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Vitrine chamativa, loja limpo e bem ar

rumado, estacionamento e fachada atraente.
Esses ítenspeéem fazer o diferença no hora de
conquistar o consumidor É o que revelo recente

pesquiso realizado pelo Sebrae no Paraná e

pelo Sicredi em Cia norte no noroeste do Esta
do. O levantamento perguntou aos entrevista
dos quais itens são mais observados por eles
quando chegam o uma loja. A vitrine foi apon
tado por 35,7% dos entrevistados, seguido do
limpeza do loja (17,9%). arrumação (16,8%),
estacionamento (8,5%), crachá (7,2%). facha
da (5,2%), uniforme dos funcionários (4%),
pintura (2}%) e iluminação (2%). Os itens
vitrine, limpeza, arrumação, crachá, fachada
e uniforme ,são mais observados pelos con

sumidoras. Já os homens ficam mais atentos
00 estacionamento, à pintura e à iluminação.
A pesquiso relevou ainda que o qualidade do
atendimento pode ser tão ou mais importante
do que o preço do produto.

Fonte: Site Empreendedor
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Imagens do mundo
expostas nà Unerj
CharlesZimermann mostro talento também poro
fotogrofar. Exposição fico aberto até o dia 17_
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Gasto parecido na

hora de abastecer
Pesquiso do Procon revelo pouco variação
de preços entre os postos de combustível.
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Bylaardt monta equipe para
analisar contas e programas
Prefeito eleito de Guaramirim disse que grupo vai solicitar informações por ofício, sem pisar na Prefeitura.
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OPINIAO----------

EDITORIAL

I{ noiva ausente
�t�o sonhada a Tribu4B�� no Bra",w mas estrnt

sil parece ser uma novela sem fiíií.. E para Já a OpOS1 o diz justamente o contr , a

desanimar aindamais, o texto que tramita no crise pede cautela.

Congresso hoje é pura enganação. Especialis- Os dois lados deveriam é dedicar mais
tas eIl1 ...

tributos alertam que a ,.' tempo para se debruçar e me-
eventüij aprovação do projeto Uma reforma "lhorar o texto que será
acrescentaria 368 artigos a uma eficiente precisa

., ,i!clo, pois uma reforma e

Constituição que já conta com te precisa primeiro levar em
260 confusas normas. primeiro levar em conta os interesses de quem

E esse também é um dos fa- conta os interesses de consome e �e quem produz,
tares q\1e costumam dificultar

quem consome e de "lll!I�\;.só por úl!�oos do poder
qualquer consenso em torno ·público. Paií:{'isso, primeiro os

de um projeto inicial para uma quem produz, e só por governantes deveriam pensar
mudança. último os do poder mais em cortar gastos do que

Lula não cansa de pedir em- em elevar receitas.

penha para integraIl.��s da base in
público

.
,

Também é preciso re9JlZÍT
aliada ..Conta com reforço do ministro da Fa- os custos daarrecadação, com o uso i:nt�nsi
zenda Guido Mantega, que acredita que esse vo das novas tecnologias, desonerando qúem
é o momento propício do país sinalizar que consome e quem produz, tudo para garantir
está comprometido com a execução das refor- maior justiça tributária no país.

CHARGE

,

(047) 3273-6433
Doe 11ivro ou lkg de alimento e ganhe 10% de desconto

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E EDITOR

(tiTI?:/IBR.GEOCITIES.
COMj?ROSA?OESIAECIA)

Infelizmente, nossas crianças e até os

adultos, não raro, não sabem quem foi
Cruz e Sousa. Até mesmo em Florianópo
lis, berço do grande poeta, isso acontece.

Numa pesquisa para se saber o quanto
conhecemos o maior poeta da terra, hou
ve até quem respondesse que se tratava

de nome de rua.
Então, conheço o livro "Cruz e Sousa

- Além do horizonte da Poesia", de Sér

gio Mibielli. Um pequeno-grande livro,
feito para o público infanto-juvenil, mas

PONTO DE VISTA

Cruz e Sousa para todos
que pode e deve ser lido por leitores de
todas as idades.

O livro tem uma apresentação impe
cável, com ilustrações coloridas e fartas,
numa linguagem clara e objetiva. O au

tor, dando voz à Fada Poesia, em tom co

loquial, quase poético, conta a história do
nosso João da Cruz e Souza, desde o seu

nascimento até a sua morte, longe daqui,
mostrando trechos da sua poesia. Um
dos poemas de Cruz e Sousa que estão no
livro é "Pátria Livre", um hino de amor

à liberdade e à igualdade dos seres hu
manos: "Nem mais escravos e nem mais
senhores! / Jesus descendo as regiões
celestes, / fez das sagradas, perfumosas
vestes / um sudário de luz pra tantas do
res.//A terra toda rebentou em flores! / E
onde haviam só cardos e ciprestes, / onde

eram tristes solidões agrestes / brotou a

vida cheia de esplendores.// Então Jesus
que sempre em todo o mundo / quis ver o
amor ser nobre e ser profundo, / falou de
pois a escravas gerações: //- Homens! A
natureza é apenas uma... / Se não existe

distinção alguma / por que não se hão de
unir os corações?"

Como diz a narradora do livro, a Fada
Poesia, "Joãozinho, meu afilhado, amava
a beleza e sua alma iria transbordar poe
sia por toda a vida."

Finalmente existe uma obra que conta •

a história do maior poeta simbolista do
Brasil de maneira cativante e atraente,

para que nossos leitores - em formação
ou não - saibam, desde cedo, quem ele foi
e sintam curiosidade de ler a sua poesia,
para que então, possam ter orgulho dele.

DO LEITOR

Mau tempo
Mau tempo, nuvens escuras lá vem água. Mau

tempo, nuvens escuras uma tremenda bomba d'água,
e novamente os atingidos pelas cheias se queixam,
culpando a Administração Municipal. Isso não é de

agora, e quem estiver no comando tenha certeza, a

bronca é certa.
Em primeiro lugar acho que nós, munícipes, de

vemos começar a agir, menos falação e mais ação. E
agindo de que forma, com atitudes, boas atitudes, coi
sas simples e eficientes.

Por diversas vezes visitei locais atingidos pelas águas
barrentas das fortes chuvas e percebi que existe algo de
errado com nós munícipes. Estamos acostumados com

a lei do menor esforço, relaxados mesmo.
Fácil de entender, querem ver, vale para todos:
Coisas em desuso (fogão, armário, cadeiras, bici

cleta, baldes ... tem um monte), fizemos o quê?! Fala a

verdade, jogamos num canto, preferencialmente per
to do ribeirão, córrego, rio ... Podemos mencionar os

aterros mal autorizados (esses de responsabilidade da

Administração Pública) tem sua contribuição.
Tarde ensolarada 15 horas, calor dos infernos, nu

vens pretas no céu, será que vem temporal? Vem, e

vem chumbo grosso. Passado o temporal as águas su

bindo trazem consigo aqueles objetos em desuso que
jogamos lá no ribeirão mais o barro dos aterros mal
autorizados e a coisa fica preta, digo, é lama. É água,
é prejuízo, é choro, é reclamação prá todo lado. A co

munidade influenciada pelas rádios que visitam estes

locais e nós em meio ao desespero, choro e desânimo
metemos bronca na Administração Pública.

Faço uma aposta com todos: é só observar o horá
rio de coleta do lixo.

Exemplo - terça/quinta/sábado - tem morador que
coloca o lixo nos dias em que a coleta não passa, isso
vira um inferno de sacolas e lixo espalhadas pela rua
por terem sido rasgadas por cachorros e outros ani
mais. Tem gente que mete na beira da estrada entu

lhos e objetos em desuso que não cabe aquela empresa
fazer esta coleta por não se tratar de lixo doméstico.

Acredito que todos devem fazer sua parte, va

mos nos educar no sentido de prevenir.

ANTONIO CARLOS MERINI, VENDEDOR
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---------�pOLíTICA

FALA Aí!

'� hóbito do ooc���o!!�!a��i�u�az a boro perco."
A frase é do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ayres Britto,
defensor intransigente do fim do instituto da reeleição e frontalmente con

tra um terceiro mandato consecutivo para o Presidente da República seja lá
quem for. "Quando você projeta o exercício dos mandatos de oito para doze
anos, você se pergunta: por que não o quarto mandato? E não tem mais
limite. Cesteiro que faz um cesto faz um cento. E a República vai se estilha
çando à medida que se prorroga o mandato." Entende que levam vantagem
os candidatos que tentam se reconduzir ao cargo, seja pela massificação
da imagem ou pela possibilidade de influência sobre o eleitorado a partir
da permanência à frente da máquina administrativa. "O princípio da igual
dade de meios, da paridade de armas, do equilíbrio entre os contendores
seria mais respeitado se não houvesse a possibilidade de reeleição", opina
o ministro. Mos, acrecente-se, não só no Executivo, porque a eternidade de
mandatos no Legislativo também fazem a boca porca, como diz o ministro.

o

� CARTÓRIOS 1
is Vereador Jaime Negherbon (PMDB) há

" Precisamos dar os mais d� três �n.os luta pela !nstalação
, de mars cartonos de tabelionato em

nomes e os partidos. "Jaraguá. Recebeu promessa do Tribu-

IDELI SALVATTI (pn SENADORA nal.de Jus�iça de qu� concurso público
sobre os governado'res que nõo' seno reallzad_o em Julho do ano pas-

concordam com o piso nacional de sado, o que nao �conteceu. Negherb.on
RS 950,00 poro o magistério. promete voltar a carga nesta luta in

glória travada até agora.

"Todos almejam
a presidência. "

JOSÉ DE ÁVILA (OEM), vereador
eleito e um dos nomes ventilados para
presidir o Câmara de Joroguá em 2009.

" Veremos quem
vai lidar melhor
com a crise. "

DILMA ROUSSEFF, ministro-chefe
do Casa Civil e gestora do PAC, reba
tendo críticas de políticos do oposição.

CARTÓRIOS 2
Sozinho, diga-se. Por motivos que ain
da não se sabe, nem apoio de colegas
da Câmara ele teve neste tempo todo,
nem mesmo de outros segmentos que,
a princípio, teriam interesse direto no

assunto. A não ser ações isoladas de
puro oportunismo político quando as

coisas pareciam encaminhadas para
uma solução.

POLÊMICA
"É exatamente nos finais de semana

que o jovem encontra oportunidade
para ir a um cinema ou assistir a

uma peça de teatro ou show musical.
Durante a semana os jovens estu
dam. Dú daputado federal Efraim
Filho (DEM-PB), relator de projeto
que reduz o uso de meia entrada
nos finais de semana e feriados.
Ele é contra. O senador Raimundo

� Colombo (DEM), também. Faltam

� Ideli Salvatti1PT) e Neuto de Conto
is (PMDB) dizer o-que pensam.

O CORREIO DO POVO lOTERÇA-FEIRA. 11 DE NOVEMBRO DE 2008

FILA
Se não for possível acomodar no Prefeitura de Jaraguá todos os preten
dentes a empregos no governo da prefeita eleita Cecília Konell, (DEM);
"quem sabe alguns possam ser aproveitados pelo presidente eleito dos
Estados Unidos, Barack Obama. Afinal, ele também é do Democratas.

w,

LUZ NO TÚNEL
Das sobras orçamentárias de 2008 da Câmara de 6uaramirim, RS
350 mil já estão no cofre da Prefeitura para ser usado nas obras de
asfalto no Bairro Figueirinha. A região é limítrofe com Jaraguá. Do
lado de cá, há cerca de dois anos a Prefeitura fez a sua parte. Do lado
de lá, é a visão do inferno. Parece o Iraque bombardeado.

TRO<LADO @l
o vereador eleito Adernar Possamai (DEM) que defende o retorno

do horário das sessões ordinárias da Câmara de Jaraguá para as 19
horas: quando é funcionário de empresa privada, o vereador pode
ter as horas das sessões diurnas descontadas ou não, dependendo
de acordo, ou ser demitido. Perguntar não ofende: o que levaria uma

empresa a fazer isso? Só se for para se livrar de alguém que não lhe
convém mais, nem como funcionário e nem como político.

NATAL
Nos últimos anos, levando em ul11inação natalina na áreg cen

tm!" 4e Joraguá, é de concluir q se o comércio vende mais isso se dev�
o, �111 consumismo sem controle ou, então, II boa remuneração do cla�
trobOltlodoro. Pelo colorido que se oJ),resento nôo é, com certeza.

USINAS
As Pequenos Centrais Hidrelétricô� projetados poro Santo Catarina,
uma delas previsto poro o rio,Bruoco, em Corupá, começam o sair dq �
papel. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social VOl'l!*,JI
"finp�c,!or porte da construção destostP�,�s. Segundo o banco, as �brq�(�Th�projetados incluem o estado deJ�inoS'6erois e vão gerar cerca d� '\�;]j
qijatro mil empregos diretos e indiretos. O financiamento do BNDES
cb.ego a RS 471,5 milhões e equivale a 60,9% do investimento total
de RS 774,2 milhões.

PRESIDENTE
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PRÓXIMO GOVERNO

GUARAMIRIM

O prefeito eleito Nilson

Bylaardt (PMDB) criou uma

comissão para analisar a estru
tura, as contas e os programas
em andamento no município.
Mas não se trata de governo de

transição, segundo ele descar
tado no formato tradicional,
em que os representantes da

próxima administração co

lhem informações dentro da
Prefeitura. As solicitações se

rão todas feitas por meio de
ofício. A chamada equipe de

acompanhamento se reuniu
ontem pela primeira vez, na

sede do comitê do partido.
Dela fazem parte, além de

Bylaardt, sua esposa [anine,
que coordenou a campanha, o
vereador eleito João Valdemi
ro Dalprá (PMDB), o adminis
trador Alberto Gaeski Júnior
(PMDB), e Ivaldo Kuczkowski,
presidente municipal do PPS,
representando também o alia
do PDT. Os encontros serão di
áriQS e as informações solicita
das todas por meio de ofícios.
"Não estamos interessados
na questão teórica. Quere
mos praticidade e a transição
muitas vezes fica na falácia",
afirma Bylaardt, justificando a

decisão que, acredita, terá to

tal respaldo do atual governo,

mesmo sem obrigatoriedade
legal.

Segundo ele, após a elei

ção, o prefeito Mário Sérgio
Peixer (DEM) enviou-lhe uma

correspondência cumprimen
tando pela vitória e colocando
o chefe de Gabinete, Nilo Mar
tini, à disposição da equipe do

próximo governo. "E nós na

sexta-feira protocolamos um

ofício comunicando o interes
se em trabalhar com uma co

missão de acompanhamento",
informou Bylaardt.

A intenção, explicou o fu
turo prefeito, é requisitar do
cumentos que revelem a ca

pacidade de investimento do

município. "Queremos fazer
uma análise do que vamos

ter à disposição", continuou
o peemedebista, também já de

posse da proposta da LOA (Lei
Orçamentária Anual). para
2009, que estima a receita e

fixa a despesa do município
em R$ 42.241.485,20. Byla
ardt deve requisitar emendas
à atual bancada do PMDB na

Câmara, onde a matéria já
tramita. "Temos projetos que
podem não ser de interesse da
atual administração, mas são
do nosso", esclarece.

r'

CAROLINA TOMASELLI

... ,

pOCUMENTOS QUE SERAO SOLICITADOS
• Organogramas das $�çretarias
.�•• �����ê�te.s d� p.r.�fe.i�o.r.�;)��daçõ.�s. �<oo.����9 uio.s.

.

� �.i�i��çõ.es. �.� ������n.��. . .. . . .. . ....

