade de. transporte,
'comunicação e a desconfiança
na nova marca.

No começo de 1963, com a

proposta de expandir a produ
ção, os fundadores criaram duas
novas empresas: a Saweg, com a

participação de Samir Mattar,
para produzir reatores e

transformadores para geladei
ras, e a Nina, fábrica de máqui
nas de lavar roupa, que tinha
como sócio Eugênio José da

Silva, irmão de Eggen. Os dois

empreendimentos foram
desativados em 1967. (

móvel no centro da cidade abrigou a primeira sede da empresa

tornando imprescindíveis a
.

criação de novos setores e a

ampliação do parque fabril.
Neste período, foram montados
'vários laboratórios que deram.

origem ao Centro Tecnológico.
N a .primeira década de

atuação, a WEG passou a

figurar entre as principais
empresas brasileiras.

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400

Baependi CEP 89256·500 .

CP 19 Jaraguá do Sul. SC

Primeiro parque fabril e o salto em tecnologia O CORREIO DO POVO

Com o crescimento nas

vendas, ossócios decidiram pela
criação de um parque fabril

próprio, que foi instalado na

Rua Venâncio da Silva Porto -

próximo à sede alugada - em

outubro de 1964. Seguindo um

processo industrial compatível
com os novos tempos, a WEG
deu um salto em tecnologia e

TEXAS
INSTRUMENTS
www.ti.com

iniciou o treinamento contínuo

de seus colaboradores.
A partir de 1965, a empresa

viveu transformações na área

industrial com a introdução de
novos sistemas de produção.
Em 1968, foi criado o Centro de

Treinamento, para atuar na

formação de jovens e adultos
em cursosprofissionalizantes.

A Weg está de parabéns n�

de ãtividades que festeja hoje, mas prineipalmente.

por ter alcançado o mundo, expan
.

fronteiras através da qualidade de séu. mix

de produtos e da competência de seus profission

-,

Os próximos anos foram
caracterizados por um grande
crescimento, que exigiram da
WEG volumes maiores na

produção de motores elétricos.
Os fundadores foram à

Alemanha em busca de

tecnologia e, em dois anos, a

linha de montagem recebeu o

que havia de mais moderno,

, //

Diretor: Nelson Luiz Pereira

Fones: (41) 3311.1919

Textos: Carolina Tomaselli.
Debora Volpi e Keily Erdmann

Fotos: Piero Ragazzi. Kelly Erdmann.

.
e Arquivo Weg •

Diagramação: Bianca C. Deretti

Dpto. Comercial: (41) 311·1919

.. '
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Parque fabril II, novas

$ tecnologias e internacionalização
, marcam as três próximas décadas

A WEG entra na década de
, 1970 com a previsão de triplicar
a produção em três anos,

através de um ambicioso

projeto de expansão. O cresci

mento exigiu uma estrutura

física maior do que os atuais 30
i,!! rt{il metros quadrados, sete mil

I de área construída. Assim, em

I 197( entra em operação o

parque fabril II, em um espaço
de 400 mil metros quadrados,
�ó principal acesso da cidade.
Naquela década, a empresa se

I·
tomaria' líder das exportações
brasileiras e a maior fabricante
de motores elétricos da
América Latina.

,

A diversifícação da produ
ção e a husca por novas

tecnologias foram as marcas

registradas da década seguinte.
Nos anos 80, a WEG fez

g ra n des i n v est i men tos,

ampliando a estrutura existen

te e criando novos complexos
industriais. Com as mudanças,
uma nova geração assumiu os

postos de comando da empre

sa, a maioria administradores e

engenheiros.
Ao_ chegar aos anos 90, o

foco foi totalmente voltado ao

mercado internacional. A
WEG iniciou um arroj ado

programa de internacionaliza

ção, 'com a instalação de filiais

próprias nos cinco continentes.

A década foi marcada por um
extraordinário crescimento na

produção demotores elétricos,
com a ampliação das' exporta
ções e a consolidação definitiva
no mercado brasileiro.

•

1

Parque fabril II entrou em operação em 1974" em área de 400 mil m

Década de 70

A maior da América Latina

1972 - Início do projeto de

expansão, que inclui uma

moderna fundição, novos

equipamentos e máquinas para
a usinagem e ferramentaria.
Tomá-se a principal emprega
dora da cidade, recolhendo 18%
do ICMS de Jaraguádo Sul.
Criada a filial de Recife
1973 - início da construção do

parque fabril II, em área de 400 mil
metros quadrados, que entrou em

operação no início de 1974.
Já com planos para conquistar o

mercado internacional, a WEG

participa das principais feiras
eletroeletrônicas no exterior e

cria uma empresa na

Alemanha, a J ará.

1975 - no dia 13 de setembro,

saiu da linha de montagem o

milionésimo motor elétrico,
conferindo à WEG o título de
maior fabricante de motores

elétricos da América Latina e

líder das exportações brasileiras

doproduto.
1976- construída a nova fábrica

III, responsável pela produção
de motores de 60 a 500 cavalos.
1977 - em 15 de março é

registrada a inauguração oficial
do parque fabril II, responsável
pela pesquisa e o aprimoramen
to de produtos e processos
1978 .: implantação das filiais
de Porto Alegre, São, Paulo e

Belo Horizonte.
1979 - surge a central de

processamento de chapas.

ESPECIAL Q CORREIO DO POVO

Décadade80

Diversificando a produção,
1981 - instalada a WEG

Acionamentos, apta a produzir
componentes eletroeletrônicos
e promover a engenharia de

aplicação para sistemas.

Surgiu a WEG Transformadores
A WEG Máquinas iniciou com a

produção de máquinas elétricas

girantes de grande porte, e

também absorveu a produção de
motores de corrente contínua e

de média e alta potência, além de

geradores de energia.
1982 - implantação do .CCQ
(Círculos de Controle de

Qualidade)
.
1983 - inaugurada a WEG
Química, em Guaramirim, no

segmento de tintas e vernizes

industriais. E, para suprir-se de

matéria-prima, a resina de

pinus, foi instalada a WEG

Florestal. ,

1988 - instalada a WEG

Automação no pólo tecnológico
de Florianópolis, que foi transfe
rida para o parque fabril de

Jaraguá do Sul em 1993, estrutu

rando-se no mercado de
eletrônica de potência, instala

ções industriais, automação e

controle de processo industriais.
1989 - Décio da Silva, filho de

Eggon, assume o cargo de

presidente executivo da WEG,
eleito através de votação entre

os executivos e parentes diretos
dos fundadores.

Eggon João da Silva, junto com

. os sócios-fundadores Geraldo

Werninghaus e Werner Voigt, e

ainda o vice-presidente Gerd

Edgar Baumer, passam a integrar
o Conselho de Administração.

Décadas de 90

Nos cinco continentes
1'991 - início do programa de

internacionalização, instalando
filiais nos cinco continentes

Criação dá WEG Electric

Motors, nos Estados Unidos

Ampliação do sistema de distribui

ção para oMéxico eCanadá
1992 - abertura, dá primeira
filial na Europa, na Bélgica
1994 - WEG Equipamientos
Electricos chegou à Argentina,
onde assumiu

.

a liderança do
mercado como parque fabrilem
San Francisco
1 g95 - escritório comercial na

Alemanha
1996 - escritório comercial na

Inglaterra
199� - instalação de mais três
filiais européias: na França,
Espanha e na Suécia
200 1 � abertura de filiais na

Venezuela e Itália. Também

chegou à Ásia, com a WEG

Japan e ao mercado da Oceania,
onde instalou a WEG Austrália.
2002 - inauguradas fábricas em

Portugal e México,
2005 - inaugurada filial na

China'
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o gaúcho Éder de Almeida

Santos, 23, faz plantão na porta
do setor de recrutamento. Nem
mesmo a tarde chuvosa de
setembro o faz desistir da chance

de,' o quanto antes, vestir o

uniforme, pendurar o crachá em

volta do pescoço e entrar na

empresa com a denominação de
funcionário. Quer trabalhar para

.

investir no futuro. No topo da
lista de prioridades está a

possibilidade de garantir a

continuidade dos estudos. Além

disso, "asa consiga a vaga, pode
usufruir de uma imensa tabela de
benefícios.

A breve história do operário
se multiplica às centenas,

diariamente, na Weg e isso se

reflete também nos números da
fábrica. Nos primeiros oito

meses de 2008, cerca de três mil

pessoas foram contratadas e,

hoje, integram o quadro de
funcionários da principal
empresa do ramo de metalurgia
e maior geradora de empregos
de Jaraguá do Sul. Parece
muito? Pois saiba que nem assim

é o bastante. A cada mês, ela
abre aproximadamente 500

novas vagas, muitas vezes não

preenchidas devido à falta de
mão de obra disponível.

Segundo Rosana Spézia,
responsável pelo departamento
de seleção da Weg, a grande
dificuldade é encontrar

candidatos suficientes para

ocupar as funções operacionais. '

O motivo: quase 70% de todo o

montante oferecido possui
vínculo direto com essa área.

Na contramão, no entanto,
também faltam profissionais
habilitados às funções que

dependem de qualifícação,
como as de montagem mecâni

ca, solda, manutenção e

Éder: dizem que empresa é.boa

aioria das vagas abertas é para serviços operacionais
/

Benefícios servem de incentivo aos trabalhadores
,

projetos. Para completar, até a

cozinha da firma sofre com a

escassez de pessoal.
Na tentativa de suprir essas

faltas, a instituição oferta cursos

de aperfeiçoamento dentro do

próprio parque fabril. Ao todo,
são 27 programas de treina�eii
to, além do Centro Weg. Quem
continua a jornada de aprendi
zado ainda tem chances extras

no recrutamento interno, pois o

recrutamento prima, .inicial
mente, a equipe já formada.

Se para quem ainda nem

conseguiu ser admitido na

empresa os benefícios oferecidos
. pela Weg já empolgam, no caso

dos funcionários nada de
diferente existe'. A paranaense
Sara Gomes, 20, que o diga. A

operária está na firma há dois
meses e já pensa em construir

carreira. "Quero ficar bastante

tempo, fazer uma faculdade e

crescer dentro da fábrica", conta.

