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A história dos
astros juventinos
Série de reportagens 'Migrantes do
futebol' conta a história dos craques que
fixaram residência por aqui. Primeiro
personagem é Ariovaldo Xavier dos
Santos, ou simplesmente Arizinho.
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Estudo sueco revela que a memória humana
vem melhorando a cada geração, devido a

fatores como nível mais elevado de instrução e

boa nutrição. O levantamento foi realizado ao

longo de vinte anos. Segundo os pesquisadores
da Universidade de Estocolmo, os resultados
do estudo, .que durou 20 anos - o maior já
realizado sobre o tema -, podem conduzir à

elevação da atual idade de aposentadoria paro
homens e mulheres. A pesquisa envolveu 4,2
mil pessoas entre 25 e 80 anos de idade du
rante um período de vinte anos, com intervalos
de cinco anos entre os testes. "Descobrimos
que a memória das experiências, também
conhecida como memória episódica, melhoro
a cada geração", disseram os estudiosos. A
memória episódica se refere às lembranças
de acontecimentos específicos - como, por
exemplo, lembrar-se de uma viagem feita
com a avó trinta anos atrás. Segundo con

clusão do estudo, a pessoa com maior grau
de instrução, melhor nutrição, bons hábitos

,

de exercícios e menor quantidade de irmão,s
ou irmãs possuem memória episódica mais
acentuada.

Fonte: BBC Brasil

Delícias agradam
paladar exigente
Bolinho de bacalhau, pêra cozida no maracujá
e sardinha assada são os destaques de hoje.
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Presentes levam
boa parte do 13°
Especialista diz que o mês de novembro pode
ser um bom período para planejar gastos.
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Vereadores aprovam fim do
nepotismo em Guaramirim
Mas emenda à lei Orgânica permite que parentes sejam controtados paro cargo de secretário.
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ENSINO
SUPERIOR
PUCdeolho
em Jaroguó
Pógina 18

PASTEL
SABOROSO
OBrosii das

ESPERANÇA
Justiça aos

aposentados
Pógina 3

SERTANEJO
Teodoro & Sampaio

em Corupó
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EDITORIAL

CHARGE

f'

PONTO DE VISTA

ferentes a verbas pagas em razão de ação re
clamatória trabalhista. O pedido foi negado e

a FazendaNacional apelou.
O Tribunal Regional Federal da 4a Re

gião (TRF4) manteve a decisão. Entendeu

que os juros moratórios são verba indeni
zatória que visa à compensação das perdas
sofridas pelo credor em razão do pagamen
to extemporâneo de seu crédito, e não es

tão sujeitos à incidência de IR. A Fazenda
Nacional recorreu novamente, desta vez ao

STJ. Alegou que, em matéria tributária so

bre isenção, não se poderia dar interpreta
ção "larga" ao Código Tributário Nacional e
à Lei n. 7.713/88, que trata do IR. Disse que
o imposto de renda incidiria sobre os juros
de mora, independentemente da natureza
do valor principal.

Ao julgar o recurso, o ministro relator

Para onde vai a
economia mundial?

As recentes oscilações nas bolsas de valores
bem como as mudanças nas taxas de juros são ape
nas reflexos da segunda onda de choque que varre

a economia.
A queda de confiança dos consumidores norte

americanos em plena época de compras natalinas é
bastante reveladora e é reflexo da queda na taxa de

empregos.
Redução no consumo significa redução na deman

da por matérias-primas o que significa redução nos

preços e no comércio internacional bem como redu

ção no volume de impostos cobrados pelos diversos

países além de reduções nos lucros das empresas.
Embora o Brasil tenha sido menos afetado em um

primeiro momento e sob diversos aspectos esteja em

uma situação privilegiada, não -podemos esquecer
que o superávit da balança comercial nos últimos
anos tem sido mantido alto em função muito menos

do volume exportado e muito mais em função da dis

parada dos preços da maioria dos produtos exporta
dos par nós.

A redução nos preços, combinada com uma re

dução da demanda terá profundos impactos já nos

próximos meses, pois embora grande parte da safra
e mesmo dos minérios tenha sido vendida antecipa
damente com preços definidos, o vencimentos dos
contratos inevitavelmente trará uma nova realidade
às mesas de negociação.

O anuncio da Vale de que está reduzindo a produ
ção de minério de ferro é sintomática.

Hoje se .observam alguns fenômenos estranhos
como a cotação das ações de diversas empresas a pre
ços menores que o patrimônio líquido das mesmas.

Isto seria uma insanidade se não considerarmos que
grande parte do preço de uma ação é a expectativa de
lucros futuros e portanto, o mercado está apostando
que os resultados destas empresas serão menores e

eventualmente até negativos.
É uma dura realidade com a qual teremos de con

viver no futuro imediato.

LOURIVAL KARSTEN, ADMINISTRADOR

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

enviados para o e-mnil redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por carte para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

• telefone (' não serão publicados).

Juros moratórios não estão sujeitos o'cobrança de imposto de renda
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ASSOCIADOS.

Os valores recebidos pelo contribuinte a

título de juros demoranavigência doCódigo
Civil de 2002 têm natureza juridica indeni
zatória. Por isso, a Segunda 'Iurma do Supe
rior Tribunal de Justiça (STJ) considerou que
sobre eles não incide Imposto de Renda. A
decisão foi unânime e seguiu voto do relator
do recurso especial,MinistroHumbertoMar
tins. O recurso é da Fazenda Nacional, que
em primeira instância propôs ação judicial
relativa à incidência de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) sobre juros de mora re-

lembrou que, em julgamento recente, em
maio deste ano, a Segunda 'Iurma resumiu
o entendimento da questão ao reconheci
mento da natureza juridica "indenizatória"
dos juros moratórios. Utilizando esse enten

dimento, o Presidente do Conselho da Justi
ça Federal (CJF), Ministro Raphael de Barros
Monteiro Filho, também decidiu que os juros
moratórios pagos em decorrência de diferen

ças da Unidade Real de Valor (URV), a partir
de julho de 1994, apuradas nos vencimentos
demagistrados e servidores públicos, têm ca

ráter indenizatório e, por essa razão, também _

são isentos da tributação do IR. Com isso,
as declarações de Imposto de Renda Retido
- DIRFs, que contém essas rubricas, geradas
e entregues à Secretaria da Receita Federal

pelos órgãos pagadores e substitutos tributá

rios, podem ser retificadas.
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----------pOLíTICA

FALA Aí!

" Em político;
o que nõo é

possível é falso. "
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO,

político espanhol.

" O Brasil

progride à noite,
quando os políticos

dormem. "
ELIAS MURAD, presidente da

Associoçóo Brasileira Comunitória

poro o Prevençóo do Abuso
de Drogas.

" Eu pago por
essa águo. "

ANDRESSA SOUZA, DONA DE
CASA, reclamando do qualidade da

ógua fornecida pelo Samae quando
chove na Tifo Martins.

DINHEIRO
Governo do Estado paga o salário de
dezembro e a segunda parcela do 13°
nos dias 18 e 19 de dezembro para os

cerca de 130 mil servidores. Num total
de RS 170 milhões, que vai movimen
tar a economia catarinense. Aliás, 19
de dezembro é o último dia útil do ano

Dora os servidores estaduais.

o
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Quase lei
Mais um passo para se fazer justiça com os aposentados será dado hoje
pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que vota substitutivo a pro
jeto determinando a recuperação do valor das aposentadorias e pensões
pagas pela Previdência Social aos seus segurados. O projeto original é de
autoria do senador Paulo Paim (PT-RS) (foto). De acordo com a proposta
acolhida pela CAS, as aposentadorias e pensões terão seus valores atua
lizados de modo a que seja restabelecido o seu poder aquisitivo, conside
rando-se o número de salários mínimos que representasem na data de
sua concessão. O projeto original também abrangia os inativos e pensio
nistas da União, mas essa parte foi retirada do texto durante a tramitação

_

da matéria por inconstitucionalidade. Isso porque artigo da Constituição
dá ao presidente da República a competência exclusiva para legislar sobre
aumento de remuneração e aposentadoria dos servidores públicos. Menos
mal que a idéia seja a de se fazer justiça.

NACÂMARA
Antes de responder a questiona
mentos de empresários (tato) no

próximo dia 17, o diretor do Depar
tamento Nacional de Infra-estrutura
de Transportes, engenheiro João
José dos Santos, vai à Câmara de Ja
raguá dar satisfações aos vereado
res sobre a duplicação da BR-280, a
ponte do Portal e melhorias na Wal
demar Grubba. Em reunião marcada
para as 15h30. O encontro no Centro
Empresarial será às 18 horas.

ASSIM É 1
Sobre o assassinato de Valter Garkisch,
75 anos e dono de uma pousado· em
Corupá, a coluna, que não conCOFda,
esclarece questionamentos de leitores.
Como o assassino tem 17 anos e, por
tanto, menor de idade, tem seu nome

preservado por força de lei. Ao contrá
rio, não vai faltar advogado disposto a

processar o jornal a pedido da famí
lia pedindo indenização em dinheiro.
Como ocorre quando um assassino,
estuprador, traficante ou coisa que o

valha é morto na cadeia.

ASSIM É 2
Neste caso, chovem processos de inde
nização contra o Estado, que responde
pela integridade física dos detentos.
Muitos parlamentares, mas ainda
não a maioria, no Congresso Nacional
defendem a redução da maior idade,
alguns para até 16 anos. De fato, a

mesma Constituição que dá o direito
ao voto para estoJdade e, qualquer dia
destes, de dirigir veículos automotores,
esbarra no obsoteto Código Penal, que
protege adolescentes assassinos.
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SECRETÁRIOS 1 :i

A princípio, C( co�posição do governo da ;�tefeUa eleita Cecília
Konellj(DEM} nãOiiopon���lgum dos ver�adQre� ·tQ.�:p.oJa seu

secretgriado. Talvez s� 'preci�o for
..��ra· neutrali .' Qs�ível ...núfi i'

cleo pafalelo à for�açõo do novo g9x�rno. Embora com minorl,."
na Câmara, pelo viSto não terá, logo 'de cara, pressões no legis-
lativo de ordem político-partidária. Até mesm sinaliza com

co�preensão, da�do ote!llPo ne,çessário paro t.ire do popel
alg.�m��. urgências. ,

,'_ .,.

SECRETÁRIOS 2
Para escolher bem aqueles que vão ajudar a governar a cidade pelos
próximos quatro anos, experiência é o que não falta. Afinal, só no gru
po formado para organizar as escolhos estóo dois ex-prefeitos eleitos,
ex-vereadores que já ocuparam a função interinamente e a próprio
prefeita eleita, também ex-secretário do município. Portanto, mais do
que ninguém eles sabem da competência exigida para cada cargo.

TORCIDA
Independentemente dó resultado dos urnos.. e fi quem O eleitor deu
o seu voto entre os quatro pretendentes que disputaram a eleição
majoritário, a expectativa maior da população se resume. no espe
rança de que no cofre do 'Prefeit9ro haja recursos suficientes que
permitam a continuidade�semtpterrupções! enos da prestq,!
çãg ..deserviços e�senc.iai�i

"

"",,}i',,:)y x/: o'"�
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PRIMEIRA VOTAÇÃO

POLíTICA���������

Câmara aprova fim do nepotismo
Mas para cargos de primeiro escalão, contratação de parentes fica liberada
GUARAMIRIM da também necessitará de seis

Depois de urna ampla dis- votos para ser incorporada à
cussão envolvendo todas as constituição municipal.
bancadas da Câmara, os verea- Damaneira corno está, a pro
dores aprovaram, em primeira posta permite, por exemplo, que
votação, a emenda à Lei Orgâni- o vereador reeleito Osni Bylaar
ca que proíbe o nepotismo, in-

. dt (pMDB), tio do prefeito eleito
cluíndo o cruzado. A proposta, Nilson Bylaardt (PMDB), possa
originada no Executivo, impede assumir urna das atuais seis se

a contratação de parentes de até cretarias. Na sessão de segun
terceiro grau na Prefeitura e Câ- da-feira, Osni e os outros oito
mara. Porém, libera a nomeação vereadores aprovaram por una
de parentes para o cargo de se- nirnidade à einenda, que volta ao

cretário, primeiro no escalão do plenário daqui a dez dias para ser
município e com o mais alto sa- votada em segundo turno.
lário abaixo do prefeito e vice. A mudança apresentada

Foi a brecha na lei que le- pelo Executivo é resultado de
vou a vereadora Maria Lúcia um termo de ajuste de conduta
Richard (PMDB) a questionar assinado pela Prefeitura e Câ
o resultado prático de urna mara com o Ministério Público
mudança parcial, que não no final de agosto. Na ocasião,
atinge todos os cargos. A ma- os dois poderes compromete
nifestação foi apoiada pelo ram-se em exonerar parentes
presidente da Casa, Evaldo não concursados para os cargos
Junckes (PT), que promete - público até 31 de outubro. Se
entrar com urna emenda para mana passada, o prefeitô Mário
que a vedação seja estendi- Sérgio Peixer (DEM) informou
da ao primeiro escalão. "Se que cinco servidores foram de
é para moralizar, é para mo- mitidos e um pediu demissão
rali�ar tudo", disse ontem ao para atender a exigência.
O Correio, informando que,
neste caso, a emenda à emen- CAROLINA TOMASELLI

o QUE DIZ A EMENDA
"Constituem prática de nepotismo a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em

linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou

de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessora

mento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda defunção gratificada
na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes do município",

PARENTE EM
LlNHARETA

�

rr'1 Bisavô (ó)

f
3° grau

T
Avô (ó)

%

2° grau

•

PARENTES ATÉ
3° GRAU VETADOS EM
CARGOS DE CONFIANÇA

PARENTE COLATERAL
São aqueles

decorrentes dos

parentes em linha reta

+1° grau
+2° grau

3° grau

Tios
3° grau

Irmãos
Cunhados
2° grau

Sobrinho
3° grau

+ Padastro e madrasta

+ Enteado e enteada

+ Genro e nora

Avôs e avós do cônjuge
Cunhado e cunhada

Bisneto

�
T;eNidor T �eNidor g

::�t-l(�1(" �
• Nx" ��. c:::

A emenda também proíbe a contratação de parentes T 111 �
entre políticos e servidores no seguinte trecho: "mediante, Filho elo n Filho do 2
a reciprocidade nas nomeações e designações". servidor A servidor B :!::

3° grau
Concunhado e concunhada

NEPOTISMO CRUZADO

Acijs'agenda reunião com prefeita eleita
Entidade defende bandeiras como redução de custos e eficiência na gestão
JARAGuÁ DO SUL

A Acijs (Associação Em

presarial de Jaraguá do Sul)
convidou a prefeita eleita Ce
cília

.