• Boletins de caixa no dia 31 de outubro
� 'DespesaSi:om insumos

. . . ..

� ij�I�ijç��9.er�(��· j�l§�e.· ¢��i.
. .

,.,

.•..��I����i.�...d.e. .. 9e..S.t�.o..�is.co.l.d.o.s..�o.is..prilllei�o.�.9.���.r.il11e.str.�s. .. �.o.o..n.o.
• Relação das contos bancórios com respectivos saldos
� ���.����f�ti�� ���ií��co. �IlA�v.id��� I���o. p.r.��� '.,
.• , �!m.��str.�t.i�ó d�s. ��mr.atos e. pre.s.to.�l� �e. se.r�iço..s. ". ",'> . .. >'.

• Demonstrativo de convênios, acordos e qjustes
'

·�···Reloçüo·dos·servi·dores.pÓblicos·e·respêctivos·iOloçÕes
� Folha de PIlQ.���Í1�o..mê�de. o�t��r�. .' '.',... .

• Ouadro de funcionórios públicos, com cargos ocupados
.

e vagqs disponíveis
'�"'Serviços'conÚotodos'iemporllriomeiite;'indlcondo'corgos·····

e datas de encerramento de controto
•••••••••••••• < _" , ,

.

• Relação das obras em andamento
.� AçÕ��'judicfllis que envolvem o'mÜnlçíplo

. . H

�Tístngem dos softwares"
. . "H" ••••••••••••••• •••••• ••• '''' " • .. ,. H' • •• •

·�··RelôçÜo dos�progrõmos federois(SUS e SUASj····,

POLíTICA----------

ontas da Prefeitura

A exemplo de ontem, equipe liderada por Bylaardt (ao centro) terá encontros diórios para analisar informações

Condomínio empresarial e
Feira têxtil são novidades

Nomes para
secretariado .

O prefeito eleito Nilson

Bylaardt anunciou ontem,
em primeira mão. ao O Cor-:

reio, um projeto da iniciativa

privada para implantação de
um condomínio industrial
em Guaramirim que, segun
do ele, está previsto para
ocorrer em meados de 2010.

A expectativa é um cresci
mento expressivo na arreca

dação do município, além da
,

geração de empregos já que,
adiantou Bylaardi, u ��_� ......tu

ra permitirá a instalação de
40 indústrias. "Estamos ne

gociando", disse, sem reve

lar o empresário com quem
a proposta vem sendo traba
lhada.

O peemedebista também
informou. que Guaramirim

sediará, em 2009, a primeira
Febrotex (Feira de Produtos

Têxteis). "A empresa respon
.

sável já esteve na cidade e

retorna na próxima sexta

feira para mais contatos".
Além dos negócios gerados,
o evento, com duração de 20

dias, será palco de 20 shows
nacionais, adiantou Bylaardt.
Segundo ele, o investimen
to totalizará R$ 16 milhões.
A feira acontecerá de 20 de
abril a 10 de maio em local a
ser confirmado.

Bylaardt também adian
tou que outro evento que será
sediado pelo município é o

Campeonato Catarinense de
Bandas e Fanfarras, marcado

para os dias 23 e 24 de agosto
do próximo ano.

Sobre a equipe que vai
formar o primeiro escalão na

Prefeitura, hoje com seis se

cretarias, o prefeito eleito dis
se que até agora só um convite
foi formalizado: ao vereador
eleito João Valdemiro Dalprá
(PMDB). Segundo Bylaardt,
o correligionário poderá ser

nomeado para qualquer uma
das pastas. Dalprá, o mais vo
tado na disputa pela Câmara
este ano, disse que ainda ana

lisa o convite.
O prefeito eleito acredita

que deva estar com a equipe
montada somente após a diplo
mação, prevista para acontecer
no dia 4 de dezembro. "Vamos
ter uma equipe altamente com
petente e vamos trabalhar",
afirmou Bylaardt, mantendo
mistério em torno dosnomes.

Equipe analisa
Nilson Bylaardt criou grupo de acompanhamento, mas descarta transição

.�
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Cefet foz desfile no quinta-feira

Moda a serviço
da comunidade
JARAGUÁ DO SUL

OS alunos do terceiro
módulo do curso de Moda
e Estilismo do Cefet (Centro
Federal de Educação Tecno

lógica de Santa Catarina),
estão demonstrando que é

possível unir aprendizado
e cidadania. Nesta quinta
feira, 13, eles se colocam à

prova da comunidade.
.A partir das 20h30, a

turma apresenta o projeto
,"Moda Solidária". Na pas
sarela, modelos desfilam
60 looks criados por 20 es

tudantes da microrregião.
Todas as roupas foram do
adas à Rede Feminina de
Combate ao Câncer do mu

nicípio. Depois, a entidade
as repassou aos futuros de

signers, que aproveitaram a

criatividade e a prática ad

quirida nas salas de aula da

instituição para customizar
as peças.

Após a mostra, elas re

tornam ao ponto de partida
com a chance se serem lei
loadas. O objetivo é ajudar a
Rede Feminina também com

dinheiro. Além disso, os

estilistas organizaram urna

campanha de arrecadação
de vestimentas, calçados e

alimentos pelos corredores
do Cefet. O desfile está na

segunda edição e tem acesso

livre aos interessados.

PREÇOS
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Combustív se mantêm
Segundo pesquisa do Procon, única variação foi da gasolina
JARAGUÁ DO SUL

Ao contrário do que ocor

re mensalmente com os preços
dos alimentos básicos vendidos
nos supermercados de Jaraguá
do Sul, os valores cobrados pe
los combustíveis no município
não sofreram grandes oscilações
entre outubro e novembro. En
quanto a pesquisa do Procon lo
cal demonstrou alta de até 7% e

quedas de 2,2% a 7,6% nos itens
da cesta básica, o outro compara
tivo indicou estagnação.

Entre a seleção dos mais ba
ratos, apenas a gasolina comum

sofreu alguma alteração nas

bombas. E, para alegria dos mo
toristas, a mudança é positiva. O
custo do litro caiu quase 3%, pas
sando de R$ 2,469 paraR$ 2,399:
Ambos foram encontrados no

Posto 416 Menegatti, às margens
da rodovia Wolfgang Weege, no
Bairro Rio Cerro.

Em contrapartida, a gasolina
aditivada se manteve com preços
iguais. Na semana passada, qU811-
do os fiscais do Procon fizeram a

análise, ela chegava aos consu

midores do Posto Pezzini, no Ba

ependi, por R$ 2,518, a exemplo
do que aconteceu na primeira
semana de outubro. Nos demais
estabelecimentos pesquisados,
o produto teve grande variação
e chegou a R$ 2,638 na rede Ci
dade, fixada no Centro, Barra do
Rio Cerro, Vila Lenzi, Barra do
Rio Molha e Vila Rau.

O álcool seguiu o exemplo.
O menor foi encontrado, nova-

Valores cobrados pelos combustíveis em Jaraguá do Sul costumam assustar os motoristas

mente, no Menegatti: R$ 1,599.
Já o maior está no Jaraguá, es

tabelecimento que atende a re

gião do Czerniewicz e cobra R$
1,789 por litro.

.

Os usuários do posto do Rio
Cerro também levam a melhor

quando abastecem automóveis
com diesel. Pelo combustível,
eles pagam R$ 1,999. Nos ou-

tros, a tabela vai de R$ 2,038 a

R$ 2,140. A variação, no entanto,
não pode ser vista no GNV (Gás
Natural Veicular). Nos quatro
comércios jaraguaenses que o

oferecem a quantia cobrada é a

mesma: R$ 1,669.
Para completar, o Procon ain

da listou os valores do gás de co
zinha armazenado em botijões
de 13 quilos. O preço vai de R$
35 a R$ 39,50.

KELLY ERDMANN

as dívidas ativas
Devedores de impostos municipais, como IPTU, ganham descontos em multa e juros

Alves: município quer reaver 10%

JARAGUÁ DO SUL

Quem possui dívidas ati
vas com a Prefeitura de Iara
guá do Sul pode terminar o

ano com o nome fora da lista
negra do município. Até o dia
10 de dezembro, quarta-feira,
a Secretaria da Fazenda está
aberta à negociação desses
débitos, ajuizadas ou não. O

N
único pré-requisito é que eles

�, tenham vencido antes do iní

� cio de 20U8.

� Se este. é o seu caso, além '

de encerrar as contas -abertas,

ainda tem a chance de econo

mizar na transação. A admi

nistração pública está dando
descontos de 100% na multa
a ser cobrada pelos atrasos ']

também abate 80% do valor
dos juros correntes. O bene
fício cobre o IPTU (Imposto
Predial e Terrítorial Urbano),
ISS (Imposto Sobre Serviços),
contribuição de melhorias e

outras taxas.

Segundo o secretário Ale
xandre Ales, o intuito é reduzir
os dividendos da população

com o poder municipal. Atu
almente, a conta alcança os R$
28 milhões. No ano passado, a
campanha de abatimento con

seguiu diminuir cerca de R$
1,5 milhão desse montante. Na

época, a sorna total chegava aos

R$ 24 milhões.
Para aproveitar a oportuni

dade, basta procurar o setor de
Tributação, na Prefeitura. Por

enquanto, o departamento fun
ciona em horário de reduzido,
das 7h30 às 13h30. O telefone
de contato é 3372-8059.
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CORUPÁ

Trecho da 280
é liberado

o Dnit (Departamento Nacional
de Infra-Estruturo de Transportes) li
berou no tarde de ontem o trecho do

BR-280, entre Corupá e São Bento do
Sul, que desmoronou por causo do
chuva. Apesar de recuperado, o pista
está mais estreito do que o troçado
original. Por isso, foram colocados

placas sinolizodoros, indicando que
os motoristas deverão ter cuidado re

dobrado 00 trafegar no local. A pista
estava interditado desde o dia 17 de
outubro, quando o águo abriu uma

cratera de 10 metros de altura e 30 de
comprimento. As obras reiniciorom no

quarto-feira passado. Poro recompor o

asfalto, foram utilizados aproximada
mente 12 mil metros cúbicos de terra.

D�legada
ainda detida
JARAGUÁ DO SUL/
GUARAMIRIM .

A ex-delegada regional de
Jaraguá do Sul, Jurema Wulf,
continua detida no Deic

(Departamento Estadual de

Investigações Criminais).
Ela teve a prisão temporária
prorrogada por mais cinco

dias pela juíza da Vara Cri

minal, Patrícia Nolli. Além
de Jurema, continuam pre
sos Dilva Dolzan (escrivã da

delegacia de Guaramirim),
ViníciusWodzinski, Everson
Wodzinski (filhos do Zeca),
Ademir Bell (o Adi), e Bian

ca Bell (filha do Adi).
O bicheiro José Wo-

. dzinski, o Zeca, continua

internado no Hospital [ara
guá. Segundo informações,
o estado dele é bom, mas

não há previsão de alta. À
meia-noite de sábado, en

cerrou-se o prazo da prisão
temporária de Édio Dolzan,
Rubens Acarria Filho, Lídio

Ceppli, Silvio Antônio Sutil
de Oliveira e Curt Kuchem
becker. Eles estavam detidos

no Deic e foram soltos.
Em Guaramirim, o delega

do responsável pela delegacia
de Itaiópolis, Lauro Larger Jr.,
51 anos, foi designado para
assumir interinamente a de

legacia do município. Ele
vai dividir a função entre as

duas delegacias: ficará uma

semana em Guaramirim e

outra em Itaiópolis. Ele co

meçou a trabalhar ontem na

nova atividade. Um escrivão

de Itaiópolis deve ocupar a

vaga de Dilva Dolzan.

HOMiCíDIO

que o criminoso seja A.J.F.J.,
17 anos, que tem várias pas
sagens por arrombamentos,
roubos e assaltos. De acordo
com a PM, ele foi reconhecido

por foto pelos funcionários da
Grameira Vargas. Informações
apontam que o adolescen

te moraria no Bairro Estrada

Nova, mas os pais dele vivem

em Corupá. Até o fechamen

to desta edição, ele não havia
sido encontrado pela Polícia
Militar.

POLíclA/GERAL---------

Dono de pousada assassinado
ValterGarkisch foi morto a facadas e suspeita é de latrocínio
CORUPÁ

Um assassinato chocou a

população de Corupá, na ma

nhã de ontem. Valter Garkisch,
75 anos, foi assassinado na Pou
sada dos Viajantes, da qual era
proprietário. A Polícia acredita

em latrocínio (roubo seguido de
morte) e suspeita que o crimi

noso seja um adolescente de 17

anos. Ele roubou o carro da fa

mília, o Escort placa CBE-8990,
de Corupá, capotou em Nereu

Ramos, na Rua Júlio Tissi (em
frente à Grameira Vargas), mas
conseguiu escapar. Segundo
populares, ele teria fugido a pé
pela estrada que liga o Bairro

Ribeirão Cavalo ao Garibaldi.
A viúva, Dora Garkisch, 73

anos, conta que soube do roubo
do automóvel pela polícia, por
volta das 14 horas. Ao voltar à

pousada, que fica na Rua 15 de

Novembro, no Centro, viu que
o marido estava caído no chão,
ensangüentado. A suspeita é

que ele tenha recebido cerca de
dez facadas no peito. Dora con

ta que, na noite de domingo, o
marido se negou a dar pousada
para um adolescente e, por isso,
teria sido.ameaçado de morte.

"Esse rapaz SE}, hospedou
aqui (na pousada) ano passado,
e não pagou. Como ele estava

devendo e não tinha bons ante

cedentes, meu marido não dei
xou ele ficar. Mas depois, ficou
com medo de que o rapaz fosse

aprontar algilma coisa", comen
tou. O assassino também levou

Agua invadiu a casa de Andressa

Familiares e amigos ficaram chocadós ao ver o carro de Valter, que foi roubado e capotou em Nereu Ramos

o homicídio de Valter Go- lo, dentro do própria coso. Dois>"-
rkisch, 75 anos, foi o segundiJj, suspeitos, Vuldimor SimõeS; 30
o��cq;I;,ec oru,.�,p e'!li;;!1le- OQ0��' et Ric�{do ;a�Jth�!segt,,,271'
nos de u o "dio 1'14 de foram d.etidoS' na iemona posso.:'>!
oUtubro, Hàrto �.elmçJ; 76,.,_ fQ��,i �.q. Eles estãp.nolresídio Regio-..
assassinado no Bairro Rio Pau- nal de Joraguá do Sul.

-

Chuva volta a provocar alagamentos
Bairros Estrada Nova e TifaMartins registraram cinco, ocorrências na manhã de ontem

um relógio, um celular e cerca

de R$ 300 em dinheiro. A famí
lia acredita que o crime ocorreu

por volta das Ilh30, horário em

JARAGUÁ DOSUL

As chuvas que insisfuam. em
cair no fim-de-semana e na ma

nhã de ontem causaram mais

estragos no município. Dessa

vez, os bairros atingidos foram o

Estrada Nova e o TifaMartins. A
auxiliar de cozinha Rosane Paz,
36 anos, foi uma das vítimas do

alagamento. Moradora da Rua

.; José Martins, no Estrada Nova,
.

