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Serviço funerário
ainda irregular
Promotor fez pedido para que Câmara
votasse projeto regulamentando serviço,
mas Zé da Farmácia pediu vista.
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Novo estudo norte-americano sugere
que pessoas na meia-idade ou mais ve

lhas aumentam o poder de seus cérebros
.

com o uso da interneI. Pesquisadores dó
Universidade da Califórnia descobriram
que a busca de dados pela rede estimula
centros do cérebro que controlam a toma
da de decisões e o raciocínio complexo .

. Segundo os cientistas, isso pode até aju
dar no com�ate a mudanças fiSiológicas
relacionadas o idade que levam o cérebro
a ficar mais lento. Acreditava-se que ativi
dades como palavras-cruzadas ajudariam
a manter o cérebro ativo e também a mi
nimizar o impacto do envelhecimento. O
novo estudo sugere que surfar pela inter
nettambém pode ser uma destas otivida
des, "As buscas na internet envolvem uma

complicada atividade cerebral, que pode
ajudar a exercitar o cérebro e melhorar as

funções cerebrais", diz o professor Gary
Small, que liderou a pesquisa.

Fonte: BBe Brasil

Partida rumo aos
. Estados Unidos
o jaraguaense Lucas foi classificado no

Jovens Embaixadores e embarca em janeiro.
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Tiro participa de
prova em Timbó
Equipe aproveita o Brasileiro para se

ambientar no estande que receberá o Jose.
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Contra dengue
Vigilância Epideomológica faz campanha para alertar a populaçôo
sobre os perigos do mosquito. Principais alvos sôo os cemitérios.
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CARTÃO
VERMELHO
Bebido e futebol
não combinam
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Emprego ainda
garantido

Taxa de desemprego nas seis principais regiões
do país permanece inalterada em 7,6%, revelou �
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico.

.
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EDITORIAL

Recado para CeCília
a máquina pública a favor, o PMDB sofreu
uma dura derrota no último dia 5. i'

Resta agora esperar os próximos capítu
los e torcer para que Ç1ecíli�h!<oneHtenha

um desíího de mais brilho.
Que aprenda que o eleitor·
está cada vez mais exigente,
que chame gente competen
te para governar ao seu lado,
que invista bem o dinheiro

público e faça um bom tra-

balho.
.

Uma das lições que Ber
toldi reconheceu ter aprendi
dó é sobre a importância di-!
imprensa. Na posição de pre

feita, Cecília, será cobrada, criticada e terá

que dar explicações sobre tudo e todos. Foi
eleita pelo povo e terá que prestar contas,
'goste ou não desse papel.

Uma das
lições que

Bertoldtreconheceu
ter aprendido é

sobre a importância
da·jmprensa

CHARGE

PONTO DE VISTA

Ponte do Portal: solução definitivo

GUIDO JACKSON

BRETZKE, PRESIDENTE
DO CEJAS - CENTRO
EMPRESARIAl. DE
JARAGUÁ DO SUI. •

ACIJS@ACIJS.COM,BR

A questão viária no que diz respeito à

ligação de Jaraguá do Sul com Guaramirim
e na direção daBR-I0l vivemomento deli
cado. A situação da chamada Ponte do Por
tal se torna a cada diamais crítica e quanto
maior for a demora quanto a uma solução,
na mesma proporção haverá problemas
para a comunidade nos seus deslocamen
tos e às indústrias para o escoamento da

produção. Este tema já mereceu comen

tários em reuniões de diversos segmentos
e junto à opinião pública, mas sua impor-

tância faz com que permaneça em pauta.
E mais ainda: exige que se pense concreta
mente em uma solução para o problema.

A simples recuperação da ponte, en

tretanto, nos parece uma medida paliativa.
Necessária, importante dizer, mas que não

representará solução definitiva de melhoria
da mobilidade nesta importante região se

vislumbrarmos o crescimento demográfico e

econômico amédio e longo prazos.
Neste sentido, é preciso pensar em um

projeto que atenda a essa expectativa. Está
mais do quenahorade IaraguádoSul e região
serem contempladas comuma obra de vulto,
um projeto que faça justiça ao que propor
cionamos ao Estado e união. Não apenas uma

recuperação - necessária e urgente - da ponte já
existente e ameaçada pelo esgotamento da sua
estruturade aço e concreto, mas de implan�-

DO LEITOR

Essa vez foi a Alexsandra
Quatro horas damanhã de mais uma terça-feira. Alexsan

dra uma jovem de 22 anos, mãe de duas filhas, se prepara

para ir trabalhar. Por certo preocupada em como ficarão as

meninas durante o dia. Se elas terão creche e escola. Se irão

se alimentar corretamente. Preocupações de qualquer mãe
que ama suas filhas. Alexcsandra as beija ainda com elas dor

mindo, cuidadosamente fecha a porta de sua casa e se dirige
para a empresa em que trabalha. Caminha pela calçada da

Avenida Prefeito Waldemar Grubba quando é surpreendida
vira-se para ver quem a chama e é covardemente atingida por
dois tiros disparados contra a sua face. Cai já sem vida,

Quem atirou? Paulo. Um cara que afirmava até pouco

tempo atrás que a amaria para sempre. Para a polícia mais

um crime passional. Parai! Mas em que século estamos mes

mo? Estamos nós na Idade da Pedra Lascada ou da era digital
e das viagens espaciais? Até quando essa violência absurda

contra amulher será prática comum em nossa sociedade?

Sou homem e assim como quase todo mundo já tive não

uma, mas algumas desilusões amorosas, mas desde cedo

aprendi que as mulheres não são objetos e, portanto não

possuem escritura, Que a aplicação da Lei Maria da Penha
.

seja prática e não exceção. Abaixo aos homens das cavernas!

Chega de violência contra as mulheres!

EMERSON ALEXANDRE GONÇALVES, PI'IOF[SSClI'I

A saudade... O que. é isso?
Um tipo de sentimento que está no coração de cada ser

humano, não é? Mas passam-se dias, meses, anos, séculos e

até milênios, e ninguém jamais conseguiu explicar o seu sig
nificado. A palavra saudade só existe na língua portuguesa,
e nós poderemos ter a certeza de que, por mais que saibamos

tudo, ainda sim seremos totalmente ignorantes por não saber

ô significado do que sentimos por alguém que está distante.

"O que é saudade? Não sei, apenas sinto",
Se sentimos, como não sabemos o que é? O ser humano é

capaz de explicar tudo: de onde viemos, a origem do universo,

para onde vamos, quem somos ... Mas não é capaz de explicar
a palavra saudade. O homem: uma máquina que constrói o

mundo, e ao mesmo tempo destrói. Cria, e ao mesmo tempo,
mata. Está perto, e ao mesmo tempo, está longe. Muito longe.
E com isso, vem a saudade. Mais uma vez escrevi esta palavra
que, por total ignorância, não sei o que significa. Apenas sinto.

PEDRO HENRIQUE MASCARI, OPERADOR DE LOGíSTICA

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

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

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

' telefone (' não serão publicados).

ção de uma via expressa. que possa oferecer al
ternativaparalelaao traçado daBR-280, indo da
altura da rotatória nas imediações da empresa
Zanotti até as proximidades do trevo que leva

aMassaranduba eBlumenau. Ou tomamos a
atitude de pensar grande e nos mobilizamos

para um projeto demaior porte ou corremos o
risco de ver uma situação aindamais grave de

-

gargalosnaregião daI1hadalilgueíra comcamí
nhões e veículosmenores utilizando omesmo

espaço, ao mesmo tempo, caso venhamos a

depender única e tão somente da ''Ponte do

Portal", mesmo com a sua recuperação.
VIabilizar este empreendimento depende

da capacidade de mobilização e de cobran

ça de todos os setores da comunidade. Mas

principalmente do compromisso e da deci
são política de se dar à região uma solução
definitiva para o assunto.

Depois de passado o baque da derrota, o
prefeito MoacirBertoldi falou pelaprimeira
vez à imprensa esta semana. Demonstran

do maturidade, disse que acej.ta o desejo do
povo demonstrado nas urnas,

e que pretende facilitar o pro
cesso de transição para o pró
ximo governo.

Nestes quatro anos, o mé
dico pediatra teve acertos

e erros, inaugurou grandes
obras, mas não conseguiu dei
xar uma marca forte na sua

gestão. Nenhuma revolução
na educação, nenhuma gran
de 'mudança na saúde e tão

pouco o trânsito flui melhor agora.
Talvez por ter sido mal assessorado em

secretarias de vital importância, a reelei

ção ficou impossível para ele. Mesmo com
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FALA Aí!

" o dinheiro é
uma' necessidade

do homem. "
EDIR MACFDO, BISPO-CHEFE

DA IGREJA UNIVERSAL
REINO DE DEUS.

" Eu não agüento,
casal que fico
dando selinho. "

ADRIANE GALISTEU, MODELO
E APRESENTADORA DO SBT.

". Sou um

subintelectual
de miolo mole. "

CAETANO VELOSO, CANTOR E
COMPOSITOR,

falando de si mesmo,

Em discussão
Proibida em competições com a chancela da Con!ederação Brasileira de

Desportos, a venda e consumo de bebidos alcoólicas em estádios de futebol

e ginásios de esportes de Santa Catarina é motivo de audiência pública da

Assembléia legislativa, em dato ainda não anunciada. A principal fonte de
.

recursos de centenas de clubes do Estado pode secar se projeto do deputado
evangélico Narcizo Parisotto (PTB) for aprovado. A proposta determina a proi
bição da venda, distribuição e consumo de bebidas alcoólicas e utilização de

hastes ou suportes de bandeiras, que podem se transformar em objetos de

agressão, no interior de estádios de futebol e ginásios de esportes. O projeto
já tem pelo menos um voto contrário, do deputado Serafim Venzom (PSDB). Ele
acha que é preciso cautela, por entender que a proibição vai impedir o congra
çamento entre os torcedores e interferir na economia local. Há que ser dito:

se bebidas alcoólicas reforçam o caixa dos clubes, também refletem desgraças
que já vimos e ainda vamos ver em estádios e ginásios.

O CORREIO DO POVO lOSEXTA·FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2008

RENASCER
� Perder uma eleição não significa,
� necessariamente, encerrar a carreira
� política. Há como recuperar o espaço
"

perdido, rastreando o mapa das urnas

e analisando criteriosamente o que foi

prometido e deixou de ser feito, ou se

foi mal feito. Dispensando-assessores
de araque, cuja façanha maior é fazer
acreditar que são competentes a tro

co de gordos salários e trambiques. E

aproveitando derrap'adas comprome
tedoras dos que estão no poder.

MARCHAÀRÉ
Não é oficial. mas já se comenta nova mu

dança no horário das sessões ordinárias

da Câmara de Jaraguá, das 15 horas para
as 19 horas, como era antes. PaIO jornais
e emissoras de rádio um horário para lá
de impróprio. Invariavelmente, bom para
meia dúzia de gatos pingados que, na falta
do que fazet batem o ponto para tomar um

dos melhores cafezinhos com leite feitos
na cidade. De graça. E prejuízo para alunos

que acompanham o projeto "Im. Câmara,
Ação" mostrando o que faz o Legislativo.

.
'

CONTAS 1
Jaraguá do Sul. Corupá, Barra Velha e São João do Itaperiu são quatro
das sete prefeituras do Vale dó Itapocu que ainda não tiveram as contas

de 2007 aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Oue, em alguns
casos, recomendou a rejeiçao para as cômaras de vereadores. Até dezem

bro elas terão de se posicionar sobre os relatórios do TCE.

..

PODE?
Para beneficiarexclusivamenteevangéli
cos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o
Senado perde tempo precioso discutindo
projeto de lei da ex�senadora Ana Júlio

Carepa (PO, hoje governadora do Pará,
proibindo a realização de vestibulares

o
e concursos públicos aos sábados, sa

/� grado para os fiéis, que também não
...� trabalham nestes dias. Menos mal

-

que o maior defensor da proposta,
atropelando o direito constitucional
da liberdade religiosa de outras mi
lhões de pessoas, seja a própria igreja.

� ..

CONTAS2
O único prefeito tranqüilo é Felipe Voigt (PP) de Schroeder. Reeleito e

com as contas de 2007 aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado,
não vai ter ninguém bisbilhotando a Prefeitura neste final de ano, como

ocorre onde novos prefeitos assumem em janeiro. Exceção do próprio TCE

a quem, po�. força de lei, os prefeitos devem explicaçõ'es �prigQtóriq�
sobre gastos do dinheiro público.

VAI PIORAR
Fazer uma indicação, ou seja, solicitar por escrito melhorias às respec

tivas secreteríes municipais, é uma das p'rerrogativas dos vereadores. É
de se imaginar. então, ó enxurrada de pedidos às secretarias de obras de

municípios do região. Até porque o serviço de conservação de ruas, que

já andava a 'meio pau', tende a piorar ao limite do insuportável visto as

chuvas e a derrota nas urnas de quatro dos cinco atuais prefeitos.