Como principais motivações, a

jovem cita o salário, o ambiente
cativante de trabalho e os

s
Weg abre, pelo menos, 500 v�gas para contratação imediata a cada mês que passa

auxílios extras concedidos aos

empregados, entre eles, a Arweg
e acompanhamento médi�o e

odontológico .

Conterrâneo de Sara, Givani
Bento da Rosa, 24, possui
exatamente a mesl!la opinião e,

conseqüentemente, se diz

orgulhoso por fazer parte ela Weg.
"Tenho sorte de ter conseguido
eSS$ trabalho", considera. Hoje, o

operador de usinagem não sente

qualquer arrependimento pela
troca da terra natal por Jaraguá do
Sul e costuma incentivar parentes

e amigos a tomar igual atitude.
O analista de processo Éder

da Silva, 26, algum dia no

passado também agiu dessa
maneira. Engenheiro formado,
sempre quis exercer a profissão
em uma grande empresa, desde

que estivesse instalada em

Santa Catarina. Três anos e seis

meses atrás transformou a meta

em realidade. Só precisou trocar

o município de Orleans, no Sul
do Estado, pela cidade sede da

Weg. Tudo bem, é riela que ele
constrói pretende permanecer.

ESPECIAL Q CÓRRElO DO POVO
. I
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Produtos da
-

eg estão presentes nos mais diversos eletrodomésticos

Você jáparouparapensaronde a

Weg está presente? Se você é um

colaborador da maior empresa
jaraguaense, provavelmente vai

responder que ela faz parte da rotina

de trabalho, da qualidade de vida de
toda a família e daperspectiva de um

futuro m�lhot Mas a presençad�ta,
,empresa multinacional, que"

.

começou como uma pequena
fábrica de motores elétricos'

jaraguaense, vaimuitoalém.
O trabalho realizado pela

Weg está presente no ar condici
onado que você tem em casa, no

disjuntor do escritório e na

lavadora de roupas da dona-de
casa. Isso sem falar nas tintas e

vernizes que cobrem estruturas

metálicas' de segmentos como

implementos agrícolas, cozinhas

Ener gia mo vidanotivados a ajudar a empr�sa
que hão pára de crescer e que

por pessoas levaonomedeJaraguádoSule
de Santa Catarina para o

mundo.

Quando pensa na dimensão
da organização em que

trabalha, a programadora de

produção, Simone Margarete
Eger, 35 anos, que.está há 18 na

Weg, também sente responsa
bilidade diante dos resultados.

''A empresa é muito grande,
vende muito e o lucro é grande. c

Tenho orgulho de fazer parte Q

disso", afirma. Ela conta que
este foi seu primeiro" e único

emprego e nem pensa em

mudar de segmento. Se G

depender dela, permanece por
muitos anos dentro da Weg.
"Gost'o do que eu faço e a

empresa nos dá muitos benefí

cios", destaca.

Mas sabe o que move a Weg?
São as pessoas. Operários,
executivos, engenheiros,
estudantes, jovens,' pessoas

experientes, homens e mulhe
res. Todos com orgulho em fazer

parte desta história de sucesso e

metálicas, eletrodomésticos,
autopeças e das embarcações de

transporte de carga. Até mesmo

a esteira ergométrica da acade
mia pode possuir um motor

produzido pela Weg. São mais de
6 milhões de motores vendidos

por ano nos quatro cantos do

planeta.
Ou seja, desde o casco de um

transatlântico'até a pintura de uma

garrafa de champagne é. possível
encontrar urn" produto Weg. A

empresa jaraguaense que hoje
completa47 anos é referência

mundial em-automação,
motores elétricos, energia,

tintas, vernizes, tecnologia e

possui parques fabris espalhados
, pelos cincocontinentes doglobo.

l
:
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Agilidade,
técnica e flexibilida
de. Estes são alguns dos

ingredientes fundamen
tais para o sucesso da

Weg. Isso porque a

empresa possui fábricas,
filiais, comerciais e assistên

cia técnica em todo o mundo
e precisa agir de maneira

global e local ao mesmo

tempo. É preciso atender cada
cliente como se fosse único,
criar soluções específicas para
a necessidade de cada um, isso

sem esquecer de obedecer às

leis, culturas e normas técnicas

de cada país atendido.

Cresce atuação
daWeg,no
mercado
indiano

....

A Weg está construindo

uma nova fábrica de motores

elétricos na Índia, onde já
possui uma subsidiaria desde

2004. O investimento será de
mais de US$ 50 milhões e a

produção deve iniciar no final
de 2009. Tanto investimento

justamente porque o mercado
indiano é um dos principais
destinos dos motores trifásicos e

de geradores elétricos da Weg.

Weg, além do seu magnetismo empreendedorismo nesses 47 anos, não podemos deixar de homenagear
suas ações em -prol da comunidade, de seus colaboradores e da região. Sua responsabilidade social,
causa orgulho e serve de exemplo a todos que lutam por um mundo melhor. Parabéns!
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Através do Centro\Jveg, jovens en am no mercado d

Preocupada em desenvol
ver e descobrir talentos, A

Weg conta com o projeto
Centroweg, que oferece

formação profissional a

adolescentes. O objetivo,
segundo a própria organização,
é despertar o conhecimento da

tecnologia, revelando potenci
alidades. O programa é

desenvolvido pelo sistema

Fiesc, em parceria cQm a Weg.
Q ensino profissionalizante

é dirigido a adolescentes de 15 a

18 anos, formando mão-de
obra técnica para suprir as

necessidades da empresa, Os
alunos passam até 70% do

tempo das aulas realizando

atividades práticas em laborató
rios e salas de aula. O curso é

dividido em três módulos, com

60 horas/aula cada tim. Ós
jovens formados pelo Cetroweg
aproveitam a oportunidade
para dar início a uma carreira

dentro da própria empresa.
Foi o caso de Thiago

Lindner, 21 anos, que hoje atua

como analista de processos na

fábrica IV, em Jaraguá do Sul.
"Comecei na escolinha há cinco

anos e me formei técnico em

eletrotécnica", lembra com

orgulho. "Fui estudando e

,crescendo na empresa. A Weg
valoriza bastante o funcionário,
dá valor para quem é motivado

e esforçado. Penso em virar

chefe aquí dentro", comenta ...
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Indústria de Plásticos Ucla,

Rua José Rafael Reinert, 109 -

Nova Brasilia - Joinville - Fone 47 3438-4020

'.

Lazer, esporte e n tureza
ARWEO

I
oda

...

o Recreativa

Praticar esportes. Comer
uma comida gostosa. Passear
em uma trilha ecológica ou

simplesmente reunir os amigos
para um churrasco. Tudo isso

tad ser feito na Associação
Recreativa da Weg, em Jaraguá
do Sul. Há 42 anos, os funcioná
rios e a comunidade jaraguaen
se em geral contam com este

.

espaço que já se tornou um

verdadeiro ponto de encontro

das famílias dos colaboradores.

pro

Cristiane de Souza, 34 anos,

esposa de funcionário da.Weg,
conta que veio de São Paulo e

como não temparentes na cidade,
a Arweg tomou-se uma segunda
casa. Sempre que pode ela

freqüenta o espaço e traz os dois
filhos para praticarem esportes no

ginásio. ''Aproveitamos 100% os

benefícios dados pela Arweg",
afirma, lembrando qu�, os filhos

participam da escolinha de futsal,
duas vezes porsemana.

Além disso, à noite e

durante os finais de semana, a

família costuma passear e fazer
as refeições no restaurante da

Arweg. Para Cristiane, o espaço
é um benefício que toda

empresa deveria oferecer aos

funcionários e dependentes. "A
estrutura facilita a vida das

pessoas", diz a jovem que
também aproveita o local para

caminhadas, leituras e para

r8'm ."alt�iõlpar\des\ta COflll.ê:lIl.ra\1io
·tão l·m:portaA·jé �OIJlO os 41 ancis ·(lã WEG.

Competênc·ia, administração'e empreendedorismo
.

são alguns dos ingredientes que
geram o sucesso desta multinacional.

Parabéns WEG 47 anos!

rdona qualiaaae de vi aos fundonários e comuniaacle

fazer amizade com outras

pessoas ligadas à empresa.
A colaboradora Simone

Margarete Eger, 35 anos, também
é um exemplo de quem aproveita
tudo de bom que. a Arweg
proporciona. "Meu filho pratica
futsal, já participou de competi
ções e também joga pela
Fundação Municipal de Esportes.
Tudo começou aqui", comemora.

E quando o assunto é esporte,
ela também se envolve e "veste a

camisa" da empresa. "Participo dos

joguinhos entre colaboradores e já
ganhei títulos pela Weg. Jogo desde
dominó ao futebol", lembra. As

competições acontecem geral
mente aos sábados, e muitos finais
de semana na recreativa acabam
em comemorações, seja no esporte
ou na família. "Também faço as

.

festas de aniversário das crianças
nas choupanas da Arweg",
acrescenta.

Arweg é local de
descanso e ponto

de encontro dos
colaboradores

ESPECIAl • 8 C6RRE10 DO POVO .. ,
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Crianças a pa ir de sete anos aprendem futsa; e isputam torneios na região
Anderson Bortólini, 30 anos,

professor de Educação Física da

Arweg é quem comanda as aulas
da escolinha de futsal. O
treinador começou ·na Weg em

1993, quando fazia parte do

Centroweg e cursava Química.

Hoje, o jovem sente orgulho de

poder atuar ria área em que mais

gosta e dentro da empresa que faz

parte da história .dele e da
família. "É uma empresa
excelente para se trabalhar.
Oferece. benefícios, estabilidade

entre as cerca de 100 crianças
que participam das aulas. Os
treinos são voltados para

crianças de sete a 15 anos de
idade e acontecem no ginásio
de esportes da Arweg.

e eu ainda posso trabalhar na

minha área", comemora.
Sobre o ensino do futsal

para crianças, ele diz que é

uma forma de inclusão. "É
uma brincadeira. O objetivo é

a inclusão das crianças no

esporte. Par ticiparnos de

competições entre as escolinhas
e também c a m p eo n a tos

" l' '£
externos , exp tea o proressor

que acaba descobrindo talentos

CO OSOLHOS
VOLI DOS PARA � FUTURO,

CEIGON HE AS PORTAS

DE SUA iNOVA SEDE.
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Competições
movimentam

I'

lS S
Orlando João Lescowicz, canastra, pescaria, vôlei e

53 anos, coordenador de futebol acontecem no local e

esportes, trabalha há 25 anos auxiliam na integração da
na Arweg e conta que as empresa com o colaborador.

competições esportiv-as são
.