� Rosane mora na encosta de um
� barranco e afirma que o proble
� ma foi provocado,pela abertura

de um loteamento, acima da casa

que não havia ninguém na pou
sada. Aviúva estava em casa e o

filho, de 28 anos, no trabalho.
A Polícia Militar suspeita

dela. Ela acredita que o escoa

mento da água seria normalizado
se fosse feita uma abertura para
o ribeirão nas proximidades.
Na Rua Irineu Franzner, na Tifa

Martins, bastaram 30minutos de
chuva para que a água alcanças
se cerca deummetro de alturana
casa de Andressa Souza, 27 anos.
A dona-de-casa acredita que o

alagamento foi causado por um

problema na tubulação. Ela tam
bém critica a má qualidade da

água quando chovemais forte na
localidade. "Eu pago essa água. É

DAIANE ZANGHELINI

um descaso", reclama, acrescen
tando que o problema a impede
de lavar a roupa da familia.

Segundo o coordenador da
Defesa Civil, Maicon da Costa, o

órgão registrou cinco ocorrências
.

nos dois bairros namanhã de on
tem. Em outubro, foram mais de
100 atendimentos no município.
Na tarde de ontem, a reportagem
tentou entrar em contato com o

diretor do Samae, Luiz Fernan

do Marcolla, e com o secretário

de Obras, Gilson Gama, mas eles
não foram localizados.
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Aberto licitação pom unidade prisional
Verba para a obra está disponível, mas Prefeitura aindanão recebeu projeto

Hoje a Secretaria de Desen

volvimento Regional de Join
ville colocou à disposição dos
interessados a licitação para
construir a Unidade Prisional

Avançada de Barra Velha. Mas

mesmo com a licitação aberta,
ainda estão pendentes infor

mações técnicas que deveriam

ser fornecidas à Prefeitura do

mUnICIpIO para aprovação
da obra. ''A SDR pode fazer a

licitação, mas sem o projeto
executivo do empreendimen
to ela não poderá ser levada à

frente", afirma o controlador

municipal, Onofre Araújo Sil

va Júnior.
Na SDR as ações estão em

fluxo adiantado. Foram libe
rados R$ 2,2 milhões para a

construção e O edital já está
encaminhado. Para o Estado,
o prédio ficará em um terre

no do governo, com mais de
20 mil m-, no limite com São

João do Itaperiú. Só que a cer

teza não é compartilhada pelo
Executivo de Barra Velha. O

que não quer dizer que dis
cordem da necessidade de se

construir a unidade. "Não nos

opomos, mas sem termos em

mãos o projeto, não há como

aprovar", explica Júnior.
A pressa do governo do Es

tado está em, principalmente,
desafogar a lotação do presí
dio de Joinville e poupar enti

dades prisionais da região de
futuras transferências, para
onde são encaminhados os

detidos do município litorâ

neo. E para a cidade de Barra

Velha, a abertura de 72 vagas

para presos e o deslocamento

da delegacia para fora da en

trada da cidade dá condições
mais humanas aos detidos e

diminui a possibilidade de

fugas. Atualmente a delega
cia, que tem capacidade para

.

quatro detentos, trabalha com
uma lotação maior que 20 e

neste ano nove presos fugi
ram em duas fugas realizadas
em julho e em setembro.

Se tudo ocorrer dentro do

planejamento, a abertura dos

envelopes deve ocorrer às

14h45 do dia 24 de novembro

e a empresa vencedora deve
ser homologada em meados de
dezembro. Construção da nova unidade prisional irá evitar transferências para presídios da região como o de Jaraguá

Moto e caminhão envolveram-se em acidente entre Jaraguá e Guaramirim

Fim de semana com mortes

em vias fede.rais da região

oOJRRUO 1)0 POVO

O fim de semana foi tra
balhoso para os bombeiros da

região. Só erp. Guaramirim fo
ram registrados 14 acidentes
de trânsito, mais da metade
envolvendo motociclistas, in
cluindo o que matou Sidnei
Cordova de Oliveira, de 28

anos, na BR-280. Em Jaraguá
do Sul um ciclista foi vítima
de atropelamento e morreu

no local. A terceira morte

ocorreu em Araquari.
De acordo com informa

ções do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Guaramirim,

por volta. da uma da manhã

de sábado, na divisa de Gua
ramirim com Jaraguá do Sul,
Oliveira invadiu a contra-

mão provocando o choque
. transversal com o caminhão
conduzido por Jamir José dos

Santos, 30. Omotociclista não

resistiu ao atropelamento.
Em circunstâncias se

melhantes ocorreu a morte

de Pedro Carvalho, 49, em

Jaraguá do Sul, no Bairro

Nereu Ramos. O morador

de Jaraguá atravessava

a
.

rua com sua bicicleta

quando foi atingido trans

versalmente pelo Gol dirigi
do por Aguinaldo Siqueira,
25. Quando os bombeiros

chegaram o ciclista já esta

va morto.

Na cidade de Araquari,
quilômetro 71 da BR-101, o

motociclista Celso de Almei

da, com 33 anos, morreu ao

se chocar com um caminhão

coni placas de Osório, Rio

Grande do Sul, conduzido

por Deroci Callegaro, 25.

Preso suspeito
por tiroteio

A Polícia Militar capturou
neste fim de semana os dois

suspeitos de participarem da ten
tativa de homicídio que ocorreu

na madrugada de sábado pouco
depois das 4h. Expulso por estar
perturbando os freqüentadores
de uma danceteria do Bairro Vila

Lalau, Toni - também conhecido
com alemão - retornou com um

colega para acertar contas com

o segurança Antônio Simon
Neto.Foram dados dois disparos
e um atingiu Neto pelas costas,
perfurando seu pulmão.

Com ajuda de testemunhas
anônimas aPM chegouaAM.S,
de 24 anos, e à KJ.F, vulgo Em
nho, de 21 anos. Toni foi detido

por tentativa de homicídio e

Edinho por porte ilegal de uma
arma calibre 38. Ambos foram
encaminhados para a delegacia
e o caso foi assumido pela Po

lícia Civil de Jaraguá do Sul. O

segurança está internado no

Hospital São José.
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TIA É O ESCAMBAU
Nós mulheres temos certo antipatia
(completamente compreensível, aliás)

. com algumas perguntinhas ou frases

pelos quais possamos no dia o dia. E se

você ainda não ouviu nado do tipo:
"

Ei,
TIA, o senhoro pode me dizer os horas?",
se prepare... Um dia chego o suo vez.

. Mos, nado mais enlouquecedor do que
você estar provando uma calço, achar

que até ficou bem bonitinho e o vende
dora chegar e sugerir um número maior
Ou então quando suo amigo chego e diz:
"Vi seu namorodo ontem ...", assim, com
reticências mesmo. Ódio power eu sinto

quando me olham de pertinho e dizem:
"Você tem um ROSTO lindo". Ok, ok.. Po
rei por aqui!

POWER RED
Uma pesquiso publicado no revisto
Journal of Personality and Social Psy
chology mostro os poderes do "domo
de vermelho". Os entrevistados dis
seram considerar mais atraente uma

mulher que estivesse com roupas do
"cor do pecado" e que estariam disp
ostos o gostar mais dinheiro com elos

(aproveito e veste um vermelho cor de

sangue no hora de ir 00 shopping com

elei. A pesquiso, consistia em avaliar
fotos de "mulheres e dor "notas". As
fotos de mulheres vestindo vermelho
tiveram maior efeito sobre os entrev- .

tstados, Isso explicaria porque o ver- .

melho é o cor do paixão?

MULHER���������-

DIVÃ COM KELLY CHRISTINE OLIVEIRA

QUEM É VOCÊ: Uma pessoa que adoro estar com o família e com os

amigos. Não tolero mentiras e odeio hipocrisia. Sou batalhadora,
honesto, sincero e muito feliz.
TRABALHO: Realização profissional.
FAMíLIA: Meu porto seguro.
BElEZA: A beleza está no essência, no caráter, no brilho do olhar.

QUALIDADE: Lealdade .

DEFEITO: Teimosia.
PRAZER: Viver intensamente.
ESPECIAL: Minha cidade natal.
LIVRO: Crime e Castigo (Fiódor Dostoiésvsky).
FILME: A Espero de um Milagre.
PERFUME: Eternity.
HOMEM: Meu pai.
MULHER: Minha mãe.

SONHO (A REALIZAR): Morar no Praia.
UM LUGAR: Em Santo Catarina, o Lagoa do Conceição.
POÇÃO MÁGICA: "Quero, um dia, poder dizer às pessoas que nado foi em

vão, que o ornar existe, que vale o peno se doar às amizades, que o vida é

belo, que eu sempre dei o melhor de mim e que... valeu o peno".

MODELO GGGG... . nu

Consid�ran�o que o maioria d������::�����������:drã�
meraçao at� � 46, 48 porque �recem modelos lindos e perfeitos
nos most�u�����;������i� poro determinada loja porque não

:a��e: ::í encontrar o qU,e quer. Nõo serdia legqa��e�:egl:r���:�
'ginas do catalogo mostran o o

algumas po
I '? E se analisarmos que essas mulheres

podem encontrar �morpoart'am com o que vão gostar, desde que o

grandes pouco se I
,

compro lhe satisfaça. E poro se pensar..

, ,
'

OSCÃES
Quando eu ero adolescente aprendi o dirigir
numa Kombi, com meu cunhado 00 lodo, de
olhos amedrontados e respiração ofegan
te. Lembro ainda que numa das primeiros
vezes, um cachorrinho cruzou o frente do

Kombi, bem num cruzamento. Freei brus
camente e o cachorrinho ficou ali, vai, não
vai, indeciso poro que lodo correr. Fiz o que
qualquer pessoa normal faria (eu acho).
Dei o seta poro o esquerdo. E não é que ele
entendeu? Tudo isso pro dizer que muitos
vezes admiro mais o cães...

(\ e,

or/ROdrigo Tanus
CIrurgia Plástica e Microcirurgia

CRM-SC 13079 RQE 6360

CIRURGIA PLÁSTICA -

Depilação Definitiva à Laser
Microtransplante Capilar (cirurgia de caMce)
Upoaspiração Mamoplastia
Abdominoplastia Rinoplastia
Prótese de Mama Otoplastia (cirurgia das orelhas)
Cirurgia de Calvlcie Rejuvenecimento Facial

Agende sua consulta:
Consultório Joinville: (47) 3422-6225
Consultório Jaraguá: (47) 3275-0596
CUNICA DE ESTETICA ESPAÇO VITAL

êspeceüsta pela Sociedade Brasileira de Cirurgia PI�stica

FACULDADE
.;�X'(

CULTURA (IN) ÚTIL
De onde veio o expressão "amigo furo
olho"? Conto o lendo (e é lendo mesmo,

gente) que um líder tibetano de nome Fui
Há Zóy (ridículo), disputava os mulheres
cosadas por quem se apaixonava, em

duelos sangrentos com espadas. E vencia
os adversários furando o olho deles. Até o

irmão foi vítima do tal monge. Ele chegou
mesmo o oficializar seu "hobby" com uma

lei que obrigava que lhe informassem de
todos os cosamentos do região e qúe lhe

garontia ter o mulher que quisesse, logo
após a consumação do cosamento com o

marido propriamente dito. Quanto boba

gem. Pro quem não sabe, amigo furo olho -

é aquele que "pego" o mulher alheio. Pro
mim, isso tem outro nome e bem feio!

BISCOITO DA SORTE

Pronto poro mais um dio?

ROUPAS FEMININAS'ACESSÓRIOS

• Meu celular onda muito mal
criado, me dando alguns sustos.

Dia desses, me ligaram e no vi
sor apareceu meu número. Depois
liguei poro uma amigo e um tu
laninho me disse que o celular era
dele. Aí elo me ligo já em seguido
perguntando por que eu liguei poro
elo e não falei nado. Coisas bem
doidos. A tecnologia e suas folhas.

•• Esses artistas globais precisam
se sujeitar o coda coisa... Agoro tem
um quadro (mais um!) no Faustão,
chamado "de coro no muro". Uma
falto de bom gosto impressionante.
E a coro dos convidados, então?
Não sei de quem tenho mais peno,
se deles ou de mim que me sujeito
o assistir o essas coisas!

• Desconheço o autot mos adoro
essa frose. 'iodo manhõ, no Áfrico, •

uma gazela acordo,
-

sabendo que
deverá correr mais rápido do que o

leão, ou morrerá. Todo manhã, no
Áfrico, um leão acordo, sabendo

que deverá correr mais rápido do

que o gazela ou morrerá de fome.
Quando o sol surgir no horizonte,
não importo se você é leão ou gaz
ela. Importo é você corre[ Muito!"
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EXPOSiÇÃO

RETRATOS REVELADORES
Charles Zimmermann mostra imagens capturadas durante sua última viagem
As ilustrações que compõem o livro

"Terra Estrangeira", do escritor jaraguaense,
Charles Zimmermann, ganham destaque
dessa vez em exposição na Biblioteca da

Unerj. São aproximadamente 50 fotografias
que trazem a alma e mostram a vida de pes- .

soas encontradas durante algumas passa

gens do viajante.
"Terra Estrangeira" é a terceira obra da car

reira literária de Zimmermann. Dono de "Nos
confins do Oriente" e "Estrada para o grande
deserto" , o escritor direcionou dessa vez o

foco para as pessoas encontradas ao longo de
dez meses fora de casa. No roteiro, Amazônia
brasileira, Cuba, Colômbia, Peru, Indonésia,
Índia, Nepal, Palestina, Israel e Zimbábue.

"Foi quase que uma volta ao mundo.
Com grande alegria, quando parti, me pre

parei para, além de ser um implacável ob
servador, aproveitar a oportunidade de vi

ver uma interminável série de experiências,
com novos conhecimentos, descobertas e

vivências", conta o autor e também cronista

do jornal O Correio do Povo.

A exposição fica aberta até o dia 17 deste
mês e a entrada é gratuita. Já o livro custa R$ 35

e está à venda nas principais livrarias cidade.

Livro exploro o

lodo fotógrafo
de Zimmermann,
encantado pelas
imagens da índia
entre outras tontas

Nova Agência na Barra do Rio Cerro:

Rua Ângelo Rubini, 881

Ser completo

é estar sempre

perto de você.

Abra sua conta.
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLUNiSTA

Tipo: ruim
Homem gosta mesmo é de mulher ruim.

Não maldosa. Ruim, mesmo! Apesar de o

dicionário apontar os dois como sinônimos,
eu vejo diferença. A mulher malvada tem

urn instinto de Osama Bin Laden, mente,
inventa histórias, faz fofoca, cria intrigas e

é capaz de jogar o marido contra a mãe e de

pois passar o "três oitão" na hora da briga.
Já a mulher ruim não. Ela é ruim sem qual
quer ciência de que é assim. Desligada, faz
as coisas meio sem querer, e poucas vezes

se arrepende. A mulher ruim não fica por
baixo, não leva desaforo para casa, mas não

dá barracos públicos. Poucas vezes ela se

irrita com as chegadas tardias do maridão

e nesses momentos, o deixa de castigo. Ela
tem confiança em si própria e não tem pro
blemas em deixá-lo sozinho com os amigos,
Ocasião em que sai com as amigas e sequer
se dá conta da hora, chegando bem depois
do marido e encontrando este com os cabe

los em pé. E ela com um sorriso lindo expli
ca que estava com as "meninas" e que "foi
mal" ter chegado tão tarde. A mulher ruim

adora estar produzida e não faz biquinho
se o gato não a elogiar. Sua auto estima lhe
basta. E ponto final.