Konell (DEM) para urna

reunião com a diretoria da
entidade, que pretende relatar
as expectativas da classe em

presarial com relação à próxi
ma administração. O primeiro
contato com a democrata após
as eleições estava marcado

para a última segunda-feira,
mas foi adiado, e nova data
será agendada para os próxi-

mos dias.

"Independente de cor par
tidária, nossa idéia é fazer um
trabalho conjunto, participar e
sugerir", comenta o presiden
te Guido Bretzke, destacando
que a entidade quer se colocar
à disposição do novo gover
no. Segundo ele, na oportuni
dade, a diretoria .referendará
documento entregue aos can

didatos durante a campanha
apontando as metas e diretri
zes da Acijs que envolvem o

poder público.

Bretzke destaca as ban
deiras de redução de custos

e despesas do governo muni

cipal, melhoria dos serviços
à comunidade, eficiência da
administração, atendimento à

população e os projetos para
manter a cidade limpa.

.

Já no dia 24, a diretoria da
associação se reúne com os

vereadores eleitos, também

para colocar a entidade à dis

posição dos parlamentares e

para apresentação das metas

para o ano vindouro.

Texto segue a

súmula do-STF
A emenda à lei Orgânica de

Guaramirim segue o que esta
belece a súmula vinculante do
STF (Supremo Tribunal Federal),
aprovada em agosto último, e

que passou a ser obrigatória
em todo o país. O texto proíbe
a contratação de parentes de
até terceiro grau no Judici
ário, Executivo e legislativo
da União, Estados, Distrito
Federal e municípios. Mas
deixa de fora os cargos de
ministro de Estado, secretá
rios estaduais e municipais,
além do Distrito Federal.

A súmula também impede
o chamado nepotismo cruzado,
quando autoridades contratam

parentes de outras autoridades
para driblar a relação direta
de parentesco, e que envolve
diretamente os parentes de au

toridades e pessoas que ocupam
cargos de chefia ou confiança .

ElEiÇÃO

Vice-presidente
de consórcio

O prefeito eleito deGuaramirim, Nilson
Bylaardt (PMDB), foi eleito, por aclamação,
vice-presidente do Cis-Amunesc (Consór
cio Intermunicipal de Saúde do Nordéste
de Santa Catarina).lnitialmenteformado
por nove cidades da região, o consórcio
passou a atender quatro cidades do Vale
- Guaramirim, Schroeder, Jaraguá do Sui
e Corupá. Criado há mais de dez anos, o
Cis-Amunesc tem entre uma de suas finali
dades a aplicoção de recursos para suprir

.

deficiências dos municípios consorciados.
Através dele, exemplifico Bylaardt, as Pre
feituras podem comprar consultas médicos
do SUS para atender as demandas.
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Detentas transferidas para nova ala
Espaço recém-construído será ocupado por 14 presidiárias a partir de amanhã
JARAGUÁ DO SUL

A nova ala feminina do
Presídio Regional recebe, ama
nhã, 14 presidiárias que serão
transferidas para o espaço. O
local, que tem quatro celas,
totalizando uma área de 24
metros quadrados, vai reduzir
a superlotação de detentas na

instituição, que hoje abriga
231 presos.

De acordo com o diretor do
presídio, Ivo Ronchi, a estrutu
ra teve investimento de cerca

de R$ 40 mil. Os recursos vie
ram através dos Conselhos Co
munitários Penitenciários de [a
raguá do Sul e Guaramirim e os

próprios detentos forneceram
a mão-de-obra. A ala começou
em março e foi concluída em

setembro.
-

Outro objetivo é construir,
no início de 2009, mais quatro
celas para abrigar 24 deten
tas, ao lado da nova ala. "Com
a abertura dessas vagas, será

possível reduzir a superlota
ção feminina para os próximos
dois anos", comentou. Con
forme Ronchi, Santa Catarina
não possui uma penitenciária

feminina, estrutura que, na vi
são dele, seria necessária para
minimizar o problema.

Mas ainda há outros proje
tos por vir. Conforme Ronchi,
outro objetivo é construir uma
estrutura para 60 detentos.
Ronchi explica que a ampliação
prevê uma área de dois pisos,
com celas no andar superior e

área de trabalho para os deten
tos na parte debaixo. O valor da
obra ainda está sendo orçado. 'IJ,J"�'
Os recursos também virão dos
Conselhos Penitenciários de [a- P
raguá do Sul e Guararnirim.

Uma das dificuldades en

frentadas no presídio é a falta
de agentes prisionais. Hoje a

instituição conta com 15 servi
dores, mas Ronchi afirma que
seria preciso dobrar o tamanho
da equipe para atender de forma
adequada o número crescente
de detentos. Recentemente, o

secretário executivo de Justiça e

Cidadania, Justiniano Pedroso,
anunciou a vinda de dez pro
fissionais para Jaraguá do Sul a
partir de janeiro de 2009.

DAIANE ZANGHELINI Ivo Ronchi mostro uma dos celas do novo 010 feminino, poro onde os presidiários serão transferidos

Convenção fecha com reajuste
de salário no setor de arroz
JARAGUÁ DO SUL

O setor de produção de ar

roz comemora os resultados
da Convenção Coletiva de Tra
balho realizada na quinta-feira
passada, 6. O encontro reuniu
cerca de 500 trabalhadores da
área, dos municípios de Jara
guá do Sul e Massaranduba. De
acordo com o diretor do Sin
dicato da Alimentação, Sérgio
Eccel, entre as conquistas está o

reajuste de 17,54% do piso nor
mativo (inicial) dos trabalha
dores da produção, que passou
de R$ 570 para R$ 670, e o au

mento geral de 10% do salário
dos funcionários das empresas
de beneficiamento de arroz, em

cargos de todos os níveis.
Conforme Eccel, o reajuste

vale a partir do próximo mês,
g com férias e 13° salário já cor

� rígidos com os novos valores.
� O auxílio-creche para crianças

Eccel destaco o aumento de 10% poro os funcionários de todos os níveis de até seis ânos passa ,de R$ 60

para R$ 70. O adicional notur
no (para quem trabalha das 22h
às 5h) passou de 20% para 25%
sobre o valor do salário.

Outra novidade está relacio
nada ao aviso prévio. Agora, os
funcionários das empresas de
arroz não são mais obrigados a

cumprir os 30 dias para rece

ber o salário correspondente
ao período de aviso prévio.
Basta solicitar ao sindicato
um documento de dispensa e

apresentar ao empregador. O
funcionário do setor também
terá direito a um dia a mais de
folga em caso de falecimento
de sogro ou sogra, passando
de dois para três dias.

Eccel destaca que as demais
cláusulas estabelecidas na

Convenção Coletiva de 2008 -

que tratam de assuntos como

férias, faltas, atestados médi
cos e outros - foram mantidas,
sem alterações.

CORUPÁ

Polícia procura
por suspeito

A PM continuo o busco pelo odolescen
te de 17 onos, ocusodo de ossossinor Volter
Garkisch, 75 anos, no monhã de segundo
feiro. Ele foi morto na Pousodo dos Viojon
tes, do quol ero proprietário. No torde de
ontem, os buscas ocontecemm em Nereu
Rumos, onde o corro usado pelo aiminoso co

potou. O enterro de Va�er oconteceu às 16h de
ontem, no Cemitério Municipal de Corupá.

JARAGUÁ DO SUL

Blitz educativa
no domingo

A Coordenodorio de Trônsito do Prefei
turo reolizorá uma blitz educotivo no práxi-

-

mo domingo, 16. A doto lembro o Dio Mun
diol em Memória os Vítimos de Acidentes.
A iniciotivo acontecerá nos ruas Woldemor

.

Grubbo, Wolter Morquordt e Epitócio Pes
soo. Nos locois tombém será feito coleto de
ossinoturos poro monter em vigor o lei que
estobelece tolerâncio zero poro consumo

de bebido olcoólico quondo dirigir
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afirmou o auxiliar patrimonial
Silvino Martendal, 40 anos, que
teve que erguer seus móveis para
não perder tudo.

No Bairro Amizade duas ruas

que retratavam o drama local
foram a Adernar Fontanellle e a

João Damásio Machado. Há seis
meses morando em ÚIIl dos lo
teamentos da região, o fiscal de
obras da Prefeitura de Guara

mirim, diz ficar indignado pelo
trabalho apresentado pelo mu

nicípio. "Não é só tapar buraco,
temos que ter um crescimento

organizado", reclamou Glade
cir José Falcão. Na frente de sua

casa o caminhão já carregava os

móveis e o guincho se preparava
para retirar o carro da garagem.
"Eu saí 6h30 e notei que a água
tava subindo, avisei minha mu

lher quando cheguei ao trabalho,
mas não deu tempo", relata Fal-

,

cão que agora irá buscar abrigo
na casa de parentes.

GERAL----------

Morro desabou e levou junto o parede do quarto onde o bebê dormia. Criança foi socorrido por vizinhos e bombeiros

CAOS POR TODOS OS LADOS

B�rro derrubo parede
e bebê fica soterrado
Mãe da criança está grávida e em choque

Às 7h40 de ontem, os bom
beiros de Guaramirim recebe
ram um chamado que refletiria
o caos que se transformou a

cidade após as horas de chuva

que avançaram a madrugada e

continuam a castigar a região.
Uma criança, a um dia de com

pletar dois anos de idade, foi
soterrada no Bairro Nova Es

perança. Ela permaneceu cerca

de meia hora debaixo da lama e

dos escombros da casa de ma

deira, invadida pelo barranco
e pela água. Tudo começou 10

minutos antes do telefone dos
bombeiros tocar.

Por volta de 7h30, o fun
cionário de uma metalúrgica,
Narciso Rocha Gust, 22, saía
de casa quando ouviu um es

trondo na casa dos vizinhos.
Lorena Macarini, grávida de
oito meses, havia levantado

para fazer a mamadeira do pe
queno Raul Macarini Neto, de
um ano, que dormia no quarto

do casal Macarini. O tempo de

chegar à cozinha da pequena
casa de madeira foi o suficien
te para que a mãe não conse

guisse socorrer o filho e evitar
a tragédia. Horas de chuva

provocaram a queda do bar
ranco nos fundos da residên
cia. A água e a lama quebra
ram as paredes de madeira e

invadiram o cômodo soterran

do a criança. O pai, Éderson,
não estava em casa.

Às pressas Gust entrou na

casa para saber o que estava

acontecendo e encontrou Lo
rena Macarini, sozinha com

os filhos pequenos - Bianca e

Leonardo - e impotente devi
do ao nervosismo. "Ela estava

de joelhos e eu pedi licença ...
eramuito barro, caco de vidro,
tábua, mas sozinho, não tinha
condições de tirar Neto dali",
relatou ainda tenso. De acordo
com o subcomandante do Cor

po de Bombeiros Voluntários

de Guaramirim, Nelson Gon

çalves de Oliveira, responsá
vel pelo resgate do bebê, havia
quase meio metro de barro so

terrando a criança.
"Em 10 anos de atuação,

este foi um dos casos mais

críticos", lamentou o subco
mandante emocionado com a

situação. Quando a corpora
ção chegou ao local, a criança
estava desacordada e com o

braço ainda preso entre os en

tulhos. Enquanto Oliveira tra
balhava na retirada da criança,
outro membro da corporação
realizava os procedimentos de
reanimação cardiopulmonar
(RCP) para reanimar a criança
que estava desacordada. Após
o resgate, o bebê foi encami
nhado ao Hospital Jaraguá, e

até o fechamento desta edição
a informação era que o estado
de saúde dele era gravíssimo.

FREDERICO CARVALHO

Bairros de Guaramirim foram
tomados pela água da chuva

Os meses de chuva resolve
ram mostrar sua força nesta ter

ça-feira, em Guaramirim. Pelas
ruas alguns moradores navega
vam com canoas, informando-se
da situação e oferecendo trans

porte aos que ficavam isolados.

Figueirinha, Amizade, Centro,
nenhum bairro foi poupado das

águas que se acumularam no de
correr o dia e só tiveram peque
nas tréguas durante a tarde.

Quem passava pelo Bairro

Figueirinha já tinha uma visão
do que podia encontrar em ou

tras regiões da cidade. As ruas

transversais, como a Vilibaldo
Brehmuller, foram tomadas pe
las águas. Mas no centro da cida
de e nos arredores a situação foi
crítica. Na Rua Antônio Zimmer
mann os moradores reclamam
da falta de uma galeria de esco

amento no asfalto. 'Aterraram,
gj mas não colocaram uma tubu-
12 lação boa, agora não dá conta",

Coso de fiscal foi invadido pelo águo ontem. Caminhão levou os móveis

Moradores assumem riscos
e não abandonam suas casas

Um dos maiores problemas
enfrentados pelos bombeiros e

pela Defesa Civil da região são
os inúmeros chamados de de
sabamentos, que podem gerar
pequenos sustos, ou até mesmo

. provocar tragédias com a de Raul
Neto, com quase dois anos, que
dormia num quarto construído
em frente a um barranco sem ne

nhuma contenção e foi soterra
do. EmGuaramirim ummorador

tranqüilo avisou os bombeiros
do desabamento de. parte de seu

terreno, mas mesmo com alertas,
pretende permanecer na casa.

"Nos quatorzes anos que
moro aqui nunca me aconteceu

nada", afirma Erondir de Souza

Machado, funcionário da Weg.
Em volta da casa dele, no Bairro
Nova Esperança, todo o terreno

veio abaixo, deixando expostas
tubulações que serviriam para
escoar a água e colocando em

risco parte de uma estrutura que
estava sendo erguida. Apesar do
perigo, Machado, que divide a

casa com o filho, o genro, a nora
e um neto; não pretende sair de
casa, comportamento adotado
pela maioria dos moradores que
vivem em áreas de risco. '1\ casa
foi bem feita... mas de repente
pode desabar tudo", reconhece
um tanto desacreditado da possi
bilidade, mas sabendo dos riscos.
''Vamos ver o que vai dar".
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Cerca de 50 emergências em 12h
Defesa Civil e Bombeiros ajudaram vítimas de alagamentos e deslizamentos

Em 12 horas de chuva os Bom
beiros Voluntários deGuararnirim
e a Defesa Civil de Jaraguá do Sul
realizaram aproximadamente 50
atendimentos nas duas cidades.
Os casos mais graves foram regis
trados no Morro do Sotuca e no

Bairro Nova Esperança, em Gua

rarnirim; e nos bairros Jaraguá 84
e Barra do Rio Cerro.