"Os campeões representam a

um grande atrativo para os Weg nos jogos do SESI em
.

fu�cionários. Segundo ele, outras cidades, estados e até
torneios internos de' truco, países", destaca.

I\II_--�-
omeios acontecem aos sábados envolvendo colaboradores, familiares e comunídade em geral
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Fone(47) 2107-9000

Parabéns WEG pelos 47 anos

transformando energia
e-m soluções de sucesso!

L
)

><alórizando O. passado, investi
"

ipresente e planeja-ndo o 'futur

�sim a Weg chegou aos 4,' au�c
-,

crescendo e aparecend
para o mupdo.,

.

.
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TECNOLOGIA EM REVESTIMENTOS LTDA

Rua Jerusalem, 100 -Paineras - Itupeva - SP
Fone 11 4591-3760

Durante todo o ano, além
das competições esportivas, os

eventos sociais fazem parte do
calendário da Arweg. - Já se

i tornou tradição na cidade, por
\ exemplo, a festa do trabalhador
,

\ no primeiro dia do mês de maio,
\ que reúne mais de 20 mil

\pessoas. A festa junina da

---empresa, festa das crianças em

outubro e o tradicional baile

gaúcho também são eventos

prestigiados por colaboradores e

comunidade em geral.
Estima-se que a cada mês,

pelo menos 30 mil pessoas

passem pela Arweg para

aproveitar a estrutura oferecida

pela empresa. São dois ginásios,
uni restaurante, futebol de

campo/suíço, cancha de bocha,
espaço para bolão, cinco

choupanas, trilha ecológica
para caminhadas, além de
lanchonete e parquinhos para
as crianças. Nos finais de

semana, só no restaurante são
.

servidas mais de mil refeições.

São 47 anos

de reconhecimento,
dedicação e progresso:'

Parabéns Weg!
Fone: (47) 3274-4000

www.ilhabela.ind.br -

• Caixas • Acessórios
• Pallets·

ESPECIAL 4) CORREIO DO POVO
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vendas@acrilicosjaragua.net
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Parabéns WEG

pelos 47 anos de trabalho,
revolução � disciplina.

�.

1

, USINA.GEM'IN_STRIAI
'�Gerai& ern Torno e Fr�

Rua Joaquim Francisco de Paula,,�777, Chico de Paula

Jaraguá do Sul. SC - Fone: (47) 3371-2666

Empresa financia filmes e parte da revitálização do Centro Histórico de Jaraguá

I [

Não são apenas os motores

que recebem a assinatura da

Weg. A empresa possui uma

lista quase infinita de manifes
tações artísticas para os quais
direciona a própria marca.

Entre eles estão investidas em

produções cinematográficas,
apresentações de dança e até

mesmo 'o financiamento de,
reforma'de prédios históricos.
,-

Recentemente, o nome da
fábrica jaraguaense viajou até

o Festival de Veneza, na Itália,
Do outro lado do oceano, ela

apareceu como apoiadora do
filme Plastic City (Cidade de

plástico) do renomado Yu Lik
Wai. O ter�eiro longa metra

gem da, carreira do diretor
misturou a China ao BrasiL

Inspirado na prisão do empre
sário Law Kin Chong, em 2004,
ele resolveu filmar a história de

Yuda, um comerciante em

expansão bastante . inclinado
ao crime. A co-produção ainda
contou com a participação de

japoneses e do brasileiro
Fernando Bonassi. O resultado
da idéia foi mostrado à critica e

}
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)
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I
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ao público do evento no último
dia 30 de agosto.

Além de Plastic City, a Weg
também apoiou outro impor
tante filme. No ano passado, os

viajadores David, Kat, Pierre,
Wilhelm, Heloísa e Vilfredo
Schürmann lançaram "O
mundo em duas voltas" e a pré
estréia ocorreu no Centro
Cultural Scar, em Jaraguá do
Sul, graças ao amparo da

empresa, É que ela deu incenti

vos ao documentário, Na tela,
ós "cinemaníacos" podem ver a

saga encenada pela própria
família enquanto visitavam, a

bordo de um veleiro chamado

Aysso, os quatro cantos do
universo. O primeiro passeio
começou em 1984 e terminou'
somente dez anos depois. Já o

seqüente, iniciou em 1997 e

chegou ao fim no mês de abril
de 2000.

No' filme, os Schürmann
refazem a rota seguida pejo ,

navegador português Fernão de

Magalhães há exatos 489 anos.

Na época ele queria provar que
a terra era redonda. Durante' a

expedição, a família preferiu
mostrar as dificuldades rema

nescentes dessa aventura',

I---"-�'C E� n t ro H istÓ I C() f··--·----,

I
' '

I �iIISJe11e11111��.i11i1111111igi1� ,

I �eocllrepíí8;ilo.CüiIIgiiS.JliAgã.w IiBIniWmmji
I llreamill�.Weg.!qwreglilllde�.CIII(iIIIIlell1ll»
�àt�du5�,,�C'reIn«IIIo
1tIftsIríílai'rtJl,taii�peta emnpre;iI plll"1IIIIB1Itdre IIIi!IIIÍÍIIIdI

fiisrcíàllJIICI1IIio-- peAi IlreiifliedremiJlidle� àt IllIIIJbu&.Oep1fpI» .

I �cIIrewe._.allliIbfrdreuNllfD8uii�_ I
I ·�esadmrit.ft1lliii1ti_.��eOIft2'Jussw.�'��1""""--'
L,._ "_.__,_.� ,, _

Companhia de balé e jazz excursionou pelo Brasil em agosto '

Les Ballets de Montreal
No mês passado, a companhia Ballet Jazz de Montreal, do

Canadá, . aportou em J araguá do Sul. O espetáculo fez o Grande
Teatro da Scar lotar em uma fria sexta-feira. Do palco, o grupo
arrancou aplausos da platéia depois de apresentar duas coreografi
as: "Short Works: 25 (curtas: 24)" e "Les Chambres des Jacques..

Conceituados no meio artístico mundial.os bailarinos passaram
por sete capitais brasileiras, entre elas Porto Alegre, Florianópolis,
São Paulo e Rio de Janeiro. A única cidade de apenas 130 mil
habitantes a receber a montagem no país era Jaraguá do Sul. O

patrocínio foi da Weg.

ESPECIAL .. CORREIO DO POVO
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Neste ano, iniciativa que comemora o aniversário da empresa muda de e·ndereço

isitantes podem aproveitar o evento para fazer exames

Opções de lazer. Oferta de
inúmeros serviços. Ações em

prol da saúde. Imagine encon

trar tudo isso em lim mesmo

lugar, exatamente no mesmo

dia e, ainda, de' forma gratuita.
Pois se prepare, no próximo
domingo, dia 21, a união desses
três itens vai virar realidade. A

Ação Comunitária Weg aporta
na Arena Jaraguá para a 13ª

edição CQll1 diversas alternari
V,15 a quem precisa de uma

ajuda extra para manter o corpo
saudável ou quer apenas se

entreter.
•

Desd\, 1996, quando foi

criada, <1 iniciativa da empresa já
realizou cerca de 225 mil
atendimentos no município. Isso

equivale à marca de quase 20 mil

registros anuais. Em 2007, por

exemplo, () público pôde usufruir
de 60 atividades diferentes

proporcionadas graças à parceria
com 50 instituições da região.
Durante aquela edição, como-

11<15 anteriores, a Ação
Comunitária tomou conta dos
três pavilhões do Parque de
Eventos da cidade. Os esraços

foram ocupados conforme a área

buscada.
No segmento da saúde, os

partiçipantes têm acesso a

orientações nutricionais e

assuntos relacionados à

medicina em geral. Além disso,
são oferecidos exames para a

detecção de glaucoma e

catarata, glicose, colesterol,
pulmão, audiometria, visão e

preventives ele mama. Para

completar, os que se inreressam

por shiatsu e massorerapia
ainda têm a chance de termínar

o domingo mais relaxados.
Mas, se você prefere deixar

SU:l situação cívica legalizada
também tem como aproveitar a

Ação Comunitária Weg. O
evento disponibiliza os serviços
de expedição de documentos
corno Carteira de Identidade,
CPF, Cartão Cidadão e Título
de Eleitor.

Já no que tange o entretem

mento, bastá ir em direção ao

ambiente do lazer. Em 2007,
aliás, os visitantes se divertiram
em apresentações circenses e

teatrais, brinquedos infláveis,

sessões de ginástica laboral e

demonstracão de _receitas
econômicas para serem feitas na

cozinha de casa.

Evento:

Ação Comunitária Weg
Local: Arena Jaraguá
Data:domingo,21 de
setembro
O que oferece: exames

(colesterol, glaucoma,
catarata, pulmão,
audiometria, glicose e .

mama), sessões de
.

relaxamento, êxpedição de
doéumentos, apresentações
artísticas, sessões de

ginástica, br!ncadeiras
Custo: nenhum
Período: das 9h às 17h
Quem pode participar:
qualquer pessoa interessada
Motivo: comemorar os 47

anos da empresa e ajudarna

construção de cidadania

ESPECIAL G CORUEIO no povo

(47) 2106 - 0101

A VIDA É FEITA DE MOMENTOS.�ekke! �
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Dicas da
Língua Pórtuquesa

com o Professor Marinelli

Mais é o contrário de menos' .
.luz. mais bonita rnai

. mais fe em Deus, mais
estudar mais É m' . dais. �mor. trabalhar maisM

. ais IflCfI fa d ras equivale a porém con
zer o que criticar.

entanto, .

todavia: E/� .
tUdo" entretanto, no

comprOmetida M
e bonita, mas ja é, as quem' . ,em falar Comigo ao t I c

e que esta inSistindo
- e e,one7 Te tmas nao Conseguiu. Falav'

n ou ser artista,
convencia ningué C

a .mUito, mas não
confundirestas du

rn. onvem, ainda, não(,as pa avras com '.rUim). Crianças más' .

o adJetivo más
m_ais em más compa�h::s rOdo�las. Não andavanao trabalhava mais _ : mas nao estudava mais,. nao raza mais nada.