No domingo de manhã, ela pede com jei
tinho que o marido a ajude com o almoço
quando voltar do tradicional futebol do

mingueiro com os amigos. E se ele demora
além do esperado, ela se arruma e, sozinha,
vai almoçar fora, voltando a tempo de vê-lo

limpando os restos de pão com ovo que se

obrigou a comer. A mulher ruim não é cha
ta. Ela só sabe se impor. Infelizmente, a mu
lher ruim não está livre da traição, mesmo
com toda a sua auto confiança e amor pró
prio. Até porque a traição é um problema
genético dos homens e nem essa super mu

lher, está livre destes destemperos. Mas ela
sabe lidar com isso. A não ser que ele faça a

coisa muito bem escondida, sem dar vacilo
em público, ela vai rodar a baiana. Coitado!
Com mulher ruim não tem essa de chance,
tentativa e coisa e tal. Chifrou? Já era! Além
do olho roxo, dos colhões inchados e dos
arranhões na testa, ele terá que procurar um

novo lar ou voltar para a mamãezinha (que
por sinal a adora!) que já o tinha alertado e

avisado para o filho andar nos eixos. Falta
de aviso não foi. E não tem volta. Por que
faz parte da natureza da mulher ruim não

repetir os erros.
Eles gostam dessas mulheres. Por que elas

têm força, são auto suficientes e de confian

ça. Ela vai chegar na bucha e dizer na cara

do companheiro (lixando as unhas) se um dia
se interessar por outro alguém. E os homens

tentam andar na linha e fazer tudo direitinho.
Por que sabem que essas mulheres são para a

vida inteira. Só depende deles.

'.• elijanej@yahoo.com.br

NOVELAS
'

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SU l • (ine Mueller 3

• Cine Shopping 1
_

• Jogos Mortais V (leg)
.

• 007 - Quantum Of Solace (leg)(16h40, 19h, 21 hl O (14h, 16h, 18h, 20hlO, 22h - todos os dias)

- todos os dias) (14h30 - sex/sab/dom/qua/qui)

• Cine.Shopping 2
• Hi h School Musical 3 (Dub) (16h20, 18h40, 21 h
-todos os dias 14h - sex!sab/dom/qua/qui)

• Cine Shopping 3
• Jogos Mortais V (leg) (16h, 17h50, 19h40, 21 h30
-todos os dias) (14hl0 - sex!sab/dom/qua/qui)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• 007 - Quantum Of Solace (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21 hl O - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Os Mosconautas no mundo do lua (Dub)
(15h - todos os dias)
• As duos· faces do lei (leg)
(17h, 19h20, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• 007 - Quantum Of Solace (leg)
(13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22hl O - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• High School Musical3 (Dub)
(14h15, 16h45, 19h15,21h45-todososdios)

LIVRO

<'

£ EHen Singer

o MOTORISTA E

Motorista: mude
o seu destino

Em O "Motorista e o Milionário",
os respostas o perguntas sobre o linho
tênue que separo o sucesso do fracasso

profissional e financeiro surgem natural
mente 00 longo dos conversos de Arthur e
Jonathon. Assim como o motorista Arthur,
você pode mudar seu destino. Fazendo
escolhos mais conscientes e se concen

trar no realização de seus planos.

BLUMENAU
• Cine Neulllarkt 1
• 007 - Quantulll Of Solace (Dub)
(14h, 16h30, 19h10, 21h30 - todos os dias)

• (ine NeullIOrkt 2
• O.º7 - Qu�ntum Of Solace (leg) "

(14h20, 16h50, 19h40, 21h50-todosos dias)

• Cine Neumarkt 3
• Hjob SchOllI MusfcoI;ã (Duh�tj"
(14h10; 16li40, 19h20, 21h40:'" tod

.. Cine Neumarkt4
·I!!lue (ley)(14h40,19b-todososdias)
.41ltlm o H4(leg),{
16h20, 21h dos os dias)

• eine Neumarkt 5
• Corrido Mortal (ley) (14h30 - todos os dias)
• Pr0lTIessos.,de um C9ra de;p�u (le!l�j:.

'

(17h, 19h30, 22h - todos os dias)
,

DVD

Conheça o lado
animal da luta

Grande e desajeitado, Po trabalho no

coso de macarrão do família, enquanto
sonho em ser um mestre do Kung Fu. Seus
sonhos logo se tornam realidade. Mas
antes que percebo, o vingativo leopardo
Tai Lung está em seu cominho, e depen
derá de Po defender o todos.

NEGÓCIO DA CHINA
Evondro olho Diego. Matilde diz o Adriano que
Evandro quis falar sozinho com Diego. Diego se

emociono quando confirmo que o código era

"Vermelho 2274", Evondro diz à Motilde que
Diego é filho de Adriano, Antonella fico feliz.
livio diz o luli que não vai mais ser insultado,
Júlio se preocupo 00 saber que Diego descobriu

seu pai. O falso liu informo alguém em chinês

por rádio que o pen drive está no Porque dos

Noções. Adriano vibro porque tem um filho. Mo
rolanis diz que Edmorzinho é seu filho.

TRÊS IRMÃS
Dudo diz à Suzana que não gosto de Eros. Ben
to sugere o Dora que eles juntem o família no

praia. Eros foz um discurso dizendo que Violeta
tentou suborná-lo, e ele irá lutar o favor de
Praia Azul. Walquíria é seco com Suzana 00

receber suo visito no hospital. Natália se sente

mal e tem medo de perder o bebê. Valéria, Chu
chu e Vidigal dividem o dinheiro. Violeta fico
bravo ao saber que Marquinho foi à pralu com

Dora. Gregg recebe o passagem poro o Hawoi e
desconfio. Wolquíria não gosta de Woldete.

A FAVORITA
Augusto demite Diva. Irene choro porque
nõo conhece o marido. Donatela conto o Diva

que o filho dela está vivo, lora diz poro Irene

perdoar Gonçalo. Irene foz cs molas, foge dos

seguranças e viajo sozinho. Norton diz a Hol

ley que Floro quer acabar com o comércio de
Triunfo, Donatela ouve Holley dizer que Flora é

má. Catarina diz o Stela que nõo tolero mais

insultos de leonardo. Dedino encontro Domiõo,
Greice compro remédios poro ele. lora vê Floro
consolar Gonçalo. Irene encontro Copolo em

Paraty.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Draco e Telê usam seus poderes e matam os trn

ficantes. Valente e Gabriela fogem. Os mutontes
vão atrás deles. João oriento Drácula e Brom no

ataque contra Batista. Drácula falo que talvez

terá que atacar Sandro. Joõo se assusto. Gór
e Metamorfo se preparam poro fugir com os

bebês e Juli chego no hora. Valente e Gabriela
soem de moto pelo favela. Draco e Telê roubam
uma moto. A perseguiçõo continua. Gór enfren

to Juli e diz que nõo deixará os bebês com os

reptilionos. Juli aponto uma armo paro GÓr.

CHAMAS DA VIDA
Junior diz poro Pedro que é melhor prender
lipe, ele diz poro Junior avisar Cozé e Guilher

me. Gugo choro. Tomás e Ivonete se encontram.

Ivonete vai beijar Tomás e ele desvio dizendo

que o gravidez dela acabou com ele. Vilma ligo
poro um detetive e diz poro ele investigar Pedro,
querendo descobrir alguma coisa e tê-lo no sua

mõo. Junior conto poro Cazé e Guilherme que

Miguel pegou lipe tentando violentar Vivi. Cozé

fico bravo e se revolto. Junior diz poro Cozé que
Pedro foi no reservo caçor lipe.

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

DIVIRTA-SE

Vizinho
Um sujeito estranho bate à porta de uma
distinta senhora. Ao abrir ele começa a lhe
fazer perguntas.
- Bom dia, a senhora tem filhos?
- Não senhor
- Tem cochorro ou gato?
- Não senhor
- Tem rádio ou algum auto-falante potente?
- Também não.
- Toco algum instrumento?
- Não... Mas seró que eu posso saber por que
tantas perguntas? O senhor é fiscol? Trabalha
em algum Censo?

,

- Não, minha senhora. E que eu estou
interessado em comprar a cosa ao lado!

Apresentadora
vai para a Band
Após meses de negociação, Adria
ne Galisteu finalmente fechou
contrato de dois anos com o Bond.
"Estou aliviado", disse elo 00 jornal
Extra. Segundo o apresentadora, seu
último mês foi tenso. Silvio Santos
fez de tudo poro que elo renovasse o

contrato com o SBT. Galisteu chegou
a negociar com o GNT, canal o cabo
do Rede Globo. Seu novo programo
estréio no Bond em março de 2009.

Falabella pode
deixar programa
Miguel Falabella cancelou mais uma

gravação do programo humorístico
Tomo lá do Cá, alegando que o texto

(que é dele em conjunto com outros

redatores) estava ruim. Comento-se
no Globo que Cláudio Paiva, do "A
Grande Família", poderá substituí-lo.
Além de escrever e atuar no humo

rístico, Falabella também é autor de

"Negócio do China", que tem baixo

audiência, e onda estressado.

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também

nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

SOLUÇÃO
Muitos nuvens em todos regiões, com
chuva isolado devido à circulação marítimo.
Temperatura com pouco variação por causo do
cobertura de nuvens. Ventos frocos e moderado.

� Jaraguá do Sul e Região

QUARTA
MíN: 18 C
MÁX: 23° C .��
Chuvoso

HOJE

MíN:19°COMÁX: 25° C "I' ,

Chuvoso

lSI ÁRIES

4.��'
(20/3 a 20/4)

......1' Algo se transfor-

�.\ ma lentamente
dentro de você. Uma

sensação de que o amor vale a

pena faz seu coração se abrir.

Não deixe que medos ancestrais

atrapalhem esse ótimo momento

de paz. A vida é feita desses pe

quenos momentos de plenitude_

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A vida profissional
começa a receber

algum contorno.

A partir do final do mês você

já começa a sentir novos ares

em sua vida especialmente
nesse setor. Faça planos agora
sem medo de errar. O Universo
finalmente volta a colaborar.

� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
:. ') Os problemas

� u.--: familiares estão

chegando ao fim e'
você devewltar sua energia para
a estruturação de seu trabalho.

Chega de pensar em problemas,
arregasse as mangas e coloque
suas mãos na massa. Os relacio
namentos pedem paciência.

r ""
CÃNCER

�;.__�� ����a2a���� está
: ; pesada e você não

consegue limpar
seus pensamentos. Procure me

ditar e se entregar. Faça de tudo

para deixar o controle de lado e
acreditar que dará certo, apesar
das confusões, você conseguirá
chegar aonde deseja.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
O Universo pede
neste momento que
você se aperfeiçoe

mais em sua profissão. Cursos
de especialização são bem
vindos e as energias estão fa
vorecidas até o final do mês. Os
amores serão revistos e alguns
compromissos vão acontecer.

TOURO
(21/4 a 20/5)
O peso em seu

coração começa a

ser dissipado com

a saída de plutão de Sagitário.
Agora o foco de sua vida muda.

Os assuntos relacionados à

religião e filosofia começam a

mexer com você profundamente.
Haverá mudanças nesse sentido.

MINGUANrE NOVA

QUINTA

MiN: lJO C
MÁX: 25° C
Nublado

#
LIBRA

(23/9 a 22/10)
Fase ótima para
colocar as finanças

.

emordem.
Investimentos de médio e curto

prazo também estão favorecidos.

Todos seus valores devem ser

reavaliados para você ter mais
claro o que quer para sua vida. A
vida familiar pede atenção.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
A sua agressividade
tão conhecida agora
passa por uma
revisão. Agora você

já sabe o que deve fazer e muitas
coisas começam a fazer sentido.
Por isso o que mais precisa neste

momento é se permitir curtir os
últimos acontecimentos.

'

CBESCENTE CHEIA

� 5/11 13/11

SEXTA

Mí�: 17° C r<;'-;MAX:26"C�
Nublado

- SAGITÁRIO

•..... (22/11 021/12)
Finanças passam
por expansão e
você consegue

compreender owlor dessa ener
gia. Mas muita coisa wi mudar,
mudanças profundas em sua

vida material e em seus valores
mais caros. Essa é a promessa de
Plutão-em Copricórnio para wcê.

CAPRICÓRNIO

(22/12 a 20/1)
,..[. E hora de você

olhar para o lado
invisível da vida.

Muito pragmatismo pode obscu
recer sua intuição e percepção
de coisas e situações que exijam
mais sensibilidade e compreen
são. A vida familiar pede mais
corinho e amor de sua parte.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA. 11 DE NOVEMBRO DE 200B

ANIVERSÁRIOS

10/11
Adalcio Demetrio
Adeina Fontana
Antenor Galvão
Bernardo Panstein

Douglas Ciconeli Kuhn
Fernanda Luize Bledorn
Gabriel Muller
Gerda Volkamann
Giovani W. Menzzalina
Iverson Domingos Gasda
Ivo João Bortolini
Lira Bettone
Manoel Araujo
Marco Aurélio Baruffi
Max Marcos Cerutti
Michel Schweinle
Rafael Marcos Vieira

Rodrigo José Postai
Roseli Gessner
Selma Maria Alexandre
Sidnei A. Stinghen
Sueli Viergutz
Valdemar Corrêa
Wilson Edir Skalel

11/11
Carlos Roberto de Assunção
Caroline Pacheco
Cecília Rezende
Clarice Maria Ferreira
Denise Ribeiro

Diego Rosa
Dorilde L. Schmoeller
Erciede José Postai
Evanildo Kinen
Fabricio Luiz Bertoli
Guilherme Kanigoski
Helena Lux
Heriberto José da Silva
lido Pereira
Irineu Engel
Izabella G. Schri)eder
Jocy Mara Nogueira
Jucelei Karina Piazetzni
Juvino Formigari
Luciana Leite Kath
Luiz Carlos Zimmermann
Nelson Celestino
Nelson Krenke
Nicole do Costa Rodrigues
Odair José da Silva
Paula da S. Moreira
Rafaela de A. Ribeiro

Rodrigo Uttpatel
Rosangela C. Vicente
Saionara Prestini
Santilha Martendal

Stefany Gessner
Terezinha Raulino Bullauf
Viimar Guimarães
Wellayne Fredmann

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Por mais que você
tenha se metido
em encrencas

nos últimos anos, se fizer uma

avaliação detalhada perceberá
que esteve protegido p!)r uma

força maior. É hora de se dedicar

a essa força e aprender algumas
respostas no plano da vida.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Saturno impede
que você consiga
olhar definiti

vamente ao novo em sua vida.
Procure entender os artifícios:
existe medo por trás e você deve

tê-los claros. Enquanto não olhar

para isso, não conseguirá dar
continuidade a seus planos.
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47 anos de transformações. Parabéns Massaranduba!

..

Com uma extensão

próxima aos 375 quilô
metros quadrados, o

município tem grande
parte do território toma

do pelas lavouras, em

suma, as de arroz. Na
contramão da média

estadual, isso reflete em

cerca de 50% da popula-

ção trabalhando no meio

rural, realidade esta que
dá à cidade o título de
mais agrícola do Vale.

Dos cerca de sete mil

agricultores massarandu

benses, a maioria perma
nece nas áreas rurais por
causada rizicultura.
Além das arrozeiras, a

Piero Ragazzi

cidade também tem

destaque no cultivo de
banana. São mais de 50

mil toneladas produzidas
a cada ano. Para comple
tar, ainda possui como

principais fontes de renda
a criação de frangos, o

corte de palmeira real, a
indústria e o comércio.
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Massaranduba, parabéns pelos 47 anos de emancipação!
O grupo Zanotti se orgulha em fazer parte desta história.