Para os moradores de Guara
mirim, os inúmeros alagamentos
ocorridos - que representaram
cerca de 50% das chamadas aos

bombeiros - não se comparam'
às perdas causadas pelos desliza
mentos, em especial o que causou
o soterramento do pequeno Raul
Neto, de dois anos. A recomen

dação dada pelo subcomandan
te dos Bombeiros Voluntários de
Guaramirim, Nelson Gonçalves
de Oliveira, é que os moradores
de localidades próximas às en

costas procurem outros locais

para se abrigar. No Bairro Jara
guá 84, a Ponte dos Bananicul-

tares (próxima à divisa com o

Bairro Jaraguá 99) desapareceu
nas águas do Rio Jaraguá, que
invadiu os bananais da região. '

Moradores do Lado Pequeno fi
caram isolados. Na Barra do Rio
Cerro, moradores da Rua 504
foram alertados a deixar suas re
sidências e procurar abrigo com

amigos e parentes. Parte da encos
ta já havia encoberto toda a via e

levado postes, deixando as casas

em situação de risco.
Por volta das 15h30 também

foi registrada a queda de uma

árvore sobre o almoxarifado do
Hospital Jaraguá. Ninguém se

feriu. O Corpo de Bombeiros Vo
luntários de Jaraguá do Sul traba
lhou no corte de árvores próximas
aolocal.

Em casos de emergência, o te
lefone dos Bombeiros Voluntários
é o 193, e o da Defesa Civil de [a
raguádo Sul é 0199.

FREDERICO CARVALHO Durante todo o dia, vários bairros de Guaramirim e Jaraguá do Sul foram tomados pela água das chuvas
.

Ponte dos Bananicultores desapareceu sob o Rio
Jaraguá, no Jaraguá 84

Na Barra do Rio Cerro, barranco desabou
e colocou moradores em risco

Alagamentos em Guaramirim representaram 50% das ocorrências atendidas ontem pelos bombeiros

Previsão do te
chuva p seman

Até sábado previsão
do tempo não é anímadorà
para quem gostaria de fazer

ina em

o ... qu�i
pela forte chu'l[" e acordo
com informações da Epa
grí/Cífam e Climatempo,
u área de ins ilidade

da a u mad
pressão sifica o

acúmulo de nuvens, provo
cando pancadas de chuvas
e tr��oadas emgiõ��� do Estad

No nordeste atarinen
se, principal região afetada
pelas áreas de instabilida-

e uma frente fria se dis
tancia pelo mar, deixando
umidade no litoral e na

do Vi' e do Itajaí
o Itap Hoje o

�

á nubla om chuva.s
em intensid moderada'.
A previsão é dê que a qua

.

ade de nuvens aumen

nte a tar!�.,
Para sexta,?felra a pr

visão é de sol entre nu

vens, com poucas chuvas.
AJemperaturii!; deve subi

�iôaendo a.titfgir até 30

<Hoje e amJhhã, a tempe
ratura continua amena,
ficando na casa dos 20°.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Iaragué do Sull se
ISA MARTA MOI'IR ZIEMAI'iN, Ofíciala do Regis.ro de Imóveis da
Comarca de Iaruguã do Sul! se, lama público pelo presente edital, �1111 � '1,*1que CENTRO IMOVEIS LTDA, CNP) sob n" 04.636.570/0001-23, ".go; "" m.nbi- ·!'!II
estabelecida na Rua Exp. Gumercindo da Silva n" 119, nesta cidade, '----------'
requer com base no art. 18 da Lei n" 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO. denominado
RES[[)ENCIAL SANTORIN[, situado nas Ruas 05-Prefeito [osé Bauer, 1140·Smn NOlTle,1I49-
Sem Nome e 1283-Sem Nome, Bairro Três Rios do Sul. perímetro urbane de Jaraguá do Sul/SC, abaixo
caractenzado. aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do sul/Se. conforme Decreto n"
f:i.440/2008. expedido em 13.08.2006, assinando como responsàvel técníco. o engenheiro civil Allan
Eduardn Stark, CREA n" 57137-1. ART 0° 2758753-W4.
O loteamento é de caracter resídencial, possui a área total de 54.939,42m2, sendo constituído de 70

(setenta] lotescomerclalizâvets, A.U.P.E., área. verde, sistema viário e remanescente.O prazo de
impugnação por terceiros é de 15{quiuze) dias, contados da data da última publicação do presente edital,
e deverá ser apresentada por escrito perante a Ofícíala que SUbSCfC\/C este, no endereço da Serventia:
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.6S:l· centro, [arngná do Sul/SC

IARAGUA DO SUL, 04 DE NOVEMBRO DE 2008.
AOFIC1ALA
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OANOE
A CAPITAL DO ARROZ

O município de Massaranduba
foi constituído em 1948, pela Lei
n? 247 de dezembro de 1948. Seus

imigrantes alemães encontraram
em abundância nas terras a árvore

Mcçcrcmdubc, com flores cor-de
rosa, e assim denominaram a cida
de, apenas com diferença na escri
ta. Mosscrcndubc foi instalada em

13 de fevereiro de 1949 composta de
dois distritos: Massaranduba (sede) e
Guararnirim. O governador da épo- -

ca, Aderbal Ramos da Silva nomeou

como primeiro prefeito José Cordeiro.
Mas no segundo semestre de 1949 a

sede e nomeação passaram a ser 2°
Distrito de 'Gucrcmirim.

Somente em 29 de agosto de 1961
Massaranduba voltou a ser eman

cipada e recebeu o nome de Adolfo
Konder. A popnlcçõo, insatisfeita com

o novo nome, criou um abaixo assina
do e o município voltou a se chamar
Massaranduba. Após este episódio a

cidade finalmente foi fundada em II
de novembro de 1961 através da Lei
Estadual n? 746/61 de 29 de agosto de
1961, tendo como prefeito provisório
Ricardo Witte.

Massaranduba atualmente é a

maior cidade produtora de arroz de
Santa Catarina e todo ano conta

com a Fecarroz (Festa Catarinense
do Arroz) e a Festa do Colono.

PELOMUNDO1961
. 1 hn Kennedy nos

sse do presIdente o

• Tomada de �o (20 de janeiro). (1)Estados Um os

l' (13 de agosto).
• do Muro de Ber im

• Construçao .

'dente lânio Quadros
• Tomada de posse �o presl ,

(31 de janeiro). (2) th'ng
a seu álbum Some 1

• Elvis Presley lançav ,

for Everybody. (3) d
'

.

r bomba nuclear
a

'0 da meio b )• Detonaça b (30 de outu roi. .

história, Tsar Bom
a

VOCÊ SABIA?
Guilherme Weege (31 de janei

ro de 1880 - 5 de janeiro de 1950)
casou-se com a senhora Berta
Karsten Weege, de Blumenau. O
casal teve cinco filhos e chegou
ao Bairro Barra do Rio Cerro em

1906 e com ajuda de seus pais ins
talaram uma casa de comércio. Em
1918 a firma Weege expandiu com

filiais. Um de seus prédios usado

para instalar máquinas de tecidos
trouxe a indústria "Malwee". A
Rua Guilherme Weege é localizada
no centro da cidade e foi denomi
nada pela lei 21/1957. Rua Guilherme Weege em 1985

DESVENDADO
A foto da última publicação foi

identificada por vários leitores, é ,
-

a empresa Tricotagem Garibaldi
de Marquardt & Cia. Hoje é parte
da: sede da Prefeitura Municipal.
Agradecemos aos leitores que

:

ajudaram na identificação: Sr.
Karsten, Nelson Scheuer, Arceli-
no Piccoli, Alzira Schmidt, Nelson
Barbi, Antenor Gonzaga dos San-
tos e Sr. Ralf Mcrquordt.
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13° SAlARIO IMPULSIONA AS VENDAS
Segundo especialista, valor é, namaioria das vezes, destinado aos presentes

Dinheiro do 13° já movimenta o comércio. Principal gasto deve ser com os presentes de Natal

.

O QUE VOCÊ VAI FAZER COM O 13° SALÁRIO?

VALDECIR DA ROCHA, 39 ANOS,
OPERADOR DE MÁQUINAS
"Vou guardar paro pagar as contos
de início de ano. Em janeiro tem
o IPTU, além da luz, do água, do
telefone. Começo do ano, II gente
sempre tem mais despesas".

ADELIR DA SILVA, 28 ANOS,
COSTUREIRA

"Vou guardar. Não tenho contos

para pagar então este ano,
vai dar pro poupar. Eu me

programei para não ter gastos
desnecessários" .

LUCIANA APARECIDA DE MIRANDA
DA SILVA, 28 ANOS, COSTUREIRA.
"Vou viajar paro visitar a

família. Comprar presentes
poro os filhos e para a mãe. É
um dinheiro extra que vai paro
gastos extras".

.

JARAGUÁ DO SUL

Vitrines que são verdadei
ras tentações. Equipe de ven

dedores reforçada, além de
preços e prazos irresistíveis.
É assim que o comércio se

prepara para a época mais lu
crativa do ano: o período das
vendas de Natal.

Em pleno mês de novem

bro, o consumidor está atento
às opções de presentes que de
vem forrar a árvore natalina.
Isso porque muitas empresas
começam a pagar o 13° salá
rio. ''As pessoas já estão vindo
em busca de presentes. Princi
palmente as mulheres. Quem'
compra agora, encontra mais
variedade e evita a correria de
final de ano", revela o gerente
de uma loja de roupas do Cen
tro de Jaraguá do Sul, Edson
Bernardes.

De acordo com o especia-
lista em orçamento familiar,

� Jorge Harry Harzer, o principal
� destino da quantia, que deve

ffi ser paga pelas empresas até o

� último dia útil de novembro,
f::!
fi' costuma ser mesmo os presen-
tes de Natal. Porém, é preciso
planejamento e cautela para
que a grana extra não se torne
uma armadilha.

''A primeira parcela do 13°

é a metade do salário, bruto. Já
a segunda parcela, que é paga
até o dia 20 de dezembro, vem
com descontos. Aí já pode co

meçar um descontrole. A pes
soa gasta a quantia e acha que
no próximo mês vai receber o
mesmo total. Mas vai ganhar
menos, e então pode entrar
em dívidas", explica o espe
cialista.

Para não começar o ano no

"vermelho", a dica é quitar
as contas em aberto e inves
tir. "Quem tem contas precisa
colocar em dia. Se sobrar, aí
sim, deve comprar presentes,
gastar nas férias ou investir",
aconselha.

Outro alerta é em relação
ao dinheiro referente às férias.
"Férias não é dinheiro extra.
Esse valor deve ser guardado
para as despesas correntes do
mês", argumenta, lembrando
que nos primeiro meses do
ano os gastos aumentam. "É
bom guardar parte do décimo
terceiro e das férias porque no
início do ano tem os gastos
com impostos, como o IPTU,
o IPVA, além da compra do
material escolar e do uniforme
das crianças", conclui.

DEBORA VOLPI

Para Harzer, o mês de novem
bro pode ser um bom período
para planejar os gastos .. "Esse
planejamento deve ser feito em

familia. É preciso explicar para
os filhos, conversar em conjun
to sobre dinheiro", diz. Antes da
compra, uma dica é se perguntar
se o produto é uma necessidade
ou apenas um desejo.

Já se o pagamento for a

prazo, o cuidado deve ser re

dobrado. "Em função da crise,
as taxas de juros estão altas. O
ideal é comprar !J. vista. Mas se

não for possível, sempre cal
cular quanto vai pagar de ju
ros", explica. Os produtos im

portados também devem ser

evitados já que a instabilidade
do dólar aumentou os preços.

Quem ainda não recebeu o

13° está em tempo de colocar
no "papel" quanto vai ganhar
e onde vai gastar. "Se não for
possível presentear a todos, o
amigo-secreto é uma opção.
Férias fazem bem, todos mere- .

cem. Mas tem que ver o que
cabe no orçamento", conclui.
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICA, SOCIÓLOGO

o Brasil das

pessoas comuns
Muitas pessoas negam a existência das

classes sociais. E o fazem a partir da idéia de

que se trata de um conceito ideológico ela
borado pelas esquerdas ultrapassadas. Isso
acorre porque o discurso dos setores mais

poderosos da sociedade tende a uniformizar
sua própria ideologia através da crença a-his
tórica de que esta é a única possível de existir,
aprofundando a penetração dessa idéia atra

vés dos meios de comunicação massivos de
forma estrutural, que não só desvalorizam a

cultura popular, mas tende a aniquilar-la por
completo. Existemmeios de comunicação que
deixam claro como funciona esse mecanismo
de alienação classista, ao observar uma visão

fragmentada da realidade, na qual, empregan
do seus talentos tecnocráticos e insensíveis,
fazem com que seus leitores parem de criar e
de pensar. A cultura de massas consiste pre
cisamente numa ocupação total do espaço
mental dos indivíduos, de modo que, em sua

confrontação coletiva, a vida cotidiana seja
apenas um intercâmbio de clichês e slogans
sem conteúdo, direcionados à esperança em

ser semelhante aqueles que se encontram no

t-etpo da pirâmide social. Esse pensar alienado
dissolve as relações entre as pessoas, implan
tando nas conversas as problemáticas fictí
cias, esterilizando desse modo a verdadeira
dimensão das necessidades do povo. Dia a

dia, o horizonte pessoal e familiar vai sendo
cercado em torno do que se mostra e do que
se houve por parte dos meios de comunica

ção oficializados, sem dar muita chance à im

prensa alternativa, que tenta publicar a outra
face da realidade ..