Um oferecimento:

Doas Rodas
� Industrial

,

LOTERIA '

CONCURSO N° 1004

lliHwte 1i!1lor do Prêmio (itS)
34.050 300.000,00
14.201 1

t'2.000,00

Prêmio

1l)
2°
3°
4°
5°

CONCURSO N° 691.

Primeiro sorteio
'i 9 - 24 - - 38 - 46 - 47

Segundo sorteio
11 - 13 - - 29 - 42 - 50

CONCURSO N° 862

CONCURSO N° 1952
11 - 13 - 44 - 52 - ao

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 140/2008

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO
TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de lâminas côncavas 13
(treze) furos. destinado para as patrolas da Frota desta municipalidade. con
forme especificações descritas no Anexo I do Edital. REGIMENTO: Lei Fede
ral 10,520/2002. de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na 4.698/2002.
de Ó3 de outubro de 2002. DATA, HORA e' LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até âs 09:00 horas do dia 29 de setembro de 2008. na Coor
denadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. sita na
Rua Walter Marquardt na 1.111" bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIA
MENTO e abertura dos envelopes serão as 09:30 horas do mesmo dia. na
sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações' e Contratos. Orçamento
estimado da aquisição: R$ 24.500.00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).
INFORMAÇÕES: A integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima
ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 15 de setembro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

setor imobiliário como "muito
boa: de crescimento e investi
menta". Para ele, o segmento é
a melhor aplicação financeira e

que está atraindo cada vez mais
investidores. '. Leier destacou
a classe de Jaraguá como uma
das mais unidas do Estado.

Durante a festividade, foi
entregue o título de corretor
amigo. Uma homenagem que
acontece todo ano. E desta vez
a associada Ivana Vargas Ca
praro passou a faixa para o cor
retor Francisco Alves, 43 anos,
O prêmio, que é sinônimo de
participação e representação
no mercado, significa para Al
ve.s "profissionalismo, parce
ria entre os corretores, hones
tidade e imparcialidade".

VITRINE----------

Cerca de 240 pessoas prestigiaram o evento de confraternização que aconteceu no último sóbado

FESTA E TRABALHO

Profissionalismo· na
hora de fazer negócio
Comemoração reuniu cerca de 240 corretores
JARAGUÁ DO SUL

Para comemorar o Dia Na
cional do Corretor, a AlJS (As
sociação das Imobiliárias de
Iaraguá do Sul) reuniu cerca
de 240 pessoas no ahnoço de
confraternização. Convidados,
associados e representantes de
45 imobiliárias estavam pre
sentes no evento realizado no

úlrn'no sábado (13), no parque
Aquático Krause, em Jaraguá
do Sul. Além de lembrar o dia
27 de agosto, o objetivo foi unir
a classe e viabilizarparceria en

tre os profissionais da região.
Conforme o presidente da

associação, Massao Wajima,
o setor representa na econo
mia um crescimento de 10%
por ano. Por isso, ele acredita
que o governo deve investir'
mais no segmento imobiliá-

rio. Wajima também observa
positivamente a ampliação na

oferta de empregos na área,
"a categoria aumentou com a

ajuda de cursos. técnicos pro
fissionalizantes". Apesar do
mercado competitivo, o pre
sidente da associação garante
que os corretores são leais e

comprometidos entre eles.
Sobre a burocracia para

alugar um imóvel, Wajima
afirma- que o processo é ne

cessário, "porque a empresa
assume um risco". Em relação
ao custo da locação de casas
e apartamentos, o presidente
da AlJS enfatiza que "o valor é
justo pelo preço do imóvel".

O delegado do Creci (Con
selho Regional de Corretores
de Imóveis de Santa Catarina),
Fábio Leier, avaliou a fase do

Francisco Alves recebe homenagem Fóbio Leier comemora a boa fase

DAIANA CONSTANTINO

Massao Wajima pede mais incentivo
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VALEU!
Foi por telefone. por e-mail, bilhetinho e até mensagens. Recebi muitos cum

primentos pelo dia 13 de setembro, quando completei 20 anos de colunismo.

Agra.deço de coração a todos que me pnrnhenlznmm e deram força para eu

continuar na batalha todos os dias. As conquistas profissionais são frutos de
luta, disciplina, obstinação e, logicamente, talento. Obrigado mesmo!

..Irpár:iJii)í
Disque-entrega

3275..1689

BALADA ELETRÔNICA
No sexta-feira, os promoters Thiago
MattQs e Pepe trazem para coman
dar a pista da Bierbude os renoma

dos DJs Sandrinho e. Rodrigo Pilcior
nik (percussionista integrante dôlife is a

loop). Festa simplesmente imperdível.

" A distôncia entre

autoconfiança e

arrogôncia é quase
imperceptível. "JACK WELCH

.

_

.
BAIXOU O NíVEL
Fiquei sabendo pelo meu e-mail: um

conhecido parente de um renomado
político fez de motel um banheiro quí
mico, em recente festa da urbe sorriso.
lá mesmo realizou os seus impulsos
sexuais, enquanto uma fila enorme

aguardava do lado de fora. Que ver

gonha menino! Em Jaraguá, tudo se

comenta. Isso ainda vai arder mais que
"Pimenta do Quintal de Casa".

�- ,��::d'''&:::' .'
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ENTREGA DE BEBIDAS

DOlEITOR
Entre tantas mensagens que recebi
escolhi esta.
"Parabéns pelos 20 de anos de co

lunismo. Esse tempo foi o suficiente
para fazer seu nome e seu trabalho
pertencerem também à história de
Jaraguá. Como cida�ã jaraguaense,
só posse te dizer que o café da ma

nhã e os intervalos no trabalho, não
teriam a mesma graça sem a Coluna
do Moa. Você informa e diverte, faz
parte da rotina das famílias através
das suas palavras, prova disso, é que
mesmo quem não simpatiza contigo,
lê tua página para "ficar por dentro",
admitam ou não; quem gosta de você
então, nem se fale".
DAISY RIBEIRO

ACONTECE DE TUDO-
-

Veja que louuucura!!!. Alunos de
uma, faculdade aqui da região es

tão fazendo uma rifa para bancar a

formatura, batizada de "Programa
dos sonhos". O prêmio é saliência
pura: três horas num motel luxuoso
com uma jovem daquela "profissão
antiga". Questionados, um aluno
de 23 anos integrante da comissãó
de formatura, assumiu a paternida
de daIdéia, mas pediu para eu não

divulgar o seu nome: "Ninguém está
querendo levar vantagem pessoal.
Então, não pode ser acusado de estar

explorando prostituição", diz ele. É,
pode ser. Só tomando mesmo meu

uísque doze anos acompanhado do
meu energético Flash Power.

Priscila Motta e Nódia Vieira, mulheres bonitos

que prestigiaram o 7° Feijoada do Moa

lEITORA DO DIA
.

A leitora do dia é Samira leutprecht,
esposa -do meu amigo Jean leutprecht.
Ela lê a coluna todos os dias para ficar
super antenada nas melhores novida
des da região. '

ESSA É BOA!!!
Cá entre nós gente. Eu tenho mui
tos amigos cachaceiros que fazem
de tudo por uma cerveja, mas o

que esse alemão fez foi demais.
O cidadão, ele não teve o nome

revelado, resolveu "alugar" os

serviços sexuais de sUQ mulher
para um vizinho, em troCll de
um engradado diário de garrafas
de cerveja. Como recompensa, foi
condenado a três anos de prisão.
Além da condenação, ainda terá
que passar por tratamento de 01-
coolismo. Já o vizinho, apesar de
ter aceitado a troca, escapou da
prisão. Mas foi sentenciado a dois'
anos de liberdade condicional por
abusos sexuais. O trato foi, inclusive,
feito em papel e assinado. A mulher,
mãe de três crianças, aceitava essas

relações por medo de sofrer maus

tratos do marido. Ah, se-a lei Ma
ria da Penha pega por lá.

--

DESFilE
Hoje à noite, às-20h30, acontece na As

sociação Atlética Banco do Brasil (AABB),
um desfile da loja Jomar. O evento é para

-

marcar as novas tendências da coleção pri
mavera-verão 2008.

MUITO BOA
- A festa Flora Style, realizada no úl
timo sábado, que teve. como palco a

Flora & Botequim, certamente marcou

o calendário social das boas festas de
Jaraguá do Sul. Música de qualidade

-

com o competente OJ Puff, o melhor
do 'Hip HOpllO Brasil, g�nte bonita e

muita diversão. Valeu mesmo e para
béns aos promoters �ernando Raboch
e Eduardo Fogaça.

-

.

1:l9.liu\tO$ iDO MAR
I 177õ9 ° quartaf�
I

.

I

TE CONTEI!
11 D,izêm por aí que uma profissio
nalliberal, bem nascida e bonitono,
está sentido no pele a fase baliaquia
na. Bate ponto em todas as festas
e afira pedra para todos os lados. A -

moço confessa que "pr'O titia", ela não
fica. Só pedindo uma dose dupla da
minha Veuve Cliquót Brut.

,

• Agendem! No dia 26 de setembro
o grupo Texas Show estará em

Jaraguá do Sui para mega show no

Armazém. Essa é umo das melhores
bandas country do Brasil. A promo-

°ção é d.o -amigo Alcides Rotha, do
Roauto, e Paulico.

••• lu Dias e Je Borba, de GuaJa
mirim, festejam hoje dois anos da
mais pura e feliz vida conjúgal.

.

Parabéns ao easel.