ESTRATÉGIA
Os novos prefeitos, com um pouco de visão política, devem atacar com

obras e serviços justamente as regiões onde foram mal votados. Calando

o discurso da oposição po[\uns tempos, principalmente em municípios
, onde a composição das cômaras ficou em maioria nas mãos de adversá

rios políticos. Porém, sem desprezar os votos que os levaram a condição
de maior autoridade co.nstituída do cidade.·

URGENTE
Seis meses de espera em fila para uma cirurgia de càtaratas é quase que
condenar o paciente a cegueira definitiva. E este é o grave quadro de aten

dimento proporcionado pelo Siste[l1a Único de Saúde em Jaraguá do Sul em
convênio com a Prefeitura. Definitivamente, é preciso estancar a demanda

a níveis satisfatórios. Com certeza, munícipes conscieptes da gravidade do

momento, mesmo não sendo pacientes vão eptender a urgência de se assistir
estas pessoas antes de qualquer outro investimento do município no setor.

politica@ocorréiodopovo.com.br
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Projeto das funerárias sai da pauta
Promotor sugeriu votação da proposta para acabar com "situação irregular"
JARAGUÁ DO SUL

Pedido de vista do vereador
José Osório de Ávila (DEM)
adiou a votação do projeto de
lei que dispõe sobre o serviço
funerário nomunicípio, que se

ria votado ontem em primeiro
turno por recomendação doMi
nistério Público. O pedido foi
aceito pela presidente da Casa,
Maristela Menel (PT do B), que
mandou constar a retirada da

pauta em ata.

A proposta do Executivo
tramita na Câmara desde 11 de

março e já deveria ter sido vo

tada, considerando-se o perío
do regimental para análise dos

projetos. O texto, que trata dos
serviços relativos à realização
e organização de fun:erais, de
termina abertura de licitação
para exploração do serviço. - De
acordo com o projeto, as con

cessões poderão ser outorgadas
para. seis empresas, median
te contrato pelo prazo de dez
anos, prorrogável por mais dez.
À exceção de uma, hoje as fu
nerárias que atuam neste ramo

pertencem todas a um mesmo

dono e não participaram de li-

citação pública.
Na semana passada, o pro

motor público Aristeu Xeno
fontes Lenzi enviou ofício para
a presidente para que ela infor
masse, no prazo de três dias, os
motivos pelos quais o projeto
ainda. não havia sido votado.
"Por oportuno, lembro que a

aprovação da lei permitirá que
o Poder Executivo coloque fim
a uma situação totalmente irre

gular no âmbito de tao relevan
te serviço público".

Vereador reeleito, Ávila jus- .

tifica a retiràda à ausência de

pareceres por parte de duas
comissões permanentes, uma

delas (Finanças) integrada por
ele. "É um projeto de grande re

levância, muito criterioso. Não

podemos cometer equívocos. É
melhor esperar mais cinco dias
e votarmos conscientes do que
em dúvida", disse, afirmando

que o projeto será votado na

próxima semana, e com emen

das. "Eu e Ronaldo Raulino va

mos viabilizar algumas emen

das", disse, sem adiantar o teor.

<'

CAROLINA TOMASELLI Vereador pediu visto 00 projeto alegando falto de pareceres de duas comissões
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Vereadores eleitos desistem de

esperar por reunião na Câmara
Vereadores eleitos para a

próxima legislatura estiveram
ontem na Câmara de Jaraguá
do Sul para uma reunião com

a atual presidente, Maristela
Menel (PT do B), candidata
não reeleita. A reunião teria
sido marcada para as 16 ho
ras mas, como meia hora de

pois do horário combinado
Maristela continuava coman

dando a sessão, os futuros
parlamentares decidiram, de

comum, acordo, não esperar
o fim da reunião ordinária, o

que aconteceu por volta das
16h45. Natãlia Petry (PSB),
Jean Leutprecht (PC do B),
Lorival Demathe (PMDB),
Justina da Luz (PT), Francis
co Alves (PT), Adernar Possa
mai (DEM), Isair Moser (PR) e
Adernar Winter (PSDB) com

pareceram a sede do Legisla
tivo para o encontro, que não
teve o motivo informado.

PREPARAÇÃO

.

CURSO DE GESTORES
O prefeito eleito de Massoranduba e atual vice, Mário Fernando Reinke

(PSDB) e suo esposa, o vereadora eleito e ex-secretário de Saúde, Suzane Reinke
(PSDB), participaram de curso de gestores promovido pelo CNM (Confederação
Nacional de Municípios) entre os dias 19 e 21, em Gramado (RS). No foto,
aparecem com o presidente do CNM, Paulo Ziulkoski. Do região, também
participou o prefeito eleito de Guaramiripl, Nilson Bylaardt (PMDB).

Lei aprovada
em 2004

Em junho do ano passado, o pro
motorAristeu Xenofontes Lenzi enviou
ofício 00 prefeito Moacir Bertoldi

para sugerir o abertura de processa
licitotório, no modalidade de técnica
e preço, poro exploração do serviço
funerário. A sugestão foi feito com

base no lei 3.529, sancionado em 3
de março de 2004 pelo prefeito do
época, Irineu Pasold, porém não re

gulamentado.
"Registro que até o presente

instante, o Executivo não procedeu o

licitação determinado, o que permite
dizer que o execução do serviço fune
rário do município está totalmente

ilegal. Anoto, também, que o desa
tendimento o dispositivo legal pode
importar em improbidade adminis
trativo", afirmou o curador do mora

lidade administrativo no ofício.
O atual prefeito poderio ter regu

lamento o lei já sancionado 00 pro
ceder o licitação, mos preferiu enviar
novo projeto à Câmara, retirado do
pauto do sessão de ontem, e que deve
ser votado no próximo semana.

Vencedora
da licitação ,

A MD Arquitetura e Cons

trução Ltda, de Jaraguá do
Sul, será responsável pelas
obras de reforma do prédio
da Câmara de Vereadores. A

empresa venceu a licitação ao

apresentar orçamento de R$
372.891,51 para as obras de

readequação da estrutura do

prédio, que abriga a sede do

Legislativo desde 2000.
Os investimentos incluem

uma sala para as atividades
da TV Câmara, implantada
na presidência' de Maristela
Menel (PT do B), elevador

para portadores de neces

sidades especiais e idosos,
readequação de banheiros
e instalação do sistema de

prevenção de incêndio. On-
. tem, no plenário, Maristela
novamente citou que o pro
jeto está em andamento des
de fevereiro, mas as ques
tões burocráticas atrasaram a

abertura do edital.
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Começa campanha contm o mosquit
Preocupação é com os vasos de flores colocados nos cemitérios do município

DENGUE

JARAGUÁ DO SUL

Quem passar perto dos maio
res cemitérios de Jaraguá do Sul
durante as próximas semanas

vai se deparar com algo diferente
logo no portão de entrada. É que
a equipe de epidemiologia do

município está pendurando fai
xas nesses locais para solicitar a
ajuda da população no combate

àdengue.
ConformeRegiane Schiochet,

do Centro de Controle de Zoono
ses, omaterial já foi colocado nos
bairros Nereu Ramos, Santa Lu
zia, Centro, Barra do Rio Cerro,
Vila Lenzi e Chico de Paulo. Até
o dia 2 de novembro, ele tam

bém fica evidente no João Pessoa
e Jaraguá 99. Após essa data, os
fiscais fazem um mutirão para
verificar todos os vasos de flores

postos sobre os túmulos. Tudo
com o intuito de prevenir que

a água fique alojada e se trans

forme em possível criadouro
dos mosquitos transmissores da

doença. Para isso, o grupo deve
coletar larvas e retirar o líquido
depositado nos pratos.

A dica de Regiane aos que
visitarem os cemitérios da cida
de é fugir das flores naturais tro
cando-as por artificiais. Em casa,
os moradores também precisam
ficar atentos e evitar acúmulo de

água limpa em garrafas e pneus.
De janeiro até outubro de

2008, apenas dois focos do
inseto foram encontrados em

Jaraguá do Sul, um deles no

Centenário e o outro na Vila
Lenzi. Eles estão em fase de tra
tamento. Em contrapartida, no
ano passado, o órgão precisou
eliminar oito pontos.

KEllY ERDMANN

O CORREIO DO POVOeSEXTA-FEIRA. 24 DE OUTUBRO DE 2008

Fa.ixas alertam população sobre o perigo do águo parado, que serve à proliferação do mosquito do dengue

JARAGUÁ DO SUL

FLAGRANTE
A reportagem do O Correio do Povo flagrou, ontem, um depósito ile

gal de lixo no Ruo Lourenço Kanzler, no Bairro Vila Lenzi. No terreno

baldio há restos de móveis, telhas, lâmpadas, garrafas de vidro e até
lotas com resquícios de tintos. O foto foi denunciado aos fiscais do Fujamo
(Fundaçíio Jaraguaense do Meio Ambiente), que se comprometeram o exigir
o retirado do entulho 00 proprietário do local. Coso nâo o faço, ele pode ser

autuado por crime ambiental. Amulta vai de R$ 50 o R$ 50 milhões.
..

Alunos festejam resultado de mostra
Adolescentes demonstram do que são capazes durante feira científica
JARAGuÁ DO SUL

Um estudo sobre o uso ra

cional da água e outro a respei
to do cultivo de brotos foram os

vencedores da Feira Científica ,,'

Planeta Escola 2008. O evento

aconteceu na Arena Jaraguá e

juntou milhares de estudantes
do município durante a última

quarta-feira.
Agraciados pelo corpo de ju

rados, os alunos do colégio Anna
Tõwe Nagel, do Bairro Água
Verde, apresentaram um projeto
chamado "Evaporando-se". Nele,
o grupo fez o histórico das ações
da instituição de ensino em prol

.

da água. Além disso, mostrou ao

público que é possível economi
zar o líquido através de irrigado
res portáteis e de chuveiros eco

logicamente corretos.

Já a turma da Antônio Esta
nislau Ayroso, do Jaraguá 99,
desenvolveu uma pesquisa fa
cada na alimentação saudável.
Os estudantes passaram o ano

'letivo inteiro analisando o cul
tivo dos brotos em estufas mon
tadas por eles mesmos no pátio
da entidade. As crianças e os

professores ganharam um apa
relho de som cada. Já a escola
recebeu um televisor.

VENCEDORES
Categoria 2 (8' e 9' ano)

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

, ..,

.••.. ,BWz�)t��\i�i��'���:i�:t-:���:�o�i���iw:��·����···
,

,

,
. :�' saudável e feliz", Anna Nagel .� '"",,- '''':l

;';,
..

'.
.

.

-'.""_" 20��T;gh·i·;·:�·ROsõs·:·cü·iiivo:e
..

d·iversidõ·de·;��·i�iÍ::;; .. �
'.

-

Gonzaga Ayrilso
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Cerco de 2,5 mil pessoas visitaram o feira científico do município

Mostra teve 42 trabalhos
Fruto de eventos realizados nos

colégios de Joraguá do Sul 00 longo
dos últimos meses, o Feira Científico
Planeta Escola contou com 42 proje
tos participantes. Ao todo, 210 alunos
·matriculados entre o 60 e 90 ano de 22
instituições municipais de ensino in-

tegraram o mostro. Eles se dividiram
em duas categorias, conforme o série
cursado. Os segundos lugares recebe
ram um aparelho de MP4 e os tercei
ros de MP3. Os colégios ganharam,
respectivamente, uma câmera digital
e um equipamento dê OVO .
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PM orienta contra assaltos e roubos
Corporação destaca que comunidade deve estar atenta a atitudes suspeitas
JARAGUÁ DO SUL

Desconfiar de atitudes sus

peitas nas imediações de casas

e empresas, alterar a rotina do
estabelecimento e revelar as

movimentações financeiras da
empresa somente para pessoas
de confiança. Estas são algumas
orientações da Polícia Militar
para evitar a ação de bandidos
em casas e estabelecimentos co

merciais, a exemplo dos assaltos
ocorridos nos mercados Lajeado
e Contelli, na Rua Pastor Albert
Schneider [Bairro Barra do Rio

Cerro), na tarde de quarta-feira.
Nas últimas duas semanas,

foram registrados assaltos em

Guaramirim, Massaranduba e

Jaraguá do Sul. O comandante
do 14° Batalhão da PolíciaMili
tar, César Nedochetko, comenta
que alguns criminosos procu
ram agir em locais próximos

às saídas do município (como
BRs e SCs) para facilitar a rota

de fuga. Porém, ele ressalta que
o número das ocorrências em

geral (como furtos, roubos e

assaltos) se mantém estável em

relação ao ano passado.
A comunidade deve estar

atenta a pessoas e veículos que
despertem suspeitas. "Se há um
veículo rondando o estabeleci
menta durante algum tempo,
a orientação é que o morador
anote a placa, observe as carac- .

terísticas do veículo e acione a

PM", explica.
Em caso de assalto, a vítima

não deve reagir e nem contrariar
a ordem dos bandidos. Se houver
alarme, ele deve ser acionado de
forma discreta, sem que o crimi
noso perceba.

