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Cecília obteve um terço dos
OCllRRllIOOOPOW· vot"os nos maiores colégios

•
ApoW: Iüiii I�,_�=::.::I==_ __J Mos foi nos comunidades do interior que o democrata obteve percentualmente o melhor votação.

Dois feridos e um

morto no trânsito
Daniel Sutil de Oliveira, 49 anos, morreu
00 ser atropelado por um caminhão
no noite de sábado, no BR-280. No
domingo, colisão entre um Voyage e um

caminhão, no SC-413, deixou Roberto
Spengler, 37, em estado grave.

Página 6

Pesquisadores do Unicamp (Uni
versidade Estadual de Campinas)
desenvolveram um programo que
permite interpretar a "falo" - ou vo

calização - de alguns animais, como
vacas, porcos e aves, em momentos
de fome, medo, frio ou qualquer
outra situação de estresse. Em fase
final de testes, a ferramenta, sem
igual no mundo, pode ser útil para
incrementar a produção de alimen
tos e, através do monitoramento
dos sons, garantir que os 'animais
não sofreram maus tratos durante o

processo. "A crescente preocupação
com o bem-estar dos animais foi o
que nos levou à criação desse pro
grama", afirma a pesquisadora e

coordenadora do projeto, Irenilza
Alencar Naas.

Pão irlandês é uma
das delícias de hoje
Saiba também como fazer saquê de tangerina,
patê de fígado e tomate recheado.
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Jaraguá Breakers
conquista o vice

,

Depois de perder o título catarinense de futebol
americano, o equipe de Jaraguá busco patrocínio�
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Europeus tentam I ustio digital
conter descrédito 'ganho destoque
França, Alemanha e Portugal já divul
garam pacotes para tentar acalmar o
mercado financeiro.
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Santa Catarina lidera ranking e

garante quase 100% de acesso à
internet nas escolas estaduais.
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Quem encontrou
.

diZ que é feliz
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OPINIÃO-----------
EDITORIAL

Efeito dominó
Impossível não bater na mesma tecla,

quando o assunto é a crise dos Estados
Unidos e os reflexos dela pelo mundo in
teiro. Os fatos envolvendo o "temporal do
Bush" são renovados a cada
minuto. É ban�� gue faliu, é
o-crédito qúe diminuiu e as

sim vai num efeito dominó
devastador. O que também
preocupa aqui nas terras

tupiniquins é que o pre
sídente Lula parece estar
mais ocupado com os desti
nos de Marta Suplícy e Díl
ma Rousseff do que com o

que possa acontecer no país
que preside.

.

Ao contrário do que disse Lula, ,vive
mos não só uma marola, e na verdade,
a dimensão que o caso pode ter ainda é

desconhecida até .mesmo pelos mais in
fluentes analistas. Prova disso é que as.
medidas até aqui anunciadas, pelo globo
inteiro, não tiveram a virtude de desper-

tar a çonflança dos seus su-

Se o g�venlo postos beneficiários, e sem

do prê$idênte lula confiª�%a e.§em esperança,
que dJla decorre, não há di-

foi beneficiado nheiro do mundo que possa
durante seis anos mover montanhas.

I
' . Se .0 governo do presi-pe O cenano

dente Lula foí beneficiado
internacional, agora durante seis anos pelo ce-

O questão é nário internacional, agora

dAf
a questão é diferente. É

l erente nesfe ceaárío que o brasi-
leiro vai c(mhecer;;.a�*ve:rdªdeira capací
'(lade de adminíst:r�rdo líder máximo do
PT. A torcida é para que ele se saia bem,
muito bem.

CHARGE

lUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E EDITOR (lC.
AMOmM@IG.COM.BR)

Tenho visto cartazes, por aí, pedin
do doação de livros para formação de
bibliotecas em escolas carentes, bair
ros, associações, etc. Vi, também, uma
matéria de página inteira no Estadão,
dia desses, sobre a inauguração de uma
biblioteca comunitária, num bairro ca

rente da capital paulista.
Sei que ainda compramos poucos

livros, nem tanto porque não gostamos
de ler, mas porque não há dinheiro

para gastar com eles. Quando compra-

PONTO DE VISTA

Doação de livros
mos, depois de lê-lo nós o trocamos

por outro, emprestamos, há até quem o

venda no sebo, pois diferente de mim,
que gosto de ter o livro comigo, se gosto
dele, outras pessoas não vêem porque
conservá-lo depois de lido. Aliás, é por
isso que os sebos são uma ótima alter
nativa para a compra de bons livros.

Na verdade, eu até concordo com

quem não deixa o livro, indefinidamen
te, pois muitas pessoas poderiam lê-lo,
ainda, sendo um objeto perene como

é. Até mesmo eu, que não gosto de me

desfazer de livros, tenho doado muitos
volumes para campanhas e para come

çar bibliotecas em pequenas escolas do
interior.

Há alguns poucos anos, juntamos
centenas de livros infantis das minhas

DO LEITOR

Metrô de

Supet1ície
Fala-se ultimamente em "metrô de superfície" por

aqui. Afinal, se tem em Estrasburgo, Barcelona, Mel
bourne, Hannover, Porto e em outros rincões, por que
não em Jaraguá?

Aguarda-se o contorno ferroviário, a R$ 100
-

mi
lhões. Com discordâncias. Trilhos foram deslocados
ou rebaixados em Araçatuba, Londrina, Ponta Grossa,
Criciúma, Maringá. A prazos decenais.

.

VLT - Veículo Leve Sobre Trilho é o nome, no jargão
da tecnologia metroferroviária. Ou "bonde chique" no
popular. Ex,Pande-se e moderniza-se no Canadá, EUA
e Europa. E o modal da hora no primeiro mundo. A
CBTU - Companhia Brasileira de TrensUrbanos bolou
o VLT tupiniquim. Há projetos para Recife, João Pessoa,
Natal, Maceió, Fortaleza, Vitória. Um exemplo simpló
rio em operação é o bondinho de Santa Tereza, no RJ.

O VLT opera na faixa de demanda de 10 a 25 mil
passageiros/hora/sentido. Ou seja, uma Corupá por
hora/sentido. Sistema de média capacidade, transporta
mais gente que o ônibus e menos que o metrô. Cada ve
ículo leva até 356 passageiros, a 60 km/h (em via segre
gada). Seu custo operacional é superior ao do ônibus
articulado e próximo ao do metrô.

Seu potencial é para cidades acima de 400 mil ha
bitantes. Blumenau, há uma década atrás pensou nele,
Hoje incluiu-o no projeto Blumenau 2050. Em Campi
nas existiu de 90 a 95.

Fracasso retumbante. Apodrece nos galpões da ALL,
em Rio Claro (SP).

O trecho de Santos a São Vicente (11 km), na Bai
xada Santista, está estimado em R$ 640 milhões. Da

estação São Judas ao aeroporto de Congonhas (1,2 km),
em SF, R$ 200 milhões.

Cada quilômetro de VLT elétrico sai US$ 25 mi
lhões. A diesel, US$ 3,75 milhões.

Em que pese o promessômetro pré-eleitoral e os ar

roubos de entusiastas, fácil ver que a sua viabilidade
para o Vale do Itapocu, com menos de 200 mil habitan
tes, tem um horizonte bastante longínquo.

OSMAR GÜNTHER, ENGENHEmO CIVil E ESPECIALISTA EM PLANEJA
MENTO URBANO {OSMARGUNTHER@UOl.COM.BR}

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

enviados para o e-mnil redacno@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200. Cx. Postal 18. E obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e • telefone (' não serão publicados).

filhas, mais os discos infantis e leva
mos tudo para uma pequena escola de

primeiro grau bem lá do interior. As

crianças e os professores ficaram felizes
da vida. Hoje estou comprando tudo de
novo, porque os sobrinhos já têm dois,
três, cinco anos, mas não me arrependo
de ter doado, porque muitas crianças
fazem bom proveito daquele material,
tenho toda a certeza.

Não guarde por muito tempo os li
vros que já leu. Verifique se a escola do
filho, de um sobrinho, de um neto, de
um afilhado, não aceita alguma doação
para enriquecer, para reforçar, part} re
novar o acervo da sua biblioteca. De re

pente um asilo, um orfanato, também
podem precisar, quem sabe? São tantas

possibilidades ...
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FALA Aí!

��".

"Nõo surpreenderio
ver mois estresse

e suicídios. "
MARGARET CHAN, DIRETORA
DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL

DA SAÚDE, diagnosticando efeitos
do crise financeiro mundigl.

"Vou trobolhor

pelo povo."
EUGÊNIO JOSÉ JURASZEK (PP),
vereador eleito poro o Câmara de

Jaraguó do Sul.

" Nõo ojudou e

nem ti rou votos."
ADEMIR IZIDORO , PRESIDENTE
DO PP DE JARAGUÁ DO SUl,

sobre apoio de Esperidiõo Amin (PP)
ao petista Dionei da Silva.

DE VOLTA
Restrito a Esperidião Amin (PP) e Dário

Berger (PMDB), que disputam o segundo
turno em Florianópolis, na semana pas
sada reiniciaram seus programas elei
torais na tevê. Agora é a vez de Corlito
Merss (ITO e Darci de Mattos (OEM) rea
parecerem na telinha com seus discursos
em Joinville. Estão no ar desde ontem.

Deus o ouça
"Rezarei para que a energia ecumênica fortaleça a consciência e a sensi
bilidade de todos os deputados e deputadas, para que eles acompanhem
o Senado nesta cruzada nacional pela dignidade dos idosos." Discurso do
senador Paulo Paim (PT-RS) apelando para que a Câmara dos Deputados
aprove projeto de lei de sua autoria que acaba com o chamado Fator Previ
denciário. Criado no governo Fernando Collor, aquele mesmo que, junto com

a então ministra da Fazenda Zélia Carodoso, mandou saquear a poupança
dos brasileiros, esse mecanismo passou a levar também em conta a expecta
tiva de sobrevida do segurado no cálculo das aposentadorias, tom descontos
sobre o valor integral mesmo quando a pessoa atinge o tempo de contribui

ção. Paim aproveitou para dizer que não pretende recuar em sequer "uma
linha" de seu projeto, nem mesmo com 'recados'do governo neste sentido.
No Senado, o projet,o de Paim foi aprovado em abril, sem apoio do governo.

A HERANÇA
Vice-prefeita Rosemeire Vasel (PC do
B) disse ao Correio que, fechadas as

contas de final de ano e de mandato,
a dívida da Prefeitura não superará os

R$ 42 milhões que ela e o prefeito Mo
acir Bertoldi (PMDB) dizem ter herda
do do governo Irineu Pasaold (PSDB).
Resumindo, se foi mesmo uma 'heran
ça maldita' que o tucano deixou, como
repetidas vezes foi dito pelo governo
atual, o apagar das luzes em dezembro
não será diferente.

AS CONTAS
Ex-prefeito Ivo Konell (DEM) faz ques
tão de integrar o grupo da coligação
Unidos Por Jaraguá que fará o governo
de transição com representantes da
Prefeitura. E, pelo visto, em clima beli
gerante. Konell, que pretende assesso

rar pessoalmente a mulher e prefeita
eleita Cecília de forma voluntária, já
anuncia disposição do grupo para ins
talar uma auditoria. Na prática, uma
devassa nas contas do município nos

últimos quatro anos.

ATENÇÃO'
A lei estadual 13.348/2005, que disci
plina o estacionamento em shoppings
de Santa Cotarina já está vigorando.
Mas é preciso que o cliente gaste 10 ve
zes mais que o valor do estacionamento.
Exemplo: Se o valor do estacionamento
é de R$ 3,00 e você gastou R$ 30,00
com alimentg.Ção, roupa, brinquedos
ou o que seja, o cupom fiscal deve ser

s apresentado ao caixa específico. O Ti
s cket será carimbado e validado, sem

; � você precisar gastar mais nada.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2008

NO RASTRO
Tubos de várias bitolas supostamente doados em troca de votos estão
sendo rastreados palmo a palmo. A denúncia, se comprovada pela
ausência de notas fiscais ou outro documento comprobatório e aceito
como documento lega'l, pode parar na Justiça Eleitoral e culminar
com a cassação do registro da candidatura de pelo menos um dos
eleitos para a Câmara de Jaraguá do Sul.

.

COMPRA E VENDA
Aliás, o que rolou de areia e saibro, repetindo eleições municipais
anteriores, nao foi pouco. É por aí que se vê quantos eleitores ain
da vendem o voto em troca de favores imediatos banais. Elegendo
quem compra a consciência deles, tal.e qual uma mercadoria com

reduzida vida útil. Para estes eleitores, este é o tipo de político
que cumpre a palavra.

OS COERENTES
Direção do PT de Schroeder, que elegeu dois vereadores, unun-, .

cio postura coerente nestes próximos quatro anos, já de olho em

empregos na Prefeitura. E não há como ser diferente, agora que
é aliado de políticos do Pp, PSDB, PMDB, PDT e outros menos

cotados, em gritante incoerência comparado à pregação ideo
lógica do partido, o jeito é dizer 'amém'. Em atitude que não
deixa de ser coerente.

MUDANÇAS �

A Câmara que mais reelegeu vereadores titulares nos cinco maiores
munidpios do Vale do Itapocu foi Guaramirim, com três. Mesmo as

sim, dos atuais nove, só quatro concorreram. Nas demais, o que inclui
Massaranduba, Schroeder, Corupá e Jaraguó, por razões diversas a

vassourada foi grande. Enfim, a vontade do eleitor é lei. E lei, comg
dizem os homens públicos, é para ser cumprida.

.

'BYE, BYE se

Alguns arrotantes assessores��e vereadores de Jaraguó derrotad'o
nas urnas, andam mais quietos qüe passarinho na muda. A razão é
que a mamata a troco de salório��!lI qualquer produtividade que jus
tifique a remuneração, até porqúê alguns mal conseguem articular
frases com algum nexo, acaba em dezembro. São os que entram pela
janela, que agora é a porta de saída.