• No próximo dia 20 de setembro
-

tem "pedalada" ao redor da ilha de
Florianópolis. Quem está organizan
do o babado é meu querido amigo
Roberval Pillati.

• A bonito Camila Gabriele de
Oliveira,Jormou�se no'último sábado
(13), pela Fatej,'no ,cursQ de Tecnolo
gia de RrocE!ssos Industrias. Parabéns.

• 'No sábado, no Grande Teatro da
Scar; tem especial com Pink Floyd.

• Um candidato a prêfeito de
Jaraguó, em recente pesquisa que
tive acessa, está com oito pontos à
frente dos cancerrentes. Como con

tinua em qscensãq, provavelmente
será o prefeito. Quem viver verá!

• Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



w O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA. 16 DE SETEMBRO DE 2008

. Bom momento
Não é de hoje que falamos do bom momento que vive o futsal
de base jaraguaense. Neste fim-de-semana, o categoria sub-15
venceu as três partidos que disputou em Blumenau e manteve
o invencibilidade no Estadual. Mesmo exemplo dos categorias
sub-17 e sub-20, que ainda não perderam no Catarinense. Hoje
o estrutura que Jaraguó do Sul tem no base se comparo o times
adultos, com supervisor específico, treinadores prepanidos e local
para recuperação físico, que também é usado pelo time adulto.

MALWEE EM CASA
Cerca de 300 torcedores acompanharam a estréia de Parrel e Anderson
em quadras jaraguaenses. No vitória por 6x2 diante do Joaçaba, eles nôo
marcoram, mos mosímrem que podem ajudar muito e grupo principal.
Em meio à garotada do sub-20, eles comemoram o placar que trouxe a

. liderança paro a Malwee. Anderson precisa apenas de ritmo de jogo, pois
fisicamente estó 100%. Jó Parrel preciso ainda se preparar um pouco
mais. E no Jogo de amanhô, diante do Colegial em Florianópolis, alguns
campeões da Liga já retornam.

.

.'

SEM TRANSMISSÃO
A Rádio Amizade fM nôo transmitirá mais os jogos do Juventus na Divisão
Especial. A alegaçóo é a dificuldade em conseguir patrocínio para cobrir
os jogos do Moleque.Travesso. Vai ser ruim para os torcedores juventinos,
principalmente nos jogos fora de casa. Poucas rádios transmitem o com

petiçóo e a maioria delas nôo pega na regiôo e não têm site na internet.
Jó os jogos da Malwee pelo Estadual começam a ser transmitidos esta
semana, jó com o jogo de amanhã contra o Colegial, em Florianópolis.

MESMO ASSIM.u
Os ores no Joôo Marct!Uo são de otimismo. A intenção é dar nova cora à
equipe neste returno, motivando também o torcedor a comparecer no es

tódio e ajudar o time o voltar à elite do futeboí catarinense. Mas é preciso
ter uma boa estratégia para convencer o jaroguaense a ocupar novamente
os arquibancodas do estódio. Acredito que a parceria ainda não convenceu

e dificilmente convenceró. Quem sabe, se o time tiver uma nova atitude
neste domingo, jó melhore o otimismo do torcedor também.

FUTSAL EM MASSARANDUBA
Quinze equipes confirmaram presença no Municipal de f.utsol em

Massaranduba. Quatro jogos abrirão a competição no próximo sóbo-
.

do, a partir das 16h15, no Ginósio Alfredo Jacobowski. São três grupos
.

e no A estõo Morangos, Cetelbrós, Campinha, Travado e Rosa Urba
no; no B tem 1° Broço/Jepetec/Cival, Uniõo, farmócia Bio Saúde, 1°

Broço/Sonto Antônio/Radetti e Amizade; e no C ficaram Jamail, Trans
Lickmonn, Butuca, Haco e Construtholl.

"e s p o r t e @"o c o r r e i o d o p o v o . c om. b r
"

ESPORTE-----�----

Willian Barrionuevo comemora o ouro conquistado nos 100m rasos; ele foi o melhor também no solto em distância

Primeiras medalhas
vêm do atletismo
Competições na pista terminam hoje à tarde

mil metros com obstáculos),
Taís Chaves (salto com vara)
e Maico Angst (salto em dis
tância).

Nas modalidades coletí-

contra Rio do Sul, duas vi
tórias - O futebol ganhou de
lxO e precisa de um empate
hoje para se classificar. E o

vôlei masculino fez 3 sets a

O e garantiu a vaga. O dia ter
minou com três duelos contra

Joinville: as meninas do han
debol pérderam po:r 30x13 e

deram adeus à competição; o

basquete masculino também.
foi derrotado, por 88x36,
mas segue com chances; e o

handebol masculino venceu

por 29x24, se classificou e,'
de quebra; eliminou o rival.

JOINVILLE/JARAGUÁ DO SUL

As primeiras medalhas ja
raguaenses nos 210 Joguinhos
Abertos de Santa Catarina,
que acontecem em Joinville,
vieram da pista de atletis
-mo. A modalidade, que era

para ter começado sábado,
teve seu início adiado para
domingo, por causa do mau

tempo. E depois de dois dias
de provas, Jaraguá do Sul su

biu no pódio oito vezes - fo
ram quatro ouros, uma prata
é três bronzes.

O destaque foi Willian
Barrionuevo. Ontem ele con

firmou o favoritismo no salto Simone Ponte Ferraz (centro) foi o mais rápido nos 1,5 mil metros rasos

em distância e ficou com o
'

ouro, mas ele já havia subido
no lugar mais alto do pódio
no domingo, quando venceu

os 100m rasos. Rohny Val
mórbida ficou com o primei
ro lugar no salto em altura e

Simone Ponte Ferraz levou a

melhor nos 1,5 mil metros ra

sos. A prata veio com Cléber
son Wagner, nos 110m com

barreiras. Mas ontem ele teve

de abandonar o decatlo, pro
va onde era forte candidato
ao ouro, por causa de uma

lesão. Os bronzes vieram
com Zerilho dos Santos (3

JOGUINHOS ABERTOS

vas, o dia começou bom para
o futsal feminino, que venceu

Balneário Camboriú por 9x2
.

e se garantiu na segunda fase
com o primeiro lugar do gru
po. No masculino, vitória por
4xO sobre Concórdia e está a

um passo da próxima.fase. O

basquete feminino também

garantiu vaga' ao vencer Xa
xim por 52x31. Nos duelos
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Das quadros de Joroguá à Seleção
. Jairo Medeiros treina para disputar Campeonato Juvenil Sul-Americano

JARAGUÁ DO SUL principais em quadra e revela
Desde pequeno ele já leva- que o

'

time masculino adulto .

va o maior jeito com a bola. De está passando por uma renova-:

brincadeira favorita no passado, ção, depois de ter perdido a Liga
a bola acabou sendo o futuro de Mundial e as Olimpíadas para os

Jairo Medeiros. E entre os possí- Estados Unidos. "Esta reformu
veis esportes, com bola que ele lação do time é mais um motivo

poderia praticar, o_ voleibol foi o para treinar forte e mostrar o meu

escolhido. O levantador de 18 trabalho. Meu próximo objetivo é

anos, que começou nas escoli- participar de uma equipe adulta,
nhas de vôlei da Marisol/FME, para depois conseguir uma con

vive urn grande momento na vocação na a seleção principal",
carreira. Ele foi convocado para .

declarou Jairo.
a Seleção Brasileira de Vôlei [u- E a contratação para uma

venil e vai disputar o Sul-Ame- equipe nacional está próxima
ricano em outubro, em Passos de acontecer, O pai de Jairo,
de Calda (MG). Luís Fernando Medeiros ante-

Desde julho, Jairo treina no cipa que está negociando com

CT (Centro de Treinamentos) alguns times que irão disputar
de Saquarema (RJ), um dos a Super Liga Nacional de Vôlei.
mais modernos do mundo. A Por isso o Joguinhos Abertos
estrutura e a organização do de 'Santa Catarina, que aconte

segundo esporte mais popular ce em Joinville, é o torneio de
do Brasil deixam a mãe de [aí- despedida do atleta, que está
ro despreocupada. "Quando ele feliz com a nova fase e ao mes

está fora tenho saudades, mas mo tempo triste por deixar seus

sei que é bem cuidado e que companheiros de time. 'Aqui foi
está no maior centro de treina- o meu começo, agora tenho que
menta do mundo", disse Jaísa ganhar experiência -em clubes
Wiest Medeiros. maiores", comentou o jogador.

Em Saquarema, Jairo teve a

oportunidade de ver as seleções GENIELLI RODRIGUES Pai de Jairo, Luís Medeiros mostro o foto e diz que o bolo sempre foi o brinquedo favorito do filho

Botafogo vence clássico e

assume liderança'do gtupo
JARAGUÁ DO SUL

Jogando em casa, o Botafogo
da Barra do Rio Cerro venceu o

Flamengo do Garibaldi por 4x2

e assumiu a liderança isolada
do Grupo A da Primeira Divi
são da Liga Jaraguaense. Com
sete pontos, o alvinegro está a

três do Vitória B, que folgou na

rodada. Flamengo, com três,
ocupa o terceiro lugar.

O jogo começou movimen

tado, com o rubro-negromelhor /

em campo. Mas foram os donos
da casa que abriram o placar.
Candango, aos 27 minutos, fez
1xO para os botafoguenses, Ain
da no primeiro tempo, o mesmo

Candango ampliou aOS 43. De

pois do intervalo, quando es

perava-se uma reação flamen

� guista, o Botafogo ampliou logo
<.O aos três minutos com Tule. O
<!

� rubro-negro descontou aos 17

� com Alagoas e aos 30 com Le

Candango (E) marcou duas vezes no gO,leada do Botafogo em cimo do Flamengo andro, mas Tule, aos 39, fechou

o placar em 4x2.

No outro jogo do grupo, Faixa
Azul e Cruz de Malta jogaram em

Luiz Alves e o time jaraguaense
saiu na frente aos 13 minutos da

primeira etapa com Rafael. Mas
o time azul empatou aos nove do
segundo com Adilson e o jogo fi
cou mesmo no 1x1.