DAIANE ZANGHEUNI nA vítima não deve contrariar a ordem do bandido", reforça comandante César

Acusado vai a Júri Pop�lar
-_ �:"I-

SCHROEDER/GUARAMIRIM
Jonas Luis Martins, 20 anos,

acusado de agredir e matar o

operário Fábio Obenaus, 30

anos, no dia 24 de maio de 2007,
será levado aJúriPopular no dia 5

- de novembro. O crime aconteceu
na Rua Gustavo Streit, no Bairro
Rancho Bom, em Schroeder. O

júri acontecerá no Fórum de
Guaramirim e será conduzido

pela juíza Cândida Brugnoli. A

defesa será feita pelo advogado
Cláudio de Castro e a acusação
será sustentada pelo promotor
André de Araújo.

Na época, a polícia também'
deteve Cleuzio Nazario, 43, e

Sidnei Oliveira, 19, acusados de

participar do crime. Porém, o

Ministério Público entendeu que
eles não tiveram participação di
reta na agressão. Hoje, ambos res

pondem por omissão de socorro.

ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Barra Velha! Vara l'!nica
Rua José do Patrucinio de Oliveira. 1003. Centro - CEP 88.390-000, Barra Velha-Se - E-mall:

byhuni@�j.,c.go� .br
Juil de Direito: fidson Luiz de Oliveira
Escrivãn Judicial; Luiz Donato.Machado

EDITAL DE CITAÇÃO. MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 orAS

Ação Monitària n" 006.07.002195-9
Autor: Banco do Brasil SfA

.

Réu: Luiz Carlos Pousada Gomez ME e outros

Citand(�a)(,): Luiz Carlos Pousada Gomez ME, Rua Das Adálias, 127, Sala 01, Centro - eEl'

88.390-000, Fone (047), Barra Velha-Se c Luiz Cgrlos Pousada Gomez, Rua Pedro Plácido Machado.

708. Centro - CEP 88390-(l00, Fone (047). Barra Velha-Se. CPF 092,831.928-85. RG 8587.174-6.
nascido em 08/10/1959. Divorciado. hrasileircía), natural de São Paulo-S]', Empresário, pai Plácido

Pousada Gomez. mãe Nilza Barbosa Lima gomez,
Valor do Débno / Descrição dO(s} Bemíns): R$ 27.254.33, Data do Cálcnlo: 14/09/21)07. Por

intermédio do presente, a(s) pessoais) acima identificadats), atualmente em local incerto ou não sabido.

lica(m) cienlc(s) de que, nesc Juízo de Direito, tramitam os auto; do processo epígmfndo, bem como

CITAOA(Sl para detuar(em) o pagamento do montaste exigido ou a entrega da coisa reclamada ou

oferecenem) embargos. em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. EI11 caso de

cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. I.I():!-c. § I'. do

CPCj. ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os'embargos no prazo illarcadn constimir-se-a de pleno
direito. o titulo executivo judicial (art. 1.102-e. 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 puhlicadol
veaes), COlli intervalo de O dias na forma da lei.

Barra Velha (sq, lO de julho de 2008.

Dinheiro e objetos foram roubados
Assassino de Herta Zelmer, 76, levou R$ 300, jóias e eletroeletrônicos
CORUPÁ

A Polícia Civil de Corupá
continua investigando o as

sassinato de Herta Zelmer, 76

anos, ocorrido na terça-feira
passada, 14. Ontem, a filha de
Herta, Edeltraud Zelmer Fietz,
55, que mora em São Bento do
Sul, procurou o responsável
pela delegacia do município,
Maurício Francisco, para saber
como está o andamento das

investigações. De acordo com

ele, a polícia tem "alguns sus

peitos", mas não relevou mais

informações a respeito. Até o

momento, ninguém foi preso.
A família percebeu que o

criminoso levou da casa cerca
de R$ 300 em dinheiro, dois
celulares, uma gargantilha de
ouro branco, uma faca com 20 Haroldo, genro de Herta, e a filha Edeltroud, mostram janela arrombada
centímetros de lâmina (cuja
bainha foi encontrada perto da
janela arrombada), uma filma
dora e documentos pessoais.
A falta destes objetos reforça
a suspeita da polícia de que
o crime tenha sido latrocínio
(roubo seguido de morte). A
polícia também encontrou um

boné do lado - de fora da casa,

perto
.

da janela arrombada

pelo criminoso.
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Secretaria fonna tunna de artesanato
Aulas aplicadas neste ano ensinaram técnicas de uso da fibra da bananeira
JARAGUÁ DO SUL

Doze agricultoras e professo
ras de Jaraguá do Sul se formaram
ontem no curso de artesanato
com fibra de bananeira, promovi
do pela Secretaria de Desenvolvi
mento Regional (SDR/JS). A idéia
dos organizadores do curso é di
vulgar as mais diversas funcio
nalidades dessa matéria prima
aos produtores rurais, estudan
tes da rede pública de ensino e

artesãos. O material habitual
mente utilizado como adubo ou

trato para o gado transforma-se
em recurso para tapeçaria, re

vestimento e trançados.
Caixas de jóias, aparadores de

panela, enfeites natalinos oumes
mo bolsas são exemplos do que
se pode fazer utilizando a fibra da
bananeira. Um suporte de garra
fas de vinho em :MDF ganha cara

nova com a textura da casca do
pseudo-caule. Apesar das possi
bilidades e da beleza estética dos
produtos finais de artesanato, que
adquirem um ar rústico, a "tecno
logia é pouco conhecida e ainda
trabalha-se a aceitação cultural
desse material", diz a responsável
daEpagri pela aplicação das aulas

em Jaraguá do Sul, Juana Borcha.
O conteúdo do curso foi traba

lhado em três módulos - os pri
meiros em março e julho -, sem
pre com dois dias de aula. Esta
foi a forma que a SDR encontrou

para envolver os professores da
rede pública criando agentes dis
seminadores da técnica. De acor

do com Juana, 22 pessoas inicia
ram as aulas, mas pouco mais da
metade sairam com o certificado.
"Já fizemos etapas em dois dias
para não atrapalhar os trabalhos
pedagógicos, mas alguns profes
sores não foram liberados para
continuar", lamenta Juana.

Para ela, esse produto artesa
nal reflete a cultura rural da re

gião. Com o tempo pretende-sé
ampliar a extração da fibra, já
que a matéria prima literalmen
te apodrece nos bananais. No
artesanato o retorno ao produtor
é considerável, uma guirlanda
de natal, com aproximadamente
30cm de diâmetro, tem custo de
produção em torno R$ 7 e pode
ser vendida por, aproximada
mente, R$ 25. Na internet, uma
bolsa feita com a fibra pode ser

encontrada por até R$ 69. Apesar do beleza estético, Juana acredito ser preciso criar uma cultura de aceitação do produto

Dróximo posso de dono Vandira é comprar um teor poro fazer topetes

Objetos feitos com a fibra
são opção de renda extra

Na região, há seis anos, o

município pioneiro na extração
da fibra da bananeira e utiliza
ção como matéria prima para
objetos artesanais foi Corupá,
maior produtora de banana de
Santa Catarina. Em Jaraguá do
Sul, o Projeto Micro Bacias 2
instalou uma oficina de bene
ficiamento da fibra em 2005,
e Vandira Tereza Savallish, 53
anos, desde então participa
dos trabalhos realizados no lo
cal. Ontem ela recebeu o cer

tificado de conclusão do curso

promovido pela SDR e agora,
terá mais uma fonte para com

plementar a renda, além da
venda da fibra e do crochê, que
faz sob encomenda.

Devido a um derrame do
marido, a família de Vandira re
solveu sair do centro da cidade
e buscar tranqüilidade em um

sítio no Bairro Garibaldi. Lá,
resolveu se reunir a um grupo
de senhoras que começava os

trabalhos de aproveitamento
da fibra da bananeira para co

mercialização. Gostou, resol
veü continuar e, hoje, além de
ser conselheira fiscal do proje
to, conta com a ajuda da filha
Silvane Deni da Silva, de 33

anos, e do marido Edmundo,
com 54, que faz o transporte
do refugo do projeto para uti

lização como adubo ou comida
para o gado.

Quase todo o dinheiro ar

recadado com a venda da fibra
está sendo utilizado na reforma
e ampliação do local de trabalho
do grupo, onde são produzidos
de 50 a 80 quilos ao mês, com
preços que podem variar de R$
15 a R$ 25 o quilo, dependendo
da fibra comprada - seda, renda,
capa e filé (fita mais utilizada
em tear). Agora, o pseudo-cau
le da bananeira poderá render
mais frutos para Vandira. "Penso
em comprar um tear para fazer
mais tapetes", afirrria.

CDR 'quer ponte
no Itapocuzinho

Aatualpreocupação doCouse
lho de Desenvolvimento Regional
da Secretaria(CDR) de Desenvolvi
mento Regional de Jaraguá do Sul
(SDR) gim em tomo da interdição
da pantel do Portal Jaraguá para
realização de obras, o que deve
acontecer em dezembro. A única
alternativa existente para sair da
cidade pela mesma direção seria
utilizar o desvio pela TIha da Fi

gueira que, nas palavras do presi
dente da Associação Empresarial
de Guararnirim (Aciag), Edgar
Maluta, "não tem condições, a re
gião não suportaria afluxo".

Ibr duas vezes o secretário da
SDR, lia Tíroní, foi aFlorianópolis,
onde participou de reunião com

representantes do Departamento
EStadual de Iníra-estrutura (Thin
fra) paramnseguir participação de
500!o do Estado na mnstrução de
uma Ponte próxima a Zanotti,
um segundo acesso à BR-280.
Os outros 50% seriam rateados
entre Jaraguá e Guaramirim. .
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C L LANDO
- -

A galera já anda fazendo planos. Até porque .r
�

o fim de ano se aproxima e com isso os pre- ..

sentes de Natal, as férias na praia, o décimo
terceiro ... É bom abrír o olho e tomar cuida
do para não se empolgar, exagerar nos gas- •

tos e entrar no novo ano endividado. É bom
definir um valor total para as suas compras
e outro valor para cada pessoa que você vai
presentear. Não compre por impulso. É inte
ressante que antes de sair de casa, você planeje exatamente o que vai comprar,
assim poderá fazer uma boa pesqulsade preços. Evite pagamentos a longo
prazo, nem entre no limite do cartão ou do cheque. Se você pagar à vista,
insista no desconto. Por fim, você pode fazer uma planilha com os gastos
que pretende efetuar" controlando direitinho, sem sair da linha. Assim, você
entra eni. 2009, tranqüilo. Dicas de fim de ano, mas que valem em qualquer
época. Contenham-se, meninas!

DESABAFO GA E
Estou sentindo nti pele o drama daque- Não acho que
les que precisam passar pelos serviços eu seja desas-

municipais de saúde. Situação em fa- trada. Mas eu

mília. Há quatro meses o exame está acho que os

em poder "deles" para o agendamento supermercados
. da çirurgia. Há quatro meses, ninguém poderiam dimi-

ligou para dar qualquer satisfação. E há •
nuir o tamanho

quatro meses, dia a dia, fica mais difícil do pilha das batatas. E antes que você

caminhar, sem sentir dor. Como se já não me pergunte se eu tentei tirar uma ba-
bastasse um plano de saúde, pago por tato láááá do flindo, não, eu não fiz isso!
10 longos anos, que não resolveu coisa Eu apenas virei o pescoço na direção do

alguma no momento da necessidade. cara mais power de lindo que eu já vi na
E eu me sinto tão impotente, tão sem vida. E a pilha desmoronó'u todinha, bem
rumo, querendo acabar com o sofrimen- debaixo do meu nariz. Teve o lado bom.
tó de quem é tão importante para mim! O cara também virou o pescoço na minha
Canso dessas coisas. E tenho vontade de direção. Ou na direção das batatas.

gritar. Só quem precisa recorrer a estes

serviços sabe a dificuldade que é. SOMBRIO
Prévia para meu fim de semana: Luvas,
cloro, sabão em pó, desinfetante, aguá sa

, nitária, lustra móveis, balde, vassoum, rodo
e um montão de panos de chão (porque na

hom da faxina;éu limpo messssmo!). Espero
terminar até a tarde de domingo. Sim, pois
cam a animação que eu ando, sou capaz de
atravessar a semana, limpando por metro

quadrado. Alguém a fim de me ajudar?

MULHER----------

AMAMOS...