O economísta. burguês, por exemplo, ocu
pa-se de análises de processos que ocorrem
na sociedade, mas não passa além do proble
ma básico da atividade econômica, sem se

interessar na grande variedade das relações
humanas que podem ter relevância para as

metas econômicas em questão. Há muita po
lêmica em torno do crescimento do país e a

nova fórmula para cálculo do produto inter
no bruto, a favor e contra. O interesse, como
sempre é macroeconômico. Poucos' são os

que param para ouvir a empregada domés
tica que foi pegar seu dinheirinho na Caixa
Econômica Federal e comenta com alegria:
"É a primeira vez em tantos anos que consi

go comer um pastel e tomar um Guaraná na

saída do Banco". A opinião do povo nunca

entra nos balanços de perdas e ganhos da

criação de riqueza de um país. O pensa
mento popular, com todas suas implicações,
não tem valor como produtor dessa própria
riqueza. O povo é apenas um acidente no per
curso do projeto capitalista rumo ao .sonhado
desenvolvimento privado.

• vadanich@unerj.br

VARIEDADES---------

JARAGUÁDO SUL
• Cine Shoppinf1
• 007 � Quanlum Of Solace (Leg)J16
-Iodos es dias) (14h30 '7 sexlsllb/d.1>

0:''; "'

• Cine Cidade 1
• 007 - Quqm�m Of Solace(Dub)
W4h30, 16b4,0, 19h, g1 h� os os dias)

• Cine Cidade 2
Mosconautas no mundo �a lua (Dub)
fiodos os di

• As duas faces do teg)
(17h, 19h20, 21 h30 - todos os dias)

�!g,,�,

II Cin�\MuelleO
• 007 - Quanlum Of Solace, (
(13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22

';"1'

• Cine Muel/erJ�\\
• High SchoofMuskali3 (Dyp)
(14h15, 16h45, 19h15,21h45.2lodosos

Extra-terrestres

chegam à Terra
Poro evitar o destruição do terra,

extra terrestres aterrissam por aqui, são
como seres humanos, mos bem menores.

Eles habitam noves no formato de hu
manos, uma delas é Dove, que não pode
levantar suspeitos.

�
.

nn&lrulC(ÍlENcrooR DO
�ll!!l D@OREIIPllIlE21108

I;DDIE "URPHY
EDDIE MURPHY

�

O GJfJAtllIE gA.�

Detudo poro
subir na vida

No livro, o leitor conhece Sairmo
Halwai, filho de um puxador de riquixá,
que quer subir na vida. O principal foco
neste romance é o população pobre do
índio, que ficou de foro do boom econô
mico daquele país. O mote principal é o

miséira que atinge o povo e do qual não
se consegue escapar pois não interesso o

desejo de fuga. Ele ingresso numa jorna
da em Délhi e Sangalore.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Edmar diz que Morolonis acabou com ele 00

lroí-Io. Corminda vê que Aurora esconde um se

gredo. Flor de Lys prolege Marolonis de Edmor.

Diego revelo que Evondro não lem oulros netos,
ele é o herdeiro. Diego diz poro Denise não
esconder de seu filho quem é o pai. Adriano,
ansioso poro conhecer Diego, vai 00 Rio vê-lo

pessoalmenle. Heilor aconselho Edmor o per
doar Marolanis. Carminda pressiono poro que
Belarmino digo se esconde algo. Aurora diz o

Belormino q'ue Semíramis disse que Tamuz é
filho dele.

TRÊS IRMÃS
Benlo expulso Violela de coso, elo ameaço reve

lar segredos de Dora e Benlo diz o elo que sobe
sobre suo vonlode de deixar o família e o morte

de Artur. Wolquíria eslronho o sofislicoção de
Waldele. Violeta pede o Valéria poro olropalhar
o cirurgia de Xonde. Wolquíria diz à Violeta que
pretende lançar um livro. Wolquíria diz à Cor
minha que Violela eslá Iromando centra Xande.
Anaclelo ameaço Benlo. Suzana e Carminha
vêem que Xonde foi poro o cirurgia. Xande se

apavoro 00 acordar e não ver Benlo.

A FAVORITA
Copola e Irene lembram o passado, elo conto

que Gonçalo leve uma omanle. Donolelo convi
do Holley poro comer. Donatela diz o Holley que
leve um filho, mos não pôde conviver com ele.

Holley revelo que amo Lora. Floro diz que vai
fazer Gonçalo descobrir que Irene foi o Poroty
com Copola. Romildo reclamo do fim ossislen
cialisla que Didu deu 00 dinheiro que pegou de
seu cofre. Vonderlei diz o Átila que Floro tem
andado pelo vila. lolanda fico abismado quan
do Floro revelo que Irene viajou poro Paroly.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Valenle e Gabriela param numa blitz policial,
ele diz que está sendo perseguido. Draco e

Telê param os motos e policiai aponla armo

em direção aos dois, Draco os atinge com bolos
de fogo e Telê lanço roios. Volenle e Gabriela
vêem os policiais mortos, e fogem. Draco e Telê
vão olrás deles. O grupo de pilboys cerco Ali
ne, Luna e Belo. Eles ameaçam baler em Vová.
Torso, Luna e ísis inlervêm. Ágolo combino de

fugir com Eugênio. Vivione aviso que irá.vender
o projeto de pislolos criado por Eugênio.

CHAMAS DA VI DA
Lourdes falo poro o pessoal do pensão que lipe
deve estar envolvido no seqüeslro de Demorô.
Suelen diz que vai ligar poro Andressa. Suelen
conla poro Roberto que lipe lenlou violenlar
Vivi. Andresso diz que ele pegou Demorô. Doci
nho diz que vai alrás de lipe. Pedro e os bom
beiros vão alrás de lipe no reservo, ele diz que
só sai de lá depois de pegar lipe. VÓ Tuquinha
cuido de Vivi, que diz estar com medo. Junior
e André encontram sangue. Miguel, fraco, se

esforço paro seguir os pegados de lipe.

(O resumo dos capílulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoros).
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Rua Expedicionário João Zopello, 214 - Fone 3274 0100 - Joraguá do Sul � se

www.javel.c:om.br
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Mauro
���MJ�

www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045

l&�i;tEptr�da�Jfj�l!0 Baependi ;;!l

ASTRA 4P ADVANT. compl. 07
MONTANA conquest 1.8 05
VECTRA GL compl. 00
VETRA g19?
VECTRA GLS GNV 97
CELTA 4P c/ opes personal. 08
CORSA SEDAN m. novo - ar 04
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIIND 2P 01
CORSA WIND 2P C.rodas 99
CORSA WIND 4P + GNV 99
CORSA SEDAN 00

, - --.- -- -.--.-- .. -.- .. +- �.---.. - --.- _- -·····-----·-�-··--····-······--------··········---·IGOLG4 OPS 4P07
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL 1.6 POWER compl. 03
GOlMI97
GOL Gill SPORT- - AR 02
SIENA HLX 1.8 flex D7
PAllO 4P FIRE FLEX C. AR 07
PAllO WEEK.HLX flex compl. 05
PALIO WEEK.l.5 8v completa 99
UNO MILLE fire 04
UNO MILLE EX 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XLS 1.6 05

,_ -;-- -+-_.� ��....; KA zetec rocan 00
KA CLX vitro trava + opes 97
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 01
ESCORT SW COMPL. 98
ESCORT GLX compl. 97
ESCORT 1.6 GNV 95
VERONA GL GNV + RODAS 94
C31.6 XTR 07
AUOI A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 1.6 16V 03
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

: ; + - ····i CLIO 1.0 compl. - DH 04
CLIO RL 4P C/AR VIDRO 1.0 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FAZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
CG 125 01
SUZUKI YES 125 06
PAllO WEEKEND
FOCUS 1.62005 COMPLETO
ADVENTURE 1.8 2006

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!I!
CONSULTE-NOS

Ano/Modelo 04/05, Prata,
Gasolina, Ar-condicionado
Digital, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas,
Alarme, Retrovisores Elétricos,
Rodas de Liga-Leve, Faróis de
Neblina, Air Bag II, Freios ABS,
Desembaçador Traseiro, Cd
Player p/ 06 ccs, Pilato

veículos

Ano/modelo 04/05, Cor Prata, Gasolina, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica. Vidros, Travas e Retrovisores Elétricos,
Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, CD Player, Bancos em Couro.

Venha buscar seu carro na Mauro Veículos, e
contemple o ano novo com automóvel novo.

Confiança, credibilidade e garantia a toda prova,
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AsTRA 2.0ADVANTAGE 2009
�

a partir de

46.990

(LASSIC 1.0 LIFE 2009
�

a partir de

26.990

PRISMA 1.4 JOY 2009
�

a partir de

30.990
àvista àvista

A

Oloucomeu,
asmelhores condições
estãoaqui!

àvista

Astra 20AdvantageAexpower, 4 portas, anolfabricação 2008, imo/modelo 2009, R6A. com preço promodonal à vista a partirde AS 46990,00.

IP\lA2008Glátis.Gassic 1.oLifeRexpower.ano/fabri",ção2008,ano/modelo2009,R6Rcom preçopromodonalà vistaapartirdeRS 26.990,00

ou enttada de5],9% iRS 14170,84)e saldofinanciadoem48prE5taçôesmensais deR$ 399.00 comtaxa de 1 ,66%am e 21,84%a.o, totalzan-

do R$ 33512,12TCCe IOF nãoindusos,fi24,31%a.o.IP\lA 2008GrátisPrisma 1.4JayEconoFlex, anolfabricação 2008,ano/modeIo2OO9,

R6N, com preço promocional à vistaa partirde R$ 30.990,00.IPVA 2008Grátis.

É ASSIM QUE EU vou

A partir de

F1i�� .: l� ) r \/J[)
.: ...JJJ �àvi$ta

ouematé48X
sem entrada

LASER 150cc

A partir de

Fii� /1 c.: I r'\�[)0
-_j ...J U':::.)J à vista

ouematé48X
sementrada

SPEED 1�Occ

Joinville - se I Jaraguá do Sul - se I Sªº.Bento do Sul-se(47) 3455·5281 (47) 3370-1737 (47) 3£�S-5588

�NEWMOTOS
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POR APENAS ITENS DE SÉRIE:
- Motor l.4L Flex de até 82cv
- Ar-condicionado
- Direção hidráulica
- Vidros e travas elétricas

PEUGEOT 207 HB XR

R$ 37.790
________ À VISTA

PEUGEOT 206 HB FELINE L6l

FlEXAUTOMÁTICO - R$ 43.990,00

XR - XRS - XS

ITENS DE SÉRIE:
- Motor l.4L ou 1.6L Flex
- Ar-condicionado

,

- Direção hidráulica
- Vidros e travas elétricas

OFERTAS NA
LINHA 2008

PEUGEOT 207 SW

PEUGEOT 206 SENSATION 3P 1.4 FLEX
VEíCULOWEB - R$ 28.690,00

- Teto Solar Elétrico - CD Player Mp3
- Roda de liga leve 16" - Farol de meblina
- Freios ABS
- Air Bag duplo
- Ar-condicionado
- Direção Hidráulica
- Computador de bordo

PEUGEOT ESCAPADE 1.6L

FLEX - R$ 44.990,00

PEUGEOT 206 SW PRESENCE 1.4

FLEX - R$ 4Q.990,OO

LINHA PEUGEOT 307 - SEDAN

PEUGEOT 206 SW FELINE 1.6L
FLEXAUTOMÁTICO - R$ 46.990,00 PACK

1.6L 16V FLEX 5P
pARTNER 1.6l IIOCV CAP. ÚTIL 800KG.

A PARTIR DE R$ 33.990,00

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

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul - (47) 3522-0686

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

•.�,��mImIDlII

Fotos somente para fins iJu�trati1JOs.campanha Prcmodonal de lançamelllodo Peugeot 207 Passion - Taxa 0,79% am. Simulação, modalidade CO( - Credito DIreto ao ConsumidO!' pelo Banco Peugeot, toMiderando o veículo Peugeot 207 Passion XR l.4l Flex,4 ponas, pintura sólida, ano/modelo 2008/2009. Fretelndusu PI�O

público suqerlde para venda à vbta a partir de RS 4(1.990,00. Simulasáo considerando cveirulc adma e u preço 11 vist.! sugerido de RS 40.990,00 para a fodo o Brasil, Plano de 12 meses sendo: Intrade de RS 20.495,00 150%) à vista, mais 11 parte las fixas de R$ l89{},22 (om vencimento del P {primeira} p.lrcela para 30 dias.

Preço total do veiculo 11 prazo para 12 meses: R$ 43.177,64. Taxas de juros 12 meses deO.79% am (9,90% aal a CET (Custo Efetivo Total) da operação de finandamento é de 20,84% a.a e 1,59% a.m, com incldêndil de IOF de 3,0% a.� para Pessoa Flslca (o custo do IOF adltional de 0,38% está inclllioo no coefidente). Sujeito 11

ilprova{�u de crédito. Campanha Promodonat para as lInhiJsPeugeot 107HB e Peugeot207 SW, Peugeol307 e Peugeot 407 - TaXii 0,79% a.m Slmulilç�o,modalidade leasing pele BancoPeuqeot, considerando o veiculo Peugeot 207 XR lAl flex,3 portas, pinturil Wlldel, ano/modele 1008/2009.Frete lndusc. Preço pubHw

sugerido para senda à vlSla a partir de RS 37.790,00, para todo o Brasil Plano de 24 meses sendo: Entrada de RS18.895,OO (50,00%) à vista, mais 24 parcflas ITWflsais totais fixas de RS 896,25 com vendmenre da 11 (primeira) parcela para 30 dias. Taxa Interna de- Retorno (TlR) de 9,90% a.a, eO,79% am, a m'{CuSlo Efetivo

lOtill) da operilçdo de arrendamento mercantil éde 13,50% a.a e 1 ,06% e.m, com incidência de-ISS eTe lndusa na eEl (ClJ�10 Efe-tivo Total). Valor total do veÍ(ulo a prazo de RS 40.405,00. Sulelto à aplovação de aedito.As condições aoma poderAo ser alteradoll se houver alterações !Jgnific.ativas nomenade finauceffo, sem avim

prévlo.A Promoção + (Mais li uma campanha exdllSiva da ConcesSionária Sirasbourg de Blumenau, Itiljai, Brusque, Jaraguá doSul e Rio do Sul. Tem prazode validade até o dia 14 de Novembro e é válida para o Peugeot 307 Sedan Pack 1.6L - Modelo 2009 (+ Gratis BANCOS EM COURO- ALARME e SENSOR DE ESTACIONAMENTO

1etamb� para alinha Peugeot 207 SW l.4l ou 1.6llodos FlEX - Modelo 2009 (+ Grátiç(D MP3 - Al.ARME e lfVANTAMENJO EU1RICO OOS VIDROS DIANTEIROS) nas verçijesXR- XRSe XS.No Item Oferm na linhil2G08 estão inclusos veiculas que temes no estoque, e no mínimo 1 unidade de cada modelo nd cor quercnstar

no estoque. üs pre�os anundadcs são para pagamento à vista ou finandado sem troca.Estoque da Concessiooárlas Strasbourg .Llnha Petlgeot 207: SO unidades, Unha Peugeot 307: 25 unidades. Unha PeugeOT 407: 1 unidades. Prazo de vlqênda da promoção da taxa d� 0,79% am de 05/11/2008 a 24111/2008, ou enquanto

durarem os estoques. O Prazo de validade da Promoção + {ITliIi� 1 da (on(es�ío�ria Straioourg parae Peugeot 307 Sedan Polck l.6l Flex - Modef0200ge Linha PeugeoLID7 SW 1.4lou 1.6l todos flEX-ModelolOO9é dodia 08111 atécdia 14111 ou enquandcdurarem os estoques.DúvidiK. ligue paraOSOO-7032424 ou aCMSf

wwwpeuqecttombr. üwldona do Banco Peugeot lígue para 0800-7719090.