. c om.• www.plastjeoszanott

HISTÓRIA

Município do Vale
do Itapocu foi
emancipado duas
vezes e até já
trocou de nome

Terras produtivas
ajudaram na fixação de

imigrantes alemães,
italianos, poloneses e

açorianos na cidade

Uma espécie bastan

te abundante no territó

rio brasileiro, mas que
nada tem a ver com o

arroz, atualmente tão

comum no Vale do

Itapocu. Ao invés do

grão, foi uma árvore a

inspiração para o nome

de uma das mais recen

tes cidades da microrre

gião. A maçaranduba,
dona de madeira escu

ra, resistente e homoge
nia, perdeu a "ç" e se

transformou em municí

pio efetivamente no dia

II de novembro de 1961.

Mas, antes disso

acontecer, ele teve de

ultrapassar alguns
obstáculos. Colonizada

por alemães porvolta de

1870, Massaranduba

logo significoU terra

próspera para os imi

grantes. Em pouco

tempo, a produção rurál
tomou conta das áreas

de Campinha e Patri

mônio. Na seqüência, o
agrimensor Oscar

Shipmaann fez a divi

são de lotes e os cedeu,
mediante aluguel,' aos
arrendatários.

Já no início do século

20, o local também serviu

à fixação de famílias

saídas da Itália e da

Polônia. Anos depois, foi
a vez dos açorianos. No

primeiro censo realizado

no 9° Distrito Municipal,
em meados de 1920,
6.216 pessoas o habita

vam. Oficialmente, Mas
saranduba foi constituí

da quase três décadas

após, quando ocorreu o

desmembramento de

Blumenau, Joinville e

ltajaL Instckrdo em 1949,
a cidade ganhou a

Piero Ragazzi

emancipação, no entan

to, a independência
pouco durou.

A nova tentativa de

fundação definitiva

ficou para 1961, porém,
o município acabou

virando Adolfo Konder.

O título desagradou. Um
abaixo-assinado da

comunidade obrigou o

retorno à denominação
inicial e, no mês de

novembro, RicardoWitte

assumiu de forma

provisória a localidade.

BRA��Lj
participamos e compartilhamos o sucesso e a qualidilde de vida de Massaranduba nestes 47 anos. Parabénsl

Loja Massaranduba • Rua Pe. Silvio Michelluzzi, sino • Bairro: Guarani-Mirim • Fone: 47 3379-1429

Loja Jaraguá do Sul • Rua Fritz Bartel, 77 setes . 2 e 3 • Bairro: Bependi • Fone: 47 3273-1008

ESPECIAL - O CORREIO DO POVO
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NO CAMPO

Rizicultura movimenta economia
Cidade tem 50%
da população no

meio rural e é a

mais agrícola do
Vale do Itapocu

Dos quase 14 mil
habitantes de Massaran

duba, metade semantém
no campo apesar da

industrialização que a

cadadia se intensifica no
Vale do Itapocu. Essa
realidade dá à cidade o

século passado e, desde

então, muita coisa

mudou. Naqueles anos,

o grão era plantado de
forma totalmente artesa
nal. Cabia às mãos do
rizicultor abrir barran
cos e depois despejar a
terra no banhado. Tudo
isso com o objetivo de
nivelar o local o suficien
te para iniciar o cultivo,
geralmente, a partir de
sementes de porte
significativo, porém, de
baixa produtividade.

Depois de passar anos
plantando arroz com as

próprias mãos, os rizicul

tores de Massaranduba

finalmente tiveram aces

so à tecnologia. O arado

deu aos arrozeiros a

oportunidade de modifi

car um pouco a forma de
trabalho a partir da
criatividade. Sem a

César Junkes

Fone 47 3379-1381

Tratores:
a evolução
do processo

A força humana, os

cavalos e os bois passa
ram a ser substituídos
com a chegada das

máquinas ao meio rural.
Mas, hem tudo tinha
tamanha eficácia como

na atualidade. Logo que
apareceram, os tratores

eram pesados e para-
Piero Ragazzi vam em meio às arrozei

raso Como a terra preci-

Para o secretário de Agricultura, Amantino Dall
'

Agnol, é
precisomanterapopulação na lavoura

condiçãodeentrarcomos

cavalos na lavoura, eles
acabaram utilizando a

força hUmana para puxar
o equipamento. Eram
necessários cincohomens
na execução do serviço.
Mais tarde, após adapta
ções no aparelho, os :

animais entraram de vez

naprodução.

ESPECIAL· O CORREIO DO POVO

título demais agricola da
microrregião e, ainda, O arado surge e facilita o trabalho
coloca o município na

contramão do cenário

visto em grande parte de
Santa Catarina. Isto

porque, a média estadu
al chega a 80% da popu

lação vivendo no meio

urbano e somente 20%
no rural.
M contrário do que

pode párecer, o panora
ma é tido como positivo
em Massaranduba.

Conforme o diretor de

Agricultura e Meio
Ambiente da Prefeitura,
Amantino Dctll

'

Agnol,
quanto maior o número

de pessoas se dedicando
à lavoura, melhores são

as condições sociais da
localidade. "Temos de
evitaraomáximo o êxodo,
assim não há tantos

problemas de segurança,
saúde", enfatiza.

Entre os cerca de sete

mil agricultores massa

randubenses, a maioria

permanece nas áreas

rurais devido à rizicultu
ra. O plantio do arroz

movimenta a economia

da cidade desde os seus

primórdios. Segundo
dados históricos, as

primeiras. arrozeiras
surgiram no início do

sava permanecer en

charcada para o cultivo,
os equipamentos aca

bavam atolando.
No entanto, para a

sorte dos agricultores, o
processo ainda sofreu

outras importantes
evoluções. Os tratores

ficaram mais leves,
menores e ganharam
tração nas quatro rodas.
Devido a isso, entraram
efetivamente na rizicul

tura e só voltaram a

dividir espaço com as

engenhocas anteriores

quando alguns crcessó
rios foram oferecidos

pelos fabricantes.

Plantio manual deu lugar
aos tratores, equipamentos
imprescindíveis à
rizicultura hoje
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CAPITAL DO ARROZ

Fotos: César Junkes

Cidade é a principal produtora do grão em SC

A cada ano, os

rizicultores de
Massaranduba

colhem cerca de

1,2 milhão de
sacas

Sete mil hectares

dedicados exclusiva

mente à rizicultura. Esta é

a paisagem vista por

quem se aproxima de
Massaranduba. Consi

derada a capital catari
nense do arroz, a cidade

vende- 1,2 milhão de

sacas do grão a cada

ano. Isso representa 60

milhões de quilos do

produto colocado no

mercado consumidor

brasileiro, em suma, do

Rio de Janeiro, Paraná,
São Paulo e da região
Norte. Quase 800 famíli

as são responsáveis por
esteplantio significativo.

Os números massa

randubenses ajudam
SantaCatarina amanter

a segunda colocação no

ranking de maiores pro
dutores do país. Entre 7%

e 10% de todo o arroz

posto da mesa da popu

lação no Brasil sai das

plantações do Estado.

Mesmo assim, é impossí
vel competir com o vizi

nho Rio Grande do Sul,
que detém 65% do cultivo
e permanece no topo da
lista anoapós ano.

Mas, a vice-liderança

não parece desanimar

ninguém. Em pleno
desenvolvimento da

safra, os arrozeiros têm

boas perspectivas para
o término de 2008 e início

de 2009. Segundo o

diretor de Agricultura e

Meio Ambiente da

Prefeitura, Amantino

DellAgnol, a próxima
deve abrir resultando

ganhos acima dos R$ 30

por saca aos rizicultores.

Em 2006, por exemplo, a
média de preço de

venda estagnou em R$
20,48, conforme dados

do Instituto Rio Gran

dense deArroz.
Noentanto, aempolga

ção tende a ser reprimida
por causa dos gastos ge-

rados pelo plantio. O pro
blema maior é a alta dos

insumos. Considerando a

última colheita, os valores
de compra de fertilizan

tes, por exemplo, subiram
até 100%, o que acaba

reduzindopartedoslucros.

Banana caturra em segundo lugar
Fruta também é
considerada

importante fonte
de renda no

município do Vale
do Itapocu

Além do arroz,

Massaranduba também

tem importância quando
o assunto é a bananicul

tura. Segunda principal
fonte de renda dos

agricultores, a produção
da fruta alcança as 50

mil toneladas ao ano.

Essa quantidade equi
vale a dois milhões de

ca�asde20quiloscada
em apenas 12 meses de

colheita. Estima-se que
a cidade tenha cerca de

350 produtores.
O setor agrário do

município ainda é com

pletado pela criação de

�
.,�

....

Com cerca de 350 bananicultores, município comercializa 50 mil toneladas por ano

frangos de corte. A tercei

ramaior fonte de renda de

quem vive no meio rural

está presente em 120

propriedades existentes

na cidade. Nelas, são

abatidas dez milhões de

aves anuahnente.

Como alternativapara
alavancar a renda
familiar muitos massa

randubenses reservam

parte - dos terrenos ao

plantio de palmeira real.

Porém, não existem

informações precisas a

respeito de quantos
agricultores e nem de

qual o tamanho da

produção resultante

desse trabalhoadicional.

Cidade coloca todo o

arroz cultivado no

mercado consumidor
brasileiro porque a

produção seria
insuficiente para

consolidar a exportação

Economias

suplementares

Não só da agricultura
vivem os habitantes de

Massaranduba, apesar
. da importância do setor

rural para a cidade. As

indústrias também pos
suem papel fundamental
na geração de empregos.
Em grande parte dos

casos, elas são de benefi

ciamento de arroz, têxteis,
móveis, esquadrias,
produtos químicos,
plásticos e metalúrgicos.
Na seqüência, como

economia terciária ainda

háocomércio.

(
I
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FALA XARA!!
li em um jornal, no fim de semana,

que o ministro da Defesa de Israel,
Ehud Barak, anda falando na possibi
lidade de reação militar ao programa
nuclear do Irã. Ainda bem que com

Obama, o Barack é mais embaixo.
Falando nisso, a epidemia de "oba
mamania" anda atacando o planeta, ,

e não poupa ninguém. Até mesmo o

Michael Jackson- o próprio- está com

vontade de ser negro de novo!

"MIMO
Adorei, de verdade, o
"mimo"que recebi do loja
Voiló, dos minhas queridos
amigos Carolina Veloso e

Claudio Utech. Um luxo e

de muito bom gosto como
"é o loja odm,inistrado pelo
duplo. Valeu mesmo,

REVIRAVOLTA
Sniff...Aquele professor "vitaminado"
que d1Jda de casinho com a mulher de
um aluno, 'pelo visto não está vivendo
uma história legal. Os amigos dizem:
antes o moço era sorridente e alto as

tral, agora anda fechado e mau humo
rodo. Ui!! Ou o motivo é outro?

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a minha amiga lise
te. Ela é uma funcionária destaque, da
casa Geraldo, que trocou idade ontem
e sempre lê esta coluna para ficar por
dentro das melhores novidades de nos

sa sociedade.

" Há o suficiente no

mundo poro todos
os necessidades

humanos; nõo há o

suficiente paro o

cobiço humano."
GHANDI

• Tem novidade para a rapeize
que participar da próxima

Av. Mal. Deodoro da Fonseca edição da festa Flora Style, dia
819 - centr,o - Jaraguá do Sul

22 de novembro, na Flora &

Botequim. O chope é free até a

1 da manhã. As 100 primeiras
pessoas ganham Absinto Ice.
Além disso, tem a presença
musical do DJ Naomi. Que
belezura.

• Dia 22 de novembro o boa

gente, Edson Reinke - que
atualmente reside em Campos do
Jordão- aterrissa na cidade. Viró

para rever amigos e familiares.

• Dia 20 de novembro, no lon-
don Pub, tem a festa de 10 anos

da revista Nosso e lançamento do
site: www.moagoncalves.com.br.
A banda Nino, grupos de pagode
e mais o DJ Marcelo luiz vão
animar a noite. Além disso, tem
muito desfile de moda.

• Muita gente jovem e bonita
circulou sóbado, durante mais
uma ediçóo da festa Mares do

Sul, no Baependi;

• Agendem. Nesta sexto-feira,
véspera de feriado, tem OJ Puff, I •

um dos melhores do Hip Hop no

.

....."

J Brasil.

• Amanhã, mais conhecida como

quarta-feira, tem a Noite da

Picanha, na Pizzaria Máster, em
Cf) Guaramirim.ur

::;
('3,
z
o

• Ignorante não é aquele sem'"
«
ti:
«

instrução; é aquele que não:;;:

.. <,
o

conhece a si próprio,«
o-
-c

S
=>
>
õ
• Com-essff, fum!

A jornalista Patrício Pozzo reuniu os amigos mais chegados, no último quinto-feira,
poro comemorar com muito energia positivo o idade novo

KAROL
Hoje gente, por favor, não ousem dei
xar de ligar para a minha guerida ami

ga Karoline Micheluzzi. E bem nesta

terça-feira, que a bonitona recebe as

merecidas homenagens em função de
mais um aniversário. Estão esperando
o quê? liguem já.

GATINHA MALVADA
Olha só essa. Na Colômbia, nasceu

um gato que tem patas traseiras de
coelho, come legumes e salta. É a sen

sação do momento. Bem, nesse caso

ninguém vai poder reclarpar de comer

gato por lebre.

NABOA
Silvana Lopes continua arrasando

corações por onde passa. Sábado na

festa Mares do Sul, ela estava deslum
brante. É isso aí garota.

A FILAANDA
Deram ponto final no namoro, o boa

pinta Carlos Sidral Filho e a lolita,
Maria Tereza Serpa, sempre linda e

des£olada. A mocinha já cirçvla livre,
leve e solta nos lugares da moda, na

companhia de suas amigas. É como

dizem os jovens: "a fila anda".

CASAL DESTAQUE
Continua firme e forte o amor do casal
Ismar Lombardi e Eliane Lorenzzetti.
Continuem assim.

TURNÊ
A Cio. Alma livre, pilotada pela amiga
Mery Petry, está em turnê pelo estado
com o Espetáculo: Tem xente uma FéisL
Hoje eles se apresentam em Lajes, no
Teatro de Bolso, do SESC.

A bonito Heloisa Hinnig, durante mostro de artes
do suo mãe, a artista plástica Valdete Hinnig

�P"p;,afiiiia
Disque-entrega

3215-1689 -

TE CONTEI!
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NO BOLSO CONCURSO

.Mensalidade escolar INSS abre vaga para analistas
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou ontem, no "Diário Oficial

da União", o edital do concurso público para o cargo de analista do seguro social
com formação em serviço social. Está prevista a contratação de 900 profissio
nais, que irão trabalhar na área de perícia médica_ Eles serão responsáveis pela
avaliação da incapacidade de pessoas portadoras de deficiência para acesso aos

benefícios de prestação continuada. O salário inicial é de R$ 3.586,26. Em Santa

Catarina são 32 vagas. Os assistentes sociais irão atuar na rede de Agências
da Previdência Social, que somam cerca de 1.200 em todo o país.A inscrição,
que custa R$ 50, poderá ser feita pela internet, no site da Fundação de Apoio a

Pesquisa, Ensino e Assistência (Funrio) (www.funrio.org.br). a partir de ontem até
as 23h59 de 10de dezembro.

fica 1 0% mais cara
Mas cada instituição vai calcular novo preço

A crise econômica e o au

mento da inflação afetarão em

Z009 o bolso dos pais de alunos
de escolas particulares. O au

mento no valor das mensalida

des será em média de 10%, cal
cula o presidente da Federação
Nacional das Escolas Particula
res (Fenep), José Augusto Lou

renço. Segundo ele, cada escola
calcula o aumento de acordo

com seus custos e tem autono

mia para fazer os reajustes.
De Z007 para Z008, o au

mento no valor das mensali

dades em estabelecimentos

particulares de ensino foi de

8%. Segundo Lourenço, esse

crescimento de Z% no reajuste
se deve inflação registrada esse

ano e s turbulências dos merca
dos econômicos. Como as esco

las só podem ajustar o valor das
mensalidades uma vez ao ano,

é preciso prever os gastos do

ano seguinte.
"Costumo dizer que cada

diretor precisa ter uma bola de
cristal em cima da mesa e fazer

previsões para 2009. Infelizmen

te a inflação desse ano foi muito
maior do que a do ÇIIlO passado
e todas as escolas precisam levar
isso em conta. O futuro da nossa
economia é uma incógnita, mas
o aumento da inflação é uma ten-

dência", prevê, Valores devem ser revelados 45 dias antes do início das aulas·
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

Dica 27:
VIMOS OU VIEMOS?