M T RIZAD
Minha amiga comprou sua primeira
motoca. "Uma biz, chumbo, a mais
linda do mundo!" segundo ele. Aos
olhos de quem já tem muito ou tudo,
a conquista parece insignificante. Pois
eu digo: Não é! Foi lutado, suado e sem
a ajuda financeira de ninguém. É só o

primeiro passo de alguém determina
da a lutar e correr atrás dos sonhos.
Essa� vitórias difíceis, quando não se

ganha nada de mão beijada, são re

almente as mais recompensadoras. A
"venenosa" agora está MOTORIZADA!

PEDACINHOS
Vocês devem ter visto que o chocolate
Laeta agora vem com um "sistema abre
fecha" da embalagem. Será que eles
pensam que nós comemos uma barra de
chocolate em tantos dias quanto são os

tabletinhos? O chocolate meio amargo,
justamente por ser meio amargo pode
mesmo durar uns três dias. Aí sim, a em- -

balagem se toma prática. Mas chocolate
ao leite, com avelã, castanha, amêndoa,
esses terminam num piscar de olhos ou

num abrir de boca. E se você consegue se

controlar, parabéns! Eu não consigo!

·El BIGODON
No Estado americano de Ohio, um po
liciai foi suspenso e teve o pagamen
to cortado por três dias por causa do
bigode. Os conselheiros da corporação
alegaram que o bigode do sujeito é
muito longo, do "tipo General Custer"
(famoso militar americano), e que vio
la as normas do departamento de polí
cia. Fonte: Terra. A notícia nõo informa
se o individuo é casado. Será? Que mu
lher agüenta tanto "cosquinha"?
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":2 Coisas que nosdeixam loucas e/ou que
_. são paixões inquestionáveis de toda

<...� mulher:
...'

Maquiagem (ou um simples batonzinho).
lingerie. Flores. Doces (mesmo proi
bidos). Amigas (umas fofas). Compras
(não necessariamente as de supermer
cado). Massagem (estética, relaxante,
estimulante, de amante.. .). Acessórios

Oóias, bijuterias, cintos, lenços, relógios).
Perfume (o nosso, o deles). Carinho (cha
mego, cofuné, beijinho, abraço... AMOR).
Somos tão fáceis de agrada[..

BISCOITO DA SORTE

Pronto poro mais um dia?

ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

Marechal Deodoro, 739, 1010 04
Defronre 00 coléqio Bom Jesus

4730550878

.

blogdocormelo com br

• Pronto para mais algumas
comprinhas? A Akazo acabo de
receber a coleção Verão 2009.
Os meninos e us meninos podem
dor uma passadinha lá e conferir
tudo o que vai bombar no próximo
estação. Modo masculina e

feminina, com peças lindas, preço
bom e atendimento ótimo... E com
a Evelin, lá na Akazo. Na Bertha
Weege, pertinho da Malwee.

• Faltam 61 dias poro o fim do
ano. Dá prn fazer muita coisa
ainda. Arranjar um emprego,
aprender o cozinhar, pintar a
casa, fazer um curso, ler um (uns)
bons livros, encontrar um love
pro chamar de seu, emagrecer,
adotar um bichinho de estimação,
cultivar uma plantinha, saltar de
pára pente ... Ah, gente! 61 dias
é muito tempo. Mas tem que
começar logo!

• Não é por nado não .. : Mos
eu adoraria estar no pele do
Alma (personagem da Giovana
Antonelli, em Três Irmãs). Dois
homens daquele gabarito se

engalfinhando e me disputando
no taplrl Ai, ai (suspirando)! Tem
poro os dois.

.

Vocês já repararam que .

algumqs pessoas parecem ter

espinhos sob o pele? Você não
pode fazer uma caricia que já sai
machucado. Uma peno!
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Terceiro "High School" estréia hoje
Adolescentes já lotaram cinemas do mundo inteiro paraver Vanessa Hudgens

A produção da Disney "High
SchoolMusical3:Ano da Forma
tura" estréia hoje no cinema do
shopping Breithaupt. Este é o

primeiro musical da série que
chega aos cinemas, após dois

especiais exibidos pelo canal

Disney Channel.
"Nós temos certeza de que

esse filme será muito bem-suce
dido", disse Mark Zoradi.

Zoradi afirmou que ameta da
empresa é "expandir a audiência
tradicional do Disney Channel,
formada por crianças e adoles
centes, e fazer do filme unia atra
ção para toda a família",

O longa, protagonizado pela
estrela adolescente Vanessa

Hudgens e seu amado, na fic
ção e na vida real, Zac Efron,
conta sobre os preparativos
para o baile de formatura da
turma e a triste perspectiva de

separação do grupo de amigos
. após o término do ano letivo.
Todos os personagens de High
School Musical 1 e 2 estão no

novo filme da série, mais eles

não estão só, a turma da Disney
tem novos parceiros nessa nova
aventura.

O primeiro "High SchoolMu
sical", lançado em 2006, foi visto

por 255 milhões de pessoas em

todo'o mundo e motivou a Dis

ney a dar seqüência à produção.
Além do filme, pegam caro

na com o musical uma série de
CDs, DVDs e shows, que aumen
taram em U$500 milhões (R$1,1
bilhão) os lucros da produção.
"Nenhum filme feito para a te
levisão gerou UIh negócio como
este", disse Rich Ross, presi
dente do Disney Channel.

.

O filme foi dirigido por
Kenny Ortega, que dirigiu tam

bém a primeira edição do mu

sical. Em entrevista à revista

People, o diretor demonstrou
sua felicidade por estar à frente
de HSM3: "Sou o homem mais
sortudo do mundo e sei disso.
Esta será a última vez que esta

remos todos juntos e estou en

cantado por trabalhar com estes
meninos. Serámaravilhoso". Zoe Efron e Vanessa Hudgens são estrelas do filme do Disney

Lucas não saiu do frente do computador até o divulgação do resultado

Jaraguaense emberce para os EUA
Lucas foi classificado no programa Jovens Embaixadores e viaja em janeiro
JARAGUÁ DO SUL

Saiu o resultado dos elas
sificados no programa Jovens
Embaixadores 2009. E quem
embarca pata os Estados
Unidos, no dia 9 de janeiro,
do próximo ano, represen
tando Santa Catarina é o ja
raguaense Lucas André dos
Santos, 12 anos. O garoto
passou a manhã de quarta
feira atualizando o site www.
embaixadaamericana. org.br
esperando a divulgação dos
nomes dos alunos escolhi-

fi] dos. Depois, ele não achou

� palavras para explicar o que
i sentiu quando viu a sua foto
§ na lista dos vencedores.

Ontem, pela manhã, o ga-

roto já providenciou alguns
dos documentos' necessários

-

para a viajem. No dia 7 de ja
neiro, Lucas vai para São Pau

lo, onde terá orientações e re

forço na língua inglesa e fará
a entrevista para embarcar.
"Daqui para frente até janei
ro serão os meses mais logos
da minha vida", ressaltou o

estudante, da escola Darci
Franke Welk.

Conforme Lucas, ao chegar
aos Estados Unidos o primeiro
programa será conhecer Wa

shignton, a política, a cultura
e economia local, entre outras

atividades. O garoto volta no

dia 25 de janeiro, mas confes
sa a intenção de ganhar uma

bolsa de estudos nos Estados
Unidos e não retornar ao Bra
sil na data marcada. Lucas
afirma que depois o sonho é
cursar engenharia mecânica
na AcademiaMilitar.

O Jovens Embaixadores
é resultado de uma parceria
entre a Secretaria de Estado
da Educação, Embaixada dos
Estados Unidos, entre outras

instituições. Lucas disse que
essa é uma oportunidade de
apresentar o Brasil. "Temos

que ajudar integrar os povos
dos dois países e perceber
que somos comuns aos ou

tros", explicou Lucas.

DAIANA CONSTANTINO
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCR1TOR

Homens-gabiru
Tempos atrás passei por Amaraji, cidade

da zona canavieira do Nordeste, no interior
do estado de Pernambuco. Existe lá um su

búrbio, formado por quatro ruas de terra,
cheio de casas tão minúsculas, que parecem
representações de um mundo compactado.
As casas têm portas de 1,60 metro - quan
do a medida universal é de 2,10 metros. No
centro da cidade, velhinlios em miniatura se

aboletam facilmente à sombra de uma árvore
da praça. Um deles certamente com menos de
1,50 metro, fica longos minutos estudando
um balcão de bar, até tomar coragem para
pedir um café. Aproxima-se do copo de
vagar, controlando a tremedeira, e despeja
ali todo o açúcar a que tem direito - pois
já é quase hora do almoço. Café ralo e bem
doce: geralmente esta é a primeira refeição
dos que saem de casa de madrugada para
trabalhar. Estão habituados à rotina desde
meninos. Caminham uma ou duas horas até o

canavial, facão em punho, para uma jornada
que é remunerada de acordo com o peso da
csna que conseguem cortar.

Nessa região eles podem ser encontrados
em qualquer fazenda. São conhecidos como

homens-gabiru em alusão aos ratos que vi
vem nos depósitos de lixo das metrópoles
brasileiras. Mas a comparação, além de pe
jorativa, é incorreta: os ratos dos lixões são
assustadoramente grandes, enquanto eles são
antes de tudo homens miúdos, que não pas
sam de 1,50 metros. Poderiam ser chamados
de pigmeus brasileiros .; se não tivessem uma

diferença importante em relação a esses afri
canos de baixa estatura. A diferença de não
serem pequenos por herança genética, mas

por causa da fome. É uma fome ancestral,
transmitida de geração a geração, e que os

achatou na mesma medida em que os tornou

menos exigentes para sobreviver. O corpo dos

gabirus, de estranha mutação, às vezes mos

tra braços e pernas atrofiados, a cabeça de tão

grande, destoa de todo o resto. A expectativa
de vida dos nanicos é tão curta quanto a sua

altura: 50 anos, em média.
Na casa de Maria do Carmo, o marido, pre

so a aquela função desde os tempos de seus

pais, prepara a terra para a cana. Tem a mes

ma altura do boi que o rodeia no arado. Os
filhos são numerosos, em que nem todos se

tornam nanicos, mas se tudo der certo, como.
diz a mãe, também vão cortar cana quando
crescerem. "Sempre fui assim fofinha", fala
Maria, que diz não saber ao certo sua idade.
Não tem mais que 1,40 metro e, também não
desconfia .que é nanica. Tanto Maria quanto
seu marido se perdem nas falas. Suas frases
são cortadas e confusas, embaralhadas pela
memória certamente atrofiada. Generosos,
contemplam os viajantes com um "fé em Pa
dinho Ciço, que ele lhe guie" - se referindo
ao Padre Cícero, dividendo a única coisa que
realmente possuem de sobra.

VARIEDADES-----------

• Cine Shopping 1
• High School Music 3 (Dub) (16h30>19h, 21 h30-
todos os dias) �14h - séx/sab/dom!qua/qui)

• Cine Shopping 2
• Super Heróis e a liga da injustiça (Dub)
(17h40, t9h30, 2111.20-;:; todos os diQs)
(14h, 15h50 - sex/sab!àoli1/qua/qui). Wi

<(',
.. :.,_. ,_' ,/'4'%

• Cin6§hopping 3
• O cpnoutas no mundo da lUI!! (Dub) (17020

dias) (14h, 15M.º - sex/sab/dom/qua!quj)
;..;.;.;;;;;,;;:..;..·.t;1""ia (teg) (19h10, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Cidade 1

"

• High School Music 3 (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h20 - todosos dias)

• Cine Cidade 2
'. Os mqsconautas no mundo d.a lua (Dub)
(14h, 15h40 - todos os dias)
• Nem pqr cimo do meu cadáver (leg)
(19h20 .J1todos os dias)
\" Acoçadll (leg) (19hlO, 21h20L. todos os dias)'(.,' _-c;

• Cine Mueller 1
• High Sthool Music 3 (Dub)

=

(14h, Mh30, 19h, 21 h30 - todos os dias) ,

• Cine Mueller2
h,•• Amigos, amigos, mulheres q;parte (leg)

(18h, 20h: 22h -IQdos os-dias)
c'

o mestre da

administração
Considerado o maior pensador e es

critor no área do Administração, Peter
Drucker continuo o inspirar líderes em

todo o mundo. Nesta obro, Willian Co
hen divide com os leitores muito do que
aprendeu com o Grande Mestre, ·lições
que nunca foram registrados em livros
ou artigos. Histórias pessoais engraçados
sobre o personalidade de. seu professor.