De Segunda à Sexta das 8h às 19h - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

I) BANCO PEUGEOT
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CHEVROLET
CElTA'- Vende-se, Spirit 2006 - Prata -

AO/DT/LT- seçundo dono. R$ 22.000,00.
Tr: 9973-8020

CORSA - Vende-se, Wagon, 01, 1.0, AR,
TE,AL Tr: 8808-5378.

CORSA - Vende-se, sedan 01. R$
16.000,00. Tr: 9979-0040.

VECTRA - Vende-se, 00, 2.2, GLS. Tr:
9953-1446

FIAT
DOBlO - Vende-se, adventure, 05.
R$43.000,00: Tr: 8408-9114.

PAllO - Vende-se, 07, Fire Flex, 4
pts. R$ 23.000,00. Tr: 9169-1272.

PAllO - Vende-se, 08, Fire Flex, 4
pts; compi. R$ 29.900,00 ou

financiamento. Tr: 9169-1272.

UNO - Vende-se, Azul, 94, com LT,
DT,roda de liga leva e som, bom
estado. Tr: 9618-7300.

FORD .

-vEícULOS--------
FIESTA - Vende-se, 4pts, 01, AR. AL,
TE, licenciado até 2009. R$
17.700,00. Tr:8825-2449.

KA - Vende-se, 97, preto, excelente
estado, TE, AL Tr: 9154-9067.

tltLl]!�i*'d6n.
FUSCA - Vende-se, 68, 1.300
original, impecável, 5 pneus novos,
vermelho. R$ 8.500,00. Tr: 9983-
2124.

GOl- Vende-se, 95, 1.6, azul, aro de
liga. Tr: 8821-2105 ou 8845-5032.
(após ISh).

MOTOS

CG - Vende-se, 125, titan, 02. R$
3.800,00. TR: 3370-0983

SAHARA - Vende-se, NX 350,95. Tr:
9993-3367.

SUZUKI - Vende-se, 800ce, cf
acessórios. R$ 15.500,00. Tr: 9175-
8333.

SUZUKI - Vende-se, AN 125
Burgman - Partida Elétrica,
automática, 2005 - Preta - R$
4.500,00 neg. Tr: 9973-3449.

TORNADO - Vende-se, 02, vermelha,
23mil krn, R$ 7.500,00. Troco por
carro. Tr: 9193-9539 (apos17h).

NX 200' - Vende-se, 97,
docutnentaçâo em dia . Tr: 9953-
1446

SCANIA - Vende-se, 75, motor 112
e uma carreta porta container 86
random. Tr: 3370-7144.

OUTROS
CIVIC - Vende-se, 05, 1.7, preto,
todo revisado. R$ 41 000,00. Tr:
9975-1177.

PICASSO - Vende-se, EX 2.0, 02,
cornpl, Couro, airbag duplo, AR,
controle de som no volante. R$
32.500,00. Tr: 9934-2487.

contempladcs BNU •

Consórcio Contemplado
Imóveis e Automóveis

CRÉ. ENTR. PARCo
• 25 mil 6.900 198,00
• 30mil 9.000 290,00
• 42mil 13.800 399,00
• 50 mil 17.000 531,00
• 60mil 20.500 599,00
'100mil 34.000 998,00

Inf: (47) 3322-8767/8854·5143
www.contempladosbnu.com.br

à� • �
SPO�CHlADO
"'-

COMPRA - VENDE - FINANCI'"
Confiro Nossos Cartas Contempladas

Utilize seu FGTS e saia �o aluguel!
CARTAS DE CREDITO

Créditos Parcelas
R$10mil R$

.

89,00
R$20mil R$ 180,00
R$70mil R$ 625,00
R$100mif R$ 892,00
R$150mil R$1.071,00
R$190mil R$1.650,00
Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realconsorcios.com.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online
gibacont@hotmail.com

Consórcio

Breitko

'",·;':�·":':�'�:�:'�"';"h.h"'''''''''·,;c·•.", •. ;,:�\·•••W·�'''' •• ;,.•• ·�n��'�·.� •••••• ' .. n '••.e. h ,,:�:�'�'i;:"';.:�;�i�;••• ·�'" ;�,.;��.·$:�;�,;l;;�;,.,�:;;.\;;.:iii;.'1<o�

VENDEDORES (AS) COM OU SEM EXPERIÊNCIAS
O CONSÓRCIO BREITKOPF, EMPRESA COM MAIS DE 40 ANOS DE EXPERIÊNCIAS NO MERCADO,
ESTÁ SELECIONANDO PROFISSIONAIS PARA VENDAS DE ALTO NIVEL PARA JARAGUÁ DO SUL.

OFERECEMOS
GARANTIMOS REMUNERAÇÃO MINIMA
VALE - TRANSP.ORTE
VALE - REFEiÇÃO
OPORlUNIDADE DE CRESCIMENTO

INTERESADOS DEVERÃO INVIAR CURRICULO PARA eONSORCIO.JARAGUA@BREITKOPF.COM.BR OU COMPARECER
A RUA REINOlDO RAU,460 JARAGUÁ DO SUL SiC MUNIDOS DE DOCUMENTOS, ATE O DiA 26/10108.

EXIGIMOS
2' GRAU COMPLETO OU CURSANDO
BOA COMUNICAÇÃO E AFINIDADE
COM ATIVIDADES COMERCIAL.
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-------------vEícULOS O CORREIO DO POVO IIQUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2008

Financia - Compra - Vende .. Troca

(47) 3273-6600/9973-8966
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira,
920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

Rua Walter Marquardt, 2670 - Fane: (47) 3370-7500

PROMOÇÃO IMPERDíVEL

Gol City 2008 LOT/AD
unico dono RS 25.990.00

Cross Fox 1.6 2005 AC/DHNE/TR EcoSport XLS 1.6 AC/DHNE/TRlCD
unico dono R$ 40.900,00 unico dono R$ 35.900,00

Sia .als de II alerlas

Cliente é especial, venha conferir!·

Scenic 2004 Privilege 1.6 AC/DHIVE Honda Civic EX 2005 único dono, Vectra GLS 2000 ACD/DH/TRIO/
/TR/AIB/ABSunico dono RS 36.990,00 AC/DHIVE/TR/AIR 2/CD RS 43.400.00 AlB 2RS 26.990,00
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Sonhos que se transformam em realidade

vele

� «&líl)) --
LOS

STllO 1.8 2007- COMPLETO ASTRA GSI 2.0 2094 • COMPLETO

CLASSE A160 2005· COMPLETA CELTA 1.02002
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Forros de PVC e Acústico

Divisórias Eucatex

Divisórias de Gesso Acartonado

Pisos Laminados de Madeira

Piso Térmico

Papéis de Parede

Paviflex

Carpete e Forrações em geral.

(47) 3376-2235 �."'"

divipel@divipeldivisorias.com.br
www.divipeldivisorias.com.br

• CASAS
AGUA VERDE Vende-se, de alv, 4 qtos,
churr, -área de testa, gar p/3 carros, portão
eletrônico. R$135.000,00. Acerta troca por
casa em Guaramirim ate 80.000,00. Tr
3371-6069 ou 9137-5573 creci 11831.

CDRUPÁ Vende-se, c/ 206,20m', no

centro, duas salas comerciais, 4 qtos, 4
bwc, 2 salas, 1 coz, área de serviço,

garilgem p/2 carros, documentação em

dia. R$ 210.000,00. Tr: 3375-2798 ou

9905-9850.

ERVIND Vende-se, de mad, terreno

quitado documentação em dia, aceito
carro no neg. R$ 17.000,00. Tr: 3370-
3561.

GUARAMIRIM Vende-se, centro, suíte, 2
qtos, + bwc 3 salas coz, copa, gar p/ 3
carros, edícula em baixo com dormitório,
lavanderia área e parte
superior, salão de festa banheira e sacada.
Tr: 3373-2847 ou 8427-7380.

JARAGUÁ ESQUERDO Vende-se, mista,
escriturada, c/ terreno de 722,00m2, 03
qts, 02 salas, 01 bwc, cozinha e área de

serviço. R$ 95.000,00. CRECI/SC 2716J.
Tr: 3274-8844.

QUARTOS - Aluga-se, com chuveiro,
cozinha, completo. Tr: 3273-7018 ou

84194793.

QUITINETE - Aluga-se, na Nova Brasília,

João Planischeck, 293. Tr: 3273-7018 ou

84194793.

SANTO ANTONIO Vende-se, de alv, nova,
2 qtos, churr e garagem c/ escrtutra. R$
32.000,00 avo Tr: 3371-6069 creci 11831.

SÃO LUIZ Vende-se, 02 qtos e demais

dep. c/garagem. R$ 115.000,00. (pode
usarfinanciamento). Tr: 3370-6370.

ALUGA-SE - Apartamento, prox ao hospital
Jaraguá, prédio novo ou troca por casa. Tr:
3370-0783.

BARRA VELHA Aluga-se, no centro, para
6 pessoas. R$ 100,00 diária. Tr: 9953-
1446 ou4103-0335.

CENTRO Vende-se, 02 qtos e demais
dep. c/garagem. R$ 115.000,00 (pode
usarfinanciamento). Tr: 3370-6370.

PRECISA-SE - Rapaz para dividir apto no

Rua: Ângelo Schiochet, 89
Fone: 3275-3462/3275-0549

centro. Tr: 3055-2979 ou 3275-2979

PROCURA-SE Apartamento para alugar
c/3 qtos + dep. empregada no centro. Tr:
9917-3771.

PROCURA-SE - Rapazes para dividir
Apartamento mobiliado no centro da
cidade. Tr: 3372-2040 ou 8422-

2379(após as 18h).

• TERRENOS
BARRA RIO CERRO I Vende-se,
industrial. 7.856m, luz trifásica. R$
35.000,00 de entrada + 30mil parcelado.
Tr3371-6069 ou 9137-5573 creci 11831.

GUARAMIRIM Vende-se, parte mais
elevada da rua, 452x40m, 18mil m', c/
possibilidade de lote. R$ 220.000,00.
Aceita apto em BC de menor valor. Tr: 3373-
2847 ou 8427-7380.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, c/
403,00m2 (12 x 33,8), escriturado
Próximo ao Móveis Pradi. R$ 64.000,00,
somente à vista. CRECI/SC 2716J. Tr:
3274-8844.

R$ 68.000,00. CRECI/SC 2716J. Tr: 3274-
8844.

SANTO ANTONIO Vende-se, 350m',
água, luz, asfalto. R$ 30.000,00 ou R$
5.500,00 de entrada + parcelas de um

salário. Tr: 3371-6069. Creci 11831.

SÃO LUIZ Vende,se, 364m', rua

asfaltada. R$ 60.000,00. Tr: 3273-7763.

SCHROEDER Vende-se, com 420,00m2.
R$16.500,00. Tr: 3370-6370.

VENDE-SE - 10 terrenos 2milm' cada,
vila amizade. R$ 25.000,00 cada. Acerta
carro no negocio, ou 50% de entrada +

parcelas. Tr: 8813-4042.

• LOCA ÕES
GUARAMIRIM Aluga-se, casa, bairro
amizade, c/ 3qtos. alv, semi nova, R$
500,00. Tr: 9128-5366.

PROCURA-SE - Casa para alugar. Tr:
3371,7424.

O CORREIO DO POVO n
QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2008 ...

• CHÁCARAS
GARIBALDI - Vende-se ou troca-se sítio.
Tr: 3055-8075 na parte da manhã.

SCHROEDER I - Vende-se, 40.800m', c/
casa, rancho, 3 lagoas, nascente. R$·
130.000,00. Tr: 3370-4927.

RIO CERRO" Vende-se, 50 mil m', 2
lagoas, 2 nascentes, cachoeira. R$
140.000,00. Tr: 3376-0726.

* Compressor de ar
* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

PROCURA-SE - Terreno direto c/ o dono,
aceite carro como entrada + o

financiamento. Tr 3371-7424. 3275·1101 /9104.2393
RAU Vende-se, c/ 345,00m2 (15 x 23). R. Wigando Menslin - Baependi

TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

(47)3371-7605 ,

Matriz: 8R 280 km 69 (Em frente Posto Marco"a) I
E·mail: jetPrint@netu�o�o:.�:. __ J

�t'Á�'--.
Email: sac.haveg@terra.com.br

PAGAMENTO
COM CHEQUE OU CARTÃO:
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Ref. 559 - Terrenos com áreas entre 727 ,15m2 e 952m4. RS
35.00Q,OO à RS 38.000,00. Bairro: Rio .Certo.

ReI. 803 - Ótima casa, 02 pisos, 4 dorm. 02 saías, 03 bwc,
copa conjugada, com 280m2,
m galpão de alv. Nos fundos

com 60m2. Terreno com 476,70m2. Bairro com ótima infra-

estrutura, aceita-se troca por chácara na Barra ou Rio
Cerro -. Bail:ro: Tifa I\<lartins.