OS REELEITOS
No primeiro turno da eleição 2008, dos 293 municípios catarinens�:t

"1?D foram reeleitos com outros candidatos e outros 34 reel�ger
. .

toda a chapa majoritária eleita há quatro anos. O curioso é que
oito municípios que trocaram o prefeito anterior; o vice foi mantido
no cargo. Na região do Vale do Itapocu, só Felipe Voigt I (PP), de
Schroeder e, mesmo assim, com todos os partidos ao seu lado, exce
ção do PSOL, se reelegeu.

p o I itic a@ocorreiodopovo.com.br
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O MAPA DAS LEIÇOES
Um terço dos votos recebidos por Cecília vieram do Centro, Fi�eira e Barra

JARAGUÁ DO SUL ção. A mais expressiva foi
Os três maiores colégios no Bairro Ribeirão Grande

eleitorais de Jaraguá do. do Norte, com o segundo
Sul foram responsáveis por menor número de eleitores
quase um terço dos votos na cidade, onde ela recebeu

que fizeram da psicóloga 47,9% do total de votos possí
Cecíli_a Konell (DEM) a pri- veis. Na seqüência aparece o

meira mulher eleita prefei- Garibaldi, com 39,61%, e Rio
ta no Vale do Itapocu. Dos Cerro I e II, onde 38,07% opta-
31.015 votos recebidos por ram pela candidata da Coliga
ela, 9.698 foram de eleitores ção "Unidos por Jaraguá".
do Centro, Ilha da Figueira
e Barra do Rio -Cerro, onde
se concentra a maior quan
tidade de votantes no muni-

cípio, 31.289 em números
absolutos.

No Centro, Cecília abo
canhou a menor fatia. Fo
ram 29,02% dos 16.109 vo

tos possíveis. Na Barra do
Rio Cerro ela foi apoiada
por 2.429 dos 7.246 eleito
res, enquanto que na Ilha da

Figueira recebeu 32,68% de
.

votos do eleitorado do bair
ro, 7.934 sem excluir as abs
tenções.

Mas foi nas comunidades
localizadas no interior que
a democrata obteve percen

. tualmente a melhor vota-

Auditoria na

Prefeitura
O ex-prefeito Ivo Konen

(DEM), que integrará a equipe
de transição do atual com o

governo da prefeita eleita, Cecí
lia Konen (DEM), anuncia a re

alização de uma auditoria nas

contas da Prefeitura assim que
a esposa assumir o comando
da administração, a partir de
janeiro. O objetivo é investigar
as contas do município nos (li
timos quatro anos.

Em entrevista à RBN, sába
do, o ex-prefeito acusa a atual

administração de ter feito, nos
meses que antecederam as

eleições, obras como pavimen
tação de rua sem licitação, para
concluí-las ainda durante o

.período de campanha. O fato,
inclusive, virou denúncia e

gerou abertura de inquérito
por determinação da Justiça da
primeira instância. Segundo
Konen, o próximo governo não
vai arcar com os pagamentos
de investimentos não feitos ao

rigor da lei.

CAROLINA TOMASELLI
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Presidente lembra (l1,e propostos do Ujam foram defendidos pelos candidatos

Ujam promove reunião par�
analisar resultado 'da ele.ição
JARAGUÁ DO SUL·

A Ujam (União Jaraguaense
das Associações de Moradores)
promove hoje, a partir das 19 ho
ras, umareunião no Siticom (Sin
dicato dos Trabalhadores nas In
dústrias da Construção Civil e do
Mobiliário). A entidade vai fazer
uma avaliação da campanhae do
resultado do pleito, que sagrou a

vitória de dois representantes do
movimento comunitário na dis

puta proporcional.
. Francisco Alves e Justina da

Luz, ambos do PT e integrantes
da Ujam, foram eleitos vereàdo
res. Fora eles, outros oito nomes

ligados às diretorias das associa

ções de moradores disputaram a

eleição. Entre eles, o atual presi
dente Luiz Hirschen, o Luti, que
retornou ao comando da entida
de um dia após o pleito.

"Vamos fazer uma avaliação e

também discutir a relação com a

futura admínistração. Esperamos

um trabalho de parceria, e não
como houve nesse atual manda
to, de interferência do poder pú
blico. O movimento comunitário
foi muitn prejudicado", avaliou
Hirschen, filiado ao PTB,_ que
integrou a coligação da prefeita
eleita Cecilia Konen (DEM).

Ele defende uma atuação
"não no sentido de estar atrela
da ao poder público", mas de
cobrar a execução dos projetos e

de buscar ª valorização da Ujam.
"É preciso respeitar o movimen
to comunitário, a entidade como

um todo", comentou o presiden
te, informando que colocou o

nome a disposição para assumir

cargo na Prefeitura em 2009, es
pecialmente ligado à Divisão de
Conselhos.

Se for concretizado o convite,
Hirschen disse que deixa a pre
sidência da entidade em dezem
bro. O mesmo deverá ser feito

pelos vereadores eleitos.
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SCHÜTZENFEST
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. Festa termina com balanço positivo
Segundo Márcio da Silveira, vice-presidente da CCO, objetivo foi alcançado
JARAGUÁ .DO SUL

OS números oficiais da 20a'
edição da Schützenfest, encer

rada no domingo passado, ainda
estão em fase final de contagem,
no entanto, a organização acre

dita que as expectativas foram
alcançadas. Antes do evento, a

meta era envolver 25mil pessoas.
Apenas no desfile típico, realiza
do no último dia de festa, foram
cercá de doismil participantes.

Segundo Márcio da Silveira,
vice-presidente da CCO (Co
missão Central Organizadora),
independente da quantidade de
ingressos vendidos, e atémesmo

. da diminuição dos dias de festa,
o balanço é positivo. "O principal
objetivo era fazer uma autêntica
festa germânica e isso nós con

seguimos com mérito", explica.
Esse retomo, afirma, veio até
mesmo de turistas que passaram
por Jaraguá do Sul para conhecer
a tradição do tiro e experimentar
a bebida e as comidas artesanais
servidas na Sociedade Aliança,
Bairro Rio Cerro.

A presidente da CCO, Gie-

lead Siewerdt, concorda. Na

opinião dela, a prioridade foi
reunir famílias em tomo dos
costumes alemães ainda preser
vados nas regiões interioranas
da cidade. "Fizemos a melhor
festa possível", enfatiza. Para o

próximo ano, porém, ela espera
mudanças, em suma, no que diz

respeito ao envolvimento da ad
ministração pública municipal.
"Queremos apoio", resume.

Quanto à infra-estrutura ofe
recida pelo local escolhido para
abrigar a Schützenfest em 2008,
Silveira atesta estar satisfeito com
os resultados. O vice-presidente
da comissão acredita que o even
to deve continuar na Sociedade
Aliança, pelo menos, por mais
uma edição. Além de melhorar
a divulgação em Jaraguá do Sul
e região, em 2009, os organizado
res ainda pretendem ampliar a

".

segurança dos visitantes, inclusi
ve buscando intensificar a sinali
zação na rodovia estadualque dá
acesso ao local.

KELLY ERDMANN

INDENIZAÇÃO

Salvita ganharia R$ 4,6 milhões
Se o contrato de venda do Parque de Evento tivesse sido levado adiante pela

atual gestão, a Salvita iria receber RS 4,6 milhões. O valor substitui a indeniza

ção de mais de RS 19 milhões resultante da posse irregular do imóvel, ocorrida
há quase duas décadas. O processo 'de desapropriação indébita ainda corre na

Justiça e, a cáda ano, a quantia sofre acréscimo de 12% devido aos juros.

I1)NORTE Uma parceria séria, transparente e
\

.

responsável para sua empresa."< fomento MercanO.

• Desontos de duplicatas para empresas'
• Consultas de cadastro'

NORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
Av. Wolfgan Amonn, 87 - 2° andar sala 23 Rua Mar. Deodoro da Fonseca, 97 - 2° andar sala 2

Edificio Milano - (47) 3634-2491 Edifício Diener (47) 3374-0506
São Bento do Sul - se Jaraguá do Sul - se

Email: ndrtefomento@hotmail.com Email: nortefomento@hotmaiLcom
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De acordo com os organizadores, cerca de duas mil pessoas participaram do desfile da Schützenfest no domingo

Parque de Eventos ainda em negociação
Local seria ideal para realização do evento, mas precisa de reforma
JARAGUÁ DO SUL

Abandonado desde 2007, o

Parque de Eventos que abrigou
a Schützenfest por 19 anos deve

permanecer de portas fechadas
até o início de 2009, pelo me

rios. A partir disso, a decisão de
retornar 'a negociação de compra
do espaço com a Salvita (Socie
dade Assistencial ao Lavrador do
Vale do Itapocu) caberá à próxima
gestão pública municipal. A infor
mação é do procurador jurídico da
Prefeitura, EduardoMarquardt.

Segundo ele, a proposta ini
cial era fechar o negócio com a

entidade logo após as eleições do
dia 5 de outubro. Porém, corno
o resultado das umas foi desfa- .

vorável à atual administração, a
possível transação fica de heran
ça paraCecíliaKonell e Irineu Pa
sold, '1'\ Lei de Responsabilidade
Fiscal não nos permite finalizá
la", destacou. Mesmo assim, a

idéia é repassar a sugestão à equi
pe de trabalho que irá assumir a

pendência.
Quanto a isso, o advogado da

Salvita, Sávio de Azevedo, adian
ta: todos os detalhes acertados no
passado não valem mais porque

se desgastaram. Porém, os asso

ciados aguardam o contato da
Prefeitura e continuam abertos
à venda- do Parque de Eventos,
"Ern face às últimas colocações
da Cecília (Konell) estamos re

ceptivos à negociação para que
os prejuízos ao município não

sejam aindamaiores", destacou.
A reportagem do O Correio

do Povo procurou a prefeita
eleita, porém, não a encontrou.
Durante a campanha eleitoral,
ela demonstrou interesse na

tratativa e no fortalecimento da
Schützenfest.
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ACIDENTES

GERAVPOLícIA---------

,Um morto e dois feridos no trânsito
Daniel de Oliveira, 49, morreu atropelado; Roberto Spengle:t; 37, está naUTI
GUARAMIRIM manecia em estado grave até o

A semana começou movi- fechamento desta edição. A filha
mentada nas estradas de Santa de Roberto, Francine Maria Felix
Catarina e do Vale do Itapocu. Spengler, 12, sofreu escoriações e

Pelo menos nove pessoas mor- foi levada ao Hospital São José de
reram no trânsito catarinense Jaraguá do Sul, mas está fora de
neste fim-de-semana. Em Gua- perigo. O motorista do caminhão
ramirim, dois acidentes graves com placa de Blumenau, Edson
- um deles fatal - foram regis- Dalton Sabino, 42, não se feriu.
trados. Na tarde de sábado, a

.

Já o acidente fatal aconteceu por
colisão entre um Voyage e um volta das 20h40 de sábado," na
caminhão deixou pai e filha fe- BR-280, km 54,8 (perto do Pos
ridos na SC-413, km 49. to Guaramirim). Daniel Sutil de

.Segundo a Polícia Rodoviária Oliveira, 49, foiatropeladoporum
Federal, os dois veículos bateram caminhão com placa de Jaraguá
de frente. O condutor do Voyage do Sul. Segundo os Bombeiros Vo
com placa de Gaspar, Roberto luntários de Guaramirim, Oliv-eira
Spengler, 37 anos, sofreu várias teve traumatismo craniano e torá
fraturas e foi levado pelo heli- xico, hemorragia interna e fraturas
cóptero da Polícia Militar para nos braços. Ele morreuao sofrer
o Hospital São José, de Joinvil-. uma parada cardíaca a caminho
le. Ele passou ontem por uma doHospital Santo Antônio.
cirurgia e fóí transferido para a

un Neurocirúrgica, mas per- DAlANEZANGHELINI _ Voyage ficou completamente destruído ao colidir com caminhão na SC-413, em Guaramirim; condutor está na UTI

Jaraguaense de 17 anos morre
:- - afogado em Balneário PiÇarras

PiÇARRAS
A jaraguaense Andrieli

Teleginski, 17 anos, morreu

afogada numa praia conhe
cida como Norte de Piçar
ras, em Balneário Piçarras,
na tarde de sábado. Segun
do informações dos Bom
beiros Voluntários de Piçár
ras, a jovem estava no local
com um rapaz de 23 anos,
com quem teria um rela
cionamento. Ele chamou os

bombeiros ao perceber que
a moça havia sumido após

entrar na água, por volta
das 16h. O jovem, que tam
bém é de Jaraguá do Sul,
contou aos socorristas que
os dois ingeriam bebidas
alcoólicas no local desde o

meio-dia. A adolescente foi
encontrada na praia pouco
tempo depois do desapare
cimento, mas sofreu parada
cárdio-respiratória e mor

reu a caminho do pronto
atendimento do município.
Andrieli morava no Bairro
Barra do Rio Cerro.