DVD

Programa
bem animal

Poro evitar que seu programo de TV
seja cancelado, Peter vai em busco do
mais estranho criatura, o Pé Grande. Mos
quando pigmeus assassinos, um guardo
muito estranho e um peru cmerosé ame

açam o expedição, Peter descobre que o

natureza é uma péssimo mãe.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Joelma pede que Mauro desista de representar
o laboratório, mas ele diz que vai ganhar muito
dinheiro. Flor de lys mostra o pen-drive a Theo,
que fica louco para descobrir os arquivos. Ma
tilde sugere que Evondro desista de colocar-An
tonello como sucessern. Denise é apresentada a

Antonella e se assusta ao saber que Antonella é
filha de Mauro. Júlio diz o Augusta_que "Verme
lho 2274" é o codinome do pai de Diego. Suzete
diz a Lívia que Heitor está sendo gentil para

depois,óbrigá-Ia a sair do emprego.

TRÊS IRMÃS
lucas desperta e vê Dora do lado. Alma diz que
Walquíria vai com ela poro Caraguaçu. Duda
tenta escapar e Valéria a pega. Walquíria olha
com repugnância o quarto do hospital. Alcides
diz que Paulinho precisará assumir a paternida
de. Violeta se irrita ao saber que alguns imóveis
da pracinha foram vendidos. Valéria se descul
pa com Sua Excelência, pois ainda não se livrou
de Duda. Polidoro intercepta a ligação. Suzana
e Alma insinuam que Gregg é traidor. Galvõo
acusa Gregg de jogar Xande contra ele.

A FAVORITA
leonardo reclama por Catarina dor dinheiro
à Mariana e ela diz que faz o que quer com o

dinheiro dela. Cassiano dá dinheiro à lorena.
Donatela pergunto a Halley sobre o namoro

dele. Shiva e Mariana conversam. lorena pede
emprego a Norton. Halley e Orlondinho võo com
Céu à ultra-sonografia. Zé Bob diz à Tuca que Diva
se diSpôs a denunciar Romildo. Tuca diz só publi
carão com provas. Flora vai à redação. Diva diz a

Zé Bob que Flora é uma assassina perigosa. Diva
diz a Zé Bob que Donatela está viva.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
A enfermeira Nadir aplico sedativo em Cris. Cris
delira e vê a imagem de Marli em Nadir. Mi

guel, Aline e Noli planejam como irão caçar os
vampiros. H�s olham o mapa do parque de di
versões. Ferraz entro flO sala e diz para os agen·
tes ficarem de olho em Nati, para não passar
informaçoes aos vampiros. Aline defende Nati e
diz que ela é de confiança. Beto chego 00 Depe
com e pede permissão a Ferraz para enviar uma

equipe à-ilha. Ferraz avisa que nõo há a menor

possibilidade de.atender ao pedido de Beto.

CHAMAS DA VIDA
Guga diz à Beatriz que levou um tapa de Vil
ma. Ricardo conversa com Verônica e diz que é
melhor falar com Arlete, que está investigando
Vilma. Pedro encontra Carolina na produtora e

eles começam uma armação. Carolina olha dis

forçadamente poro onde está a escuta. Pedro
pergunta se Carolina encontrou as placas da
fênix na caso de Vilma. Vilma e Tomás ouvem e

vêem Pedro e Carolina pelo notebook. Carolina
diz a Pedro que Vilma se chateou quando a en-:

controu mexendo no cofre e que Vilma pareceu
sincera.

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

.
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---------VARIEDADES

Boatos colocam
Gisele no altar
Rumores sobre o possível casamento
de Gisele Bündchen com o astro do
futebol americano, Tom Brody, circu
lam pelo imprensa dos EUA, após uma

fonte ter revelado os planos do mode
lo poro uma recepção de casamento
em um restaurante de Novo York.
Segundo o New York Post, o top model
teria contratado um organizador de
festas poro cuidar do casamento, que
seria realizado no Central Pork.

Vera Gimenez
contra Playboy
Vera Gimenez, mãe do apresentadora
luciana Gimenez, entrou com proces
so contra o Playboy, por donos morais.
Elo acuso o revista de publicar inver
dades em uma entrevisto feito com

seu ex-marido Jece Valadão, o que à
época, causou sofrimento e fez Vera
perder um namorado. O texto dizia
que Vera é portadora do vírus da AIDS.
Jece Valadão morreu em novembro de
2006, vítima de câncer.

o machão de
A Favorita
Jackson Antunes, 55, o leo de A Fa
vorito, conto à revisto Quem desta se

mana que foi viciado em cachaça, no
juventude. "Cheguei aos extremos do
bebido", diz ele, que não bebe mais
há 28 anos. O ator falo também sobre
o irmão gêmeo João, que morreu por
tétano, e sobre vaidade, dizendo que
se arrependeu de ter feito plástico no

nariz, por não agüentar ouvir que seu

nariz era imenso.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

HOJE SÁBADO DOMINGO SEGUNDA

�MíN: 18° C MíN: 19° C MiN: 20° C MiN: 19° C
MÁX: 26° C MÁX: 23°C MÁX: 26Q C MÁX: 24° C "" ( r

Sol com possibilidade Chuvoso ChlJVOSO Nublado com

de chuva possibilidade de chuva

,SOLUÇÃO
O tempo segue instável, com chuva e temporal
isolado em Santo Catarina, com pequenos
períodos de melhoria. Temperatura estável
devido à cobertura de nuvens.

� Jaraguâ do Sul e Região

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Questões voltadas
à vida familiar e
ambiente doméstico

voltam a incomodar. Você pode
sentir cobranças desagradá-
veis, mas tente encarar isso da
maneira mais leve que puder. Esta
sensação é passageira. Não faça
nada para se arrepender.

L-"-- LEÃO

�,:> (22/7 a 22/8)
.: '} Questões finan-

� u.-. ceiras voltam a

incomodar. Fase
difícil nesse setor pede mais

organização. Não desista de ne

nhuma alternativa possível, pois
a solução está em suas mãos. É
preciso entender as mensagens
do Universo para se libertar.

.

GI! ÁRIES

4f1_' (20/3 a 20/4)
." O dia pode ser um

� [ pouco mais pesado
do que os anterio

res, mas não se preocupe, toda
dificuldade será passageira.
Faça o que deve ser feito sem

se envolver emocionalmente.
Hoje você sentirá certa pressão
para escolher entre o velho.

""
CÂNCER

��J (21/6 a 21/7)
;��!� Sua mente estará
: ; um pouco confusa,

mas tente não mis
turar as emoções em questões
que devem ser vistas racional
mente, em especial no trabalho.
O amor continua em alta e será
marcado nas próximas semanas
por uma dose a mais de paixão.

II}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você esta�á focado,
nas emoçoes eJera
que tomar algumas

decisões profissionais sem se

deixar envolver por questões
pessoais. O dia não será dos
mais leves e seria interessante
fazer o que deve ser feito, sem
maiores questionamentos.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Hoje, suas emoções
estarão mais fortes
e carregadas de

seriedade. Procure equilibrá·
las com bom humor e entender

.

que quando o velho e o novo se

fazem presentes, deve-se fazer
uma escolha. Se o passado
incomodar, delxe-e para trás.

.21/10
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NOVA CRESCENTE

29/l1 �6;10

#
LIBRA
(23/9 a 22/10) .

.

Fase ótima para
se utilizar de seus

talentos intelectu·
ais. Incrementar seus estudos e
introduza mais conhecimentos
na área profissional. Isso terá
grande importãncia nos projetos
futuros, que na verdade estão
próximos de acontecer,

SAGITÁRIO

(

op- (22/11 a 21/12)
Osventosde
mudança começam
a soprar. O novo se

aproxima e é disso que você mais
. gosta. Novos caminhos e novas
trilhas. Porém, saturno e p:iJtão
continuam obrigando você a criar
raízes. Aprenda a unir liberdade e

responsabilidade.

ANIVERSÁRIOS

24/10
Ademir Pfiffer
Adriana dos Santos

Alcido Milzke

Aldolino Gonzaga
Anastacia Weber
Carlos Fontanive
Cristiane Maria Lennert Boig
Edeltraut Klettenberg
Edson Kroin
Elinês S, Pereira

Evaristo Floriani
.

Gabrielle Engelhardt
Geison Giovani Heiler

Ingrid Bridaroli

Jackson Meres
José Boshammel
Marisa Gerent
OIanda Lewerenz

Onice Voelz
Richardt Fabion
Rut lapela
Valério Deretti

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Hoje o dia é para
rever seu controle
e centralização.
Entenda a importân·

cia e a necessidade do trabalho
em equipe. Mantenha o foco em
projetos que já tíveram inicio e
não se envolva em discussões sem
sentido que só levam à irritação.

CAPRICÓRNIO
.

(22/12 a 20/1)
� O dia ótimo para

efetuar acordos.
Controle a ansie

dade e tudo sairá bem. A vida
amorosa pede mais atenção,
pois você a tem deixado de lado.
Mas procure não esquecer a

. importância da estrutura em sua

vida. O amor é um dos pilares.

DIVIRTA·SE

Amor
Após ler algumas dicos de roman

tismo, o maridão chego pro mulher,
cheio de amor:
• Querida, hoje eu vou amor-te!
Responde o mulher:
- Desde que me deixes dormir, tu
podes ir até o Júpiter!

Resposta
Num exame de segundo grau, questão
de Químico Básico:
• Qual o diferenço entre Solução e

Dissolução?
Resposta de um aluno:
- Colocar UM político num tanque de
ácido paro que se dissolva seria uma

DISSOlUÇÃO. Já colocor TODOS seria
uma SOlUÇÃO.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você estará voltado
às questões profis·
sionais e algumas

viagens podem fazer parte de
seus planos. Questões filosóficas
podem incomodar durante todo
dia ..Procure praticor a meditação
e você encontrará as respostas
que vem procurando.

PEIXES

ta. (19/2 a 19/3)
•• Relaci�namentos,�.., parcenas e acordos

comerciais tomarão
seu dia e podem interferir no seu

humor. Tente receber os ncen
tecimentos de forma mais leve.
Não se envolva emocionalmente
com nenhum deles. Amanhã tudo
volta à normalidade.
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TRÊS COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!

A.aluna Ana Lúcia es da :escola
;;,'" .. ,

Anna Towe Nagel o''!:oncurso
de.desenho "Natureza do seu jeito".
Ela levou como prêmio um notebook
é a unidade de ensino ganhou um

computador. A diretora Sirlçy Maria
Schappo agradece 00 superintenden
te do .Shopping Center Breithaupt,
Heine e ao gerente de marketing,
Cláudio, pelo prêmio, que será útil
para.,a informatização na escola. Q
eventofoi promovido' pelo Shoppin!tr

.

na Semana'da Criança.

Concerto Gratuito

LOTERIA

CONCURSO N° 04288

Prêmio Zi!ne!o

111

36.503

VlTRINE----------

Feijoada
A turma da 6D fase de Ciências Contábeis da Unerj está organizando uma feijo

ada. Para os interessedes, a feijoada será no dia primeiro de novembro, a partir das
11 h e vai até 14h, no Salão Amizade, no Bairro Amizade. O valor do cartão é de R$ 8.

Informações com Ariane, através do telefone (47) 9197-2309.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 57/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste· na aquisição de aparelhos de ar condi
cionados SPLIT, destinados ao CAM - Centro Administrativo Municipal (Secre
taria de Saúde), em conformidade com as especificações descritas no Anexo
I do Edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de'julho de 2002 e

Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até ás 09:00 horas do dia 10
de novembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:10 horas
do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.
Orçamento estimado para aquisição: R$ 83.117,00 (oitenta e três mil cento e

dezessete reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Intemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 23 de outubro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
.
PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço por item

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de mobiliários e eq
uipamentos ambulatoriais, destinados ao Caps - Centro de Atenção
Psicosocial, Unidade Sanitária Central, Pama 1, Pama 2 e Policlínica
Dr. João Biron, conforme especificações descritas no Item l-Objeto do
Edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002
e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00
horas do dia 06 de novembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo
da Prefeitura Munitipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Mar

quardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e

abertura dos envelopes serão às 09: 15 horas do mesmo dia, na sala de
reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento esti
mado para aquisição: R$ 44.425,88 (quarenta e quatro mil quatrocen
tos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos). INFORMAÇÕES: A
íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet
no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 22 de outubro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO nO 58/2008
OBJETO: O presente Edital consiste na contratação de empresaespe
cializada para prestação de serviços em CÂMERAHIPERBÁRICApara
um total de 50 (cinqüenta) SESSÕES, destinados para atendimento aos
pacientes da Rede Municipal de Saúde, em conformidade com o anexo

I do edital e Anexo IV - Minuta de contrato. VALOR ESTIMADO PARA

AQUISiÇÃO: 11.200,00 (onze mil e duzentos reais). IMPORTANTE:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 06/11/2008, às 13:00h.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/11/2008, às 13:05h. INíCIO DA
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 06/11/2008, às 13:10h. FOR

MALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E-mail: rose.compras@jaraguadosul.
com.br. Fax: (47) 2106-7253 Fone: (47) 2106-8085 O Edital completo
poderá ser obtido pelos interessados na Coordenadoria de Licitações,
no horário de 07:30h às 13:30h ou pelo endereço eletrônico www.ci

dadecompras.com.br e/ou no site da Prefeitura Municipal no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas
as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Jaraguá do Sul, SC, 23 de outubro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretario deAdministração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 1�0/2008

Processo: 54/2008 - FMS
SECRETARIA DA FAZENDA (POLICIA MILITAR)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço por item

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de mobiliários, destina
dos a Secretaria de Saúde e Policia Militar, conforme especificações descri
tas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro
de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
Até às 09:00 horas do dia 07- de novembro de 2008, na Coordenadoria de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e

abertura dos envelopes serão às 09: 15 horas do mesmo dia, na sala de re
uniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento estimado
para aquisição: R$ 84.759,64 (oitenta e quatro mil setecentos e cinqüenta
e nove reais e sessenta e quatro centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra
do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Intemet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 22 de outubro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN. Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Sanfa 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 nâo terem sido encontrados pessoalmenlé nos endereços a mim
fomecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Oficio para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(trns) dias úteis .