Ref. 815 - Terreno com 8.137m2, escriturado. Aceita propostas
ce carros, terrenos. R$150.000,OQ. Bairro: Santa Luzia.

$'

3275.3300 • 3055.3300
HORÁRIOOEATENOIMENTO

SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e

13h30 às 19h • SÁBADOS: ShaD às 12h

S O··
��1JiIit!lD

. PEDIT·· (l;1lmiil�(B!II[!m1ll
fAlEMOS EMPRÉS7IMOS PARA

IMÓVEIS. CREel: 4364 APOSENTADOS E PENSIONIS7AS DO INSS.

PLANTÃO DE VENDAS: ESPEDITO: 8422.7895 • 9996-6400 • KÀRINA: 8422.7894 • WANDERLEI: 8418-6786

AT£NllIMENTO

ONLINE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR
www.espeditoimoveis.com.br

R. Barão do Rio.�,ranco, 124 - Centro - Jaraguá do SuVSC • MSN: espedito�moveis�botmail,com • SKYiiE: espedito.imoveis1 • E-mail: vendas@espeditoimoveis.com.br

we a $ • - ---

01 suíte cf sacada e demais
02 de garagem. Área
0,0 ro: vuáNova.

Ref 740- Apto com 2: dorm. + 1 suite, sara e

copa conjugadas, garagem,sacada, �[ea de�

festas com churrasqÚeira. No prédio côntém
quadra de futebol,. sa:!? de jogos, piscina. Tem
escriWra.1\$ 169.000,00. Ilairro: Centro.

Ref. 799 - C o Sul com 01 dorm. e demais

dependências. toda de piso,grade em todas as janelas,
muraga;SoOm aa�i;lia, R: 1\%90.000,

• de entrada e assunurp 60X.
,."

I.fO(�li)IOS .'('(j('S DI�
1)I.JiYS'.'li'.'ION :1

•
I()X

,/,i" I
•

Os _elliores
O -tlU� !

RUA BERTHAWEEGE
N° 525 SALA 01,

AO LADO DO POSTO CIDADE

DA BARRA EM FRENTE A ENTRADA

PARA O PARQUE MALWEE•

FONE: 3376·2206

e-mail: planetagame@hotmail.com_E'0'! I!![""f..' 1IffiEI.·.��� Iill!.I
. .
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PROCESSOSE
FACULDADE SENA
Inscril(ões até 02/1 2
atraves do site www.sc.senac.br
Prova dia 06/12

Você escolhe o SenaQ
E omercado escolh

Gestão da Tecnologia da Informação
o Curso de Tecnologia em Gestão da TI capacita profissionais para o

pleno planejamento e gerenciamento de soluções de infra-estrutura
teonológica de empresas, preparando-os com uma visão integradora de

infra-estrutura de TI baseada em conhecimentos especificos e consis
tentes em sua área de atuação (hardwarll, software, banco de dados e

aptidão permite planejru: e gerir projetos de
consultor na análí

de equipes de
cipais cOlllpetêncais estão o diagnóstico e análise da

ões de TIC, a
EqUipamentos)

O Curso Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais desenvolve
no profissional uma visão sistêmica
e integradora do ambiente organi
zacional, habilítando-o a gerenciar
processos de gestão nos niveis
estratégico, tático e operacional.
Entre as suas principais competên
cias estão a administração dos
processos nos planos estratégicos,
táticos, de marketing,
e proposição de
e formas adequadas à
gestão das empresas.

FAFIPA - FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAí
RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDERAL (MEC). CONFORME DECRETO N° 69.599 DE 23/11/1971.

Centro Sul-Brasileiro de Pesquisa
Extensão e Pós-Graduação

GRADE CURRICULAR:

Fundamentos e Metodologias do Ensino de História

Fundamentos e Metodologias do Ensino de Geografia

Cartografia Educacional

Teoria e Método da História Social

Geopolítica e Globalização
Geografia do Mundo (Áreas Periféricas-Centrais)

História Urbana Européia: Cidades Medievais e Modernas

História de Santa Catarina

Geografia de Santa Catarina

Educação Inclusiva

Interdisciplinaridade: teoria e prática
Metodologia da Pesquisa

Currículo, Planejamento e Prática Docente

Didática e Metodologia do Ensino Superior

Tópicos Especiais: Leitura e Escrita

Estudos Independentes - Monografia!Artigo Científico

CARGAHORÁRIA:
a) Presencial: 360 h/a.
b) Total do curso: 420 h/a.

Obs.: É perfeitamente possivel haver aneraçao na grade curricular, visando à otimização do curso.

INSCRiÇÕES ABERTAS: censupeg.jaraguadosul@hotmaiLcom / Gestora Regional: Prata. Lilian Derreti (47) - 3275 - 3786 / 9135 -

8778.lnicio: 06 de dezembro de2008. Plano: R$ 99.00 mensais. CENSUPEG: Reconhecido pela competência dos professores
advindos de RS/PR/SC. Local das aulas: Hotelltajara.

• VENDE-SE
BICICLETA - Vende-se, 18 marchas,
nova. R$180,00. Tr: 3370-1856.

ESTEIRA - Vende-se, elétrica

profissional, nova. R$ 900,00. Tr:

3370-1856.

FILHOTES - Vende-se, 4 collies,

puros. R$ 200,00 cada. Tr: 3374-
0508.

FILHOTES - Vende-se, de rottweiler.
Tr: 3375-2006 ou 9107-8915.

FILHOTES - Vende-se, gato persa. Tr:
3370-1856.

LANCHONETE - Vende-se, completa
no Bairro Baependi. Tr: 9613-7754.

LOJA - Vende-se, de aviamentos, em
frente a prefeitura, com clientela

formada, loja de fios e Ian. Tr: 3370-
74510u9618-5375.

MAQUINA - Vende-se, fotográfica,
sansung, modelo tradicional, com

filme. R$ 70,00. TR: 3370-0983

MAQUINA - Vende-se,
fatiadora!descascadora de pães,
g.paniz, ótimo estado. R$1.650,000.
Tr: 9601-9555.

l'll)IOS weAL

E ATllNDll)IOS

MOTEL E REsmfiNCIA

f)(j2Ll(LI I O
PADARIA E CONFEITARIA - Vende

se, com todos os maquinários e

clientela formada. Tr: 3372-1058.

PADARIA - Vende-se, Itopava Açu,
schroeder, Tr: 3275-0697.

TELEVISAO - Vende-se, 20",
sansung, preta. R$ 250,00. Tr: 3370-
0983

EMPRESA: Maxxi Fischer Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.

Endereço: Rua Max Heiden, 125 - Abita Garibaldi

Responsável: Jean I Telefone: 8804-3800 I E-mail: jdancker@maxxifiscller.com.br

Atividade a ser desenvolvida

Vendedor(a) Externo para atuar em Guaramirim

Remuneração
Valor: Salário Fixo + Comissão + Premiações
Informações Complementares
Residir em Guaramirim, possuir veículo próprio (preferência moto), disponibilidade para atuar

em tempo integral de segunda a sexta.

Atividade a serdesenvolvida
Motorista entregador para atuar na região de Jaraguá do sul

Remuneração
Salário Fixo + Comissão

Informações Complementares
Possuir amplo conhecimento na região de Jaraguá do Sul, habilitação categoria C,
disponibilidade para atuar em tempo integral de segunda a sexta.
Interessados enviar currículo por e-mail.

meramente ilustrativa. 'Pro

Empresa Multinacional com sede em Jaraguá
do Sul, seleciona adultos com ou sem

experiência para o cargo de trainee, podendo
alcançar cargos gerencias na area comercial,

GRUPO OMETZ-INTERNACIONAL
Enviar curriculo para: gustavocotia@hotmail.com

Ou informações pelos telefones:3371-0234/99120735

REQUISITO:
*Boa comunicação

*Ter no máximo 30 anos de idade

*Disponibilidade integral
*Perfil ambicioso
*Ambos os sexos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm = R$ 12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza---
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

Rua 81rão do Rio 'ranco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do ••pe,rmercado·Angeloni aQ't1ildo da Het@\lnformática'

A mGior emelhor pizzGriG
do plGnGlto norte

G!IorG tGmbém

em .IGrG!Iutí do Sul

Buffet Livre R$ 8,00
Buffet Kilo R$ 16,00
Rodízio R$ 15,00
Pizzas, Massas e Carnes

IJISOUE ENTREGA

Seja um Técnico

em Enfermagem!

Matrículas abertas

Início das aulas: 02/02/2009

Informações: 3376-4296

Escola Técnica de Enfermagem Jaraguá
Rua Adélia Fischer,303 - Baependi

Jaraguá do Sul S.C
+

�.
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o prato principal
dafamiliabem
informada.

Lácasa AItodomunâoLe.

"," -.:"\ II 11�'f,)
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MATRIcULAS ABERTAS:

FAÇA A SUA ESCOLHA!
E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro n? 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

.

Mals informações: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatlo, 156 centro - Jaraguá do Sul - se

;;1! E-m:�il: jara�,�a.cier'Q:sahb@terra;com.br(::;
Site: wwW.massoterapia·�estetida:ciemsahb.coin.br

WWw.sc.senaLbr I (47) 3372 9500

SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

$i$:'�::::::::ri:=' A INDÚSTRIADO CONHECIMENTO
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-----------SAÚDE & BELEZA

O mundo moderno traz consigo a necessidade de mudanças
constantes em nossa vida: na forma de aprender, de pensar,
de equilibrar nossa vida com o ambiente, de aceitar desafios
e vencê-los.

A partir de outubro de 2008, o Psicólogo Gilmar de Oliveira
passa a integrar o corpo clínico da VITAL SAÚDE, que tem

uma proposta multidisciplinar, de saúde integrada, um lindo e

novo desafio, uma honra. Após 11 anos de feliz união com o

CEPPSI, agora uma grande mudança para melhor atender.

Caro amigo e cliente, os SERViÇOS EM PSICOLOGIA que
continuo a realizar, agora sob a marcaVITAL SAÚDE são:

- Psicoterapia para Adolescentes e Adultos;
- Avaliação PSicológica para Crianças;
- Hipniatria (Hipnose)
- Orientação Profissional (Vocacional)
- Avaliação e Diagnóstico Neuropsicológico;
- Reabilitação das Habilidades de Aprendlzaqern
(Neuropsicologia) ;
- Avaliação e Acompanhamento Psicopedagógico;

SAÚDE BUCAL

Odontologia 24 h

Dr Gilmar de Oliveira
CRP 12/01950

Clínica Geral

..r
'

j I I
,

Périodonlia
j
_ .J.JJ' Implantes dentais

_-.I...! Próteses Dentais
Psicoterapia - Psicopedaqoqia
Dific de Aprendizagem - Hipnose

Angelo Schlochet, 173, Centro, Jaraguó do Sul

I "roomo ao Beira Rio I fone> 3055.0024 Rua João Piccoli, 216 I Fone: 3371-0272

CLíNICA VITAL SAÚDE - TERAPIAS ESPECIALIZADAS,
RUA JOÃO PICOlLl, 216, ESQUINA COM REINOlDO RAU.

Próximo ao supermercado Breithaupt.
Todos com hora marcada pelos telefones:

(47) 3370-1867 e 3371-0272.

A Clínica VITAL SAÚDE também Conta com

MÉDICOS E FISIOTERAPEUTAS, para contar com o

melhor atendimento possível.

Para maiores esclarecimentos, coloco-me à disposição.
'

Um Abraço a Todos!

Dr. Gilmar de Oliveira

Psicólogo Clínico e Institucional

Especialista em Neuropsicologia e Aprendizagem
Mestre em Educação e Cultura

CRP 12/01950.

�'Ir. FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO CLíNICA1<) INSTITUTO 'DE BE.l.EZA

EKILÍBRIO
Farmácia de ManipulaçãoSJifJJIl.

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores'
Terapia ocupacional
Quiropraxia

Medicampntos em geral
Manipulação dp fórmulas medicas

Filolprápicos e

Cosmplicos manipulados �k�
Presidente Epitácio Pessoa, n2 532

�371�!326
Rua Bernardo Grubba, 62 � 3371-6022

Rua João Picotti, 110 - Centro

Tel. 3371-8298
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ESTOFADOS
BELL 'ARTE
A PREÇO

DE FÁBRICA

Até

6O�
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Lilia Cabral vai
bater no marido
Em A Favorita, Catarina dará um tapa
na cara de Léo. Ao vê-Ia chegar do
trabalho com Domenico, ele avisa
que não quer o filho freqüentando o

mesmo ambiente que Stela.Catarina
diz que ele devia se preocupar com o

comportamento dele e não com o me

nino. Léo insinua que Catarina gosta
de mulher. Ela então lhe dá um tapa
na cara e diz que se tivesse escolhido
isso, seria mais feliz.

Madonna faz um
estúdio em casa
üs vizinhos nova-iorquinos de Ma
donna estão reclamando do barulho
que vem do apartamento da cantora
durante a madrugada, segundo
informações do site Contact Music. De
acordo com alguns deles, Madonna
transformou sua casa em um estúdio e

vive tocando instrumentos e cantando
para se preparar para os shows da tur
nê. Seu assessor garantiu que a cantora
trabalha demais e dorme cedo.

Hebe foge de
Sílvio Santos
Foi frio e formal o encontro entre
Hebe Camargo e Silvio Santos nos

bastidores do Teleton 2008. Hebe está
chateada por ainda não ter side pro
curada para renovar o contrato C9m o

SBT, que vence agora em dezembro,
ela fez de tudo para evHá-lo. No final
ela teria feito uma brincadeira com

Galisteu: cantou em ritmo de oxé o

refrão "Leva eu", em referência ao

fato dela ter ido para a Band.

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 coda coluno. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
A umidade estará elevada favorecendo a presença
de nuvens com aberturas de sol e condições de
chuva em todas as regiões. Temperatura elevada
com sensação de abafamento.