Cassuli
W'Nw.cassuli.adv.br

Cassuli Advogados AssociadosoAIl/SC 397/99

Rua Donaldo Gehring,J35 • Fone4tS:m lti11 - Fax 47 32751820
"'<

PADRE PEDRO SE DESPEDE
'<

O padre PedrQPaloschi, 64 anos, foientefrado ontem em Botuv�á (Médio Vale do Itojóí), suo cidade dCotoe
Ere morreu por volto do lh30.dê domingo no Hospital São José, onde llstovo internado. desde o quarto-feira
po�qda, q�.ondo s�freu um acidente de trôns.ito. Ele foi velado no domingo, na Igreja Matriz São SebosJióo.
Pol(lscbi tifihp 38 ános de vida sacerdotal e atiJava em Jaraguo do Sul há dois anos emeio.
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ALíVIO

Cláudio Tomaselli será asfaltada
Lama e buracos devem ser problemas do passado a partir de dezembro
Guaramirim

Após aproximadamente
cinco anos de promessas de
auxílio financeiro por parte
do governo estadual, as má

quinas da empresa Pavplan
_
Pavimentação trabalham no

asfaltamento da Rua Cláudio

Tomaselli, em Cuaramírim,

A obra engloba 1,9 quilô
metros, que ligam o municí

pio à cidade de Schroeder,
através dos bairros Recanto

Feliz, Amizade e Schroeder
I. A obra está orçada em R$
981.052,49 - R$ 600 mil da
Secretaria Estadual de Infra
estrutura e o restante contra

partida do município.
De acordo com a Secre

taria de Planejamento, esse

apoio era essencial para o

início da obra que deve ser

entregue em dezembro. Mas,
depois de tanto tempo aguar
dando por soluções, a comu

nidade deixou para comemo

rarsó na entrega do asfalto,
é o que afirma o morador da
residência no 1465, às mar

gens da via, Paulo Severo,
36 anos. "Deram uma ajeita
da com macadame, mas fora

isso, a gente não viu muita

coisa ainda".
A chuva dos últimos dias

ainda deixa a lama acumu

lada, e com o sol que deve
reinar na semana, virá a lem

brança do pó. Enquanto isso,
Severo computa as vantagens
que devem surgir. "Tenho es

perança que tudo dê certo,
meu terreno vai valorizar
muito". E além do possível
lucro em longo prazo, a eco

nomia também virá na manu

tenção QO veículo. De acordo
com Severo, não foge muito
do normal, mas "o amorte

cedor, com certeza, é o que
mais sofre".

Outro problema que deve
acabar, com a pavimentação
da rua, é a ausência de calça
da para pedestres. A rua larga
e sem sinalização acaba dando

margem para que motoristas

trafeguem em alta velocidade
botando em risco a vida dos
moradores que são obrigados
a caminhar pela pista. Há dois
anos, uma estudante de 19

anos morreu em um aciden
te nestes moldes provocando
agitação política e popular.
Agora, a comunidade já vis
lumbra uma nova realidade.

Instituto ambiental ganha
apoio da Bolsa de São Paulo

O Instituto Rã-bugio, com

sede em Jaraguá do Sul e Guara
mirim, teve seu projeto de edu

cação ambiental selecionado

pela Bolsa de Valores Sociais e

Ambientais Bovespa. A partir de
2009 ela estará entre as 11 enti

dades que contarão com apoio
financeiro desta iniciativa e re

ceberá R$ 70 mil em incentivo.

O projeto paulista busca fomen
tar ações em prol da educação
para sustentabilidade, mudan

ças climáticas, recursos hídri

cos, biodiversidade e florestas e

cidades sustentáveis.

"Crianças Salvando a Mata

Atlântica" é o nome do projeto
da ONG jaraguaense. O trabalho
de educação ambiental será feito
com 10 escolas totalizando cerca

de 300 alunos participando de

palestras e saídas de campo para
conhecer mais sobre a floresta

atlântica, araucária, manguezais,
restinga e sobre abacia hidrográfi
ca da região. No início do projeto
será realizado um teste de co

nhecimento prévio para moldar
as aulas e palestras aos saberes e

dos participantes e ao final será

aplicado o mesmo teste para
verificação do conhecimento
acumulado. "Essa é uma forma
de sabermos o impacto dos traba
lhos", explica uma das fundado
ras da Rã-bugio, ElzaWohel.

Este projeto de educação am
biental é realizado pela equipe
da ONG desde 2006, sendo que
nos primeiros �os contaram

com o apoio de recursos do go"
vemo federal. Em 2008 o apoio
foi obtido junto ao Programa
Petrobras Ambiental, e atende
240 professores de Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder, Co

rupá e Jaraguá do Sul.

Obras começaram, mas população só quer comemorar com a conclusão, o que deve acontecer em dezembro

Curso forma
costureiras

DIVERSÃO

Senai e Lecimar Malhas re

.alizaram na tarde de ontem a

aula inaugural da Escolhinha
de Costura Lecimar, um curso

que formará 11 alunos em corte

e costura, capacitando-os ao

mercado com a possibilidade
de terem contratação direta

após a conclusão dos trabal-
hos em meados de dezembro.
Para esta primeira seleção de
alunos a empresa fez triagem
com adultos e jovens com

" idade mínima de 1ô anos e

sem experiência, dos quais 15

foram selecionados para um

teste prático. Acompanhados
de duas monitoras do Senai
e uma instrutora da empresa
que sediará as aulas todos fiz
eram exercícios práticos.

As inscrições para a próxima
turma já estão abertas e podem
ser feitas na filial da Lecimar

Malhas, no Bairro João Pessoa-.

AFHE HOMENAGEIA CRIANÇAS
A ASsociaçôo de Apoio às Famílias com Hanseníase e Especiais de

Guaramirim reQlizo;p no tord�; de ontem. uma festa de. homenagem às

crianças. Cerco de 100 jovens participaram de atividades na brinquedo
tecil, piscina de bolinhas e coma elóstico. Coda criança foi presenteado
com um brinquedo e um livro;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r;JI O CORREIO DO POVO
III.!.II TERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2008 GERAl�---------

GASTRONOMIA
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'g� • 41/2 xícaras (chá) de furínho de trigo;
_ �:- • 3 colheres (sopa) de fermento em pó;.,

• 1 colher- (chá) de bicarbonato de sódio;
• 1/4 xícara (chá) de açúcar;
• 1 colher (chá) de sal;
• 100 gramas de margarina;
• 2 ovos;

,
• 1 1/2 xícara (chá) de groselha;
• 1 xícara<tchá) de uva passa.

A

DES "

SAQUE,
TANGERINA

-

-

'f HORTELA
INGREDIENTES
• 1 dose (50 ml) de soquê
• gomos de 1/2 tangerina
• 8 folhas de hortelã .

• 1 colher (sopa) de açúcor

MODO DE PREPARO• Bata o açúcar com os ovos. Adicione a

groselha e reserve.
• Passe os ingredientes secos pela peneira.
Junte as passas e a margarina em pedaços e

misture com os dedos formando uma farofa.
• Misture tudo e trabalhe bem até que a massa

esteja lisa. Divida-a em duas partes, forme
dois cordões, junte as pontas e forme dois
pães circulares.

• Asse em forno preaquecido por 40 minutos
aproximadamente. Decore com glaeê de
açúcar e uvas passas à gosto.

• Coloque a tangerina e a hortelã numa coqueteleira, junte o açúcar e amasse com um sacador;
• Complete a coqueteleira com cubos de gelo, coloque o saquê e agite. Transfira a caipirinha
para um copo, decore com gomos de tangerina e folhas de hortelã e sirva.

,

FI TOMATE ASSADO COM PEST E RICOTA

• 4 tomates médios;
• folhas de 1/2 maço de méd.io de manjericão;
• 2 dentes de alho descascados;
• 1 colher (chá) de sal grosso;
• 2 colheres (sopa) de nozes picadas;
• 100 9 de ricota;
• 3 colheres (sapo) de azeite de oliva espanhol.

• Bata todos os ingredientes no liquidificador.
Coloque numa fôrma de bolo inglês forrada
com fatias de bacon e asse-em forno médio
durante meia hora. Sirva com torradinhas.

• 250 gramas de fígado cru;
• 1 cebola pequena;
• 3 tomates;
• ,1 lata de creme de leite;
• 1 colher (chá) de molho inglês;
• 1/2 colher (chá) de noz moscada ralada;
� 1 colher (chá) de mostarda;
• sol e cheiro-verde a gosto.

os nozes, a rlcetn, 2 colheres (sopa) de azeite
de oliva e 3 colheres (sopa) de água.

• Bata rapidamente.
• Montagem: arrume as rodelas de tomate nos

pratos. Sobre cada uma, coloque um pouco de
pesto e regue com o azeite de oliva restante.
Decore com manjericão e sirva em seguida.

• Preaqueça o forno em temperatura médio
(180°C). Em seguida, lave os tomates, corte em

rodelas grossas e arrume em uma assadeira. .

• leve ao forno por 25 minutos ou até começar
a murchar. Retire do forno e reserve.

• Coloque no copo do processador o
manjericão, os dentes de alho, o sal grosso,
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Segunda a Sexta das 8h às 1%. Sábado das 9h às 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900
Rua Reinaldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul « (47) 3522.�686

II BANCO PEUGEOT

Imagens somente para fins ilustrativos. Campanha Peugeot. quem pegar Pegou. l' parcela só após o Carnaval, Linha Peugeot 207. 307 e 407 - Taxa 0,49%. Promoção válida para toda linha PeiJ9eot 207, 307 e 407 somente para quem flrancar com o Banco Peugeot.
Simulação. modalidadeleasingpelo PSAFinanreArrendamentoMercantil SA. consderarooo velcutoPeugeot 207XR 1.41 Flex. 3podes. pinlura sólida. ano/mod.102Oll8:�009. Preçopúblicosugendopara venda à vista a partirde RS 37.790.00,para_oBrasil. com frete

incluso. Planade 24meses sendo: Entrada de R$18.895,OO (50,OO%.) à vista, mais 24 parcelasmensais totais fixas daRt 881 ,S6cam vencimentoda 11 (primeira) parcelapara 150 dias. Taxa Interna de Aetomo (TIA) de 6.04% a.a, e O,490/oa.m, a CET (Custo Efetivo Total) da
operaçãodealTe!'ldamentomercantíl éde 8,66% aae 0,69% a.m, oom incidência de ISS eTe inclusa na CET {Custo EfetivoTotal).Valortotal do veículo a prazode R$ 40.052,44. Sujeifoà aprevaçâode crédito. As condições acima poderão ser alteradas setccveralíeraçôes
significativasnomercadofinanceiru, semavísoprévio. AesooJhado ltemopcional airbagduplo frontal e lateral está vincu!adaaoitem bancos revestídosdecouro, e vice·versa, esãoiíens exceslvcspara a versão XSAulomátíca 1.6L 16V Rex, 5 portas. Peugeot 307 HB PACK
1.6l l6V FlEX..- Teto Solar Elétrico·Ar oondicionado- Dira�o Hidráulica - Freios ABS-Aírbad duplo de séria- .cd PlayerMPS - Rodas de liga leve- Faróis de neblina - Píntura sólida - Frete induso - Anoill.b:felo.: 0&'09· Multo mais por menos - Quantidade de 25

unidades em estoque na ccocessorãna Strasbourg • Sujeito à aprovação de crédito. As condiçõesacimapoderão seralteradassehowerelteações significativas nomercadO financeiro. semaviso prévio.Peugoot 206 Sensation 1AlFlex, 3pertas, anofmodelo 08/OS, pintura
metálica preíoperla nara. através do PeugeotOn Une. Freie incluso. Preço pilblico pramoconat sugerido para venda à vista atraves do PeugeotOn Une: R$ 28.690,00. Estoque das corcessonenas Peugeot: Peugeot 207 XR 1.4L Rex, 3 portas, ano/mooel().200B/2009,
pintura sólida - 05 unidades; Peugeot 307 HB Pack 1.6l 16V Rexmecânico, 5 portas. ano/modelo 08109, pintura sólida - 25 unidades: Peugeot 206 Sensation t.et. Flex, 3 portas. anoimodelo 08108, pintura metálica -15 unidades. prazo de vigência da promoção de
01/1012008 a 31;1012008� ou anquanlodurarem os estoques. Fotos somente para fins ilustrativos. Não cumulativa para outras promoções. Para mais ínfonnaç6es sobre preços e_condições espedais, consulta a Rede de Concessionárias Peugeo1 particípantes. ligue para
0800·7032424 ou acessewww.peugeot.com.bf.OuvidonadoBencoPeugeo1figuepara0800·n19090.
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COUJl\l!STA .

Passageiro
A viagem.ia ser longa. Acomodei-me no

ônibus com minhas bolachas Trakinas, mi
nha garrafinha de água e meu livro. Uma
senhora bem larga cruzou o corredor ralan
do nas poltronas e sentou com estardalhaço
no banco atrás do meu. Ao lado dela, outra
mulher com um bebê, duas sacolas e um

travesseiro. A minha frente, um rapaz com

roupas pretas, uma argola no nariz e os

braços tatuados. Ao lado dele, um senhor
engravatado, carregando um exemplar da
revista Exame. Eu parecia ser a única de
sacompanhada e quando já me animava

pelo sossego da viagem, eis que surge meu

acompanhante. Ele carregava algo pesado e

volumoso e, com ar desconfiado, pediu li
cença e se acomodou. Ajeitou o casaco com

extremo cuidado sobre' as pernas, porém
apertando com mãos firmes como se algo
pudesse escapar dali. Ele não parecia dis
posto a conversar e quando o motor do ôni
bus foi ligado, coloquei meu mp3, abri meu
livro, suspirei e tentei me concentrar. Garo
ava e o barulho do ônibus me fez cochilar.

Acordei com uma cotovelada na minha
costela e antes que eu pudesse dizer qual
quer coisa algo peludo pulou do casaco -do
meu acompanhante para o banco de trás.
Ouvi o grito estridente da senhora gorda e ev

um palavrão da mulher com o bebê. Griti
nhos e pragas se fizeram ouvir àmedida que
o gato avançava pelo corredor. Os namorai
dinhos ao lado, não se abalaram, passado
o susto inicial, voltaram ao esfrega-esfrega.