Protocolo: 89757 Sacado: KIKO MATERIAIS DE CONSTRUCAO GNPJ: 05.010.647/000
Cedente: ECO TINTAS LTDA GNPJ: 07.281.4921000
Número do TiMo: 000734 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Venoimento: 211071200B Valor: 114,30

Protocolo: 89785 Sacado: KELLY NATSUMI TANAKA CPF: 047.576.869-86
Cedente: HB GENDATAAG DE CURSOS LTDA CNPJ: 00.555.7311000
Número do Título: 4120160(){)4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 1010912008 Valor:J 15,00

Protocolo: 89896 Sacado: CITYFERRO REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 08.644.7241000
Cedente: TISSOT PNEUS IMP DISTR LTDA CNPJ: 08.111.253/000
Número do Titulo: 002220!Ç Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 15107/2008 Valor: 358,66

Protocolo: 89897 Sacado: CITYFERRO REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 08,644.7241000
Cedente: TISSOT PNEUS IMP LTDA CNPJ: 08.111.253/000
Numero do Título: 002220lB Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vencimento: 15J06i2008 Valor: 358,67

Protocolo: 89978 Sacado: GILSON ROBERTO HAUT ·173550 CPF:.058.654.169·10
Cedente: VIDEMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTOA ME CNPJ: 07.870.410/000
Número do Título: Q1i007 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1210812(){)B Valor: 108,60

Protocolo: 90005 Sacado: MAT ELECTRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA CNPJ: 09.383.0511000
Cedente: ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDACNPJ: 07.770.014/000
Número do Titulo: 000472312 Espécie: Duplicata de Venqa Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 0911012008 Valor: 932,17

Protocolo: 90077 Sacado: SWEET BUSINESS COM.CHOCOLATES LTDA CNPJ: OB.160.758/0(){)
Cedente: RBN TV COMUNICACOES LTDA
Número do Titulo: 194 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação ,

Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 2510912008 Valor: 35O,(){)

Protocolo: 90100 Sacado: SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA KITZIG ME CNPJ: 01.005.0391000
Cedente: POSTO GUARAMIRIM LTDA CNPJ: 78.528.9991000
Número do Titulo: 1006010453 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 08/1012008 Valor: 1.383.73

Protocolo: 90114 Sacado: CRISTIANE FIAMONCINI CPF: 033.899.469·69
Cedente: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.2441(){)0
Número do Título: 2961/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 09/1012008 ·.Valor: 1.237,51
-------_._------------------------------

Protocolo: 90195 Sacado: ADEMllSON DOS SANTOS CPF: 024.907.949-65
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA GNPJ: 04.214.014/000
Número do Titulo: 50003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA EGONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 0811012008 Valor: 150,00

Protocolo: 90197 Sacado: JURANDIR DE BARROS GOULART CPF: 021.781.709·27
Cedente: BLU AGUA COMERCIO LTDA CNPJ: 01.804.8811000
Numero do Titulo: SERICL00554 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 08110/2008 Valoé 102,00

Protocolo: 90201 Sacado: EDSON VAl. LOPES CPF: 074.048.356-07
Cedenfe: ORIGINALSOLUCOES COM E MANUT LTDA CNPJ: 00.104.217/000
Número do Titulo: 0010 Espécie: Duplicata de Venda Mercaniil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 08110/200B Valor: 210,00
-_.----------.---.-.-----------'-------

Protocolo; 90212 Sacado: CLEONICE MACHADO CPF: 068.9B7.379-15
Cedenie: BANCO FINASA SIA CNPJ: 57.561.6151000
Número do Titulo: 3669968292 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: BANCO FINASAS/A

•
Data Vencimento: 27/1112007 Valor: 1.092,58

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

Protocolo: 90219 Sacado: ANAADELIA PEREIRA CPF: 505.002.799·34
Cedente: BV FINANCEIRA SIA·CREDITO,FINANCIAMENTO E INVECNPJ: 01.149.9531000
Número do Tllulo: 540108137 Espécie: Cédula de Crédito Bancáno
Apresentaníe: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOS ASSOCIADOS Dala Vencimento: 12/0812005 Valor: 2,537,34

Protocolo: 90222 Sacado: JUCINEIA FODI CPF: 040.589.039-70 "

Cedenle: SL SERVICOS DE COBRANCAS LTDA CNPJ: 06.910.6361000
Número do Titulo: 010015-3 Espécie: Cheque
Apresentante: Sl SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Data Vencimento: 2610312008 Valor: t30Q,00

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 neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr, 1589, no prazo
da Lei, a fim de liquídar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os reíeridcs
protestados na forma da Lei, etcz

Jaragua do Sul, 24 de Outubro de 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BARRIGA DUPLA
Olho só. Metidos o "garanhão" devem pensar muito bem antes de agir. É que
depende apenas do "conetado" do Presidente lula poro fazer valer o projeto
aprovado pelo Congresso Nacional que torno mais difícil o vida de quem não se

cuido.lsto é, pagamento de pensão alimentício posso o ser obrigatório já o partir
dos primeiros dias de gravidez. Êto ouê danado!

POINT
Sexto-feira é dia de ruo. Pelo menos poro os modernos; que
soem aos bandos poro o bolado. Mos hoje, o parado obriga
tório antes de cair no noite levo o um só lugar: O Pub london.
lugar espetacular, com ambientes modernos e o melhor: é o

metro quadrado de mulheres mais bonitos do região.

" Liberdade é o direito
de fazer tudQ aquilo que

os leis permitem "(CHARLES DE
MONTESQUlEU)

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o amigo, Mario Apa
recido Moes, do Fotej. Além de rasgar
elogios poro coluna, elo não deixo de
ler nenhum dia poro ficar por dentro
dos melhores novidades de nosso so

ciedade. Valeu Mario!

DÁ PRA ACREDITAR?
É mole!!! Já conta com milhares de
membros uma comunidade no famige
rado Orkut chamado: "Forço lindem
berg tomos com vc!" Algumas dos men
sagens deixados pelos internoutos são
de apoio o ele e outros são criticando o

atuação do polícia. Poxo, chegam até o

chamá-lo de "pobre coitado". Coitado
foi o menino que morreu. Como tem

gente besta e maluco nesse mundo,

4 7 99 3 4 - O 8 O 1 X':
47 3370-3005 'j

u ,

APAIXONADOS
Um casal que está em alto sintonia e

sempre em alto astral é luizo limo e

Pedro Ayroso. Eles estão sempre bem
grudodinhos.

PERNAS ESCONDIDAS
Realmente é impressionante. A
modo dito, mesmo, o compor
tamento e mudo o cenário. As
mulheres, prlnclpalmente os

tidos como entendidos do ba
bado, que antes apareciam nos

eventos com mlnlssalas curtís
simos, agora posam poro fotos
com vestidos longos, nos pés,
todo estompodão. As minis per
deram o vez.

Ingrid S. Bridoroli, esposo do

amigo Osvaldo, Brimodec,
festejo hoje idade nova

Alair Gilmora Froncener e Jolmey Garcia casaram-se no Igreja Nosso
Senhora do Rosário, localizada no Bairro Molha, nõ último dia 17.
Aliás, a igreja estava muito bem decorada. A recepçõo foi na Armalwee

NORONHA
O amigo e renomado médico jo
raguoense, Antonio Beleza, está
trocando o tempo encrespado
de Jaroguá do Sul por mais uma
temporada de férias em Fernan
do de Noronha. Ele vai curtir e

aperfeiçoar o seu maior hobby:
mergulhar nas águas das ilhas
mais belas do Brasil, que é pai
xão confessa do nobre médico.

MOEDA PRO
LANCHE
Ouinzinho voltou do escola
passando mal. Dona Maria,
sua mãe, perguntou-lhe
preocupada:
,- O que tens, ó gajo pequeno?
- Engoli as moedas que me

, deste, ó mãe adorada!
- Mas por que engoliste as

moedas, menino?
- Ora, mãe, tu nõo disseste
que era pro lanche?

Silvelaine·Franceschet, dona
da loja Mega Modas em

Guararnirim, trocou idade
ontem (23). Felicidades

pelo aniversário e pelo novo

empreendimento.

TE CONTEI!
.No próximo dia 20 de novem

bro, durante a Festa de 10 Anos
da Revisto Nossa, no Pub london,
será feito o lançamento do meu

site: www.moagoncalves.com.br

.Dia 1° de novembro está che
gando: Agendem! É o reabertura ,

da temporada do Banana Joe,
em São Francisco do Sul. Para
movimentar o babado Q presença
do renomado OJ Fábio Castro.

,BA minha amiga, a éscrivã do
Fórum de Joinville, Rute'Ramos
dos Anjos, mondo avisar: vai co
memorar seu aniversário, dia 21
de novembro, em Jaraguá do Sul..
Por enquanto o local ainda é se

gredo. Mas ela sugere aos donos
do estabelecimento que tragam
o bando Atrito; pois terá 50% de
chance de ser neste a'Ilbiente.'t
Dia 1° de novembro acontecelttl
no Arena de Jaraguá, show

.

nacional com a bando Anjos Be
Resgate. O evento é poro marcar
o Ano do Juventude. A rendo será
revertido em prol do Caso de
Apoio Padre Aloísio Boeing.

.Na próximo terço-feira- 9.
empresário Renato Koslows

·�;;:Menina linda, patrocino'
zif\"para o pessoal do Futebb
7° Divisão, ainda em comemóra
ção 00 seu niver, ocorrido dia 20
de outubro.

.A morte não é o maior perda
do vida. A maior perda da vida
é o que morre dentro de nós
enquanto vivemos.

.Com essa, fui!

leA DE SEXTA
Se achegar no bar do Sérgio,

um dos mais antigos de Jaraguá.
Lá é servida aquela lingüiça
típico alemã, apreciado por
todos e principalmente pelo

amigo Geraldo·<Brito,-

.... .-.!-
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Atletas e multas
A diretoria do JEC, que assumiu reo

centemente, está indignada com a

forma que foram feitos os contratos
com os jogadores que defendem o

Juventus na Divisão Especial. Os
atletas têm vínculo com o Joinville
até o fim de 2009 e com multas de
R$ 400 mil, como o meia Maicon
(foto), e R$ 500 mil reais por que
bra de contrato. A intenção era se·

desfazer de boa parte destes joga·
dores logo que o Juventus encerras
se sua participação neste ccmpee
nato, mas não tem como mandar
ninguém embora. Por isso, a dire-
toria de lá torce muito para que o

Moleque Travesso seja campeão da
Divisão Especial, para que possa je
gar a Copa SC e que assuma, então,
os salários destes atletas, que hoje
estão aqui por empréstimo.