Quanto ao verbo vi dr, evemos usar vimos
quando se trata de .

'

açao presente; e viemos
quando se trata de .

'

O
açao passada. Exemplo'

ntem, viemos aqui e não o
'

. encontramos' porISSO hoi '
r

, Je, vimos, novamente '

. .

' procura-lo N
tradlClonalintroduçãodos ofi "

. a

.
CIOS, diga-se paisvimose não viemos.

' r

Um oferecimento:

Doas Rodas
Industrial
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ECONOMIA----------

MERCADO FINANCEIRO

Juros continuam sem

BRASíLIA
A taxa básica de juros deve

ficar em 13,25% no final de

2009, e não mais em 13,38%,
como projetado pelos analistas
do mercado financeiro. Para

este ano, a expectativa é de

que os juros básicos não sejam
alterados dos atuais 13,75%.
A próxima reunião do Comi
tê de Política Monetária (Ca
pam), que define a Selic, será
em dezembro. As estimativas

constam do boletim Focus,
publicação semanal elaborada

pelo Banco Central com base
em projeções de analistas de
mercado sobre os principais
indicadores da economia.

Sobre o crescimento da
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X Taxo básico de juros nõo sofre aumento e deve ser mantido até final de 2008, poro 2009 previsõo é de 13,25%

variaç��s neste an�
Analistas mantêm a previsão de 13,75%

Investimento

estrangeiro
A projeçóo do investimento estrongeiro

direto, em 2008, foi mantida em USS 35 bi
lhões e redl1lida de USS 30 bilhões poro USS
26 bilhões, em 2009. Os analistas aumenta,
rom a projeçóo de R$ 2 poro R$ 2,05 no valor
do dólar no final deste ano. No final de 2009,
a estimativa�u para R$ 2,01.

economia (PIE - Produto In

terno Bruto -), os analistas
mantiveram a projeção para
este ano de 5,23% e de 3%
em 2009. Para o crescimento

da produção industrial neste

ano, os analistas aumentaram

a expectativa de 5,50% para
5,77%. Em 2009, eles esperam
crescimento de 3,70%, contra
3,80% da estimativa anterior.

Os 'analistas projetam a

dívida líquida do setor públi
co em 39,50% do PIE, ante a

expectativa do ano passado
de 40%. Para 2009, a estima

tiva caiu de 39% para 38,50%.
Quanto menor a relação entre

dívida e PIE, maior é a con- .

fiança do investidor na capa-

RESTITUiÇÃO

Receito libera
consulto ao 6° lote

AReceita Federal do BrosilliberOlfon
tem a consulto ao 6° lote de restituições
do IR 2008 (Imposto de Renda do Pessoa
Física 2008). Para conferir se o dinheiro
foi liberado, o contribuinte deve acessar

o site da Receita ou ligar poro o telefone
146. Será preciso informar o CPF.

cidade do Brasil honrar seus

compromissos.
Os analistas mantêm a pro

jeção de déficit de US$ 30 bi
lhões no saldo das transações
correntes (todas as operações
do Brasil com o exterior) em

2008, mas alteraram o resul
tado negativo de 2009 de US$
32,1 bilhões para US$ 31,65
bilhões. Quanto ao superávit
comercial (saldo positivo das

exportações menos as impor
tações), a estimativa para 2008
foi ajustada de US$ 24 bilhões

para US$ 23,82 bilhões. Em

2009, caiu de US$ 13,05 bi
lhões para US$ 13,03 bilhões.

AGÊNCIA BRASIL

CRISE

Inflação aumento

oútra vez
A projeção de analistas de mercado

poro o índice de Preços 00 Consumidor'
Amplo (lPCA) neste ano passou poro
6,40%, o quinto alta consecutivo. A es·

timativa anterior havia sido de 6,31%.
Poro o próximo ano, o valor deve subir
de 5,06% paro 5,20%.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------NACIONAL

REFORMA TRIBUTÁRIA

Parecer deve entrar
na discussão de hoje
Substitutivo permite criação de contribuições
SÃO PAULO

A Comissão Especial da
Reforma Tributária discutirá

hoje o parecer do relator, de

putado Sandro Mabel (PR-GO).
Segundo a Agência Câmara,
a discussão teve início na se

mana passada. O substitutivo

apresentado por Mabel permite
a criação de pelo menos mais

duas contribuições sociais.
Uma delas poderá ser sobre

movimentação financeira, em

substituição à extinta CPMF

(Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira), e

outra sobre grandes fortunas.
Paralelamente à reforma tri

butária, a Câmara já aprovara
em junho projeto de lei que ten
tava recriar a CPMF sob o nome
de CSS (Contribuição Social

para a Saúde). A proposta, con
tudo, acabou abandonada pelos •

governistas antes de ir ao Sena

do. É que a contestação jurídi
ca da oposição mostrou que,

para existir, qualquer tributo
precisa estar previsto na Cons
tituição. O substitutivo de
Mabel tenta, agora, contornar
esse obstáculo - introduzindo

na emenda constitucional da
reforma tributária permissão
para o governo criar contribui

ções por lei complementar.
A rigor, o texto deMabel per

mite criar aindamais contribui

ções "destinadas à manutenção
ou expansão da seguridade so

cial", desde que não tenham o

mesmo fato gerador ou base de
cálculo dos tributos discrimina
dos na Constituição. O relator

sugere introduzir no texto cons

titucional uma nova base de
incidência de uma futura con

tribuição para o financiamento

da seguridade social, que são

as grandes fortunas. Nenhum

desses dispositivos estava pre
visto na proposta de reforma
encaminhada pelo governo ao

Congresso. O substitutivo de
Mabel foi questionado pelo
PSDB e pelo DEM. "O novo

texto desconsidera toda a luta
do Congresso, que rejeitou a

CPMF, e permite que ela seja
recriada por meio de lei com

plementar", atacou o deputa
do Paulo Renato (PSDB-SP).

sss

Comissão da Reforma Tributária discute hoje parecer do relator, Mabel

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

E D I T A L CONCORRÊNCIA N° 164/2008

SECRETARIA DE URBANISMO

TIPO TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: Contratação de pessoa juridica para a locação, implantação/instalação, gerencia
mento, operação e manutenção de sistema de fiscalização eletrônica veicular por equipamento

tipo fixo com display externo de velocidade medida que capte imagem de flagrante de infração e

permita a identificação de placa de todos os veículos automotores, bem como o suporte técnico e

materiais necessários e processamento, cadastramento e arquivamento em meio eletrônico das

anotações de infrações e dados estatisticos, tudo nas formas, quantidades, especificações técni

cas e demais condições expressas neste Edital e Anexos. TIPO: Técnica e Preço. REGIME: Exe

cução indireta por preço global. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 08:30 horas do dia 29 de dezembro

de 2008, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro:

Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul (SC). ABERTURA DOS ENVELOPES: 09 horas do mesmo

dia, na Sala de Reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. OBTENÇÃO DO EDITAL:

Poderá ser adquirido na Coordenadoria 'de Licitações e Contratos da Prefeitura, no horário das

07:30 horas as 13:30 horas, em dias úteis a partir de 12 de novembro de 2008, mediante paga

mento da taxa de R$ 30,00 (trinia reais).
O VALOR GLOBAL MÁXIP!lO DO CONTRATO ORIUNDO DESTA LICITAÇÃO É DE: R$

2.089.268,16 (dois milhões, oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezesseis cen

tavos). INFORMAÇOES: Poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo fone O" (47) 2106-

8085/2106-8058/2106-8195, ou pelo fac-slmile O" (47) 3370-7253, ou ainda pelo e-mail rase.

compras@jaraguadosul.com.br.
.

Jaraguá do Sul (SC), 5 de novembro de 2008.

MOACIR ANTÔNIO BeRTOLDI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

E D I T A L CONCORRÊNCIA N° 165/2008

SECRETARIA DE URBANISMO

TIPO TÉCNICA E PREÇO .

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a locação, implantaçãolinstalação, gerencia
mento, operação e manutenção de sistema de fiscalização eletrônica veicular por equipamento

que capte imagem de flagrante de infração de excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho

e parada sobre a faixa de pedestres e permita a identificação de placa de todos os veiculas auto

motores, bem como o suporte técnico e materiais necessários e processamento, cadastramento

e arquivamento em meio eletrônico das anotações de infrações e dados estatisticos, tudo nas

formas, quantidades, especificações técnicas e demais condições expressas no Anexo I deste

Edital e demais Anexos. TIPO: Técnica e Preço. REGIME: Execução indireta por preço global.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA EN

TREGA dos ENVELOPES: até as 11:30 horas do dia 29 de dezembro de 2008, no Setor de

Protocolo desta Prefeitura, sito na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha

- Jaraguá do Sul (SC). ABERTURA DOS ENVELOPES: 12 horas do mesmo dia, na Sala de Reu

niões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. OBTENÇÃO DO EDITAL: Poderá ser adquirido
na Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura, no horário das 07:30 horas as 13:30

horas, em dias úteis a partir de 12 de novembro de 2008, mediante pagamento da taxa de R$

30,00 (trinta reais). O VALOR GLOBAL MÁXIMO DO CONTRATO ORIUNDO DESTA LICITAÇÃO
É DE: R$ 1.177.329,60 (hum milhão, cento e setenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e

sessenta centavos). INFORMAÇOES: Poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo fone O"

(47) 2106-8085/2106-8058/2106-8195, ou pelofac-simile O" (47) 3370-7253, ou ainda pelo e-mail

rose.compras@jaraguadosul.com.br.
Jaraguá do Sul (SC), 5 de novembro de 2008.

MOACIR ANTÔNIO BERTOLDi
Prefeito Municipal

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA. 11 DE NOVEMBRO DE 2008

EDITAL

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Margot Ade:ia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente 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(três} dias úteis.

Protocolo: 89268 Sacado: JONATAS COELHO GOMES CPF: 039.467.929-60
Cedente: DELCIO ROZWOD CPF: 612.969.889·53

Número do Título: 000040·0 Espécie: Cheque
Apresentante: DELCIO ROZWOD Data Vencimento: 27/08/2008 Valor: 1.890,00

Protocolo: 90645 Sacado: SONIAAPARECIDA DE MELO CPF: 516.220.33949

Cedente: VAlDOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.145/000

Número do Título: 18025 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data Vencimento: 13/10/2008 Valor: 138.00
------�-----------"---------

Protocolo: 90915 Sacado: GISLAINEADE MORAES CONTi CPF: 004.246.029-89

Cedente: MARMORARIAPRUSSE LTDA CNPJ: 04.121.983/000
Número do Titulo: 3259 1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 1511012008 Yalor: 427,00

Protocolo: 90954 Sacado: EDINEI NERES CPF: 899.916.649·04

Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VAlE DO ITAJAI-VIACREDICNPJ: 82.639.451/000

Número do Titulo: 29.900/016 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: COOPERATIVA DE CREDITO VAlE DO ITAJAI-VIACREDIData Vencimento: 10110/2008 Valor: 395.00

Protocolo: 90960 Sacado: ODIMAR ROBERTO BERCI CPF: 701.638.989-87

Cedente: BV FINANCEIRASIA-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVECNPJ: 01.149.953/000

Número do Titulo: 131012004 Espécie: Outros Tipos de Dividas

Apresentanle: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOSASSOCIADOS Dala Vencimenlo: 11/0212008. Valor: 2.723,61

Protocolo: 90962 Sacado: EDER WOJERACK CPF: 007.712.079·56

Cedente: BV FINANCEIRA S/A·CREDITO,FINANCIAMENTO E INVECNPJ: 01.149.953/000

Número do Titulo: 540141480 Espécie: Outros TIpos de Dívidas

Apresentanle: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 18/0812006 Valor: 1.722,64

Protocolo: 91027 Sacado: JARDEL MADER CPF: 066.426.229-52

Cedenle: JAVELJARAGUAVEICULOS PECAS LT CNPJ: 79.501.862/000

Número do Titulo: 0113659 C Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 21/10/2008 Valor: 68,00

Protocolo: 91059 Sacado: PARTNERACIONAM.ELETR.LIDA CNPJ: 00.572.471/000
Cedente: FATORASSESSORIAEM GESTAO EMPRESARIALLTDA CNPJ: 06.227.303/000

Número do Tilulo: 14/40-8 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 20/1012008 Valor: 770,75

Protocolo: 91117 Sacado: BV GUINDASTES LTDA GNPJ: 07.208.190/000

Cedente: KV INDUSTRIA DE MAQUINAS LTOA
Número do Título: 000033 01 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 17/10/2008 Valor: 337,50

Protocolo: 91200 Sacado: GEREMIAS DA CRUZ DUARTE CPF: 436.330.990·34

Cedente: JAVELJARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.8621000
Número do Titulo: 0113730 C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 22110/2008 Valor 128,01

Protocolo: 91263 Sacado: TlAGO NUNES CPF: 007.160.060-92
Cedente: PIRAMIDE AUTO PECAS LIDA·EPP CNPJ: 04.408.767/000
Número do Titulo: 002755 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 25/10/2008 Valor: 118,16

Protocolo: 91316 Sacado: ROSEll DE FATIMA DE SOUZA CPF: 038.014.569-35
Cedente: CENTRO P INDUSTRIA E COMERCIO DE CNPJ: 04.821.897/000
Número do Titulo: 3463 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 24/10/2008 Valor: 396,00

Prolocolo: 91391 Sacado: KOERICH E TELECOMUNICACAO SA
Cedente: EXPRESSO JAVALI SA
Número do Titulo: 0105633108 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 20/10/2008 Valor: 172,45

CNPJ: 81.m.203/001

_.

Protocolo: 91400 Sacado: MARIAAP FRANCISCOALVES DA SILVA CPF: 840.569.919-67

Cedente: CONFECCOES E REPRESENTACOES J SA LTDA

Número do Titulo: 11120/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER SA Data Vencimento: 13/10/2008 Valor: 346,56

Protocolo: 91420 Sacado: LEONARDO NIENKOTIER ME CNPJ: 01.743.466í000
Cedente: IMDEPA ROLAMENTOS IMP E COM LTDA GNPJ: 88.613.9221001
Número do Titulo: CT8225480 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 23/10/2008 Valoe 337,83

Protocolo: 91447 Sacado: ATACADAO DACERAMICA LTDA-EPP CNPJ: 02.845.315/000

Cedente: PORTO CAIS TRANSPORTE E LOGISTICALIDA CNPJ: 07.24t:303i000
Número do Tilulo: 4415/9 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRAStL SA Data Vencimenlo: 23/1012008 Valor: 210,00

Protatolo: 91451 Sacado:ATACADAO DA CERAMICA LTDA·EPP CNPJ: 02.845.315/000

Cedente: EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MAT PARACONCNPJ: 56.883.820/000
Numero do Titulo: 17815018lD Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 23/10/2008 Yalor 1.010,88

Protocolo: 91558 Sacado: TIM IND.DE MAQUINAS E EQUIP.LTOA ME CNPJ: 08.349.1321000

Cedente: JOMETAL DISTRIBUIDORA DE AlUMINIO FERRO E ACESCNPJ: 04.299.674/000
Número do Titulo: 9127001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

.