'

Uma gritaria generalizada pedia que o mo

torista parasse o ônibus. Vagarosamente o

ônibus encostou. O senhor da revista Exa
me discutia com o garoto das tatuagens. O
garoto defendia o direito de o homem car

regar o gato na viagem. O senhor dizia que
não' era permitido. O bebê começou a gritar
de forma escandalosa. A senhora gorda fa
lava em Jesus Cristo o tempo todo, para que
salvasse a alma do bichano que não sairia
vivo dali. O gatinho estava grudado embai
xo de um banco e meia dúzia de pessoas
tentavam tira-lo de lá. O motorista pareceu
adivinhar que nada: poderia fazer e que a

coisa só iria piorar. Passou a mão no celular
e ligou para a polícia. Um rapaz conseguiu
catar o gatinho. Saiu com os braços e o rosto
aranhado e um sorriso de vitória. Entregou
o felino ao dono e junto com metade dos

passageiros, pediu que saíssem do ônibus.
O corredor se transformou num ringue en

tre a turma do "fica" e a turma do "fora".
Socos, pontapés, xingamentos.

As luzes da viatura iluminaram o inte
rior do ônibus. Na delegacia, os ânimos al
terados, um sossega leão nos passageiros. E
o gatinho com carinha de anjo, no colo do
delegado.

• elijanej@yahoo.com.br

\
.

- VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• Cdça�ore's de
(14hlQ,lãh50

II Cine Shopping 2
• Space Chimps: Micos no espaço (Dob)
(m, 15h55 - sob/dom/quo)
• Controle absoluto (Le.!!) (17hl 0, 19h20, �1 h30-
todQs os dias)(15h - s·

..

II Cine Mueller2 .....

• Bused ImpJocóvel (lêg) ,"

(14h, 18hl5, .fOh - tlldlls os dias)
• Controle absoluto (�eg)
(16h, 21 h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Super Heróis e a lign da injustiça (leg)
(14h, 15h50, 17h40, t9h30, 21h20 - todosos dias)

BlUMENAU
• Cine NeumQrkt 1
• Os mOSCOnautos no munda do lua, (D
(14h, 16h,.I]h5Q, 19�.40, 21h3p

,

E chegada a

hora de jogar
Dois casais na mesma situação: carros

com problemas em uma estrada abando
nada. Agora terão que buscar socorro. (j
que eles não esperavam é que cada passo
era observado por um assassino. O único
jeito é pedir abrigo. É aí que inicia um

jogo cheio de perversão.

Nossa� angustias e
o fantasma da morte

A morte não deve ser temida. De cer
ta forma, somos todos imortais, uma vez

que algo de nós se transmite aos que nos

rodeiam e aos herdeiros por meio do que
Vaiam chama de propagação. Este livro se

propõe a ser um guia acessível a quem
deseja refletir mais profundamente so

bre os mistérios que para cada um de nós
abriga o futuro e o destino.

J

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
lívio se surpreende com o pedido de casamento
de Heitor. Joelmo ligo poro Mouro e mente que
está com clientes. Denise observo como Mou
ro mente poro Joelmo. Celeste apóio o ido de

Diego poro São Paulo. Júlio discute com Denise
e pede que elo fique longe de Diego. Suzete de
volve olívio o pingente e diz que o viu piscar o
noite.lívio começo o trabalhar no hospital. Um
telejornol mostro imagens de Edmor como um

seqüestrado que foi liberado pelos FARC. Moro
Inois desmaio 00 ver Edmor no televisão.

TRÊS IRMÃS
Polidoro chama o delegado poro conversor. Eros
diz a Suzana que vai ficar no cidade. Vidigal e
Chuchu se apresentam o Sandro como Erosmo
e Ronnie. Polidoro diz que seu objetivo é punir
Vidigol e Chuchu. Galvão goronte o Valéria que
ganharão muito dinheiro. Eros conto o Sandro
u converso entre Golvão e Vidigol. Woldete diz
o Vidigal que o polícia federal está na cidade
atrás de dois bandidos. Pacífico diz o Violeta
que tem o sangue dos Áquilo nos veios e que
ele impedirá que ela destruo a cidade.

A FAVORITA
Floro diz o Silveirinho que pedirá que Dodi des
cubra algo sobre Diva. Augusto César mondo Zé
Bob embora. Diva e Tito olham Donatelo e Au

gusto. Diva se emociono 00 ver Shivo. Romildo
procura Gonçalo, mos ele não o recebe. Damião
se enfurece 00 ver Romildo no coso de Arlete.
Lorena foz os pazes com Átila. Cida volta poro
o estrado. Stela elogia os quolidodes,de Cata
rina. Diva foz Tito prometer que não fará mola
Zé Bob. Donotelo diz o Pepe que vai precisar se
esconder de Zé Bob. Tito ameaço Zé Bob.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Kídor aviso que os bombas em São Paulo ex

plodirão em breve. Somiro diz que o objetivo
dos extraterrestres é tomar o governo. Teófilo
chamo Ágata paro ver o mor com ele e ela diz

que não pode ir. Teófilo pergullto se Ágaio está
escondendo algo. Juno diz o Gór que suo mãe
está vivo, mos elo só saberá quem é, se passar
paro o lodo do bem. Metamorfo pergunto se Gór
seria capaz disso. Elo fiC9 em dúvida. O Rei e o

Rainha caminham pelo subterrôneo e são escol
tados por soldados do exército de Agorlo.

CHAMAS DA VIDA
Antônio diz o Pedro que o relógio é do pai de
Manu e diz que não o matou. Xavier diz que vai
levar o relógio e que Antônio vai ser chamado

paro depor. Pedro mondo Antônio controtor um

advogado. Antônio diz que é armação de Manu
e Marreta porque ele saiu do gangue. Beatriz
confirmo a história de Antônio. Pedro diz que
acredita neles. Beatriz pergunta se Antônio ma

tou o pai de Manu. O médico diz o Guilherme

que ser soropositivo não é condenação de mor

te, porque ele tem apenas o presença do vírus.

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

Novo seriado
a là Rebeldes
A produtora argentina Cris Morena,
criadora das novelas Floribela e

Rebelde, iniciou as gravações do
novo seriado juvenil, Jake & Blake,
co-produzido pela Televisa, falado
em inglês e protagonizado por atores
argentinos. Cris Morena acrescentou

que, para a transmissõo da série, o
canal Disney é o primeiro candidato e

as negociações com a emissora paga
estõo bastante avançadas.

5 indicados
ao Emmy
o Brasil é o melhor representado
da América Latina na 36° edição do
Emmy Internacional, nas categorias:
melher interpretação - Pedro Cardoso
("A Grande Família"); Irene Ravache
("Eterna Magia"), melhor programa
artístico - "Por Toda a Minha Vida:
Nora Leão", melhor série dramática
- "Mandrake" - e melhor documentá
rio - "Collision over the Amazon", do
acidente com o avião da GOL.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

em pânico
Um homem foi preso no domingo,
depois de ameaçar esfaquear o
marido do Spice Girl Mel B, Stephen
Belafonte, informa o site TMZ. O casal
e a filha deles Angel desembarcaram
no aeroporto em Londres, às 15hs,
rodeados de seguranças. Na saída, um
homem se aproximou de Belafonte
e começou a gritar: "vou pegar uma
faca e te esfaquear". Um fotógrafo
que interviu acabou sendo atacado.

Portuga
O Joaquim e a Maria, são parados
na estrada:
- Ai, Jlsulsl - exclama Joaquim. - Tô
ferrado!
O guarda se aproxima e diz:
- Só quero avisar que após o túnel
caiu uma barreira. Por favor, dirija
com cuidado!·
E o portuga:
- Ai seu guarda, que alívio! Eu
pensei que fosse porque minha
carteira está vencida, estou sem os

documentos e o extintor está vazio.
Apavorada, a Maria veio em seu

socorro:
- Ora pois, não liga seu guarda.
Este gajo está bêbado!

DIVIRTA-SE

PREVISÃO DO TEMPO
.

Fonte: Ciram/Epagri

No decorrer do dia ocorrem aberturas de sol, mas
o tempo ficl! instável com pancadas de chuva e

trovoadas a partir-da tarde. Risco de temporal no
norte do Estado. Temperatura elevado.

� Jaragm� Sul e Região

NOVA CRESCEmE MINGUANTECHEIA

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA

MíN: 20" C MíN: 21° C MíN: 18° C MíN: 14" C
MÁX: 30" C J MÁX: 29" C I MÁX: 22° C MÁX: 18" C ""
Sol com pancadas Sol com pancadas Chuvoso Chuvoso
de chuva de chuva

V, ÁRIES

4:�S' (20/3 o 20/4)
., Dia cheio de

� [ otimismo, ótimo
para solucionar pro

blemas antigos e dor andamento
o questões pendentes. Qualquer
estudo iniciado agora teró sucesso

e suo mente seró beneficiado.
Não permito que emoções antigos
invadam os sentimentos.

)(
GÊMEOS •

(21/5 o 20/6) .

Suo sensibilidade
está aflorado, em
especial nos ques-

tões que envolvam família ou

relacionamento. Procure em seu

coração uma forço extra poro
lidar com essas emoções. Talvez
assim você consigo resolver tudo
de uma vez por todos.

" � LEÃO

�..:> (22/7 o 22/8)
.: '} Você preciso apren-

r";) u.-: der o ser menos o

emocional possível
em fases como esta. Use suo

inteligência emocional poro que
posso se utilizar de seu poder
mental e convencer pessoas.
Enquanto estiver envolvido emo

cionalmente, adie decisões.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Dia meio s�mbrio,
com emoçoes
antigos invadindo

seu coração. Não dê passagem
o elos. Se isso acontecer você

pode se enfraquecer. Se um rela
cionamento não de certo, não se

preocupe, pois tudo se resolverá
dentro de você rapidamente.

,.- "'"
CÂNCER

�.� (21!6 o 21/71
"-'-;"_'.-:;, Voce onda meio

: ; confuso e isso foz
você' odiar decisões

importantes que precisam ser

tomados. Observe os seus sen

timentos e avalie-os profunda
mente. Respeite os seus desejos,
sem deixar os outros de foro.

Faço valer suo sensibilidade.

rrr
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Se você conseguir
usar o razão, o dia
promete grandes

decisões, especialmente no setor
financeiro. Tudo pode mudar
trozendo o você mais segurança
emocional e material. Faço
valer suo inteligência. É hora de
confiar em seus talentos.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Hoje o dia pede
liberdade criativo
e divertimentos

voltados poro o arte. Suo sen

sibilidade artístico está muito
aflorado. Se seu trabalho en

volve o criatividade, é hora de
colocar no papel alguns planos
que farão diferença no futuro.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Algumas confus�s
no plano afetivo
podem fazer você
se sentir rejeitado.

Isso é fantasio de suo cabeça e o ,

que deve fazer é se entregar para
o amor e o romance totalmente.
Deixe fluir o forte energia de seu

coração e tranqUilize-se.

SAGITÁRIO
. (22/11 o 21/12)

� Boas notícias

, { podem chegar.
especialmente

relacionados às fina�ças.
Tente se organizar e ficar atento.
Aproveite o passagem de júpiter
por capricórnio, faço planos e
planeje estratégias e metas poro
atingir em um futuro próximo!

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

",.[. Hoje você estaró
mais sensivel e isso
pode atrapalhar

o andamento de planos próticos.
Não perco o foco dos objetivos e

ajo conforme os acontetimentos
pedirem. Normalidade no amor,
o não ser que você comece o

procurar pêlos em ovos.

o CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

13/9
Adolfo A. Todt
Adriano Buettgen. ' ,

Alexandre Fernandó Wopsch
Anderson Boeing .

Antonio Marcos S.hlepha
Bruno Kitzberger
Clasira Pereira
Débora Cristine Zimmermann
Elia Doge' Roeder
Fernanilo'l. Putkamer
Gilson Cagnini
Gislaine Petris
Heinz Richter
Luzia Aparecido Carlloso
Maike Mateu.s
Mateu nlz Log
Micha rnardi
Perul aFte

.

, Raq oelz
,

Sidi ske
Ta 111m

.
Udo
Valda

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Procure manter
o foco em seus

assuntos pessoais.
Eles pedem maior atenção hoje.

.

Amores e família pedem um olhar
atento. A vida profissional onda
intenso e você tem negligenciado
outras áreas. Procure reunir-se
com pessoas que gosto.

PEIXES

... ' (19/2 019/3)
•• Hoje você estará
.,...,..." meio desfocado

do que deve ser
feito especialmente no trabalho.
Quando os energias estão assim
o melhor o fazer é executor cada
tarefa devagar e sem estresse,
mos ir até o fim. Procure não
adiar seus compromissos.
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

,
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Um oferecimento:

Duas Rodas
Indústrial

,

, .... -

Feira Científico-Cultural e
Feira do Livro no Mari.sta
Q Colégio Marista São Luís realizou entre os dias 08 e

10 de outubro a X Feira Científico-Cultural e a I Feira do
Livro, A Feira Científico contou com a apresentação de 21

grandes projetos que tinham como tema central "Marista em
prol da Vida", e envolveu todos os 365 alunos do colégio e

mais de 40 professores orientadores dos trabalhos.
O objetivo da feira era proporcionar a construção e a

socialização do conhecimento científico de uma consciência
de responsabilidade global em prol da vida, despertando a

curiosidade, o espírito' de pesquisa, a criatividade e o

interesse pelo conhecimento das inovações cientificas.
Todos os projetos foram avaliados par profissionais

ligados as áreas que envolviam os temas pesquisados e

segundo muitos destes avaliadores os objetivos foram

plenamente alcançados. "Dava para perceber na maneira
de explicar, que o conteúdo foi muito bem trabalhado e

aprofundado, o entusiasmo com que os alunos

apresentavam demonstrava a segurança que tinham em

relação ao assunto", destacou Adriana, uma das

avaliadoras.
já a I Feira do Livro foi coordenada pela Editora FTD, e

segundo os organizadores foi muito boa, o público visitante
teve a disposição mais de 500 títulos, desde livros de

literatura infantil a obras literárias de formação.