�
21/10 13ill

MiNGUANTE NOVA

SEXTA

MíN: 16° C
MÁX: 24° C (oi i

Nublado com pancadas.
de chuva

HOJE

MíN: 17° C
MÁX: 23° C
Chuvoso

-QUINTA

MíN:'17 C
MÁX: 23° C
Chuvoso

GI ÁRIES

4�.· (20/3, a 20/4)
., A fé leva você a

� [ encontrar respostas
importantes pra'

vida pessoal e profissional.
Tempo de retiro emocional, onde
o razão deve prevalecer. Mos,
não deixe de tentar organizar
se. Não negligencie os emoções.
Suo saúde pode ressentir.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
A energia trará
problemas de rela
cionamentos, sejam

no plano pessoal ou profissional
à t'ona. Permanecerá apenas o

que o destino permitir. Se algo
acabar, procure entender que
algo deve ser deixado poro trás

por fazer bem o você.

l.� LEÃO

#
LIBRA

�� (22/7 a 22/8)
,

.
(23/9 o 22/10)

::. '} A fase é boa poro Momentos de
� u.-. o convívio com o

.

solidão devem ser

família. Fique mais transformados em
em coso, lugar onde poderá re-: solitude. Há diferença,entre um

ciciar suas energias de maneiro e outro sentimento. Entenda que
mais eficiente. No amor, muito os coisas devem ser olhados de
coisa deve mudar. Problemàs outro jeito poro você conseguir
antigos tendem o inc�modar se livro do peso que tem ecem-

novamente poro uma decisão. panhado você nos últimos anos.

TOURO
(21/4 020/5)
Será um dia decisivo
no conclusão de

questões do vida
amoroso. Plutão e Vênus se en
contram no mesmo grau e coisas

podem passar por mudanças
definitivas dentro de você. Não
deixe que o excesso de sensibili·
dade atrapalhe as decisões.

�"
CÂNCER

. �.� (21/6 o 21/1)
�-:;.'_':::' Alguns problemas
: ; de trabalho estarão

mais presentes
hoje, pode ser um dia decisivo

paro soluções importantes no

área. Procure se distrair na

companhia dos filhos, coso os

tenho. Relaxe e espere por mais

tranqüilidade em alguns dias.

" ti ESCORPIÃO

�'::*�/ (23/10 o 21/11)
;:::=;=:::=:;:; Nesses últimos
- i'- . dias as questões
'C: ligadas à sua vida

material estão
sendo revistos. Não se preocupe, a
fase negra está chegando 00 fim.
Só mais alguns dias e você poderá
se sentir bem mais tranquilo com

relação à suo vida material.

II}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Questões relativos
00 ambiente
doméstico serão

trazidos à tona e resolvidos nos

próximos dias. Não deixe de
olhar com realidade poro tudo-e
procure encerrar o ano deixando
o que deve ser mudlido muito

.

cloro para você e paro os outros.

CRESCENTE CHEIA

SÁBADO
MíN: 16Q C '\
MÁX: 28° C <M'1"'-""")
Nublado com'párÍc;das
de chuva

- SAGITÁRIO
(22/11 li 21/12)

� O dia é decisivo

( poro você. Plutão
e Vênus se encon·

tram e dizem o você o melhor ce
minho a seguir. Amor, parcerias
comerciais e vida financeiro em

cheque. Procure encerrar essas
questões definitivamente e dê os
passos que deve dor.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

� O dia parece um

pouco pesado, mas
será mais fácil se

você procurar entender. Sua vida
emocional e afetivo precisa ser

revisto e você preciso saber o

que quer de foto de seu parceiro
ou parceiro. Deixe isso claro
dentro e foro de você.
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ANIVERSÁRIOS

12/11-
Ana Lucio Colello

Ang�1

2êaronne Luciani
Débora Altine
Débora dos S. Silva

llian� K�ueger
Juarez An.. Demarchi

.Neide Linder

:Nilsete.Teresinha hancener
Otilia'Eichinger

".;

Paulo J. lerme

Renato Jose Freiberger
Rica�do Schmidt

Schaiane F. -Marquardt
Selma Pinho

·

Serg

DIVIRTA·SE

Remédio
o farmacêutico entra na sua farmácia
e nota um homem petrificado, com
os olhos esbugalhados, mão na boca,
encostado em uma das pnredes.
Ele pergunta para o auxiliar:
-üue significa isto. Quem é que está
encostado naquela parede?
· Ah! É um cliente. Ele queria comprar
remédio para tosse. Como ele não tem

dinheiro, vendi para ele um laxante.
- Ficou maluco! Desde quando laxante
é bom para tosse?
• É excelente. Veja o medo que ele
tem de tossir!

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Mais um pouco e...f\... suo vida ganhará
novos ares. Muitos

portas que estavam fechados se

abrirão diante de você. Muitos
oportunidades em todos os sete
res de sua vida. o confusão vai
dor lugar à expansão e clareza
do sentido maior do vida.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Um momento de
,."..., muito sorte e pro·

teção se aproxima.
Você preciso antes de tudo parar
de se queixar e não ter nenhuma
dúvida que deve seguir adil!nte
sem olhar paro trás. Busque
entendimento e compreensão em

Deus, procure se acalmar.
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MODO DE/PREPARO

VARIEDADES---------
GASTRONOMIA

Pêra cozido no

suco de maracujá

• 4 peras pequenos
• 1/2 xícara (chá) de suco de
maracujá concentrado

• 6 colheres (sopa) de açúcar
• «mlses-estrelndes
• 1 envelope de açafrão em pó

1- Descasque os peras mantendo-as inteiras e

com os pedúnculos.
2- Coloque-as numa panela, acrescente o suco de

maracujá, o açúcar, os anises-estrelados, o
açafrão e 1 xícara (chá) de água e misture.

3- leve ao fogo e cozinhe por 15 minutos ou até as

peras ficarem macias.
4- Retire do fogo, arrume-as nos pratos e decore

com o anis-estrelado.

SARDfNHA ASSADA
,

COM BROCOLIS

• 12 sardinhas médios limpos, abertos
e sem cabeça

• folhas e tolos macios de 1/2 moço
médio de salsinha

• 8 colheres (sopa) de óleo
• 1 moço de brócolis cozido
• sol e pimenta-do-reino moído
grosseiramente o gosto

1- ligue o forno à temperatura médio.
2- Tempere os sardinhas com sal e reserve.

3- Boto por 3 minutos no processador o salsinha
com o óleo e o sol.

4- Espalhe o misturo numa assadeira refratário
grande. Disponho os sardinhas por cimo e

polvilhe o pimenta-do-reino.
5- leve 00 forno por 10 minutos, ou até os sardi

nhas ficarem macios. Retire do forno. Coloque
os sardinhas nos pratos e 00 lodo disponho os

brócolis. Regue com o molho do assadeira e

sirvo em seguido.

BOLINHO DE BACALHAU
,

INGREDIENTES
• 500 g de bacalhau do porto desfiado
• 200 g de salsinha picado
• 200 g de cebola picado
• 2 ovos

·<100 g de amido de milho
• 100 ml de azeite extra virgem
• 100 g de olho frito

INGREDIENTES
• 2 kg de rabo de boi
• 500 ml de águo
• 5 dentes de olho
• 1 cebola picado
• 3 tomates sem sementes
• 1/2 moço de agrião
• sol, coentro, salsa e cebolinha o gosto

MODO DE PREPARO
1- Corte o mbo em pedaços e refogue com olho,

cebola e tomate. Acrescente o águo e os tolos
de agrião e cozjnhe até amolecer

2- Desligue o fogo e retire os tolos de agrião e a

nata de gordura, acrescente as folhas de
agrião e sirva

LOMBO

1- Cozinhe o bacalhau desfiado até ferver.
Em seguido, misture bem os ingredientes.

2- Ouando a massa estiver homogênea, faço o

formato do bolinho usando as mãos ou, se
preferir, duas colheres. Frite e sirva.

RABADA

INGREDIENTES
• 11/2kg de lombo
• 3 dentes de olho
• 1 cebola ralado
• llimão
• salsinha, pimenta-do-reino e

pimenta-dedo-de-moça a gosto
.

• 1 xícara de gordura de porco
• 1/2 xícara de óleo

MODO DE PREPARO
1- Faço furos no lombo com um garfo

e então tempere com a salsinha, as
pimentas e o alho.

2- Deixe de molho na geladeira neste
marinado por um dia.

3- Esquente o gordura de porco, acrescente
o lombo e deixe tostar todos os lodos. Vá
regando com o caldo do marinado.

4- Por fim acrescente aos poucos águo até
cozinhar por lnteira
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BUXIXO
Olha que coisa. A bolsa de uma conhecida figura da urbe sorriso foi roubada
em um lugar onde só desfila descolado. Apesar do susto, o "lndrõe-ínshlen",
certamente, foi quem levou a pior. O larápio deve ter ficado "passado" ao

descobrir que a bolsa não tinha celular, carteira recheada de dinheiro ou

documentos, tinha apenas RS 20 e uma agendinha com telefones, etc... e tal.
Ela me contou tudo sorrindo, mas pediu que eu não publicasse de quem se

tratava. Também, pudera!

NIVER DAJU
Hoje o telefone do nosso querido amigo e secretário do Beira
Rio Clube de Campo, Juliano Corre0, deverá tocar o cada
minuto. Pois é nesta quarto-feira o vez do bonitono estrear
mais um aniversário. Mil vivos e que sejas plenamente feliz.

473376 0414

Rua José Albus. 80 si 03

Centro - Jaraguá do Sul

VÉU
Não é verdade? As donas das boutiques
mais descoladas não têm do que recla
mar: continua a profusão de casamen

tos chiques na cidade. Todos à base de
alegria e fartura, até dezembro virar
suas folhinhas.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é meu amigo e grande
empresário Renato Freiberger. Além de
ler a coluna todos os dias para saber o

que acontece de melhor na nossa socie
dade, hoje ele será o aniversariante mais

festejado da semana. Parabéns irmão!

TEODORO & SAMPAIO
Neste domingo, a partir das 18 horas no

Seminário de Corupá, tem show nacional .

com a dupla Teodoro & Sampaio. Após
apresentaçõo, haverá bailão com a ban
da Batida Brasileira. Os ingressos estão
ao preço de 15 reais. Boa pedida.

NOTA DEZ
Um dos casais que merece todas as no
tas dez é o Dr. Amaro e Rita Ximenes.
Pessoas incríveis, que realmente são
muito apaixonados. Continuem assim.

DICA
Não se atreva jamais a falar claramente ao

telefone seja com que autoridade fot no

Estado. Soia logo pela tangente, com des
culpa do "reunimos" e que depois liga-.

NAS RODAS
• Depois de um longo namoro

com o "bonitón" Kent Model,
a bonita Carla Sanson está li
vre e solta. Nas baladas ela é
a sensação da "rupelze" mais

que descolada. Como dizem os

jovens: "bobeou, a fila anda".

• No dia 22 de novembro, em
Massaranduba, rola a Festa

Dubay. O babado terá a pre
sença do banda Lady Murphy
e OJ Ricardinho.

• Hoje tem música de qua
lidade no London Pub. Dia
20 tem festa de 10 anos da
revista Nossa e lançamento
do site www.moagoncalves.
com.br.

• Quem anda arrancando

suspiros por onde passa com

seu novo visual é o boa pinta,
o garotão Dieter Presse de
Lima. Agora ele está com o

cabelo curto e já foi visto al

gumas vezes circulando com

uma bonita loira. Quem será
a moça que fisgou o coração
do rapaz?

• Já o boa praça João Vasel
Filho- filho da nossa vice
prefeita Rose Vasel- depois
de engatar recentemente um

namoro, já foi visto desfilan
do solito novamente.

• Dia 22 de novembro, na

Flora & Botequim, tem a super
edição de fim de ano da Festa
Flora Style. Agendem .. Eduardo
Fogaça e Fernando Raboch
prometem mil novidades. A bonita Flávia Wolf, filha do casal amigo Nene e

Teli Wolf, em recente balada jovem, em Jaraguá

TE CONTEI!
.. O meu abraço de hoje cheio de

energias positivas vai para a todo
bonita Rocelano Soretta, gente do
bem que confere a coluna todos
os dias. Valeu Roce!

• A Marcatto Imóveis, ainda
este ano, lançará mais um

residencial. Será o Dono Marta,
com 100 lotes e com toda infra-

rii;�;tes(rutura, inclusi:�e asfalto. Estará
localizado ao lodo do primeiro
trevo de Nereu Ramos. Mais

informações através do telefone:
01.3371 -0768.

• Pois é gente. O nosso presi
dente lula parece que virou "oba
mete"? Ele classificou Obama
como "uma pessoa 'issssstraordi
nérín". Sei, mos é extraordinári((
como advérbio "puxo-saquístico"
ou extraordinária como adjetivo

.

bajulador?? Uiuiui!!!

• Juliano dos Santos, gaiteiro
dos bons, é outro "bonitón" do
urbe sorriso que desfila livre e

solto.

• Sexta-feira, véspera de feria
do, tem OJ Puff no Bierbude. Essa
fero é conhecida como um dos
melhores do hfp hop no Brasil
Dia 2 de dezembro a KorlaclTe
promove grande bazar com preço
direto de fábrica.

• Os meus mpigos serõo um

tempo minha bússola e o meu

destino.

Com essa, fui!

, As injustiças, se
alanceiam as

vítimas, também
ferem quem us foz "

CAMILO CASTELO B�ANCO
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GHAN

Curso de

fotografia
digital

O artista plástico e fotógrafo _Fa
biano Souza, o Chon, va.i ministrar
mais uma turma do curso "Iniciação à
fotografia Digital 1 ", o partir de hoje
até o dia 4 de dezembro, dos 19h30
às 21 h30, no Scar (Sociedade Cultura
Artístico), de Jaraguá do Sul. O curso

é aberto o todos os pessoas. Os lnte
ressados devem fazer os inscrições
no Secretario do Scar. O investimento
é de R$ 100. Informações pelo tele
fone 3275-2477 ou através do e-mail
curso@scar.art.br. finalizado o capa
citação, os alunos participam de uma

mostro fotográfico com trabalhos rea

lizados com o orientação de Chon.

DINHEIRO,.

Palestra
na Acias

A palestro "Como fazer seu Dinhei
ro Render Mais" está'agendada poro o

dia 20 de novembro, o partir dos 9h30,
no Acias (Associação Empresarial de
Schroeder). O investimento é de R$ 5.

Informações através do telefone (47)
3374-1445 ou pelo e-mail acias@
netuno.com.br.