INVIAvEt

ASSOCIAÇÃO DAS IMOBIUÁRlAS DE JARAGUÁ DO SUL-A1JS
• � SUPLENTE - Florenlina Fidler

tina.fiedler@hotmail.com 3370-8097/9163-4439
• 3' SUPLENTE - An10nio Marcos Vargas
anlonio@aUanlaimoveis.com 3371·5544/8431·5544

• PRESIDENTE - Ivana lzabel Vargas Capraro
ivana@ivanaimoveis.com.br 3370-1122/9117·1122
• VICE·PRESIDENTE - Ednilson desPassos

ednilson@epassos.com.br ' 3055-0073/9973-8020
• DIRETOR DE VENDAS - Adejair Estefano Balsaneli

. dejaimoveiS@nelUno.com.br· 3275-2990 /9973-9089
• DIRETOR DE lOCAÇÃO - Juliano Girolla

juliano@girolla.com.br 3275-5000 /9976-4639
• DIRETOR SÓCIO CULTURAL - Francisco Alves

lranciscoimoveis@terrn.com.br 3370-8480/9609-0736
• DIRETOR DE lOTEAMENTOS - Renato Piazera
piazera@gmail.com 3372·1438/9975-2772
• DIRETOR SECRETÁRIO - Isolete Cartini

isacartini@hotmail.com 3370-6370 /996§-9934
• DIRETOR TESOUREIRO - Flavio Marcotto

fla�o@imoveisplaneta.com.br 3275-0100 /9176·0058
'1' SUPLENTE - Elisabeth lemke D.lpiaz
hethdal@hotmail.com 3373-0098/9183-8081

'CONSElHO
Massao Salai Wajima, massao.seculus@nelUno.com.br

3371·8814/9963-3714
Almir Menegolli Rocha imoveis@imobiliariamenegolli.com.br

·

3371·0031'/9975-0464
Dalma Salai monique10@nelUno.com.br

3371·8814/9973-8335
• SUPLENTE DE CONSELHO
Dieter Janssen dieter@imobiliariahabilal.com.br

3371·8009/8808-0246

hwolf@nelUno.com.br
3275-1594/9915-2000

Humberto Wolf

ESPORTE-��--------
KICKBOXING

Lutador jaraguaense
é medalha de prato
Marcelo disputou Pan-Americano no Chile
JARAGUÁ 0'0 SUL

O lutador Marcelo Corrêa,
25 anos, natural de Ituporanga
(SC), que reside em Jaraguá do
Sul há mais de dez anos, par
ticipou no último fim-de-se
mana do 5° Pan-Americano de

Kickboxing, em Vifia Del Mar,
no Chile. Em sua primeira
competição fora do país, Mar
celo voltou com a medalha
de prata e com a expectativa
de ser o primeiro título inter
nacional de muitos.

Ele revela que a modalida
de é dominada por brasileiros.
Tanto é que na categoria dele,
a K1 Rules (peso-pesado ou 91

quilos) teve final verde-ama
rela. Ele disputou o título do
Pan com o paranaense Ronal
da Leite. O equilíbrio entre os

dois foi a tônica da luta. A
decisão ficou por conta dos
três árbitros que julgaram
Ronaldo vitorioso, já que ele
havia feito mais pontos ao'
longo da competição.

Outra partida equilibrada
entre eles foi a final da Copa
Brasil de Kickboxing. Na

quela oportunidade, Marce
lo foi novamente derrotado
no critério de desempate. O
atleta de Jaraguá garantiu
a classificação para o Pan
Americano ao vencer o Cam

peonato Brasileiro que acon

teceu em maio.
A medalha de prata no Chi

le foi considerada a conquista
mais importante até agora.
Depois da classificação ele,
que treina pela Master Team,
focou os treinamentos para a

Acaraí recebe
etapa domingo
No próximo domingo (26/10) ncen

tece na Sociedade Acaraí a 5° Etapa
do Circuito Amivôlei/Acarai/FME de
Vôlei de Praia. A competiçãO inicia
às 9 horas e as inscrições podem ser

feitas pelo e-mail cezarol@terra.
com.br. As três melhores duplos rece

bem premiação.-

Estreante em torneios internacionais, medalha foi muito comemorada

competição internacional. "O

pessoal da academia me ajuda
muito, se não fosse eles não
teria conseguido esse título",
disse o lutador, se referindo ao

fato de não ter um competidor

em Jaraguá com seu mesmo

peso. "O pessoal se lasca para
treinar comigo. Então o méri
to é deles também", -

GENIELLI RODRIGUES

Time faz peneira
em Jaraguá

Garotos de 12 o 18 anos terão a

chance de mostrar que são bons de bolo
no Peneira do Figueira. Representantes
do time do capital estarão em Jaraguá
do Sul nos dias 28 a 31 de outubro paro
realizar a seletiva. Informações ou ins
crições podem ser obtidos pelo telefone
(47) 3374-5707 ou 9955-0269.

CEJ promove
torneio escolar
O Colégio Evangélico Jamguá promove

no próximo sábado (25/10) o 1 °Torneio Es
colar de Xadrez da instituição. As disputas
iniciam às 8 horns no próprio colégio. Ha
verá premiação do primeiro 00 quinto lugar
de coda categoria. As inscriçães poderão
ser feitas até o Ilia 24 no e-mail: mauricio.
berti@yahoo.com.bt ao custo de R$ 1.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PREPARAÇÃO

Tiro jaraguaense compete em Timbó
Equipe jaraguaense aproveita para se ambientar no estande que receberá o [asc
JARAGUÁ DO SUL

.

"Estamos treinando desde julho.
O campeonato

é válido pelo É a .oportunidade de ver se em

ranking nacional de tiro espor- competição nossos atletas rape
tivo, mas as equipes estarão tem o bom desempenho dos trei
de olho em outra competição,

.

nos. Se isso não acontecer, ainda

que acontece no final de no- tem um mês para corrigirmos
vembro, no mesmo local. Nes- possíveis defeitos", comentou.
te fim-de-semana, em Timbó, Lopes também comentou da
acontece a 2a Copa Timbó de diferença de se disputar uma

Tiro, grande oportunidade para competição nacional e o [asc,
conhecer os adversários e se "No brasileiro, cada um se pre
ambientar no estande que rece- ocupa com seus resultados. Só
berá os Jogos Abertos de Santa tem premiação individual. Já nos
Catarina, no fim de novembro. Jogos Abertos o que vale é o de- .

Atuais bicampeões do [asc no tiro sempenho da equipe. Cada atira
com armas longas, os jaraguaen- dor tem sua importância e cada
ses confirmaram participação ponto pode fazermuita diferença
nas provas de carabina çleitado no final", afirmou. "Mas só pode
e ar comprimido. O técnico da remos ver e testar 50% da nossa

equipe, Samuel Lopes, explicou equipe", emendou, lembrando
a importância desta prova que, que as modalidades de carabina

segundo ele, vai além de conquis- apoiado e ar-seta não estarão na

tar bons resultados individuais. disputa neste fim-de-semana. Carabina ar comprimido é uma das modalidades em disputa neste fim-de-semana e que se prepara para o Jasc

�
.

Dos onos 90 ����!�£��ro���r.og�!!y�o��X�!!�uiPe de futsul
feminino do Norte catarinense. Uma cisão na time dividiu o grupo, dando_origem a uma nova agremiação, a
Associação Desportiva Olympya, cuja diretoria ficou assim constituía: presidente Rosália Birr; vice-presidente
Jane Chiodini: técnico Luiz Henrique Vieira (Polenta) e as jogadoras, Intl, Geisa, Rose, Andiara, Patrícia, Ma
rise, Francine, Kátia, Neide, Jane e Débora. Este esquadrão foi .protagonista de muitas conquistas.

OIympya conquistou o título do primeiro
Campeonato Catarinense de futebol
feminino, realizado em 2001-

NO MUNDO DA BOLA
A nova agremiação arrebatou inúmeros torneios de futsal, dentre
eles a Copa Colombo e, a partir de 2003, tem participado dos Jogos
Abertos de Santa Cotarina, pelos municípios de Guaramirim (2003),
Schroeder (2004), e em convênio com a FME de Jaroguá do Sul, tem
representado este município nos JASC, nos anos de 2005, 06 e07. A
melhor classificação foi o oitavo lugar nos anos de 2003 e 04.

A GRANDE CONQUISTA
. O sucesso da Seleção Brasileira de futebol feminino, nas Olim
píadas e no Campeonato Mundial, despertou o interesse da

. ·agremiação em-disputar a modalidade de futebol de campo. Em
2007 a equipe filiou-se a Federação Catarinense de Futebol, dis
putou o primeiro Campeonato Estadual realizado em Santa Ca
tarina, e conquistou o título dê primeiro clube campeão estadual
de futebol feminino. A final eletrizante aconteceu com o Scorpions de
Florianópolis. O Olympya venceu por 2x1 .no tempo regulamentar e
o empate em OxO na prorrogaçqo lhe garantiu o título.

O TIME CAMPÉÃO
Bem Qrientadas pelo treinador Polenta e atuando no do sistema 3-5-2, além da conquista do título, contou com a artilheiró

.

da CQmpetiçãO, a atacante Juliana com 15 gols, e Samara a goleira menos vazada. Formaram o time campeão o técnico,
Polenta, o auxiliar Ronei Silva, a preparadora física Keli e a fisioterapeuta Kátia. Atletas campeãs: Samara, Andiara, Leila,
Rose, Cleide, Carmem, Marina, Camila, Patrícia, Marize, Juliana, Geiso, Uiiam, Francine, Franciele, Andressa, Nay e Taize. redacao@ocorreiodopovo.com.br
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MUNDIAL

Massa poderá ser o

1 o campeão em casa
Fôrmula 1 será decidida no dia 2 de novembro
DA REDAÇÃO

Emerson Fittipaldi conseguiu
dois, Nelson Piquet foi por três
vezes e o ídolo Ayrton Senna
também deu ao Brasil três títulos
mundiais. As oito conquistas da
Fórmula 1 transformaram a cate

goria em febre nacional. E o país,
em um celeiro de pilotos.

Mas é um corredor ainda vis
to com certa desconfiança pelo
grande público que pode conse

guir uma façanha: ser campeão
dentro de casa, no GP do Brasil,
que acontece no dia 2 de novem
bro. E nas duas últimas edições
de Interlagos, Massa tem apareci
do como protagonista. Em 2006,
roubou a cena do bicampeonato
de Fernando Alonso ao quebrar
um jejum de 13 anos sem vitória
de um brasileiro perante a sua

torcida. No ano passado, execu
tou à perfeição a missão de escu
deiro de Kímí Raikkonen, no im
provável título do finlandês, que
desembarcou emSão Paulo a sete

pontos do líder Lewis Hamilton.
É exatamente nessa situação que
Massa chega ao Brasil neste ano.

E é ao exemplo do compa
nheiro que ele se agarra para
tomar a taça do piloto da McLa
ren. O piloto brasileiro está sete

pontos atrás de Hamilton Massa
é o único piloto que pode ultra
passar o inglês.

Alex (E) é um do.s principais jogadores do Inter nesta temporada

Meia do Internacional está
na mira do futebol europeu
PORTO ALEGRE sileiranas Eliminatórias.

"Tento amadurecer com esta

responsabilidade e saber deci
dir as partidas. Tenho que sa

ber lidar com isso", comentou
o principal jogador colorado
no ano. No meio do ano, Alex
recebeu proposta para jogar no
futebol árabe, porém preferiu
permaneéer no Beira-Rio. Aos
26 anos, ele quer ir para um

grande centro do futebol mun
dial e não sair do Brasil ape
nas para ganhar dinheiro. Seu
representante, o ex-zagueiro
Wilson Gottardo, afirmou que
recebe constantemente propos
tas pelo jogador. O empresário
não descartou a possibilidade
de Alex deixar o Inter ao fim da
temporada.

A excelente temporada de
Alex em 2008 despertou in
teresse de muitos clubes no,

futebol do jogador. Na vitória
do Internacional sobre o Boca

Juniors, na noite de quarta-fei
ra, empresários italianos e ho
landeses estiveram no Estádio
Beira-Rio para observar o meia
atacante colorado, que mareou

os dois gols da vitória por �xO.

Especula-se que a Juventus
estaria interessa em contratá-lo
e faria uma proposta por Alex

quando a janela de transferên
cias na Europa se abrir em ja

� neiro. O camisa 10 é o artilhei
g ro do Inter na temporada. Suas
� boas atuações renderam uma

Felipe Massa tem bom histórico no GP do Brasil e quer repetir feito de Kimi convocação para a Seleção Bra-
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Galera do Academia Vitta que foi conferir o lançamento dos novidades Body
System poro o verão

A gente concordo que não é uma dos
melhores visões, mos taí pro quem
perdeu: Vadinho versão Vamp,
performance do figuro no festa de
Halloween do Armazém 1228 sexto

'

passado

NTQ, DA CITAÇÃO
precedes o story"
o, nu parede de um bar.

MIOLO-MOLHADO
Há de um dia se entender essa raçâ
abobalhado que, mesmo munido de

guarda-chuvas, fico passeando por baixo
dos marquises empurrando todos demais
para o águo.

CONTATOS BALADAS: ceM· 3275 1364 i london
Pub - 3055 0065 I Choperío Bierbude - 32751686

I tlecrerla - 3275-1327 I Chopperiu Avenindu -

3373 1597 I Estação do Tempo - m6 4822 I
Bulada Country· 8453 00B3

.

LONDON NIGHTS
Boo! Chico Piermann chamou Gelson Bini
(pro quem, não conhece, diria uma

enciclopédia musical) para próximo terço
fazer um repeteco do noite temático que
foi promovido esta semana. A partir dos
21 horas, "Tiogel" irá discotecar no

London Pub com o melhor do britânico,
trezendo um pouquinho mais de Londres
para Jaraguá. Joy Divison, Echo and the

Bunnymen, The Cure, Editors e muito

maisaguardam o público.