.** **-**
*.*-**� COLÉGIO

RIS
SÃO Luís

VlTRINE----------

: Copa Fliper
Academia VITIA participou no dia 4 do 30 Copo Fliper, no Sesi, em Blu

r:nenau. A academia participou com 21 atletas e conquistou sétimo !lIgar no
colocação entre 20 academias. Os atletas vencedores foram: Lucas Bertoldi
Watanabe, Ana Cristina Chewinski, Lohrana Adrielle Souza, Milena Carvalho,
Solange, Gerson Luiz Soares, Nora Bertoldi, Adriano Santana. A Academia
VITIA dá os parabéns o todos os participantes.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim I 2a V�ra

Rua João Sotter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000, Guaramlrlm.SC
E-mail: gmmvar2@tj.sc.gov.br·

Juiza de Direito: Candida Inês Zoellner Brugnoli
Escrivã Judicial Designada: Rafaeli lanegitz

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS
EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS

INTERESSADOS - COM PRAZO DE 20 DIAS

Usucapião n° 026.07.000532-5

Requerente: A.S.Têxtil Ltda

Requerido: Guaramirim Acabamento Têxteis t.tda.e outro

Citando(a)(s):Guaramirim Acabamento Têxteis Ltda, Rodovia BR 280, Km 54,9 - CEP
89.270:000, Fone 047,Guaramirim-SC, através de seu representante legal, atualmente
em lugar incerto ou nã'o sabido, bem" como réus- incertos e demais interessados.

Descrição do(s) Bem(ns):Terreno situado na cidade de Guaramirim, à margem direita,
lado par da BR 280, km 54,8, contendo as seguintes áreas: Matricula n' 374, área de
10.075 metros quadrados; Matricula n' 3.106, área de 22.013 metros quadrados; Matri
cula 7.531, área de 728,75 metros quadrados; Matricula 9.042, área de 5.355,00 metros

quadrados e Matricula n' 3.456, área de 8,481 metros quadros. (Todas as matriculas
registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Guaramirim/SC) Prazo Fixado para
a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto 'ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s)
for(em), confrontante(s) e aos eventuais lnteressados que, fica(m) ciente(s) de que, nes
te· Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S)
para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do
transcurso do prazo deste edital. ADVERTt::NCIA: Não sendo contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autorna peti
ção inicial (art. 285, ele art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume
e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Guaramirim (SC), 01 de outubro de 2008.

O referido é verdade. do que dou fé.

Rafaeli lanegitz - Escrivã Judicial Designada

Palestra-show
A palestm-show Máster Gerent será

ministrado pelo palestmnte internacional
Acácio Moraes Garcia, no dia 16 de outu
bro, às 19h30, no auditório do Cejas, de Ja
mguá do Sul. Pom es interessados, os ins
crições devem ser feitos atmvés do número
9934 9528, do e-mail cursos@imcev.com.
bt ou do site www.acaciogarcia.com.b[

A empresa DIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA
LTDA, CNPJ 04.233.545/0001-07, comunica que requereu junto
à fundação Jaraguaense do Meio Ambiente - FUJAMA, Licença
Ambiental Prévia-LAP e Licença Ambiental de Instalação - LAI

para Irnptantação do loteamento residencial "Loteamento Jardim
América", com instalações à Rua 839 - Sizino Garcià sIn, Bairro
Santo Antonio, neste município de Jaraguá do Sul. A partir desta
data, passa a transcorrer o prazo de 20(vinte) dias para impug
nação do pleito junto a FUJAMA, dependendo ainda o licencia
mento do atendimento à legislação vigente e das condicionantes
definidas pelo órgão ambiental.

3° Encontro
o Opala Qube de Jamguá realizo no

dia 9 de novembro, às 9h, o 30 Encontro de
Opalas, no Seminário Sagrado Comção de
Jesus, em Corupá. O encontro deve reunir
proprietários de veículos Opala e Comvan
independente de ano e modelo e também
estará aberto o emns antigos. A entmda
custo R$ 3 ou R$ 1 e mais 1 kg de alimento
não perecível.

LOTERIA

CONCURSO N° 1012

CONCURSO N° 699

1 o Sorteio
13�18,�

CONCURSO N° 1964

16 tI!) � 01 � 12

r,ln�hln,mm,
CONCURSO N° 04285

COMUNICADO

COMUNICADO
A empresa -DIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA
LTDA, CNPJ 04,233.545/0001-07, comunica que requereu junto
à fundação Jaraguaense do Meio Ambiente - FUJAMA, Licença
Ambiental Prévia-LAP e Licença Ambiental de Instalação - LAI

para implantação do loteamento residencial "Loteamento Anti

Iyas", com instalações à R. 472 - Exp. Ewaldo Schwarz, Bairro

Amizade, neste município de Jaraguá do Sul. A partir desta data,
passa a transcorrer o prazo de 20(vinte) dias para impugnação
do pleito junto a FUJAMA, dependendo ainda o lic.enciamento do
atendimento à legislação vigente e das condicionantes definidas

pelo órgão ambiental.
.

CONCURSO N° 870

SESC SELECIONA PROFISSIONAL PARA
iW;»""'",,'=>;p,'i_,,��ml>0�,,�� TRABALHAR EMSANTA CATARINA

JARAGUÁ DO SUL

.

Área de atuaçãõ
,.

Requisitos . Informações para o
Processo Seletivo

- I,
INSTRUTOR DE - Formação Superior em Educação Entregar currículo no

RECREAÇÃO Física ou Pedagogia; SESC Jaraguá do Sul,
- Habilidade com atividades de à Rua Jorge

BRINQUEDQTECA recreação; Czerniewicz, 633, até
_' Habilidade para trabalhar com crianças dia 15/10 às 20h

de 3 a 10 anos;

INFORMAÇÕES PELO SITE
www.sesc-sc.com.br
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LI NUM JORNAL
Que um pobre gato morreu vítima de um crime passional no País de Goles.
Dione Hannon matou o bichano de seu namorado cclecendu-e em uma má·
quina de lavor roupa e ligando em seguido. Elo foi condenado e está proibido de
ter animais de estimação pelo resto do vida. E o bicharada agradeçe. O felino, que
tinha seis anos de idade e era surdo, morreu de ataque cardíaco. E galera, parece
que até dentro do máquina de lavor roupa, todos os gatos são pardos.

HALLOWEEN •

r No próximo dialS d�outubro, às 22 horas, acontecenQ.8rm9��A;1
"'zém,próximo aoposto Mime da Epitócio Pessoa,a primeita7'�8!�'?
'<Noite à Fantasia. A testa acontecerá com decoração temaH,ca,':":".

presença do "VadinhoVamp"e participação dospJs Paulica,. ;

Nene Wolf e Marcelá luíz.
.

,�',', ,

.�: ':::J:���;:

rP Faf'ili'l"
Disque-entrega

3275·1689

DE VOLTA
Pelo meu e-meil fiquei sabendo: O
global Zeca Camargo, ex-apresentodor
do Fantástico, vai circular pelo região
e deve passar um dia e uma noite em

Jaraguá do sul, no companhia de um

amigo. Volto 00 assunto.

NABOA
Sempre tranqüilo e de bem com o vida,
o empresário Jaiso Coelho circulou
com uma moreno charmosa no Moi
nho. Depois de um casamento desfei
to, ele confidenciou o um amigo: Agora
o negócio é "ficar", sem medo de ser

feliz!

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o empresário guara·
mirense, gente boa, Zéca Dequesch.
Ele lê todos os dias o minha coluna
poro ficar antenado nos melhores no

tícias do região. Muito obrigado pelo
honra Zeca.

DEBUT
Os 15 anos do, gota descolado, Bia
Zeli Weege vem aí poro arrasar com
todos que já aconteceram no cide
de. Dizem que o disputo começo in
family. O festão será dia primerio

. de novembro, no pérgula do pisei
no do família, com uma mega pro
dução poro deixar os convidados
suspirando. Os pois Pedro Bosco e

Karine Mathias Weege estão capri
chando em todos os detalhes poro
realizar o sonho do filho. A noite
promete ser deslumbrante! Ainda
sobre os 15 anos do Bia. Fiquei
sabendo que no "mercado negro"
tem gente querendo vender o con
vite por 30 reais. Exageros o porte,
todo cuidado é pouco poro não pa
gar mico, pois o convite é numera

-de e intransferível. Os gatos que se

preparem para alugar ou comprar
um terno, poro não serem barrados
no festa. A juventude não é sopa.

FESTIVAL DE DANÇA
Nos próximos dias 25 e 26 de ou

tubro, acontece o III Festival Na
cional de Danço de Jaraguá do Sul.
Mais informações pelo site: www.

festivaldejaragua.com.br.

DICA DE TERÇA
Curtir us novidades

do resteurnnte chinês
Xanghay Food.

Solange Maria Neto, em
noite de nostalgia na festa

Revival anos 80,
no Beira Rio

[3

.@[sWõai
_ "".,.Troféus e Medalhas �

,__�__�...\.�§L.�3?Z5.-:�... �
A advoga�a e diretora social do CPL, Ora. Georgia Carvalho, durante
o festa mexicana, na Recreativa Duas Rodas

Se você estiver apaixonado e

não está sendo correspondido,
neste coso o indiferença é o

.

melhor solução.

• Ôuern está de viagem pelo
Europa, com escola em Paris,
é o meu amigo e empresário
Hélio Micheluzzi. Retorno no

sexto-feira.

No próximo dia oito de no

vembro acontece, no Sociedade
Diana em Guaramirim, o 6°
Festa do Cascudo, com jantar
- dançante. Porte do rendo será
revertido em prol 00 Corpo de
Bombeiros.

• Dia primeiro de novembro,
poro comemorar o Ano da Ju
ventude, acontece em Jaraguá
do Sul, na Arena Multiuso, o
show com o bando Anjos de
Resgate. Festa que deverá
atrair o maior número dos
jovens de todo região.

• Adorei o Kit que recebi do
Natura. Duas colônias reelmen
te show de bola. Aliás, todos
os produtos do Natura são
espetaculares. Valeu o carinho
Letícia Wilson.

• Falando em mimo. Quem
enviou um bombom daqueles,
supimpa mesmo, foi minba
querido Regi Bombom. Valeu
querido.

.

-

Muito bem comentado o

festa Mexicano, ocorrirla no
último sexto-feira, promovido
pelo Centro de Profissionais
liberais (CPl) e realizado no

Recreativo Duas Rodos.

• A invejo censeme o invejoso
como ferrugem o ferro.

• Com essa, fui!!!
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Taça Brasil
A Malwee, atual pentacampeã da Taça Brasil, corre o risco de não
disputar a competição neste ano. Tudo porque existe a, possibili
dade de se mudar o regulamento e reduzir o número de equipes
participantes e, com isso, o atual campeão, que teria a vaga ga
rantida nesta edição, deve ficar de fora. O caso deve ser decidido
na sexta-feira agora, quando haverá uma reunião da CBFS no Rio
de Janeiro. Se isso acontecer, o que esperamos que não aconteça,
afinal é um absurdo mudar o regulamento em cima da hora, a

Malwee até cogita a possibilidade de sediar a competição.

LAMENTÁVEl,?, i:'. .. <IA final do estadual Ue futebol americano tinha tudó' paro fechar a,

competição com chove de ouro, senão fosse a confusão que aconteceu
00 final do partida. O mais intrigante é ver membros dos equipes
provocando a brigo.-De um lodo, integrantes da comissão técnica do

Coxi�s Plln��rs e po cos torcedo,res. Do ?utro, jogadll��s do floripa
Istepõs. Um espetá primente teve até jogooor so�ndo de
campo e indo até o o ombrado por Judar o bater. Infelizmente o

competição ainda está engatinhando e nüo tem uma c.OI11issão disci
plimrr que puno este tipo de gente.

OJ060
O futebol americano é mais fácil de se entender do que parece. Lógico
que o competição aqui tem alguma� regros adaptados, mas o essên-
cio'i'� o mesmo daquel�s jogos que v na televisão. E ficou ainda

.

tr��qüilo co"! a;!�I;fl$ença de fIOdor, que·;explicava o
o '0 em campo. Um jogo ner , aliás, mos disputado apenas
dentro dos regras. O time do Jaraguó Breakers mostrou todo seu poder
ofensivo e parou o Coxias Panzers. E faltou pouco poro empatar. Mos
estó no cominho certo. O de se preocupar apenas em jogar.

ON� �ELdEÇbÃO f
" .

J'I' P t'
. .

tecmco o asquete emmme Jaraguoense, u la o nee, VOl ocom-
pan�or, durante esta semana, os treinos do Seleção Brasileiro Sub-15.
EI.e �9fó ·parte da

....

issão técnico q�taludaró a escolher as 12 con-
vocados paro disp Sul-American.o. \iSão 20 meninas convocadas
e é preCiso mais gen poro ajudar nos treinos", disse o treinador, que
será o único cotorinense no comando da equipe.

S�LEÇÃO
Nos gramados, uma entoção de gola, digno dos grandes tempos
do Seleção Brasileiro. foram todos bem, do camisa 1 00 11. Alguns
mais, outros menos, como Maicon, que subiu pouco 00 ataque. Agora
é ver se eles mantêm o regularidade e vencem o nado temido seleção
colombiano. Já nos quadros do Mundial, um time queitomou apenas
um gol e que se mostr.o muito focado, E,. um grupo' CaRli uma atitude
bem diferente de 2004, quando coíroni no semifinal. E o goleiro Tioga
deve ter criado uma pulga atrás do orelha do diretoria do Molwee,
pois é um dos melhores jogadores do país no campeonato.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE-------,�----

� RECAUCHUTADORA

João Pessoa comemora um dos gols marcados em cima do Vitória B na tarde de domingo, partido terminou em 4x2

Primeirona: líderes
continuam na ponta
Segunda Divisão volta e equilíbrio continua

FUTEBO.L AMADOR

JARAGUÁ DO SUL

O futebol amador de Iara
guá do Sul e região voltou a

todo vapor no fim-de-sema
na. Pelo Campeonato Não
Profissional da Primeira Di
visão, da Liga [araguaense de
Futebol, quatro partidas abri
ram o returno do certame, e a

liderança da Priméirona não
teve alteração.