No Grupo B, o João Pessoa

ganhou os pontos que somaria
contra oNoite a Fora (que de
sistiu da competição) e chegou,
a sete pontos. O segundo lugar
é do Vitória A, que tem quatro e

folgou. No único jogo, o Caxias
recebeu o XV de Outubro de
.Indaial e aplicou um 3xO com

dois gols de Fabio Braun (aos 23
e 45 do segundo tempo) e Andi
(18 do primeiro tempo).

Os jogos da Segundona, do
Campeonato Sênior e a semifi
nal das Escolinhas, todos mar

cades para sábado, foram adia
.dos por causa do mau tempo.

Mau tempo
adia semifinal

A semifinal do Campeo
nato Catarinense de Futebol
Americana, o SC Bowl, mitre

Brusque Admirals e Jaraguá
Breakers, foi adiada devido a

forte chuva que alagou parte
da cidade de Brusque. O con

fronto deve acontecer no pró
ximo domingo, às 14hJO, no

Campo do América.
O primeiro finalista do SC

Bowl saiu do jogo entre Ca
xias Panzers e Floripa Istepôs.
A partida aconteceu em Join
ville no último domingo. O
time da casa não deu chances
à equipe da capital e mareou

18x7 carimbando o passa
porte para mais uma final. O
Panzers venceu todas as três

Ligas disputadas até agora e

espera o próximo finalista.
Já o Breakers precisa fazer

duas coisas inéditas: vencer o

Admirals fora de casa e che

gar pela primeira vez a uma

final do SC Bowl.
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PARAOLlMPíADAS
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Natação se despede
com 19 medalhas
PEQUIM·

A natação brasileira encer
rou ontem, a sua participação
na Paraolimpíada de Pequim
com a conquista de mais

quatro medalhas, Assim, os.
nadadores do Brasil subiram
ao pódio 19 vezes durante a

competição, somando oito de
ouro, sete de prata e quatro'
de bronze.

As quatro medalhas', da
'

natação não foram as únicas

conquistadas pelo Brasil na

. segunda-feira em Pequim. Sa
íram mais duas, no atletismo
e no tênis de mesa. Com isso,
a delegação brasileira já soma

41 pódios na Paraolimpíada,
com 13 de ouro, 12 de prata e

16 de bronze, o que represen
ta a 11 a colocação na classifi

cação geral.
Ontem, André, Brasil foi

ouro nos 400 metros livre da
classe S10, com o tempo de
4m05s84, novo recorde pa
raolímpico. E Daniel Dias le
vou prata nos 50 metros livre
da classe S5, com a marca de
33s56, tendo sido superado

. apenas pelo ucraniano Dmytro
Kryzhanov, que fez 33s00.

Mais pódios
no Cubo

Ainda na piscina do Cubo

D'Água, o Brasil ganhou um

bronze com Edênia Garcia,
nos 50 metros livre classe S4.
E ainda foi prata com o reve

zamento 4x50 metros medley,
novamente com Daniel Dias,
que formou a equipe com Ivá
nildo Vasconcelos, Luis Silva
e Clodoaldo Silva - foram su

perados apenas pela China.
Além da despedida vitorio

sa da natação, o Brasil conse

guiu nesta segunda-feira uma

prata com Luiz Algacir Silve e

Welder Knaf no tênis de mesa,

classe T3. E ainda foi bronze no

atletismo, com o terceiro lugar
de Yohansson Nascimento nos

100 metros rasos da classe T46.

André Brasil conquistou sua quinta medalha ontem no Cilbo d'Água

Futebol está na decisão
E o Brasil também garantiu um outro pódio ontem. Com o empate por

1xl com a China, no último jogo do fase de classificação do Futebol de
5 (cegos), a seleção brasileiro passou paro o final da Paraolimpíada de
Pequim. Assim, seró ouro ou prato, dependendo do resultado da decisão
contra os próprios chineses, marcado pnra quarto-feira.

SG
Marllia2xO Sanlo André
CRB Ox2 Braganlino

35 Ceará 1 xl Paraná
22

.

América-RN 5xl Vila Nova
7 Juventude 3xO ABC

18 Aval2xl Fortaleza

.1 Gama txt Ponte Prela

5 Corinthians 1xO Balueri
Bahia 2x0 Criciúma

6 São Caetano 4xl Brasiliense
2
-4
5
3
-2
·9
-20

,,6
-9

BRASILEIRAO SÉRIE A - CLASSIFIÇAÇÃ�
c.1. Ta P J V E D GP GC

.

SG

1� Grêmio 49 25 14 7 4 41 18 23
'l' l'almeiras 46 25 14 4 7 41 31 10
'Y' Cruzeíro 43 25 13 4 8 38 26 12
4§ Botafogo 42 25 12 6 7 35 23 12
Y São Paulo 42 25 11 9 5 41 26 15

6" VilOOa 40 25 12 4 9 34 26 8
"? flamengo 40 25 11 7 7 40 29 11

Il" Sport 38 25 11 5 9 31 26 5
91' COOliba 37 25 10 7 8 35 25 10
1W Goiás 36 25 10 6 9 35 31 4
H� Imemacional 36 25 10 6 9 29 28 1
12" A!Ié!ico-MG 30 25 7 9 9 34 44 -10
1'Y' NáuIíco 29 25 8 5 12 28 38 -10
14� SMIos 29 25 7 8 10 3á 37 -7
15& flgueírense 28 25 7 7 11 29 51 -22
16" AIIétlco-Pfl 26 25 7 5 13 26 34 -8
1j") Vauo 26 25 7 5 13 39 48 '9
1,. floolíllel1se 25 25 6 7 12 29 35 -6
19" IpaIlnga 24 25 6 6 13 25 44 -19

2(P PorItlgUeSa 23 25 6 5 14 30 50 -20

BR/·.SllEIRÃO SÉRJE B - CLASSIFICAÇÃO
CoL Tillie P V E D GP GC

1� �ifIIflíallS 54 . 24 16 li 2 51 16
'l' r.� 45 24 12 9 3 47 25
� wa�a 44 24 13 5 6 39 32
/(' Sai!ofWké 43 24 12 7 5 42 24
ff' &looí 39 24 f2 . 3 9 38 39
&l' &-'00 39 24 11 6 7 31 26
P Poo!ePreia 37 24 11 4 9 36 30
BO JJl_de 35 24 10 5 9 31 29
91' I!a,íia 35 24 9 8 7 34 38
1if � 34 24 9 7 8 39 34
11� �C3l!tap,o 32 24 8 8 8 38 35
12'" A!lC 30 24 7 9 8 32 34
1� fAriJa 29 ) 24 7 S 9 33 42
1,fY G:ama 28 24 8 4 12 24 44

15' ,Ilm&(iCa-RN 26 24 7 5 12 29 35
ill" cmilíma 26 24 7 5 12 21 30
,p Paraná 24 24 6 6 12 24 37
í8� rrlflalm 23 24 6 5 13 37 41
,� f1r�'tl1SIi 23 24 6 5 13 3D 42
ZiP CRlI 15 24 4 3 17 25 48

20 Rodada da 30 Fase

Grupo28
Ituiutaba lx2 Guarani
Moremo Diàs I x2 Brasil

Classificaçãa:.GuamnL6,.8rasiL6,Jt
O e Mareílio Dias O.

f •

Varzeano - Troféu Vidraçaria 3L
Resultados Sa Rodada
Mere. Bittencourt 6x2 se Clin.
Bella Vista 3xO XV de Novembro

Itapocu 2x3 Grêmio Rio Natal
CA Corupó 2xl Bar do 1v000Idiges
Classificação
Chave A: Poço d'Anta 7, Bella Vista 6, XV de
Novembro 6, Independente 3 e Agro Carupó 3.
Chave B: CA Corupó 12, Bar do Ivo/Oldiges
9, Grêmio Rio Natal 7, Mere. Bittencourt 4,
Itapocu 3 e Santa Catarina Clínicas O.

IORodada Returno'

Joaçaba 1 x4 Brusque
Pinheiros 1x2 Internacional

NEC/Caçador Oxl Concórdia
Imbituba I xO Camboriuense

Sa Rodada do Turno
Santa Catarina Ix!" Atlético Chapecó
Porto lxO Videiro

.

Classíficação: Costa Esmeralda I O e Porto 7

(finalistas do turno)

Municipal de Futebol Suíço
Taça Norberto Wulf
Beko'slEletrocon Oxl Real Player
Beira Rio 3x3 DalrilGuaravel
MDRio Branco 8xS Diana

Depecil9x3 MM
Barcelona 2xl Bem Bolado
Vila Amizade 0xW Barro BrancoSão Miguel 0x0 Xaxim

Joinville Sxl Unisul
Malwee 6x2 Joaçaba

• � Classificação
,� Chove B: Malwee 6, Colegial S, São Bento

it 4, Joaçaba 4 e Concórdia O.

� Chove C: Unisul 9, Joinville 7, Xaxim 4, São
z Miguel2, Sideropolis 2_

Municipal de Futsal Sênior
Semifinal
Coremaco 3x2 Desportiva A
Amizade 2x3 Gmmeyer
Final - Sexta-feira
19h1S - Desportiw A x Amizade
20hlS - Coremaco x GrameYerJMA61l! Dtf·SUt.

AlWUf. Di fUTSIii.

Resultados, 25' Rodada
Grêmio 1 x2 Goiás
Atlético-PR 2xO Portuguesa
Ipatinga 3x2 Atlético-MG
São Paulo 2xO Flamengo
Sporl5xO Figueírense
Vasco 1 x3 Náutico
Cruzeiro Oxl Palmeiras
Bolalogo 1 x2 Internacional
Vitória 1 xO Coritiba
Santos 2xl Fluminense

Proximos Jo os - 26' Rodada
Sábado (20/9)
18h20 - Fluminense x Coriliba
18h20 - Atlético'MG x Náutico
18h20 - Goiás x Sanlos
Domingo (21/9) .