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 23/10/2008 Valor: 656,45

Protocolo: 91575 Sacado: UJ NARDINI E CIA LTOA ME CNPJ: 05.303.083/000
Cedente: HIDROMECANICA GARCIA LTDAME CNPJ: 82.976.325/000
Número do Titulo: 000069 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 12105/2008 Valor: 783.20

Protocolo: 91730 Sacado: RAFAEL FUDATII PORTO CPF: 024.573.629-89
Cedente: FJ INFORMATICAE BRINQUEDOS LIDAME CNPJ: 08.438.266/000
Número do Titulo: 3005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA Data Vencimento: 26/10/2008 Valor: 190.00

Protocolo: 91796 Sacado: BV GUINDASTES LTOA CNPJ: 07.208.190/000
Cedente: KV INDUSTRIA DE MAQUINAS LTOA
Número do Titulo: 00003501 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 23110/2008 Valor: 300,00 .

Protocolo: 91902 Sacado: TIM IND MAQ EQUIPAMENTOS LIDA· ME CNPJ: 08.349.1321000
Cedenle: VILLEFER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDCNPJ: 07.426.804/000

Número do Titulo: 005658001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 30/10/2008 Valor: 617,23

Protocolo: 91936 Sacado: JULIETAANTUNES TIBES ME CNPJ: 08.660.333/000
Cedente: TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA CNPJ: 04.195.643/000
Número do Tilulo: 0IN8775540t Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 07/10/2008 Valoe 70,97

Protocolo: 92054 Sacado: RELOGIOS LEPILTDA. CNPJ: 04.683.763/000

Cedente: TITIAN SCREEN ILTDA ME GNPJ: 03.831.166/000
Número do Titulo: 0102

. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S.A. Or'.:> Vencimento: 23/10/2008 Valor: 260,00

Protocolo: 92088 Sacado: MICHEl DOS SANTOS CPF: 068.577.769·38
Cedenle: BANCO PANAMERICANO SIA GNPJ: 59.285.4111000
Número do Titulo: 29456821 Espécie: Nota Promissória
Apresenlante: BANCO PANAMERICANO S/A Data Vencimento: 23/0412008 Valor: 9.083,13

Protocolo: 92091 Sacado: JOSIANE CALIXTO DIAS CPF: 969.888,359-20
Cedente: BV FINANCEIRAS/A·CREDITO,FINANCIAMENTO.E INVECNPJ: 01.149.953/000
Número do Titulo: 540157589 Espécie: ounos Tipos de Olvidas

Apresenlante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOSASSOCIADOS Data Vencimento: 07/02/2007 Yalor: 587,64
----------_._---------_._._-----

E, como os ditos devedores nao foram encôntrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedio do

presenle Edital, para que os mesmos comparecam nesle Tabelionalo na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo
da Lei, a fim de liquidar o seu debilo, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc.z

Jaragua do Sul, 10 de Novembro de 2008
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Chávez ameaça prender adversários
Em comícios no noroeste do país, presidente fala em colocar tanques nas ruas

fi!] O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2008

ELEiÇÕES REGIONAIS

CARACAS

A menos de duas semanas

das eleições regionais, o presi
dente venezuelano, Hugo Chá

vez, ameaçou colocar tanques
nas ruas e prender adversários
que não reconheçam eventuais

derrotas. As pesquisas mostram
que candidatos governistas
devem vencer a maioria das

disputas para os governos dos
Estados e prefeituras, mas o

chavismo pode enfrentar derro
tas em alguns Estados e municí

pios importantes.
"Se vocês permitirem que a

oligarquia regresse ao governo,
vou acabar tendo de pegar os

tanques da brigada blindada

para defender o governo revo

lucionário e para defender o

povo", disse o presidente em

comício no Estado de Carabobo

(noroeste) .

"Pátria oumorte, é o lema!",
bradou Chávez, depois de ad
mitir que seu candidato não

lidera as pesquisas neste Esta

do;1Im dos mais populosos do

país petroleiro.
Chávez também ameaçou

prender alguns políticos adver-

sários por corrupção ou caso

não respeitem os resultados da

votação de 23 de novembro. O

presidente ainda afirmou que
vai reduzir os recursos para as

regiões governadas por "anti-re
volucionários" .

"O atual governadormafioso
e traidor não vai entregar o go
verno ... Se for assim, (o gover
nadar) Ramón Martinez não só
vai perder o governo, mas tam
bém vai terminar na prisão. Ele
verá, vamos te impedir traidor
asqueroso", afirmou o presi
dente em outro evento, esse no
Estado de Sucre.

Chávez costuma usar esse

tipo de "ameaças eleitorais"

para polarizar a disputa e mobi
lizar seus seguidores no dia da

votação. As eleições regionais
são importantes para Chávez,
já que do resultado das urnas

dependerá sua'margem de ma

nobra para acelerar sua "re

volução socialísta", e também
servirá como termômetro para
a possibilidade de modificar
a Constituição de modo a per
mitir um novo mandato para o

presidente em 2013.

<'

Obama deve anular200 ordens
executivas de Bush, diz jornal
WASHINGTON

Os assessores para a tran

sição de governo do presi
dente eleito Barack Obama já
possuem uma lista compila
da com cerca de 200 ordens
executivas do presidente Ge

orge W. Bush que podem ser

anuladas, entre elas sobre

pesquisa com células tronco,
exploração de petróleo e gás,
segundo apontaram congres
sistas democratas, funcioná
rios da campanha e especia
listas da equipe de transição
ao jornal Washington Post.
Em entrevista para redes de
tevês e jornais, o chefe da

equipe de transição, John
Podesta, disse que a futura

admínístração pode usar esta

autoridade para agir rapida
mente, sem ter de esperar
pelo Congresso.

Um time de dezenas de as

sessores trabalhou por meses

para identificar regulamenta
ções e mudanças políticas que
Obama deve implementar as
sim que assumir o cargo. Se

gundo o jornal, o grupo está
na fase consultiva, buscando
priorizar quais seriam as me

didas mais urgentes ou ideo

logicamente ofensivas. Entre
as determinações que devem
ser revertidas estão decretos

que afetam a legislação am

biental e leis que regulamen
tam o aborto.

>

Podesta afirmou que as pes-
soas devem esperar que Oba
ma use a autoridade executiva

para reverter muitas políticas
da administração Bush quan
do ele tomar posse em janeiro.
"Há muito que o presidente
pode fazer usando sua auto

ridade executiva, sem esperar
pela ação do Congresso, e eu

penso que veremos o presi
dente fazer isso", afirmou.

INTERNACIONAL---------

UJ
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--

Presidente Hugo Chávez afirmo que vai reduzir os recursos de regiões governados por "anti-revolucionários"

Superlotação
pode ser causa
MOSCOU

Veteranos da Marinha russa

e especialistas apontaram a su

perlotação e algum erro huma
no como prováveis fatores que
causaram o acidente em um

submarino nuclear que deixou
20 mortos. O submarino nucle
ar Nerpa tinha 208 pessoas a

bordo no sábado, quase o triplo
dos 73 membros indicados para
ele, quando o acidente ocorreu.

As vítimas morreram por
envenenamento de gás fre
on, usado para extinguir fogo
por supressão do oxigênio no

ar, que vazou quando o siste
ma extintor de incêndio aci
dentalmente foi ligado, disse

Sergei Markin, funcionário de
uma agência de investigação
da Rússia.

A embarcação realizava
exercícios no Mar do Japão.
De -acordo com autoridades, o
acidente não danificou o rea

tor nuclear do Nerpa.

TRIPLO�.ATEN'ADO J�1�
MATA 28 PESSOAS

Homem ferido'faz sinal de positivô'ih chegafa'hospital de
Bagdá. Pelo menos 28 pessoas morreram ontem e outras 68 fica
ram feridas em um,triplo atentado. Segun�o a polícia, dois carros
bomba:4explodiram.em Adamiya, uma rnovimentadll\:,prea sUIlI.Jtl,
Quando, no local, se formou uma multidão para ojudocas feridos,
um homem-bomba detonou seus explosivos_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------ESPORTE

FALTA UM EMPATE

Malwee consegue
virada espetacular
Próximo jogo com Colegial será no dia 20
FLORIANÓPOLlSj
JARAGUÁ DO SUL

Foi um jogo de tirar o fôlego.
A Malwee abusando de perder
gols e sofrendo com um 3xO

contrário no placar até os 13 mi

nutos do segundo tempo. Mas
em recuperação digna de um

time vencedor, os jaraguaenses
viraram o placar e venceram

por 4x3, ficando a um empate
da final da Divisão Especial do
Campeonato Catarinense. O

próximo jogo com o Colegial
será na quinta-feira da semana

que vem (20/11), às 20h30, na
Arena Jaraguá,

A Malwee até começou me

lhor o jogo, mas no primeiro
grande lance, Anderson acertou
a trave, logo aos três minutos.

Os donos da casa então melho
raram e chegaram ao primeiro
gol aos cinco. O goleiro Djony
avançou e chutou rasteiro, com
a bola passando por baixo de

Tiago. O time jaraguaense che

gou várias vezes com perigo e

abusava de perder gols. Aos 15

minutos, Antonio chutou cru

zado, Ari tentou cortar e a bola
tocou na mão do camisa 4 da

Malwee. O juiz deu pênalti e,
na cobrança, Márcio faz 2xO.

Depois do intervalo, o time

da Capital ampliou logo aos

cinco minutos. Antonio roubou

de Lenísio e deixou Márcio na

cara do gol para fazer 3xO. A

partir de então, os jaraguaenses
iniciaram uma pressão. Depois
de tanto insistir, Lenísio, em jo
gada individual, diminuiu aos

13 minutos.

Equipe compete
pelo Estadual'

A equipe Faculdade Jangada/FME
disputou no fim-de-semana, o Estadu
al da Juventude. A .competição reuniu
atletas entre 14 e 15 anos em Timbó.

Destaques para Romário Ochner (prata
no dardo), Jéssica Silva (bronze nos

100m com barreiras), Naicon Schmitz

(bronze no salto em altura) e Ângela
Mertens (bronze nos 400m rasos). -

Molwee, do 010 Anderson, está o um empate do decisão do cotorinense

Ari: 'melhor que g·oleada'
Depois do jog oi:lem en·trevist!() à ,.bola não entrgva e, no fim,+foi mé-

Ródio Amizade, o ala Ari falou dos !hor do que ganhar de goleado".
ijilidificq:!dades;que a Malw�e levena i� goleiro Tiago tall!9�m volorizQº
.

partido. "Eles (Colegial) vieram ô resultado. "Ind�pendente dos

;l�imuito bem e sempre complicaram �'9SS0S erros, ..9;que;i,¥�leu 4,oi o vi�
para a gente. Além disso, a nossa foria": afirmou.

" .

Dois minutos depois, Andrey ria suada veio a seis segundos
aproveitou contra-ataque rápido do fim da partida. Chico chutou
para fazer o segundo. O empate prensado e a bola sobrou limpa
saiu dos pés do goleiro Tiago, em para Lenísio fechar o placar em
um chute forte, que desviou ain- 4x3 para aMalwee.

da em Lenísio, mas a arbitragem
anotou para o camisa 1. A vitó- JULIMAR PIVATTO

Nadador traz
duas medalhas

Jaraguaenses
no Sul-Brasileiro

O atleta Magnos Demaman, também
professor de natação do Sesc, trouxe me

dalhas de duas travessias no fim-de-se

mana. No sábado, em Bombinhas, levou
o ouro na categoria 35/39 anos, num

percurso de 3 mil metros. Domingo ele
foi prata também em Bombinhas, mas

em percurso de 1,5 mil metros. A próxi
ma será em Palhoça, em dezembro.

Dois jaraguaenses disputaram o Sul
Brasileiro de badminton no fim-de"semana
em Porto Alegre. Maurício Goetten foi proto
no simples masculino mirim e outra prata
na dupla masculina infantil, junto com

Jean Pereira, que também ficou em quarto
lugar na simplesmasculina infantil.A dele
gação catarillense foi composta por atletas

deJaraguó do Sul, Blumenau 'e ItajaL -r-Ós-

O CORREIO DO POVO HI
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Ficou difícil
Jogando em casa, a Malwee/FME ficou mais longe do título do Es
tadual Sub-20. Perdeu duas partidas (3xl para Tubarão e 5xl para
Xaxim) e venceu apenas uma (4xl em São Bento), terminando o turno

do quadrangular final em quarto lugar. Para levantar o caneco, o time

jaraguaense precisa vencer os três jogos, no próximo fim-de-semana,
em Tubarão. Já o time sub-15 da Malwee/CEJ/fME se garantiu na

final do Estadual com a melhor campanha do grupo e deve trazer uma
das rodadas finais para Jaraguá do Sul. A Federação Catarinense de
Futsal deve divulgar até amanhã a tabela da decisão.

EOFOGÃO
No Bmsil existe amáxima futebolística que virou referê�cia já: "tem coisas que
só acontecem com o 8otafoga". E parece que o xará jaraguaense do time corio.
cosegu�pelo mesmo caminho. Depoisde liderar pratiçomente toda o Primeiro
DMsóoda Liga Jaraguaense, o time fica de forp das semifinais. Bastaram dugs
derrotas (contra Flamengo e quz de �alta) para que o time deixasSe a cem

petiçã�mais c8dltOtllperecloma umRênaltinão marcado aos 28 minutos do
primeiro tempci�que P<i.deria t�rmudado a história do jogo.

�;:;,

JllRlfl- 't

.'
. 1:;'. '" h;;:!

Falando em 80tafogo, o alvinegro córioca uma vez dlsparoütontra
arbitragem, �."nov ell! um jogp contr� o Flamengo. Mas desta vez,
o motivo maiM do aç® tem de ser n mudança do local da partido .

Como .�m estq�io re i radp,FOnsiderodó um dosTais moderno�
do país, que rt9:ebeu n dasEliminôtórias não setve paro abrigar'
,{um r a Fifa.liberou a S�.!�ÇãO B{�.silei[a, porq�� a CBF
"'Teso m o Maracanã? Têm coisasque só acontecem no'

Inf�lizmel)te.

No Revista P
'.

dest;i�ês, um artigo interessant:l�ama enção, falan-
'iUo do popel do'SfJD"J1o Bra�!eirõQ�/�e ficq�\punindq)0j09a�9l'pS, técnicos e

equipes. principalmente nesta reta final de aiinpeonqfo. Ontem o procyrador
PílUlo Sthmitt pediu ol;�pdio de uma �útre���: de K1�per Pereira, dp Sa�J�i';
iJ Ródio Jovem.Pon, onije o jogador critico o"ómitro Elmo Cunha, que 'apitou o
+derrota.sontisti�l)Qra o.i�psco QPrlxOi00 sóbpdo. K1éberi�inua qu�;.�lmo foi
comprado. E o SUD já eStuda punição�ra o jogador O que ele disse"noo t�m
justificativa, mas porq�e o STJIHem dejlligar i�?� g..juiz��ntir oJendido,
que pegue um advogooo e entre na jostiça. Agora Kleber ser punido na reta

ill.fi.. nal dO,.Brasileim por coisas que ele disse fora�o cam.... po de jogo.
.,>'-,.