Pela Chave A, o Botafogo
empatou em 2x2 com o Vitória
B e continua com quatro pon
tos a frente do segundo colo
cado. Ainda pela A Flamengo
e Faixa Azul ficaram no lxl.
Pela Chave B, o João Pessoa
derrotou o Vitória A por 4x2
e alcançou os 11 pontos. XV
de Outubro encostou no líder
e está em segundo com 10. O
time e venceu o Caxias por
2xl em Indaial.

Já pelo Campeonato Não
Profissional da Segunda Di
visão voltou com força - já
que ficou duas semanas sem

jogos. A Kiferro reassumiu a

liderança da competição. O
time da Vila Lalau fez duas
partidas no' fim-de-semana.
A primeira, no sábado, foi
contra o Vila Rau, onde o

time venceu por 4xl. A se

gunda, no domingo, empa
tou em 2x2 contra o Atlético
B/Barrabaxo o que garantiu a

equipe na ponta da tabela.
Agora a Kiferro tem 21

pontos dois a mais que a'

vice-líder JJ Bordados. Cru
zeiro - que chegou a liderar
o certame - está com 18 e Se
leto/União Jagunço tem 17,
empatado com o Botafogo.

Além de Kiferro e Atléti
co B/Barrabaxo, .outras qua-

tro partidas, que haviam sido
adiadas devido à chuva, fo
ram réalizadas no domingo.
O Tupy venceu a Ponte Preta

por 2xO, o Rio Cerro empatou
em 2x2 com o Botafogo, o Ga
lácticos venceu o JJ Bordados
por 2xl e o Vila Rau venceu

o Garibaldi por 2xl. Nos aspi
rantes, destaque para as duas
vitórias do Amizade/Atlético
:a, que fez com que o time as

sumisse a liderança isolada do
campeonato.
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ESTADUAL

Depois do vice, a busca por apoio
laraguá Breakers ainda comemora a evolução técnica da equipe neste ano
JARAGUÁ DO SUL

De azarões a adversários
respeitados. Depois do vice

campeonato estadual no últi
mo sábado, o time do Jaraguá
Breakers passa a figurar entre
os melhores times do' Brasil
de futebol americano. Até

porque enfrentou de igual
para igual aquele que é con

siderado o melhor de todos -

o Caxias Panzers, que venceu
par 6xO em urn touchdown

conquistado no último quar
to. Agora, a busca por patro
cínio é a maior preocupação
dos jaraguaenses.

Para 2009, além do Esta
dual, o time disputará o Sul
Brasileiro. Além de mais uma

competição, que aumentará os

custos de viagem, o que tam
bém vai tornar mais caras as

despesas do clube é a obriga
toriedade do uso de equipa
mentos de proteção, todos im
portados.

A bela campanha e a rápida
ascensão. do time nesta tem

porada pode ser um fator que

ajude os jogadores na busca
deste apoio. O técnico Diego
Bayer ainda comemora o bom
momento que a equipe passou
no campeonato, especialmen
te no confronto de sábado. "Já
gamos de igual para igual com
aquela que é considerada a

'melhor equipe do Brasil. Tive
mos um ano muito bom, onde
aprendemos muito e cresc.e

mos muito também. Isso foi o
mais importante", afirmou.

Sobre a confusão que acon
teceu no fim do jogo, o time

jaraguaense preferiu não co

mentar. "Nossa torcida fez a

parte dela, não se envolveu
em confusão e para nós isso
é o que vale", disse Bayer. A
grande partida final, marcada
por um jogo muito disputado,
foi manchada por uma briga
entre integrantes da comissão
técnica do Caxias Panzers e da
torcida joinvilense, com joga
dores do Floripa Istepôs, que
acompanhavam a partida.

JULIMAR PIVATTO

Definido o primeiro finalista do

campeonato sênior de Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

Já está definido o primeiro
finalista do 210 Campeonato
Jaraguaense de Futebol Sênior.
Com a vitória por lxO sobre o

Caxias, no último sábado na

Vila Lalau, a Mecânica Taió/
Italy garantiu a vaga para a de
cisão da competição, com uma

rodada de antecedência.
No outro jogo, Kiferro e Vi

tória não saíram do OxO. Melhor
para o time do Rio da Luz que,
no próximo fim-de-semana, jo-

gará pelo empate com a Mecâ
nica Taió/ltaly para se garantir
na final. Já a Kiferro precisa
torcer contra o Vitória e vencer

o eliminado Caxias para tentar

a vaga. O artilheiro da compe
tição até o momento é Adilson
Dutra, da Taió/ltaly, com 11

gols marcados. Em segundo es

tão Alaor Palácios, do Vitória, e

Sílvio Lopes, da Kiferro, ambos
com cinco. Os jogos do próxi
mo fim-de-semana acontecerão
no campo do Vitória.

Mecânica Taió/ltaly venceu o Caxias (branco) e está na final do torneio
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Jogador do Breakers (com a bola) tenta escapar da marcação na final de sábado, onde a defesa fez diferença

Basquete e bolão
se classificam
As duas equipes jaraguaenses que

disputaram o fase regional dos 48° Jo
gos Abertos de Santo Cotarina (JASC)
conseguiram vogo poro o etapa esta
dual. Basquete feminino do Faculdade
Jangada/FME e o bolão 23 feminino do
Vieirense/FME terminaram em segundo
lugar e agora se preparam poro disputar
a prinCipal competição poliesportiva do
Estado, de 20 a 29 de novembro.

,,>SUL-AMERICANO

A equi,p�(Malwee/CEJVF�E jogou �nlcasa,no fim-de-semantl,
e garantiy#o primeiro lugar�do Grupo X do E�J(ldual de Futsal Su�-
15 M�scu·lif1o. Com dU,as vitórias e uma derrotá (o primeiro no compe
tiÇãO); osjaraguoenses se clôsSificarom pari! Oiquadrangular semifinal
e já estõo entre os oito melhores equipes d� Santo Catarina.'

Brasil perde e

fica em segundo
A Seleção Brasileira Juvenil de

Vôlei Masculino perdeu a final paro a

Argentina, por 3 sets a 1, e ficou com

o vice-campeonato Sul-Americano da
categoria. O jaraguaense Jairo, que é
levantador, fez parte do equipe que era

favorito ao título. Os dois primeiros co
locados se garantiram no Mundial da
categoria, que seró na índia no ano

que vem.
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MUNDIAL DE FUTSAL Resultados - 29' RodadaBRASILEIRÃO SERlE A - CLASSIFICAÇÃO
Grêmio 2xO Santos
Sport 2x2 Vasco
Figueirense OxO Palmeiras
Botalogo 3x1 Vitória
Cruzeiro 1xO Ipatinga
São Paulo 1 xO Náutico
Goiás 1 x1 Internacional
Portuguésa DxO Coritiba
Atlético-PR 1 x3 Fluminense
Flamengo Ox3 Atlético-MG

Col. Time P J V E O GP GC SG
1° Grêmio 56 29 16 8 5 46 23 23
2° Palmeiras 54 29 16 6 7 46 32 14

3° Cruzeiro 52 29 16 4 9 44 31 13
4° São Paulo 52 29 14 10 5 47 27 20
5° Flamengo 49 29 14 7 8 45 33 12
6° Botalogo 46 29 13 7 9 41 30 11
7° Coritiba 45 29 12 9 8 43 30 13
8° Goiás 44 29 12 8 9 44 34 10
9° Vitória 43 29 13 4 12 38 34 4'

10° Internacional 43 29 12 7 10 37 34 3
11° Sport 40 29 11 7 11 34 31 3
12° Atlético-MG 37 29 9 10 10 40 48 ·8
13° Santos 33 29 8 9 12 36 44 -8
14° Figueirense 33 29 8 9 12 36 57 -21
15° Náutico 30 29 8 6 15 29 43 ·14
16° Fluminense 30 29 7 9 13 36 41 -5
17° Atlético·PR 28 29 7 7 15 28 42 ·14
18° Portuguesa 28 29 7 7 15 3S 55 -20
19° Vasco 27 29 7 6 16 44 59 ·1S
20° Ipatinga 27 29 7 6 16 29 50 -21

Classificado, Brasil
joga contra Ucrânia
Jogadores prometem manter estilo de jogo

Proximos Jogos - 30a Rodada
Sábado (18/10)
18h20 - Botafogo x Santos
18h20 -jnternaclonal« Atlético-PR
18h20 - Figueirense x Ipatinga
Domingo (19/10)
16h - Palmeiras x São Paulo
16h - Vitória x Fluminense
16h - Coritiba x Goiás
16h - Atlético-MG x Cruzeiro
18h10 - Portuguesa x Grêmio
18h1D - Vasco x Flamengo
18h1D - Sport x Náutico

RIO DE JANEIRO

Já classífícada para as se

mifinais do Mundial de Fut
sal, a seleção brasileira volta a

jogar hoje, contra a eliminada
Ucrânia, a partir das 10h30,
no Ginásio do Maracanãzi
nho, no Rio. O jogo vale ape
nas para confirmar a primeira
colocação do Brasil no Grupo

� E, além da definição do próxi
mo adversário.

Para o Brasil, a partida con

tra a Ucrânia será uma espécie
de treino para as semifinais.
Mas os jogadores brasileiros

prometem manter o mesmo es

tilo de jogo mostrado até agora
no Mundial, inclusive com as

jogadas de efeito que causaram

confusão na vitória sobre a Itá
lia, no último domingo.

"Este é o momento de pin
tar lambreta, carretilha e tudo
mais", afirmou Falcão, que
promete continuar desfilando
seu arsenal de dribles. "Nes
tes jogos decisivos, me sinto à
vontade para colocar em práti
ca minhas jogadas. Já a partir
do jogo contra a Itália, e cada
vez mais, vou me soltar para
surpreender a marcação".

Os dribles de Falcão foram

responsáveis, em grande par
te, pela confusão do último
domingo. Afinal, irritaram os

italianos, que também recla
maram das supostas provo
cações do auxiliar técnico da

seleção do Brasil, Marcos So
rato, o Pipoca. Diante disso,

.

um dos jogadores da Itália,
Marcia Forte" provocou briga
no intervalo do jogo, o que re-

BRASILEIRÃO SERlE 8 - CLASSIFICAÇÃO Resultados - 30a Rodada
São Caetano 1 xO MariÍía
Bahia 3x2 Vila Nova
Brasiliense 6x3 CRB

Bragantino 4xD Gama
Avaí 3xD Criciúma
Corinthians 2)(2 Santo André
Baruerí 1xD Ponte Preta
Fortaleza 2x2 Ceará
Juventude 1 x1 Paraná
América-RN 3x2 ABC

Col. Time P J V E
1° Corinthians . 64 30 18 10

2° Avai 53 30 14 11
3° Santo André 52 30 14 10
4° Baruerl 51 30 16 3
5° Vila Nova 51 30 15 6
6° Bragantino 48 30 14 6
7° Ponte Preta 47 30 14 5
8° Juventude 43 30 .12 7
9° São Caetano 43 30 11 10
10° Bahia 42 30 11 9
11° Ceará 41 3'0 10 11
12° Paraná 37 30 10 7

13° ABC 36 30 9 9
14° Fortaleza 34 30 9 7
15° América-RN 34 30 9 7

16° Brasiliense 34 30 9 7
17° Criciúma 33 30 9 6

18"- __ GaiTla. 32 }O 9 .5
19° Marilia 31 30 7 10
20° CRB 18 30 4 6

D GP GC SG
2622240

5 55 29 26
6 50 31 19

11 47 44 3
9 47 42 5
10 39 34 5
11 44 37 7

11 37 36 1

9 47 42 5
Hoje (14/10)io 41 53 -12, 20h30-SantoAndréxVilaNova

9 45 40 5 20h30 - Ceará x Barueri
13 35 41 -6 20h30 - Paraná x Brasiliense
12 42 47 -5 Sexta-feira (17/10)
14 47 47 O 20h30 - Gama x Aval

14 37 42 -5 20h30 - Marilia x América-RN

14 46 54 -8 20h30 - Criciúma x Bragantino
Sábado (18/10)15 28 39 :2117 16h _ Bahia x Corinthians

16
__

31
_

58 16h _ eRB x Juventude
13 35 49 -14 16h-Ponte Pretax Fortaleza
20 30 58 -28 201í30 - ABC x São Caetano

Proximos Jogos - 31a Rodada

o
. ,«

.

. o- . _

ig a£C�AS�

.if � J" _ .J� RESULTADOS-:3aRODADA •

Wilde Ciço e Ari entram em quadra hoje com o objetivo de ficar em primeiro Duque de Caxias 2x4 Guarom
,

Campinense 3xO Rio Bronco-AC
Águia 2x2 Confiança
Brosill xO Atlético-GO

�tiif�
Próximos Jogos
HOJE
1Oh30 - BRASIL x Ucrânia
1Oh30 -Irã x Itália
12h30 - Argentina x �ússia
12h30 - Paroguai x Espanha'Times lotiim pelo' última vogb

OUJ�2S três' Jogos acontecem' meiro' lugar do ch�ve e,.enf�ntprá Ô

hoje, nq ·definição dos últimos dois Paraguai. o partir do� 12h30. ,NQ mç�-
�.
,.

inolistas �q;' Mundial. �� Futsal. ��ihorário, Ar���tiQq iê Rú�ia faz(m
li lia se en1fenlom às 10h30. o �,�tro jogo da €hove. A vantagem, no

,

A comi'trêsi'pontos, ma.� a ,m(li!11lmtªli;� dos r�ssos/êbm ,três pon,J!;
va

'.

do emJ)9te é italiana. No F, tos,�enqu9nto ar os..
e paraguaios

fspanha luta paraIerminar,ém peri- m,um cad
'b

.

t-. " �tL.
-

'Z

PRÓXIMOS JOGOS - 4a RODADA
Quinta-feiro (16/10)
20h30 - Confiança x Campinense
201130 - Atlético-GO xDuque de Coxias
20h30 - Guaroni x Brosil
22h - Rio Bronco-AC x Águia
Classificoção: Campinense 7, Brosil6, Guaroni
4, Duque de Caxias 4, Confiança 4, Águia 4,
Atlético-GO 3 e Rio Bronco 1.