16h - Portuguesã x Bolalogo
16h - Atlético·PR x Grêmio
16h - Sport x São Paulo
16h - Figueirense x Cruzeiro
lShl0 - Internacional x Vilória
18hl0 - Flamengo x Ipatinga
18h10 - Palmeiras x Vasco

Resultados - 24' Rodada

Proximos Jo os - 25' Rodada

Hoje
16h - eRB x Gama
19h30 - Braganlino x São Caetano
19h30 - Ponte Preta x Marilia
19h30 - Crfciúma x ABC
20h30 - Brasiliense x Corinthians
20h30 - Paraná x Bahia
21 h45 - Santo André x Sarveri

-13 21 h45 - Fortaleza x Juventude
·4 21 h45 - Amérlca·RN x Ceará
-12 21 M5 - Vila Nova x Avaí
-,23

Resultados
Sociedade/Cavalete 3x6 JolipWScheller
Eletropoll 3x4 KifelTO

•

Noite a Fora 2x2 Vitóriil

Mega Tranze o Pé Sx5 Nei Autom.
Business Telecom I x2 Nicopel
Racing Ox7 Duro Verde
Karlache 4x4 Sociedade/Cavalete
Business Telecom lx9 Bor. Senem
SmurlsiCachaceiros 3x3 Magic World

Municipal de Futsal Adulto
40 Rodada
Schroeder I 2x9 Ajax
Imigrantes 3xl4 Bar. Rio de Julho
Flor. Ravenalla Sx3 União

Itoupova-Açu 4x4 AP Salomon

Borges I xIS Fannareis
Arsenal IIxl Imigrantes A
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EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Iabellonato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
íomecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Ofício para
serem protestados coníraos responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo; 85846 Sacado: JOAO CARLOS DA SILVA MAnOS CPF: 972.100.999-72
Cedenle: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/CNPJ: 07.707.650/000
Número do Titulo: 008120011892Espécie: Outros "pas de Dividas
Apresentanle:AYMORE CREDrrO,FINANC E INVESTIMENTO S/ruaVeoomento: 09Al4I2007 \f.lJoc 5.788,64
_._--_._-_._�-------_._-_._�-�.. _._--_.

Protocolo: 86183 Sacado: EZEOUIAS DA COSTA CAROLINO CPF: 528.300.559-34
Cedente: SL SERVICOS DE COBRANCAS LTDA CNPJ: 06.910.'636/000
Número do Tilulo: 2608/08 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRAStL SA Data Vencimento: 26/08/2008 Valor: 348,00

Protocolo: 86495 Sacado: IRIA TANCON CPF: 715.066.088-68
Cedenle: GIESE E SERVELIN LTDA CNPJ: 06.153.7261000
Número do Titulo: 01/03

. Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentanle: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 20107/2008 Valor: 1.665.00

Protocolo: 86576 Sacado: NOELY PEREIRA DA COSTA CPF: 760.892.409-82
Cedente: BANCO PANAMERICANO CNPJ: 59.285.411/000
Número do Tilulo: 24398981 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: BANCO PANAMERICANO Data Vencimento: 22/0812007 Valor: 10.629,08

Protocolo: 86616 Sacado: MARISTELLA VOSS GARCIA LEAL CPF: 776.949.459·15
Cedenle: TAVARES FOMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ: 81.514.473/000
Número do Titulo: 1511814 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 30f081200a Valor: 704,42

Prolocolo: 86634 Sacado: SOL REVESTIMENTO LTDA ME CNPJ: 76.468.214/000
Cedente: ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO VACNPJ: 83.785.030/000
Número do Título: 25560002 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 30/08f2008 Valor: 465,00

Protocolo: 86662 Sacado: SILVANO JOSE BITENCOURT - ME CNPJ: 09.340.320/000
Cedenle: ADV COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 81.370 306/000
Número do Titulo: 850048-7 Espécie: Cheque
Apresentante:ADV COMERCiO E DISTRIBUICAO LTDA Data Vencimento: 1610512008 Valor: 235,79

Prolocolo: 86666 Sacado: EDSON SANDRÓ T1ECHER CPF: 016.376.26940
Cedente: CONSULT ODONT NOVAREnl SANT'ANNA CNPJ: 07.863.022/000

.

Número do Titulo: SIN Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CONSULT ODONT NOVARETII SANT'ANNA Dala Vencimento: 20/03/2008 Valor.106,00

Protocolo: 86667 Sacado: MARIELE GLORIAGALVAO CPF: 044.275.109·57
Cedente: CONSULT.ODONT NOVAREnl SANT'ANNA CNPJ: 07.863.022/000
Número do Título: SIN Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CONSULT ODONT NOVARETTI SANT'ANNA Data Vencimento: 10/05/2008 Valor: 111,00

Protocolo: 86668 Sacado: RUBÉNS FARINA CPF: 598.762.989-68
Cedente: iND.E COM.DE CONF.AOUARELALTOA CNPJ: 04.478.6201000.
Número 00 Titulo: 850010-0 Espécie: Cheque

����=�_��a�.".:�_o E CQM D:�_�����_��:_�_:::?�__��������: 13/09/2003 Valor 237,96

Protocolo: 86684 Sacado: NOROALDO LIMA DE SOUZA ME CNPJ: 07.035.5701000
Cedente: OESA COMERCIQ E REPRES. LTDA CNPJ: 81.611.931/000
Número do Tilulo: 4078496U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC

.

Data Vencimento: 19108/2008 Valor: 124,55

Protocolo: 86693 Sacado: KCEL MOTORES E FIOS LTDA. CNPJ: 80.474.3071000
Cedenle: TRANSJOI TRANSPQRTES LTDA CNPJ: 83.630.053/000
Nún)ero do Titulo: 3099092008 Espécie: Duplicata de Venda Menoantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 02109/2008 Valor: 312.66

Protocolo: 86695 Sacado: ATACADAO DACERAMICALTDA CNPJ: 02.645.315/000
Cedente: PORTO CAIS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. CNPJ: 07.241.3031000
Número do Titulo: 492719 Espécie: Duplicata de Venda Mercan!i1 por Indicação
������_�_�_�������.���� �_. �:��.:::��..".���_�.�:09(2008 Valor 251,00

Protocolo: 86696 Sacado: BIKE POINT C. DE B.E PECAS LTDA-ME CNPJ: 04.905.792/000
Cedente: R�JANE D� SILVA COSTA IMPORTACOES CNPJ: 02.717.649/000
Número do Titulo: 588411 Espécie: Duplicala de Venda Mercanbl por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 28/08/2008 Valor: 306.29

Protocolo: 86741 Sacado: IRIA TANCON CPF: 715.066.088'88
Cedente: GIESE E SERVELIN LTDA CNPJ: 06.153.726lO00
Número do T!tulo: 02103 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vencimento: 20108/2008 Valor: 1.665,00

Protocolo: 86780 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTDAEPP CNPJ: 02.845.3151000
Cedente: EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MAT PARA CONCNPJ: 56.883.8201000
Número do Titulo: 173888/AID Espécte: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 0110912008 Valor: 1.467,07

<'

--"-_._.�------._---

Protocolo: 86781 Sacado: ATACADAO DACERAMICALTDA-EPP CNPJ: 02.645.315/000
Cedente: CERAMICAFORMIGRES LTDA CNPJ: 01.325.0231000
Número do Titulo: 310872 JIJ Espécte: Duplicata de Venda'Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRASil SA Data VenCimento: 02/0912008 Valor. 987,82

Prolocolo: 86794 Sacado:GILMAR PAGANELLI CPF: 383.414.419-34
Cedente: ELETRONtCAJARAGUAENSE LTDAME CNPJ: 06.182.6711000
Número do Titulo: 1161711263 Espécie: Duplicata de Venda Mercan!il por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA Data Vencimento: 01/0912008 Valor: 137.00

ProtocolD: 86831 Sacado: ANRAMATERIAIS PIGINASTICA LTDA CNPJ: 03.540.502/000
Cedente: TEREZlNHA LAUDELINA RAMIRO

.
CNPJ: 81.836.611/000

Número do Titulo: 201871C Espécte: Duplícata �e Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data Vencimento: 30/0812008 ValDr. 201,87

Protocolo: 86834 Sacado: ANADON tNFORMATICA LTDA CNPJ: 07.229.072/000
Cedente: EDITORA LM LTOA ME CNPJ: 06.686.917!000
Número do Titulo: 144180808B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAtXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimenlo: 26/0812008 Valor. 200,00

Protocolo: 86848 Sacado: 11RABSPORTESAYRAVAN LTDA CNPJ: 02.613.76tlOOO
Cedente: COM DE COMB E LUS MARTENDAL CNPJ: 01.690.3941000
Número do Titulo: 000000188 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 30/0812008 Valor: 4.080,00

Protocolo: 86859 Sacado: MAURILIO BARBOSA CANOVAS CPF: 612.722.569-87
Cedente: OESACOMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ: 81.611.9311000
Número do Título: 406269U Espécie: Duplicata de Venda Menoantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 22/0812008 Valor: 108,12

Protocolo: 86861 Sacado: MAURILIO BARBOSA CANOVAS CPF: 612.722.569-87
Cedente: OESA COMERCIO E REPRES: LTDA' CNPJ: 81.611.931/000
Número do Titulo: 4081122U Espécie: Duplicata de Venda MercanO! por Indicação
Apresentante: SESC Data Vencimento: 21/0812008 Valor: 257,07

Protocolo: 86905 Sacado: CARNES E DERIVADOS ACS LTDAME CNPJ: 0'.013.799/000
Cedente: FRIGORIFICO RIOSULENSE SA CNPJ: 85.782.878/000

-

Núme:ro do Titulo: 8632500t Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 26/08/2008 Valor: 139,15

Protocolo: 86926 Sacado: NEURAOLIVEIRA MESOUITAME CNPJ: 32:955.981lO00
Cedenle:ALTENBURG tNDUSTIRlA TIEXTIL LTDA CNPJ: 75.293.662/000
Número do Titulo: 158065/001 Espécie: Duplicata de Venda Mencantíl por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 03/0912008 Valor. 971,35

E, come os ditos.devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, jaz por intermedioilo presente
. Editai, pam que os mesmos comparecam neste Tabelionalo na Av. Mal. Deodoro da Fonseca. nr. 1589, no prazo da Lei;a fim de
HQuidaro seu debito, ou entao, dar razao por que naoofaz, sob a pena de serem os referidosprotestados na forma da Lei, etcz

Jaragua do Sul, 16 de Setembro de 2008

SANTA·CATARINA---------

TÔ LIGADO.