, .... _" .. ;... "'\;

ALÉM DISSO ;l�;'
O STJD tem atitudes�troversos. Uma hora dó .120 di�s para u!D jogadot de
pois volta atrás e dó apenas dois jogos. Ouais os critêrios que se usam? No

Europa funcion assim - acontece uma agressão, par exemplo, o jogador é
punido. nas di uinfês 00 ocorrido e, conforme eStá no'regulamento,'e
punido: �ui leva-se Tuito tempo pOT julgar e ainda tem as recursos, que
sempre'amenizam as pUniçães: Isso sem falar nos efeitas suspensivos:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ffi O CORREIO DO POVO��

TERÇA-FEIRA. 11 DE NOVEMBRO DE 2008

PRIMEIRONA

JARAGUÁ DO SUL

O CampeonatoNão-Profissio
nal da Primeira Divisão, promo
vido pela Liga Jaraguaense, parte
para a fase decisiva. Apenúltima
rodada da competição reservou

fortes emoções e a definição de
uma das chaves. Pelo Grupo A,
Cruz deMalta e Flamengo carim
baram o passaporte para a semi
final da competição.

O rubro-negro do Garibal
di venceu o Vitória B por 5xO e

chegou aos 13 pontos. Nininho e

Miro marcaram no primeiro tem
po e Anderson, Chitão e Tomazelli
no segundo. Já no outro jogo, entre
Cruz de Malta e Botafogo, o time
cruzmaltino venceu por 1xO, com

gol de Volnei, também somando
13 pontos. O Fogão, que tem 12,
folga na última rodada e não tem

mais chance de se classificar.
Na partida, o técnico do Fo-

gão, Vanderli de Araújo, o Derli,
reclamou de um pênalti. O árbi
tro Ricardo Gonzaga relatou que
após expulsarDerli o ele invadiu
o campo e acertou um soco nas

costas do juiz. O treinador pode
rá ser enquadrado no artigo 253,
do código brasileiro de Justiça
Desportiva e pegar de 120 a 540
dias de suspensão.

Flamengo e Cruz de Malta
têm confronto direto no próximo
domingo, onde definem quem se

classifica na primeira colocação.
Também no domingo tem a últi
ma rodada do Grupo B, o Vitória
A enfrenta o Caxias, que brigam
pela última vaga. Para o time de
Santa Luzia resta vencer e torcer

por um tropeço do XV de Outu
bro. Já o líder João Pessoa pega o

vice-líderXV Outubro, e um em

pate garante as duas na seqüên
cia da competição.

Vitória empata em 1xl com
o Juventude pelo Estadual
JARAGUÁ DO SUL

O Vitória entrou em campo
no domingo querendo vencer

o Juventude de Lindóia do
Sul, pelo jogo de ida da se

mifinal do Campeonato Esta
dual Amador. No entanto, o

time do Rio da Luz ficou 1x1

em casa e agora precisa de
uma vitória no jogo de vol
ta, que acontece no próximo
domingo (16/11) no Oeste do
Estado. Em caso de empate o

jogo vai para os pênaltis.
Quem saiu na frente fo

ram os visitantes. O Juven
tude mareou logo aos cinco
minutos de partida. O auri
verde até tentou empatar no

primeiro tempo, mas desper
diçou um pênalti com César,
aos 20 minutos. p empate
veio aos 40 minutos da etapa
complementar com o zaguei
ro Gomes. "A vaga ainda está
aberta, tanto eles como nós

podemos ganhar, quem errar

menos sairá com a classifica

ção", afirmou o dirigente do
Vitória, Carlos Ricardo.

Caso passe para a final, o

representante da região Norte
no Estadual, poderá pegar O

Metropolitano, da cidade de
Nova Veneza, ou o Oeste, de

Chapecó. No jogo de ida quem
levou amelhor foi o Metropo
litano, que venceu por 1xO.

Vitória (calção claro) precisa vencer o jogo de volta no Oeste do Estado

ESPORTE----------

Em jogo polêmico, o time cruzmaltino (uniforme preto) garantiu a classificação ao vencer o 80tafogo por 1xO

Cruzeiro reassume o primeiro lugar
Time de Massaranduha se reveza na liderança do certame com a Kiferro

JARAGUÁ DO SUL

Prova do equilibro do Campe
onatoNão-Profissional da Segun
da Divisão - Taça SDR, é o rodí
zio da liderança da competição.
O Cruzeiro reassumiu a ponta
ao vencer em Santa Luzia o Ca
xias B, pelo placar de 2x1. Agora
a equipe de Massaranduba está
com 27 pontos, dois amais que a

Kiferro, que não saiu do OxO con

tra a Ponte Preta, em casa.

Na outra ponta da tabela, o

Vila Rau se recuperou. A equipe
surpreendeu e venceu o Tupypor
5x4, passando a lanterna para a

Galvanização Batisti.
Pelos aspirantes, o Tupy está

na primeira colocação. A equi
pe de Schroeder empatou com

o Vila Rau em 2x2 e alcançou
-

o Atlético B/Amizade, com 27

pontos. O Tupy leva vantagem
no critério de desempate. Para o

próximo sábado as equipes terão
os jogos atrasados da. segunda
rodada da Segunda Divisão. A
lanterna dos aspirantes Guarany,
com seis pontos.

- Faltam ainda três rodadas

� para terminar a Segundona. Os
o:

quatro melhores classificados se

� guem para a semifinal da compe-
tição, em jogo de ida e volta.

Kiferro ficou no OxO com a Ponte Preta (branco) e perdeu a liderança

Dois times garantem a classificação
Flamengo e Cruz de Malta já estão na semifinal da Primeira Divisão

;,,!::,,- "

SÁBADO (15/11)- 2° RODADA
,. 14h - Kiferro x Gohícticos/Rio Molha
(Vila Lalau)

• 14h - Atlético BlQarrabaxo x Rio Cerro

(Jogo Pessoa)
• \14h - Ponte Preta x Coxias B (Ponte
Preta)

sJogg�,
• 14h - Botofdl6 B x flamengo B

(Botafogo)
. "

• 14h - Garibaldi x Cruzeiro (Garibaldi)
• 14h - Vila Rau x Guarany (Rio Molha)
• 14h - Galvanizaçiio Batisti x Seleto/
Unióo Jagunços (Guarany)

• 14h -JJ Bordadosx Tupy (flamengo)

Próxi
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MarisoVFME chegou três vezes consecutivos no final do Estadual, sendo campeão em 2006 e 2008 e vice em 2007

COMEMORAÇÃO DUPLA

Vôlei e basquete são

campeões estaduais
Equipes ganharam os títulos jogando em casa

JARAGUÁ DO SUL

As equipes de vôlei infantil
e basquete mirim masculino
fizeram bonito e conquistaram
no fim-de-semana o título
do Campeonato Catarinen

se de suas modalidades. A

Marisol/FME jogou no Sesi e

confirmou o favoritismo. Os

garotos da venceram o Join
ville, por 3 sets a 2, o Rio do

Sul, por 3 sets a 0, e a Unisul,
por 3 sets a 1. Este foi o segun
do título de Jaraguá do Sul na

categoria.

O técnico Luiz Carlos Ro

drigues da Silva, o Kadylac,
disse que esta conquista é im

portante para Jaraguá do Sul,
que participou de três finais
consecutivas. "Esse título nos

credencia como formadores
de atletas nesta idade no Esta

do e no Brasil", afirmou.
O Wizard/Marista/FME

também jogou com o apoio. da
torcida, no Arthur Müller. Os

garotos conquistaram o bicam

peonato ao. vencer todos os

jogos da decisão. Primeiro foi

Concórdia, por 73x49, Chape
có, por 64x29, Itajaí, por 63x27,
Florianópolis, por 73x35, e a

grande final contra os rivais de

Joinville terminou em 63x47

para o time jaraguaense.
"Mais uma vez mostramos

a força do. trabalho de base do

basquete de Jaraguá, agrade
cemos os nossos patrocina
dores e principalmente os

atletas. Foimuito bom ganhar
dentro de casa", comentou

no final da partida, o técnico
Rafael Mueller.

1:"""'05 �;; �ft!i7nrdlMaristo/FME conquistaram o bicampE'l)nato 00 vencer todos os partidos Jo hexagonal final
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Classificação
Titulares: Cruzeiro 27, Kiferro 25, JJ Borda
dos 23 e SeletoJUnião Jagunços 22.
Aspirantes: Tupy 27, Atlético B/Amizade 27,
Cruzeiro 23 e Seleto 23.

BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO .

Col. Time P V E D GP GC SG

1° São Paulo 65 34 18 11 5 59 33 26

2° Grêmio 63 34 18 9 7 49 29 20

3° Cruzeiro 61 34 19 4 11 50 35 15

4° Palmeiras 61 34 18 7 51 39 12

5° Flamengo 60 34 17 9 8 54 35 19

6° Internacional 51 34 14 9 11 46 41 5

7° Coritiba 50 34 13 11 10 46 39 7

,Bo Botafogo 49 34 14 7 13 46 36 10

go Goiás 48 34 13 9 12 51 42 9

10° Vttória 45 34 13 6 15 41 40 1

110 Sport 45 34 12 9 13 39 37 2

12° Atlético-MG 44 34 11 11 12 46 55 -9

13° Santos 40 34 10 10 14 42 48 -6

140 Atlético-PR 38 34 10 8 16 .35 46 -11

150 Vasco 37 34 10 7 17 52 64 -12

160 Fluminense 37 34 9 10 15 42 45 -3

17° Náutico 37 34 9 10 15 34 47 -13

180 Portuguesa 36 34 9 9 16 44 61 -17

19° Figueirense 35 34 8 11 15 38 55 -27

20° Ipatinga 31 34 8 7 19 32 60 -28

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time PG V E D GP GC SG

10 Corinthians 76 34 22 10 2 71 23 48

2° Avaí 63 34 17 12 5 64 32 32

30 Santo André 58 34 16 10 8 57 36 21

4° Vila Nova 55 34 16 7 11 51 47 4

5° Barueri 54 34 17 3 14 49 50 -1

60 Bragantino 53 34 15 8 11 44 36 B

7° Juventude 52 34 15 7 12 44 40 4

8° Ponte Preta 51 34 15 6 13 49 43 6

go São Caetano 50 34 13 11 10 56 49 7

100 Ceará 46 34 11 13 10 48 44 4

110 Bahia 45 34 12 g 13 43 63 -20

12° Brasiliense 43 34 12 7 15 52 57 -5

13° ABC 43 34 11 10 13 48 50 -2

W Paraná 40 34 11 7 16 41 50 -9

150 Marilia 40 34 10 10 14 40 53 -13

j60 América-RN 39 34 10 9 15 42 47 -5

170 Criciúma 36 34 10 6 18 30 44 -14

18° Fortaleza 36 34 9 9 16 51 55 -4

190 Gama 34 34 9 7 18 36 67 -31

200 CRB 21 34 4 9 21 33 63 -3D

SÉRIE C BRASILE!RAO
Resultados - 11 ° Rodada

Duque de Caxias 2x2 Atlético-GO

Campinense 2x1 Confiança
Águia 1 xO Rio Branco
Brasil x Guarani (não encerrado até o

fechamento)
Classificação: Atlético-GO 25, Campi
nense 19, Águia 15, Duque de Caxias 15,
Guarani 13, Brasil13, Confiança 11, Rio
Branco 10.

Resultados - 34a Rodada

Portuguesa x São Paulo
Vasco 1 xO Santos

Figueirense Ox2 Atlético-PR
Palmeiras Ox1 Grêmio
Coritiba DxO Náutico

Sport" 2x1 Goiás
Cruzeiro 1 xO Fluminense

Botafogo Ox1 Flamengo
Internacional4xO Ipatinga
Vitória Oxl Atlético-MG
Próximos Jogos - 353 Rodada
Amanhã (12/11)
22h - Atlético-MG x Vasco
Sábado (15/11)
lSh3D - Náutico x Cruzeiro
18h30 -Ipatinga x Sport
18h30 - Fluminense x Portuguesa
Domingo (16/11)
17h - Goiás x Botafogo
17h - Flamengo x Palmeiras
17h - São Paulo x Figueirense
19h1 D - Grêmio x Coritiba
19h10 - Santos x Internacional
19h10 - A!lético-PR x Vitória

Resultados - 343 Rodada
Gama 2x2 América-RN
Marília 1 xO Vila Nova
Paraná 2x3 São Caetano
Ponte Preta 1 xO Juventude
Ceará OxO Bragantino
Bahia 1xO Brasiliense
CRB 1x1 Avai
Santo André 3xO Fortaleza
Criciúma Ox2 Corinthians
ABC 3xO Barueri

Próximos Jogos - 353 Rodada
Hoje (11/11)
19h3D - Gama x Paraná
1 9h30 - Marilia x Criciúma
19h30 - Avaí x Brasiliense
19h30 - Santo André x ABC "

20h30 - Vila Nova x Barueri
20h30 - Ponte Preta x Bahia
21 h45 - Fórlaleza x São Caetano
21 h45 - América·RN x Bragantino
21 h45 - CRB x Ceará

Amanhã (12/11)
22h - Juventude x Corinthians

COPA SANTA CATARINA
Resultados - 20 Rodada

Chapecoense 3x1 Cidade Azul

Metropolitano 1 x1 Avaí B
Próximos Jogos - 3D Rodada
Amanhã (12/11)
18h15 - Avaí B x Brusque
20h30 - Cidade Azul x Joinville

Classificação
Grupo A: Metropolitano 4, Avaí B 1 e Brus

que O. Grupo B: Chapecoense 4, Joinville 1
e Cidade AzulO.

PRIMEIRA DIVISA0
Resultados - 40 Rodada
Vitória B Ox5 Flamengo
Botafogo Ox1 Cruz de Malta

SEGUNDA DIVISÃO
Resultados - 130 Rodada (aspirantes
entre parênteses)
Galácticos 2x1 Rio Cerro (2x3)
Caxias B 1x2 Cruzeiro (2x4)
Flamengo B lx3 Guarany (4x3)
SeletoJUnião Jagunços 1 x1
JJ Bordados (1x2)
Kiferro OxO Ponte Preta (0x2)
Atlético B 2xO Botafogo B (1 xO)
Garibaldi 2x2 Batisti (1x1)
Tupy 4x5 Vila Rau (2x2)

GUARAM!RIM

Municipal Futebol Suíço
Resultados Semifinal
MO Rio Branco (2) 3x3 (3) Beira Rio
Beko'sjEletrocon 3x1 Barcelona

Varzeano
1 ° Rodada da 20 Fase
Oeste lx4 União/Jagunços
Ou Pneus 4x1 Vila Amizade
MM 1xl Beko'sjEletrocon
Barro Branco 3x1 CruzeirojReal Player
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TABElA Fife (",R$ 5 ..000,00)
MERIVA 1.8 .3/04 -1ltANCA - COMl'lfTO

TABElA FIPE ( ..11$ 2 ..000,00)
seE iC RXE 2.0 02'.2 - CINZA· C9M!'l£TQ • ",,;.CD

R$ 31.500,.00 + GNV GÚTIS.
vetculoe usados anunciados com entrado mínima de 30% com tcxcs CI partir de 2,16% c.m. com Te já incluso, ccnsidercdc o tabelo Fipe de 30/10. Usado: transferência ou tanque cheio. A ccncessõc de qualquer percentual de desconto
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www.autoel:..:...com.brGAtElit.40dd·b·fidad4732-.46000Umarelação de confiança.
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Até Papai Noel sabe: pedir a nota é um ato de cidadania.
Em toda compra de produto ou serviço, a sua nota ou cupom"
fiscal garante mais investimento para Santa Catarina. Melhora
a educação, a saúde e a segurança.
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