I�OO'sm
�mg
ResultadoS (aspirontes entre parênteses)
Cruzeiro 1 xl Galácticos (2xl)
Seleto 4xl Rio Cerro (OxO)
JJ Bordados 3x2 Flamengo B (Ox3)
Caxias B,3x3 Guarony (lxO)
Vila Rou lx3 Kiferro (4xO)
Atlético B 2xl Garibaldi (4x3)
Botafogo B 0x2 Botisti (5xO)
Tupy 2xO Ponte Preta (6x2)
Rio Cerro 2x2 Botafogo B (2x2)
Galácticos 2xl JJ Bordados (3x3)
Kiferro 2x2 Atlético B (2x5)
Garibaldi 1 x2 Vila Rau (1xl)
Classificoção

-

Titulares: Kiferro 21, JJ 19, Cruzeiro 18, Seleto
17, Botofogo B 17.

Aspirontes: Atlético B 20, Garibaldi 18, Cruzeiro
17, Tupy 17.

Resultados - 9" Rodada
Bolívia 3xO Peru
Argentina 2xl Uruguai
Colômbia Oxl Poroguai
Venezuela Ox4 Brosil
Equador 1 xO Chile

-

Próximos Jogos � 10" Rodada
Hoje
17h - Bolívia x Uruguai

jogadas desconcertantes. �'É
um tipo de provocação que
deve acontecer. Serve para
cavar uma falta, um cartão, e

_
acho que isto faz a diferença
no resultado geral do jogo",
disse.

sultou na sua expulsão e na do
brasileiro Betão, que não joga
hoje.

Mas Falcão não se intimi
da com a reação revoltada
dos adversários. E promete
continuar com seus dribles e

Amanhã
18hl0 - Poroguai x Peru
20h15 - Chile x Argentina
22h - Brosil x Colômbia
22h - Venezuela li Equador
Classificoção: Paroguai 20, Brosill6, Argen
tina 16, Chile 13, Uruguai 12, Equador 12,
Colômbia 10, Bolívia 8, Venezuela 7 e Peru 7.

�
fltffB(tSUtWVlmmJFÓRMULA 1 SELEÇÃOGRÊMIO

- 2" Rodada da 2" Fase
Beiro Rio lxl Beko's,lEletrocon
Depecil3x7 Reol Player
Rio Bronco 3x5 Barcelona
Borro Bronco 6xl Bem Bolãdo

Adriano é
liberado

Douglas é sondado
pelo Manchester
o jogador Douglas Costa é o alvo

do milionário futebol inglês. O meia
de 18 anos, segundo o jornal News of
the World, está sendo sondados pelo
Manchester United. O time o chama
de "garoto-maravilha" e o compara
a Anderson, outro ex-gremista que
atua pelo clube.

Alonso promete
ajudar Massa

Apesor de vencer o GP do Japão, o es

panhol Fernando Alonso, da Renault, disse
que fará o possível para ajudar Felipe Mas
so, a conquistar o título mundial do Fór
mula 1. O brasileiro diminuiu a vantagem
de lewis Hamilton, do Mclaren, pam cinco
pontos. Alonso e Hamilton fomm rivais

q�ando emm companheir�s no Mclaren.

o atacante Adriano, suspenso da pró
xima partida do Bmsil nas 'Eliminatórias
Sul-Americanas pam a Copa de, 2010, foi
libemdo da delegação na manhã de ontem.
O jogador levou um cartão amarelo na par
tida contm a Venezuela e foi suspenso da
próxima rodado, amanhã quando o Brasil
recebe a Colômbia no Mamcanã.

I" Rodada
MM Ox3 Oeste
Rio Bronco 0x8 CRB
CruzeirolReol Ployer 4x3 Rubro Negro
Barro Bronco 5x2 Vila Amizade
União/Jagunços 5xO Expresso Caixa d'Água'
Seleto 0x2 AS Têxtil •

Cruz AzuI2x5 Du Pneus
Os Gremistas 0x0 Beko's,lEletrocon

Resultados 5a Rodada Returno
Camboriuense 2x2 Juventus
Concórdia 1 xO Brusque
Jooçaba 3xl Pinheiros
Próspero 1 xl Imbituba

.P,l:íiximos Jogos - Semifinal Returno
'Amanhã
20h30 -Imbituba x Brusque
20h30 - Concórdia x Juventus
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_ I)IVÃ COM' FRANCIÊLE EWALD' ,'_,
'

,

.

ABC...
Quem encontrou disse que é feliz. Quem
ainda não encontrou, continuo o incan
sável busco. Estou falando do famoso
ponto G. As "soríudns". dizem que ele
está ali 00 alcance de nossos dedos. As
nem tão sortudas acham que ele foge
o tempo todo. Como formo de garantir
que o local seja facilmente localizado
(e bem aproveitado), alguns médicos
propõem aplicar uma injeção que foz o

pontinho virar um "pontão". A substôn
cio incho o local, tornando mais fácil
e certeírn o suo localização. O procedi
mento não é popular, nem reconhecido
pelos devidos órgãos de saúde. Poro
os mulheres que fugiram dos aulas de
geografia e não têm qualquer noção
de onde fico o "casinha de boneco", só
um conselho: Desencana do Ponto G, e
brinco no mapa inteiro.

BYE BYE
Mal sentimos o gostinho do Schützen
fest e elo já terminou! A comido con

tinuo ótimo, o chopp gelado, o mú
sico tocando ... Mos, um finalzinho
de semana apenas? Em um espaço
tão limitadõ? Como satisfazer nossa
gente, com outro festa super concei
tuado, rolando simultaneamente há
apenas uma horinha daqui? Está
mais do que no hora de consagrar o
nosso festa, que no suo 20° e,dição
deveria estar em pleno progresso,
e não o contrário. Prefeito eleita,
atenção poro isso!

TENTATIVA N° 999
Recebi por email um convite de um

amigo paro participar de um site de re

·Iacionamentos, mais especificamente de
namoro. Coisa sério mesmo. Por curiosi
dade (e possibilidade) fui dor uma xere

tada. É absurdo o número de pessoas que
esperom encontrar a caro metade pela
internet. E eu acabei por ampliar esse

número. Fiz um cadastro e quase que de
imediato, recebi um "beijo virtual" de
um fulano que estava on line. Fui ver o

perfil do dito cujo. Definitivamente, não
agradou. Volto com mais notícias assim

que eu receber beijinhos melhores.

QUEM É VOCÊ: SOU uma pessoa muito dedicado,
dou o melhor de mim em tudo que faço. Valorizo
todos os momentos que passo com a família e os

amigos, pois creio que estar perto das pessoas
que amamos é um dos segredos poro estarmos

sempre de bem com o vida.
TRABALHO: Cantoro e no setor de Extensão da
Unerj.
FAMíLIA: É aquilo que tenho de mais precioso!
BELEZA: A beleza externa, nada mais é do que o

reflexo daquilo que somos e vivemos.
QUALIDADE: Dedicado.

.

DEFEITO: Ansioso.
PRAZER: Contar.
ESPECIAL: Meu marido Diego.
LIVRO: Bases poro sua conduta.
fiLME: O Mistério da Libélula.
PERFUME: Euphoria - Colvin Klein.
HOMEM: Meu pai.
MULHER: Minha mãe.
SONHO A REALIZAR: Viajar poro o Europa
LUGAR: Meio Praia.

POçÃO MÁGICA: Se você não pode mudar seu
destino, mude sua atitude. (Amy Tan)

'FESSORA!'
Amanhã é comemorado o Dia do
Professor. Admiro esses profissio
nais e toda a paciência,' dedicação
e aptidão destinadas ao exercício do
profissão. Não seríamos nado nem

ninguém sem os mestres. Sempre
tive uma relação, bastante amigá
vel com todos eles. E em família,
minha mãe sempre nos ensinou o

.respelte-los, porque eles nos dariam
um presente que não tem preço, poro
a vida inteira: o conhecimento. Os
meus sinceros parabéns o todos os .

professores e em especial, à minha
primeira professora: Irene Buccio.

DO REBENTO
Juro que meu filho tem uma facilidade incrível em decorar letras de música!
Assim como o capacidade de absorver os piores. Daí que ele baixou no com

putador o último do Latino:
"

... O popa é reto eu não vou te enganar/Estou
arrependido e não dá pro voltar/Amigo, perdão faça o que quiser/Mos eu te
confesso, eu peguei tua mulher... ". Amigo Furo Olho, é o nome dessa instru
tiva canção. Quem merece?

FESTÃO!
Perfeito o casório dos meus amigui
nhos. Os noivos lindos, boa comida,
ambiente agradável e excelentes
companhias. Apesar da chuva ,incô
modo o noitefoi maravilhoso. Aque
les que apostaram no fim do festa
lá pelos 2hs do manhã, só lamento.
Animação não faltou. E os pores se

formando no decorrer do noite ...
Ah! Que coisa mais meigo esse cli
ma de romance!

BISCOITO DA SORTE

Pronto paro mais um dio?

ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

• Eu apoio incondicional
mente os mulheres que
lançam mão (com bom senso)
do bisturi como formo de
sentirem-se melhores, mais
felizes, mais gostosos. Cirurgia
plástico. Eu ainda vou ter o
minha. Melhor dizendo, os
minhas!

• No embolo do Dia das
Crianças: Art. 5° - Nenhuma
criança ou adolescente será
objeto de qualquer formo de
negligência, discriminação,
exploração, violência, cruelda
de e opressão, punido no for
rna do lei qualquer atentado,
por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais. Todo
mundo deveria ter em cosa um

exemplar do ECA (Estatuto do
Criança e do Adolescente).

• Um vaseníne me perguntou
como eu me sentia vendo
o Grêmio (arqui-rival do
meu colorado) com os mãos
praticamente no caneco do
Brasileirão. Respondi à altura:
A tristeza era quase proporcio
nai à alegria de não estar no
zona de rebaixamento, tipo, ali
pertinho do Vasco. Me erro, ô!

• Poro pensar nos bobagens
que a gente foz às vezes: A
diferença entre um sapo e

um príncipe vai depender
unicamente do quantidade
de bebido alcoólico que o

princesa ingeriu.

• Águo morro abaixo e

dólar morro acima. E o gente
suando frio.
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SANTACATARINA---------

Santa Catarina é líder
em inclusão digital
Quase 100% de cobertura nas escolas

Santa Catarina assumiu a

liderança brasileira em termos
de inclusão digital, segundo o

Mapa das Desigualdades Digi
tais no Brasil, divulgado pela
Rede de Informação Tecnoló

gica Latino-Americana. Isso

porque quase um quinto dos 10

% mais pobres - 18,4% - tem
acesso à internet via Rede Cata
rinense de Ciência e Tecnologia
(RCT) que está beneficiando em
tomo de um milhão de catari
nenses com acesso gratuito.

Os dados constam do Re
latório de Atividades 2007 da
Fundação de Apoio à Pesquisa
Científica e Tecnológica (Fapesc),
indicando faltar pouco para che
gar a 100% de cobertura de cone
xõos não comerciais à internet
nas escolas estaduais. Do total
de 1.310, 1.094 estão conecta
das à Rede Catarinense de Ci
ência e Tecnologia, que chega
a 980 mil estudantes de escolas
estaduais, desde a educação in
fantil ao ensino médio, ou seja,
quase metade dos 1,8 milhão de
alunos da rede pública de ensi
no em Santa Catarina.

Em SC maioria dos estudantes têm acesso gratuito à internet na escola

A Fapesc apóia o Sapiens Par
que, implantado numa área de
4,5 milhões de metros quadrados
ao norte da Ilha de Santa Catari
na, com suporte da Universidade
Federal de SantaCatarina (UFSC)
e idealizado para atrair empreen
dimentos e projetos inovadores
nos segmentos de :tqPsmo, servi
ços, tecnologia e meio ambiente.

O documento mostra que a

fundação aposta nas Chamadas
Públicas para benefíciar projetos

de pesquisa científica, tecnoló

gica e de inovação nas diversas
áreas de conhecimento e nos

programas de Bolsas de Inicia

ção Científica, Apoio a Núcleos
de Excelência em CT&I (Pronex)
e Jovens Pesquisadores. E pelo
menos 14 projetos de pesquisa
voltados aminimizar o impacto
das atividades humanas na mu
dança climática foram financia
dos com quase R$ 1 milhão re

passados pela Fapesc.

VEíCULOS

Vendas cresceram 11%
A Fenabrave/SC divulgou que os conce�ionórias de Santo Catarina comercializaram 21.225 veículos novos em setembro, 11% o mais
do que no mês de agosto. O maior crescimento foi registrado no vendo de ônibus: 54%. Os caminhões atingiram o segundo maior
ascensõo, com 14,61%. O acumulado do ano mostro um acréscimo de 19,2% em relação 00 mesmo período do ano passado.