Programa incentiva
consumo consciente
Celesc visa diminuir as ligações clandestinas

O projeto "Sou Legal - Tô Li

gado" teve início em abril e deve
promover o uso racional da ener

gia elétrica em comunidades de
bruxa renda. A etapa que vai ofe-

- recer atividades educativas em

90 comunidades catarinenses

começou ontem e vai até 14 de
novembro. O tema é "Eficiência
Energética: O uso adequado da

energia elétrica e a qualidade
de vida". O objetivo é buscar
informações sobre o assunto e

expressar o conhecimento na re

dação. Palestras e um concurso

de redação para estudantes de
escolas' públicas serão realiza
dos. O projeto tem investimento
de R$13,5 milhões do Programa
Celesc Distribuição de Eficiência
Energética.

O projeto prevê a regulariza
ção de ligações clandestinas, a

reforma da instalação elétrica in
terna e normalização do padrão
de entrada da energia elétrica, a

instalação de aquecedores sola
res e doação de lâmpadas fluo
rescentes.

Com duração prevista até

junho de 2009, o trabalho tem

cooperação técnica da Unisul
(Universidade do Sul de Santa

Catarina) através da Fundação
de Apoio à Educação, Pesqui
sa e Extensão, e da, Associação
Horizontes, entidade da Rede
de Tecnologia Social. As co

munidades beneficiadas foram
selecionadas nas 16 Agências
Regionais da Celesc Distribui
ção em todo o Estado; conforme
critérios previstos pelo órgão re

gulador (ANEEL), abrangendo)
uma populiação estimada de 35

Guanliões da Mata
multa empresários

Dumnte quatro semanas, uma opemçiio
foi reolimdo contm o desmotomento nos

regiõés do Planalto Norte e Meio-oeste. O
Ibomo emitiu 64 multas o que represento o

valor de R$ 4,1 milhões. Os empresários Ii
god�s 00 plantio de pínus no lugar do moto
atlântica sõo apontados como os principais
responsáveis pelo carte do vegetoçóo.

Regularização de ligações clandestinas é um dos objetivos do projeto

Em se 90 comunidades carentes recebem atividades de uso racional

mil famílias. Segundo o diretor
comercial da Celesc Distribui
ção, Carlos Alberto Martins, o

projeto garante melhor uso dos
recursos energéticos do País
e aconservação do meio am-

biente, "Esses benefícios esten

dem-se a toda sociedade, mas

o principal benefício mesmo é

para famílias, que ganham mais

qualidade de vida e conforto",
destaca Martins.

Emprego cresce

mais de 3%
Vaga temporária
para o comércio
o eememe e varejo prevêem o

contratação temporária formal de 113
mil pessoas poro o demando de ser

viços no Natal. Considerando os vogas
informóis, pode chegar perto de 350
mil vogas. Conforme o Sindeprestem,
o contratação formul neste ano seró
8% maior do que 2007.

o nível de emprego nos médios' e

grandes indústrias de Santo Catarina
aumentou 3,36% no acumulado �e ja
neiro o agosto deste ano. Os dados, di
vulgados ontem pelo Fiesc (Federação
dos Indústrias), constam em pesquiso
realizado pelo entidade com 355 em-
presas industriais do estado. .

'
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MUNiCíPIOS

País pode ganhar mais 806 cidades
Se aprovada, PEe devolverá aos Estados autonomia para emancipar distritos
BRASíLIA

o País pode ter uma enxur

rada de novos municípios caso

o Congresso aprove uma PEC

(Proposta de Emenda Constitu

cional) que devolve aos Estados a

competência para criar cidades.
Em 24 Assembléias Legislativas
tramitam propostas para a cria

ção de 806 municípios, 'Se todas
forem aceitas, o Brasil passará a

ter 6.368 pr.efeitos e um número

adicional de 7,2 mil vereadores.
As novas regras para dar autono

mia a distritos estão contidas em

projeto aprovado no último dia 3

pela CC] (Comissão de Constitui

ção e Justiça) do Senado.
-A matéria ainda será votada

em plenário, mas os parlamen
tares têm pressa de chegar a um

consenso. Em novembro vence o

prazo dado pelo STI' (Supremo
Tribunal Federal) para regula-

.

mentar a Emenda Constitucio
nal15, promulgada em 1996,
que suspendeu a prerrogativa
dos Estados de criar municípios.
Cinqüenta e sete cidades criadas
entre 1996 e 2007 dependem da

aprovação para deixarem de ser

virtuais. A proposta estabelece-

Governo e oposição
. assinam acordo

o presidente do Zimbábue, Robert.
Mugabe, e o líder do principal partido
do opo'sição, Morgan Tsvangirai, assi
naram ontem um acordo tido como

histórico no capital do país, Harare,
formando um governo de união na

cional poro pôr fim a uma longa crise

político. Mugabe continuará como

presidente - cargo que ocupo há 28
anos -, e Tsvangirai será o novo prl- .

meira-ministro.

Poucos priorizam
educação ao votar

o brasileiro não prióriza o edu

cação no hora de. votar, constatou o

primeiro edição da pesquiso anual
do Ibope sobre educação. De acordo
com o levantamento, menos de 1 %

da-população considero os propostas
paro a educação determinantes no

escolha do pretettc,

um mínimo de habitantes para
as novas cidades: 5 mil nas Re

giões Norte e Centro-Oeste, 7

mil no Nordeste e 10 mil no Sul
e Sud�ste. O projeto prevê ainda

que a arrecadação e o número de
imóveis no aglomerado urbano
sejam superiores à média de 10%
dos municípios menos popu
losos do Estado. Além disso,
o novo município deverá ter·

eleitorado igualou superior
a 50% da população e núcleo

.

urbano constituído.
A restrição criada pela emen

da decorreu da explosão no nú
mero de municípios detlagrada
pela Constituição de 1988, que'
deu poderes aos Estados para
tratar da autonomia política.
"Houve realmente um exagero,
pois muitos dos municípíos no

vos não tinham condições de se

manter", reconhece o presidente
da CNM (Confederação Nacional
de Municípios), Paulo Ziulkoski.
De 1988 até a entrada em vigor
da emenda, há 11 anos, foram
criadas 1.480 cidades.

AGÊNCIA ESTADO Presidente da CNM, Paulo Ziulkoski; defende uma discussõo maior sobre os critérios do proposto

Moradores de Cobija, capital de Pondo, fazem passeata pedindo pol

Bolivianos liberam fronteira
com o Brasil e buscam acordo
LA PAZ ao menos 30 pessoas e che-

Manifestantes bolivianos garam a prejudicar o ferne
liberaram, na madrugada de cimento de gás natural para
ontem, a fronteira com o Bra- o Brasil. O presidente Luiz
sil, em Corumbá, que havia Inácio Lula da Silva também
sido fechada na sexta-feira, participa da reunião.

12, num dos diversos protes- No fim de semana, Lula
tos que se repetem há uma manifestou preocupação com

semana contra reformas pro- o conteúdo do encontro; res

postas pelo presidente da Bo- saltando que é preciso res

lívia, Eva Morales. Em outra peitar as decisões.da Bolívia.

demonstração de que uma so- Morales havia recusado ajuda
lução para a crise pode estar do governo brasileiro para
mais próxima, o governador. tentar superar a crise aberta
do departamento de Tarija, por governadores e gr_upos
Mario Cassio, reuniu-se com civis de oposição que pedem
o . presidente ontem, e disse mais autonomia para os de-

. que o governo e a oposição partamentos ricos em gás
estão perto de um acordo. natural e são contra a, refer
Os dois lados voltarão a ne-· ma constitucional proposta
gociar depois que Morales pelo governo.
voltar do Chile, onde par- "É melhor levar um pouco
ticipa de uma reunião da

.

mais de tempo para garantir
Unasul (União de Nações. que seja feito certo do que ter

Sul-Americanas}, convoca- minar mal ou .não terminar",
da para discutir os conflitos disse o governador de Tarija.
na Bolívia, que já mataram "Estamos avançando bem".
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WWW.AUTQELlTE.COM.BR- Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Pcíuiçãc de Ar por Veículosi\utomotores).
Ofertas válidas até 16/09/2008 ou enquanto duraremosestoques. o que ocorrer primeiro. Spacefox Plus preço â vista a partírde RS 46.990,00 - completo. Crossfox 4 pertas linha 2009 preço promocional à vista a partir de R$43.025,OO. Golf
1.64 portas Total Flex linha 2009. com preço promocional à vista a partir de R$ 51.930,00. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/09, sem limite de quilometragem. para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de
motor e transmissâo (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 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 população
tem promovido a melhora dos índices de segurança.

PRATIQUEASEGURANÇA SOUDÁRIA EM SUA COMUNIDADE.

Conheça alguns dos nossos programas e participe: Atitudes de prevenção:

CONSEG
Conselho Comunitário de Segurança.
O CONSEG promove o policiamento comunitário nos bairros, aproximando
e integrando a policia á população. Sanla Catarina conta com 282 Conseg's.
Saiba como participar: (48) 4009-9813.

Vizinho Solidário
Quando se ausentar, informe a um vizinho de sua confiança. Antes de
sair, certifique-se de que as portas e janelas estilo trancadas.

Motorista Solidário
Procure ir a festas na companhia de amigos. Escolha sempre alguém
que não tenha bebido para dirigir na volta para casa.

TElÉFONES ÚTEIS:
POLICIA MILITAR - 190
DISQUE DENÚNCtA DA POLICIA CIVIL - 181

�vv."ru dC} £.HadQ

SANTA CATARINA

PROERD
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.
Incentive a participação de seu filho no PROERD. Ele é voltado
aos alunos das escolas públicas e particulares de todo o Estado.

� Acesse www.pm.sc.gov.br/proerd

5ecre1erla de
EsIIdoda
seuurança Pública II
D8I8Sa do CIdadãe
www.ssp.sc.go-ubr
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