22 DE· NOVEMBRO
Cleiton Jantsch, Pépe Narloch e Thiago
Mattos anunciam preparativos para
grande bolado no data, com o edição
2008 do Festa do Casarão. Na organi
zação, já reservaram estrutura para
recepcionar público de 2.000 pessoas.

-

O charminho de Priscila Gonçalves
poro o shot no Moinho Disco

BALADAS
No London Pub figuro hoje o bando Os Velb.os no palco, com pop-rock e os pedidos do

galera. No bar Estação do Tempo apresento-se o banda curitibano V8, com repertório de
clássicos do rock. E no listo da programação alternativo, lá no ARMalwee o COO foz evento em
parceria com os terceirões do colégio Homago, e promove a 20 Noche de la Spanidad. A bolado
terá coquetel, apresentações de dança, sorteio de brindes e trilho pelo OJ Fernando S.

No agendo do sábado destaco-se o Bolado Country, que vai rolar nos dependênciasdo Beira
Rio Clube de Campo. Pépe Narloch e Tbiago Mattos promovem o festa trazendo duplo Dany &
Rafa, maisos DJs Carlos Fuse e Igor Limo. Confira os contatos no rodapé do página.

ME DÁ UM DINHEIRO Aí?
Vou fazer um slideshow para você.
Está preparado? Ê comum, você já viu essas imagens antes.
Quem sabe até jtí se acostumou com elos.
Começo com aquelds crianças famintos do África.
Aquelascom os ossosvisívei� por bai�o da pele.
Aquelõscomínoscosnos olhos.

'

Os slides sesuçedem.
Êxodos dellopul9ções inteiros.
Gente'faminta.
Gente pobre.
Gente sem futuro.
Durante décadas, vimos essas imagens.
No Discovery Channel, no Notional Geographic, nos concursos de
foto.

Algumas viraram até objetos de arte, em Ii�ros de fotógrafos
renornad
Sãoim
Sã

.

Cn
'¢,Çri
Criom os SOCIDIS.

A'miséria pelo mundo, seja em UgaR'da ou no Ceará, no Índia ou

em Bogotá sen�!�iliza.
Ano apõsano;1iiScufiu-seo que fazer.
Anos.de pressõp parq sensibilizar uma in'finidade de Iíderes4lue se

sucederam nos noçõesmais poderosos do planet�.
Dizent'que 40 bilhões de dólares seriam nece�ários pont resolver"
ô,problema da fome no mundo.
Resolvet capiece?
Extinguir. .,'

Não haveriamgjs nenh�m menininho terrivelmente magro e sem

futuro, emll�nJibm contô do planeta.
.'

NiJo.s
.

aram este número.
Mos ue'esteja subestimado.
piga ueseJo o dob.ro.
O!!,ofriplo.

s ••••
•

cOm 120 bilhões o mundo seria um lugarmaisjusto.
Não houve passeata, discurso político ou filosófico gu foto que
sensibilizasse,

'

Não hoU'{,�'âocumentõrio, ong, IlIbby ou pressao qUe resólvesse.
tdas êl1rurmísemana� os ..

nlesmos líderes, a�'mêsmas potências,
%tit�ram 'do i:artol�. 2 ..2 trilhões de dólares (709(:�i nos EUA,J.5 trl
no Europa) para solvarda fomfquem já estava.d� barriga cheio.

IDPA UM BARZINHO?
Lá em Guaramirim tem hoje no Chopperia Avenida apresentação de
Renato e Cio, e aqui em Jaraguá, no Choperio Bierbude, apresento-se
músico Clá.udio Santana. Amanhã o London Pub já abre às 15h,
apres.entando a partir das 11 h discotecagem 80's por OJ Paulico. No

domingo tem a já clássica pagodeira no Estação do Tempo, assim como.
house music no London Pub (que abre às 15h) pelos DJs David Raussís e
Mirela K. A Licoreria também entra no ritmo, e promove pagode com

grupo Nosso Conceito a partirdas 18h.

A parada de Gyeza Giacomet poro registro, no
festa de aniversário do Moinho Disco sábado
passado

DE PARABÉNS
Sra. Ellen e equipe pelos 10 anos do Ellen's
Cosmética e Perfumaria, que como anunciado, vive
paixão e inspiração desde 1998. Recebemos o

informativo das promoções comemorativas aqui, e

pelo visto vale recomendar aos leitores uma passado
no ellens.com.br. poro conferir asoportunidades.

I
of

Time

UM DESENHO

"Mar de Heres", por Luis Fernando Leier -

flickr.com/n3twork

---'� - -- .....- -----.;:;...�...._ -----
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OTIMISMO DE 2008
o. �no começou com um c�es�ime�to acelera,d�, empresas com dificuldades de contratação, muito investimento na construção
cIvil e o .consu�o no, comerem cume .da med!a, assim prometendo um grande Natal. Mas infelizmente tudo indica que a

econo�.la terminara o ano com o trele de mao puxado. A contenção das despesas, o cancelamento nos investimentos, e o

conseque��emente o desemprego, rondando o desaquecimento dá economia, tem preocupado os empresários e empregados de
toda a reglao. O momento é de cautela e paciência, de rever os gastos e investir no necessário. Entrar 2009 com grandes dívidas, e
pagamento de altas taxas de juros não parece ser a alternativa mais correta. Procure consumir, mas somente o necessário.

INVESTIMENTO
Pór falar em investimento, algumas empresas já sin_alizam que não
mais ampliarão suas fábricas por conta da falta de financiamentos
dos bancos de fomento. O crescimento da região na indústria para o .

próximo ano tende a diminuir gradativamente, se continuar esta insta
bilidade da economia. Segundo alguns especialistas, será preciso tins
dois anos para a economia se estabilizar novamente .

.

AGRICULTURA
Também no início de 2008 os agricultores da região já sofreram com

as chuvas, agora sofrem novamente. Será que o governo não teria um

auxílio chuva? Programa parecido existe para o nordeste brasileiro,
chamado de auxília-seca. Cada família de agricultor recebe durante a

seca um auxilio financeiro na ordem de cinco parcelas de R$ 110.

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO1- ,

2,3.00 2,305 -3,19%
2,897 2,899 -5,09%

ENERGIA ELÉTRICA
Coin a chegada da época das tempestades � trovoados nos finais de tarde" oço
sionando muitas vezés a queda da en�rgia elétrica, e queimóndo equipamentos
e,eletrodomésticos, .temos ain�(l a falta,de investimentos concretos para a região.
Cadê a Termoeléf Guaramirim? fii Se não baStasse tudo isto, com o aumento
da taxa cambial ólat o governo já sinaliza,pQra aumentar a taxa da energia
ill'

.'

; Será que haverá o aumento também dos combustíveis?

;i ,"
'
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Crise não afetou emprego, diz IBGE
Taxa nas seis principais regiões do paispermanece inalterada em 7,6%

TRABALHO

RIO DE JANEIRO
A .taxa de desemprego apu-:

rada pelo IBGE (Institute Brasi
leiro de Geografia e Estatística)
nas seis principais regiões metro
polítanas do país ficou em 7,6%
em setembro, exatamente igual
a taxa de agosto, mas caiu 1,4
ponto percentual frente o mes
mo período de 2007. O número
de trabalhadores com carteira
assinada no setor privado (9,7
milhões) cresceu 6% na compa
ração anual (550 mil pessoas). A
população desocupada (1,8 mi
lhão) ficou estável em relação a

agosto e caiu 13,2% no confronto
com setembro de 2007.

Os dados da PesquisaMensal
de Emprego domês passadomos
tram que o mercado de trabalho
ainda estava imune à crise que se

agravou no mês passado, segun
do o gerente do levantamento,
Cimar Azeredo. "O mercado de
trabalho ainda é forte, não vamos
dizer que é blindado, mas ainda
não há efeitos da crise", disse.

O argumentô de Azeredo é
que a taxa de desemprego ficou
estável, "o que já era esperado",
a formalidade (emprego com

carteira assinada) prosseguiu em

alta, a renda média real prosse
gue em trajetória de expansão e

o número de ocupados também
cresceu. "Não há nenhum sinal
de que o mercado de trabalho
esteja sofrendo com a crise eco

nômica", acrescentou. O aumen

to no rendimento médio real dos
trabalhadores em setembro refle
tiu o recuo na inflação e a alta no
número de contratações com car

teira assinada, segundo Azeredo.
De

.

acordo com o IBGE, a renda
média real aumentou 0,9% em se

tembro ante agosto e 6,4% ante se

tembro do ano passado. A renda é
deflacionada pelo INPCmédio das
seis regiõesmetropolitanas pesqui
sadas. Azeredo ressaltou também
que o rendimento real na média
de janeiro a setembro ficou em R$
1.239,12, ou 3,2% maior do que a

renda de R$1.200,72 apurada no
mesmo período do ano passado.

A taxa média de desemprego
de janeiro a setembro foi de 8,1%
este ano, bem inferior à taxa mé
dia para o período de 9,7% apu-
rada em 2007.

.

AGÊNCIA ESTADO

Espanha precisará de 100 mil
imigrantes qualificados ao ano
MADRI

O governo espanhol está
vetando a entrada de trabalha
dores estrangeiros, mas admi
tiu que a economia nacional
precisa deles. Segundo o Re
latório Anual da Imigração na

Espanha lançado essa sema

na, o país precisará de 100 mil
imigrantes com formação uni
versitária por ano até 2020. '

Em lugar dos habituais
trabalhadores dos setores de
construção e serviço, a eco

.nomia espanhola necessita
de profissionais quàlificados,
principalmente nas áreas de
tecnologia, saúde e telecomu
nicações. O informe .apresen
tado 'pela consultoria Etnia
Comunicação com aval da Se
cretaria de Estado de Imigração

, avisa que "o descenso drástico
'dos fluxos migratórios teria
um impacto sócio-econômico
muito negativo para a Espa-

nha". De acordo com o relató
rio, o país está reestruturando
sua indústria, empurrado pela
crise, e o maior investimento
em setores tecnológicos exige
maior número de profissio
nais e com melhor nível de
formação.

A AETIT (Associação de
Empresas de Tecnologia da In
formação e Telecomunicações)
confirma que faltam trabalha- '

dores, não só pelo aumento da
demanda com o crescimento
de companhias relacionadas
à informática, mas pelo que
os espanhóis chamam de fuga
de talentos - que significa a

emigração de profissionais
qualificados para outros paí
ses. O Anuário indica que seis
'em cada dez trabalhadores
espanhóis com alto nível de
formação vão para os Estados
Unidos em busca de melhores
condições de trabalho.

"
OJ
o

�
'5
o
a:
-cPesquiso revelo que taxo de desempre�o no mês passado ca,iu 1,4 ponto percentual ante setembro de 2007

Confiança
cai 10%

LER PARA DOAR
Crianças. malaios participam do Ler 2008: uma naçõo lendo

juntq numa escolq em Putrajaya. Mais de 29c mil crianç,as, comidadês entre 3, e 17 anos, p�rticiparam do projeto qu�&visa ler UlTtlivro a cada 2.008 segundoS (33 minutos) paro arrecadar cerco de
30 millivros que serõo Uoados para criançás indígen,as.

,

RIO DE JANEIRO
A confiança do consumi

dor sofreu uma forte queda
em outubro, influenciada pelo
pessimismo das respostas do
brasileiro quanto à situação
econômica em sua cidade. É o

que revelou o ICC (Índice de
Confiança do Consumidor),
que caiu 10% esse mês, após
registrar alta de 4,2%, em se

tembro. O dado foi divulgado
ontem pela FGV (Fundação
Getúlio Vargas).

A parcela dos entrevistados
que avaliam, atualmente, a si
tuação econômica local como
boa caiu de 16,9% para 10,1%;
de setembro para outubro. No
mesmo período, o porcentual
dos pesquisados para cálculo.
do ICC que avaliam a situação
como ruim subiu de 34,2%
para 48,2%.

O índice foi calculado com
base em entrevistas feitas em
2 mil domicílios em sete das
principais capitais do país.
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NOVOS:
Taxas a partir de CI.m

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
www.autoelite.com.br

4732746000 Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

Financiamento sujeito o aprovação de cadastro; taxo de 0,98% poro usados a partir de 2004, com .50% de entrada.

EMPREGO NÃO APARECE DO NADA.
Se você está procurando trabalho. procure o SINE. FAT Ministério do

Trabalho e EmpregoAMPAilO AO
--

o SINE - Sistema Nacional de Emprego - possui o maior cadastro de vagas em Santa Catarina.

Através de 105 postos de atendimento em todas as regiões. o SINE cadastra e qualifica trabalhadores.
além de encaminhá-los para as vagas disponíveis sem cobrar nada por isso. Se você está procurando
emprego. venha até o SINE. Nosso trabalho é juntar o trabalho com quem quer trabalhar.

Secretaria de E&IaIIe
deAssIsIêIu:Ia SocIal.
TrabaIbO II JIaIIIllIçio
www.sst.sc.gov.br

SINE· se
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