",.
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FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL
Credenciado rc MEC R Port. 4271 de 12112íOS

Modalidade de
Ensino a Distância

Duração de 2 a 3,5 anos
Cursos autorizados e

reconhecidos pelo MEC
Av. Mare hal Deodoro da Fonseca, 320 - Sala 34 - Centro - 4732761268

ERRATA
Informamos Que na edição de Sábado 11 de outubro foi publicado errado o

valor da Ref. 044, pago 12, Imobiliária Engetec,
sendo Que o correto segue abaixo:

REF 044 - Três Rios do Sul - Apto Geminado cf 2 Quartos, sacada, sala,
cozinha, área de serviço, garagem, interfone e portão eletrônico. R$ 90.000,00

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim

���e�i��t:��d����{,�sg�rr��:O��C�:����ósE3!���rrg����:��et��w�sfd�:Ú:���'O, que deu entrada neste Oficio para

Protocolo: 88719 Sacado: MARCOS PAULO SARMENTO CPF: 041.409.209·04
Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.8821000
Número do Titulo: 1321654/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Dala Vencimenlo: 16/09/2008 Valor: 463,05

Protocolo: 88759 Sacado: ARLINDO NOGUEIRA CPF: 216.857.979-20
Cedente: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.448/000
Número do Titulo:.653132-001 Espécie: Duplicata de Venda MercanUi por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 25/09/2008 Valor: 137,00
-_._._.__ ._ .. _ _ .. -. __ . __._ __._._-�_._._ .. _._----_ .. _ .. __ ._--

Protocolo: 88774 Sacado: DERL! MARIA DOS REIS CPF: 074.483.989-ll3
Cedenle: BV FINANCEIRAS/A·CREDITO.FINANCIAMENTO E INVECNPJ: 01.149.953iOOO
Número do Titulo: 131008089 Espécie: Outros Tipos de Olvidas
Apresentanle: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 29110/2007 Valor. 1.507.60

Prolocolo: 88775 Sacado: RAFAELANTONIO MARTINS CPF: 043.600.359-77
Cedente: BV FINANCEIRA S!A·CREDITO.FINANCIAMENTO E INVECNPJ: 01.149.953J000
Número do Titulo: 131012810 ESpécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 2710212008 Valor: 2.802,37
---- -

Protocolo: 88776 Sacado: ANALDO BUENO DOS SANTOS CPF: 090.505.150·53
Cedenle: BV FINANCEIRA S/A·CREDITO,FINANCIAMENTO E INVECNPJ: 01.149.953/000

���:������R�ró�2g�M�t��,J��b�rÃ£�gdIA�Õs Data Vencimento 12101/2006 Valor 3.783.82
�¥_••_-_._-_._--_._---------------

Protocolo: 88779 Sacado: CLEITON ROBERTO SEIDEL CPF: 061.905.339·90
Cedente: BANCO FINASAS/A CNPJ: 57.561.615/000
Número do Titulo: 3663417987 Espécie: Outros Tipos de Olvidas
Apresenlanle: BANCO FINASA S/A Data Vencimento: 0210812007 Valor: 1.943.30

Prolocolo: 88782 Sacado: MAICON ILiBIO DA SILVA CPF: 040.898.449-ll8
Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A CNPJ: 59.285.411/000
Número do Tllulo: 23699481 Espéde: Nota Promissória
Apresentante: BANCO PANAMERICANO S/A Dala Vencimento: 28/0612007 Valor. 6.471,90

Protocolo: 88973 Sacado: METALURGICALG LTDAME CNPJ: 07.759.411/000
Cedent.: SOLGAS COMPONENTES LTOA-EPP CNPJ: 05.453.6371000
Número do Tilulo: 005657/001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaç.lo
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 2610912008 Valor. 480,00

Protocolo: 89022 Sacado: CLARA REGINA GRIM CPF: 855.086.679-20
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL
Número do Titulo: 6756 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 20/0912008 Valor: 143.30
--------.- ... _---_._.. _-------_-------------_ ... _

Protocolo: 89031 Sacado: LIVRARIA EVANG MIL'ENIO CNPJ: 07.442.407/000
Cedente: FOUR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LIDA GNPJ: 01.951.865/000
Número do Titulo: 110/A Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 27/09/2008 valor: 209,70

Protocolo: 89039 Sacado: JULIETAANTUNES TIBES - ME CNPJ: 08.660.3331000
Cedenle: COM IND BREITHAUPT SA CNPJ: 84.429.8101000

.

Número do Titulo: 0000187813 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 20109/2008 Valor: 899,13

Protocolo: 89091 Sacado: RAFAEL FUDATII PORTO CPF,024.573.629-89
Cedente: FJ INFORMATICA E BRINQUEDOS LTDAME CNPJ: 08.438.266/000

�������n��Jgg'l00 B��lr�uPlicata de vend���r������i�1'i�72008 Valor: 190,00

Protocolo: 89095 Sacado: SIDNEI GRAF CPF: 869.922.179-00
Cedente: TlSSOT PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 08.111.253/000

��;���t�l:t��Jdg06gWMrt�e: Duplicata de V"8���:���tt�r�41ó�rog8 Valor: 120,00

Protocolo: 89154 Sacado: ALBANO STISS CPF: 310.437.399·04
Cedenle: MARCOS MEYER CPF: 678.564.209-44

���:�t���ít�I���os M��[�cie: Nota Promissória Data Vencimento: 1010812008 Valor: 4.690,00

Protocolo: 89158 Sacado: JULIETAANTUNES TIBES ME CNPJ: 08.260.333/000
Cedente: STILLU'S FACTORING LTDA CNPJ: 01.390.1431000
Número do Titulo: 6793J-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicacão

•

Apresenlanle: BRADESCO Data Vencimento: 26/0912008 Valor: 580,00

Protocolo: 89163 Sacado: JULIETA ANTUNES TISES - ME CNPJ: 08.660.333/000
Cedente: RODOWESSLER PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.620.0181000

���;������8���� Espécie: Duplicata dD��e;���':.,��: �vÓ���TrValor: 353,70
Protocolo: 89199 Sacado: INDEX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA CNPJ: 06.215.848/000
Cedente: HAYMAX DISTRIBUIDORADE PRODUTOS ELETRONICOS LCNPJ: 01.725.627/000
Número do Título: 422734005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA

.

Data Vencimento: 30i0912008 Valor: 405,73

Protocolo: 89207 Sacado: MONTIJO COMERCIO DE ALIMENTOS LTOA CNPJ: 08.831.137/000
Cedente: FRIGORIFICO RIOSULENSE SA CNPJ: 85.782.878/000
Número do Titulo: 86735201 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 25/09/2008 Valor: 427.77

Protocolo: 89208 Sacado' NUTRIWAY COM DE ALiM LTDA CNPJ: 08.147.374/000
Cedente: KIn-MED MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ: 04.439.274/000
Número do Titulo: 5338·A Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 30/0912008 Valor: 506.10
-----_._--_ _-------_._._._ .. _ .. _--_ _---------- _------_.__ .

Protocolo: 89220 Sacado: VALDECIR VELHO ME CNPJ: 04.426.564/000
Cedente: FRIGORIFICO RIOSULENSE SA CNPJ: 85.782.8781000
Número do Tilulo: 8670t501 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 16109/2008 Valor: 684.29

Protocolo: 89271 Sacado: MARIA DE LURDES DE MOURA ROCHA CPF: 494.635.439-53
Cedente: BANCO ITAUCARD S/A CNPJ: 17.192.4511000
Número do Titulo: 304162255649Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: AYRES E FARIAADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimenlo: 06/0612008 Valor. 9.872,16

E. como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedio do presente
Edital. para que os mesmos comparecam nesle Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca. nr. 1589, no prazo ca Lei. a fim de

liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao c faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da lei, etc.z

Jaragua do Sul. 14 de Outubro de 2008
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CRISE FINANCEIRA

Europeus anunciam ações anticrise
França, Ale/manha, entre outros, divulgam pacotes para restaurar confiança
sÃO PAULO

Diversos países ao redor
do mundo anunciaram mais
medidas e garantias contra a

crise financeira mundial. De

pois que os líderes europeus
concordaram em adotar um

plano que injetará bilhões de
euros nos bancos do conti

nente, numa tentativa de res

taurar a confiança no sistema

financeiro, algumas nações já
divulgaram suas medidas.

O governo português apro
vou a criação de um fundo de
até 20 bilhões de euros (US$
27 bilhões) para garantir a li

quidez aos bancos do país.
O governo britânico disse

que irá gastar até 37 bilhões de
libras (US$ 63,95 bilhões) para
injetar recursos nos principais
bancos. O movimento pode ga
rantir que o governo se torne o

maior acionista do Royal Bank
of Scotland e do HBOS.

O presidente da França, Ni
colas Sarkozy, anunciou ontem

um plano anticrise de até 360

bilhões de euros, destinados a

garantir os empréstimos entre

bancos e a intervir nas institui-

ções com problemas de liqui
dez. Sarkozy disse que o gover
no destinará no máximo 320

bilhões de euros para garantir
os empréstimos entre entida
des e fomentar o mercado cre

ditício. Os 40 bilhões de euros

restantes serão usados para im

pedir a quebra dos bancos mais
afetados pela crise financeira.

Na Alemanha, o pacote de
,

resgate financeiro inclui uma

injeção de are 80 bilhões de
euros (US$ 109 bilhões) em

capital novo e até 400 bilhões
de euros (US$ 546 bilhões) em
garantias bancárias, segundo
detalhes do projeto de lei di

vulgados ontem. O governo
também fez uma provisão de
5% para as perdas sofridas pe
las instituições financeiras.

O governo italiano e o Banco
da Itália aprovaram novas medi
das para aumentar a confiança
no sistema financeiro. As medi
das incluem a garantia estatal de
dívid� bancárias de novas dívi
das bancárias de até cinco anos

emitidas até o final de 2009.

AGÊNCIA ESTADO

Brasil e Argentina analisam
aumentar barreiras comerciais
BRASíLIA

Os governos do Brasil e da

Argentina estudam a adoção de
medidas conjuntas do Mercosul
para tentar reduzir o impacto da
crise financeira internacional
no bloco. Segundo negociado
res dos dois governos, uma das

principais medidas seria o au

mento da TEC (Tarifa Externa

Comum) para os produtos im

portados dos países asiáticos,
especialmente da China e prin
cipalmente os do setor têxtil.

Uma maior barreira tarifária
- hoje em 35% - tornaria estes

produtos mais caros e protege
ria a indústria local.

Há temores de que a crise fi
nanceira global e uma possível
queda nas vendas em' algumas
regiões do mundo façam com

que o� exportadores asiáticos
aumentem sua oferta de produ
tos ao Mercosul.

De acordo com a imprensa

argentina, os efeitos do terre
moto financeiro foram também
o principal assunto de um te
lefonema entre a presidente
argentina, Cristina Kirchner, e

o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. 'A dúvida é saber se

Paraguai e Uruguai aceitariam o

aumento da TEC", disse um ne

gociador brasileiro à BBC Bra
sil. Segundo ele, a idéia é adotar'
medidas conjuntas para evitar

que a importação "excedente"
não ingresse no bloco através
de algum dos sócios.

Esta e outras medidas deve
rão ser tratadas numa reunião
- ministerial ou mesmo pre
sidencial - prevista para a se

mana que vem, ainda sem data
marcada.

O Brasil é o principal sócio
comercial da Argentina e acu

mulamais de 60 meses de saldo

positivo na balança comercial
com este vizinho.

Ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Alist,air Darling (dir.) e o premier Gordon Brown detalham pacote

BC libero
'recursos
BRASíLIA

O Banco Central anunciou
ontem a pré-disponibilização
de recursos referentes a alguns
depósitos compulsórios, mas a

liberação dependerá das neces
sidades do mercado. A nova

medida atinge os depósitos a

prazo (alíquota de 15%) e in
terfinanceiros de empresas de
arrendamento mercantil (alí
quota de 15%) e também libe
ra recursos recolhidos como

exigibilidade adicional sobre
depósitos à vista e a prazo (alí
quotas de 5%). A decisão libera
até R$ 100 bilhões,

.

A liberação de recursos será
feita por meio de circulares, di
vulgadas no Sisbacen (Sistema .

de Informações Eletrônicas do
BC). Com a decisão, o BC passa a
abrir mão de mais da metade do

recoJhimento obrigatório que os

bancos têm de fazer. A medida é
a sexta do BC para liberar depósi
tos das instítuições financeiras.

'ptrmeiro-ministro lroquiono, 'úl-Maliki, ofirmou ontem
'que. é horp dus forças britânicos d m o S�I do país,
há mois necessidade �e m,anter o o., ronço no re!}iã
ogradeceu os trôpos e disse que o experiência dos britôn
pode ser necessdrio no treinomento dos forças do Iro.que,.mo
ênfase agora e_stá nos reloções cO,mercfqis:

' .
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Financiamento Banco Volkswagen. Taxa de 0,99 exceto Kombi, novo Gol, Voyage, Golf e Touareg. Gol G4, Saveiro e Parati com plano com 60%.
de entrada e saldo em 12 meses com taxa de 0,20% a.m. Crédito sujeito à aprovação do Banco Volswagen. Promoção válida até 13/10/2008.

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. � f.WJ�.. 47 3274 6000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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A ENERGIA ELÉTRICA PODE SER FATAL.
USE COM SEGURANÇA.
Quando o assunto é energia elétrica, o cuidado deve ser redobrado. Qualquer desatenção
pode serfatal, Fique ligado e evite acidentes que coloquem a sua vida em risco.

Dicas de segQrança
• Não use aparelhos elétricos com as

mãos e os p_és molhados.
• Não mexa na chave de temperatura
com o chuveiro ligado.

• Não corte a grama molhada.
• Não desligue equipamentos
puxando o fio da tomada. '

,

• Não solte pipa perto da rede elétrica.
• Não furte energia elétrica:
É ilegal e perigoso.

VEJA MAIS DICAS EM WWW.CELESC.COM.BRIEMERGENCIAS 0800-480196
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