Inscrições
para

Conselheiros
A inscrição poro o eleição do Con

selho Tutelar de Jaroguá do Sul vai
até sexto-feira (14). Os interessados
devem ir à Coordenadoria de Conse
lhos, no Ruo Wolter Marquardt, 1111,
Borro do Rio Molho, de segundo-feira
o sexto-feira, dos 7h30 às 13h. A elei
ção está agendado poro o dia 15 de
dezembro. Cinco conselheiros titulares
e dez suplentes serão eleitos. Informa
ções pelo número 3276-2206.

Reforma na

Paróquia
As obras de reformo no Paróquia

São Pedro de Alcântara, de Guami
ranga já cnmeçeram. A comunidade
local pede ajudo poro finalizar os

trabalhos. Informações com o Podre
Paulo Mendes, através do telefone
3373-2764.

FALECIMENTOS

VlTRINE----------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 167/2008

Processo: 62/2008 - FMS Processo: 3/2008 - FMDD
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS
TIPO: menor preço por Lote

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de materiais de expediente e cartuchos de
tinta novos, conforme especificações descritas Anexo I do Edital. REGIMENTO: Lei Federal

10.520/2002. de 17 de julho de 2002 é Decreto Municipal n' 4.698/2002, de 03 de outubro de
2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia
25 de novembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n' 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIA
MENTO e abertura dos envelopes serão às 09:10 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da

Coordenadorla de Licitações é'Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 40.271,55
(quarenta mil duzentos e setenta e um reais e cinqüenta e cinco centavos). INFORMAÇÕES:
A Integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC),11 de novembro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN
secretárto de.Adminlstração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 168/2008

Processo: 4/2008 - FMDD
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS
TIPO: menor preço por Lote

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de materiais de HIGIENE E

LIMPEZA, conforme espeelíícações descritas no Item I-Objeto do Edital. REGI
MENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal
n° 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA EN
TREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 26 de novembro de 2008,
na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIA
MENTO e abertura dos envelopes serão às 09:10 horas do mesmo dia, na sala
de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos, Orçamento estimado

para aquisição: R$ 5.105,30 (cinco mil cento e cinco reais e trinta centavos).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou

via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC),11 de novembro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANIII
Secretário de Administração

Faleceu às 3h do dia 11/11, a Srll.
Delhm RQdriglies d@s Slll1tos da
Mata, com idade de 71 anos, o

sepultamento será realizado dia
12/11, com saída do féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi, se·
guindo para o cemitério Municipal
da mesma localidade.

. LOTERIA

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de TIlulos contra:

Jaragua do Sul, 11 de Novembro de 2008

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido sncenraces pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que imeressar que os presenles Edilais virem ou dele üverern conhecimento, que deu entrada nesíe Oficio para
serem protestados coníra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias útes.

ProloCQ,o: 91966 Sacado: TUTTY LANCHES LTDA-ME CNPJ: 81.849.5721000
Cedente: PARATI SA CNPJ: 82.945.932/000
Número do Titulo: 0518785 Espécie: Duplicala de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentanle: BRADESCO Dala venomenío: 2711012008 Valor: 940,7õ

Protocole: 92095 Sacado: ALCIONE FOFASSA DASILVA CPF: 039.803.529-60
Cedente: BV FINANCEIRAS!A-CREDtTO,FINANCIAMENTO E INVECNPJ: 01.149.953/000
Número do Ti�jto: 131010836 Espécie: Oulros TIpos de Dividas
Apresentanle: SERGIO SCHUlZE &ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 0910112008 Valor: L196,01

Protocolo: 92217 Sacado: AGROPELAGRO INDL.PERAZZOLI CNPJ: 75.347.385/000
Cedente: HIDRO VAlVULAS eNPJ: 04.338.351!000
Número do Tftulo: 1346A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 31110i2008 Vator: 939,50

Prolocolo 92233 Sacado IMAGE fOTOGRAFIAS LTOA ME eNPJ: 05.907.820/000
Cedente:ACHE EANOTE EDITORACAO LTDAME CNPJ: 10.266.4111000
Número do TItulo: 30829iOOI Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 20/10!2008 Valor: 100,00

-----------------

Faz por inlermédio do preseete Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato, a Avenida Marechai Decdoro da
Fonseca, 1589 a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os reíeridos
protestados na forma da Lei. Horáno de Funcionamenlo do Iabeãonaío; Q9:00h às 18:ooh

EDITAI... DESMENI3RM!ENlO $'<liTO IJii'BMol

Registro de Imóveis da Comarca de [aragua do Sul! se �J4.!i1/k11l'.
GNXmIl..WA�1e

..wv.GI1Ho. oo$;J!.�.c·11ISAMARTA MOHR ZIEMANN, Oficial" do Registro dp Registro de e

Imóveis da Comarca de [aragua do Sull se, torna público pelo pre- i Ó

Jsente edital, que VICENZI e GADOTT! LTDA, CNP) sob n" 80.949. - .. -.. H
696/0001-36, estabelecida na Rua Carlos Fritz Vogel n" n, [aragua """. _�

Esquerdo, neste cidade; requer com base no art. 18 da Lei n" 6. 766/ �'! ;� ---_ __ -

79, o REGISTRO DE DESMEMBRP,MENTO, situado nas Ruas 873- _ .. _

José Lazxarls e 870-Maximino Beber, Bairro Santo Antonio, perímetro urbane de [aragua do sul/Se,
abaixo caractetizado. aprovado pela prefeitura Municipal de [aragua do Sul/se, conforme certídào n"
334/2004, expedida em 28.09.2004 e revalidada em 27.05.2008, Proc, u" 12332/2008, assinando como

responsável técnico, o técnico em agrimensura Ruy Sllvéno Eggert, CREA n" ()o59-4, ART n" Z195152w1.
O desmembrnrnento IS de caráter resldeuctal possui a Mea total de 985,09nlt, sendo constituído de

ztduas) parcelas, sistema viário e remanescentes.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quillz.e) .dlas, contados da data.da última publicação do

presente edital, e deverá ser apresentada pnr escrito perante aOndula que subscreve este, no endereço
da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683� centro, Iaragué do SnlíSC

JARAGUA DO SUL, 05 DE NOVEMBRO DE 20011.
A {WICLo\LA

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarcade Iaraguá dn Sul! se
[SA tvtAHTAMOHR ZlE}.,1ANN, Ottctala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul I se. torna público pelo presente edital,
quo ]LSON KLUG, CI RG 11' 2/C-846.594-SSP-SC, CPF n' 292.
17l.139�72, autônomo e suamulher�li\RIA DE LOURDES
KLUG, CIRG n° 2/R-l.4n.779-SSI-SC, CPFN' 70l .644.879-72

. do lar, brasileiros. casados pelo regime da Comunhão Parcial de
Bens: nu vigência da Lei 6.515/77, residentes e domíctlíados na
Rua José Ptcclli n" 320, nesta cidade; AM.ARILDO KUJG,C! RG .

n" 2.448.1111-8·SESP·SC, CPF n" 756.19LIlOB-72, autônomo" sua mulher REGIANE MARGARE'm
ANACLI:-:1:0.KLUG, C[ RG u" Z.44H.ga6�SESP-SC, CPFn;!> a02-6n2-77n�15, do lar, brasileiros, cesedos pelo
regime da Comunhão Universal de Bens, na vigência da Lei 6.515/77, cujo pacto antenupcial acha-se
registrado nesta Serventia sob n" �UJ2:�, ficha 01, Lívro 3�RA, residentes e dcmicílíados na RnaMaria Berti
Moretti n" 29, nesta cidade e RUDIBER KLUG, CI RG n'' 2.446.043-SESPDC-SC, CPF n' 750.568.879-00,
brasileiro. solteiro, maior,metalúrgico. residente e domictliado na rua Icsé PÍ{;oUi 11 {} 486, nesta cídade r

requereram com base no art 1 B da lei nO 6.766/79. o REGISTRO DO LOTEAMEl\TTO denominado Kl.UG ,

situado nas ruas 473- José Ptcollí , 785- Eugenio Pícclli c 947- Scm nome, l�OB- Sem nome e 1209- Scm
nome e 1210-Sem nome .Balrrc Estrada Nova. perímetro urbano de Jaraguá do sul/se, abaixo
cerectertaado, aprovado pela Prefeitura Muuícípcl de [araguã do Sul/S'C, conforme Decretos n"s
5.448í2005, expedido em 06.07.2005, 6".180/2007, expedido em 08.10.2007 e 6.445/200H, expcdídc em

19.08.2008, assinando como responsável técn.ito, engenheiro civil Charles Souza Antunes, eREA n"
46752-8, ARTn' 22789B6-£1.
() loteamento é de caráter resídenctal, possu.La área total de 85.704,lOm2, sendo constituído de 113

(cento e treze) lotes comercializáveis. A.U.P.E.Iárea verde, sistema viário e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quillze) dies. contados da (lata da última puhlícaçao do
presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante aOfíciala que subscreve este-no endereço da
Serventia: Av"Marechal.Deodoro da Fonseca. 1.683- centro, Jaraguádo Sul/Se

JARAGUÁ DO SUL. 05 DE NOVEMBRO DE Z008.
AOnCIALiI.
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NAS QUADRAS

Elion/EME (com o bolo) disputo o hexagonal final do Cotorinense e oposto no forço do grupo poro vencer

Basquete infantil em
decisões no Estadual
Equipes competem a partir de amanhã
JARAGUÁ DO SUL

OS times de basquete infantil
feminino e masculino disputam
a partir de amanhã a decisão do

Campeonato Catarinense damo
dalidade. As duas competições
são marcadas pelo equilíbrio
entre as equipes e acontecem no

Oeste do Estado.
As meninas da Elian/FME

competem no hexagonal final
em Chapecó, onde seis times
classificados jogam todos con

tra todos - Navegantes, Floria
nópolis, Xaxim, São Miguel do
Oeste e Chapecó, além das ja
raguaenses, entram em quadra
a partir de amanhã. A técnica
Vivian Campos disse que este

sistema é mais difícil, pois ím
possibilita o time de perder. Por
outro lado a equipe acaba cres

cendo o que dá "mais motiva

ção às atletas".
De todos os times desta fase

decisiva a técnica aponta Chape
có como o favorito. As donas da
casa venceram a edição de Z007 e

omirim deste ano. Mesmo assim
Vivian destaca a força da equipe
jaraguaense. "Temos um con

junto muito bom, desta maneira
queremos quebrar a hegemonia
delas", salientou Vivian.

Já os garotos daUnimed/FME

MASCULINO
Octogonal final (COncórdia)
• Ouinta-feira (13/11)
17h30 - Florianópolis x Unimed/FME

• Sexto-feira (14/11)
14h30 - Concórdia x Unimed/FME
19h -Itojaí x Unimed/FME

• Sábado (15/11)
14h30 - Semifinal
16h - Semifinal

• Domingo (16/11)
9h3 - Terceiro lugar;:
11

.

I

embarcam hoje para Concórdia
onde participam do octagonal
final do Estadual. O time co

mandado por Rafael Müller se

classificou na segunda posição,
atrás apenas de Joinville. Na eta

pa decisiva foram formados dois

grupos de quatro times.
Na visão de Müller a equipe

jaraguaense caiu na chave mais

difícil, onde estão Itajaí, Floria
nópolis e Concórdia. O time da

capital e os donos da casa são os

favoritos, já que Floripa é a atual

campeã brasileira dos Jogos Es
colares (até 14 anos) e Concórdia

fEMININO
Hexagonal finol (Chapecó)
• Ouinta-feira (13/11)
17h30 - Elian/FME x Sõo Miguel

� Sexto -Iel ra (14111)
1Oh30 - Florianópolis x Elian/FME
16h - Xaxim x Elian/FME

• Sábado (15/
16h- Elian/f vegantes

• Domingo (16/11)
11 h30 ., Chapecó x Elian/fME

ainda não perdeu no Catarinen
se. "Mesmo caindo no pior grupo
o nosso objetivo é chegar à semi-
-final da competição", informou o

treinador.
Para o octagonal decisivo,

Müller terá o reforço de seis atle
tas do basquete mirim, que se

sagrou bicampeão estadual no
último fim-de-semana. Gabriel,
Lucas, Gustavo Krutzsch, Rafael,
Henrique e Arthur entram em

. quadra para ajudar o time infan
til a conquístar o título.

GENIEW RODRIGUES
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Migrantes do Futebol
o Correio do Povo começo hoje uma novo série de reportagens. O

objetivo é contar o história de pessoas que conheceram Jaraguá do
Sul por causo do Juventus, se apaixonaram pelo cidade e resolveram
fixar residência, construir família e trabalhar aqui. Em um destes en
contros, reuniu-se porte do time que fez história no década de 70.
Além de contar o história dessas equipes, o nosso reportagem ainda

conseguiu um feito inédito - um encontro entre estes ex-jogadores.
Tonto que o partir do ano que vem, eles se reunirõo mensalmente,
poro lembrar dos velhos histórias e cultivar o amizade criado pelo
futebol. Estõo no foto, em pé: Chicõo, Maneca, Arizinho, Zecõo e Ju

quinha. Agachados: Edinei, Moa Garcia, Tato, Aldinho e Gariba.

CONTE SUA HISTÓRIA
E você pode ajudar o Correio do Povo nesta série de matérias. Se
você conhece algum personagem que nõo é natural de Jaraguá
do Sul e está aqui por causa do Juventus, entre em contato atra
vés do e-mail (esporte@ocorreiodopovo.com.br) para nos passar
o contato desta pessoa. Nõo queremos cometer injustiças, deixando
alguém de fora, por isso suo contribuiçõo é muito importante. A série
de reportagens sairá de quarto à sexto-feira, começando com o gale-
ra do década de 70 e terminando com o pessoal dos anos 90.

TIME DA VIRADA
Torcedor fiel do Malwee nõo se espantou com o belôvirada em cimo
do Colegial, no segundo-feira. O time jaraguaense está acostumado
com isso, tonto que, somente no Ligq Futsal deste ano, virou sete vezes

o placar, inclusive no semifinal e final, dian�e de, respectivamente,
4� e"Ulbra. Mos d'que a torcido mais lembro foi o j�g�; coºtra o JEC,
dip 18 de julho, mí Arena. O time d�)oinville abriu 3xO e a Malwee
virou para 4x3, em noite inspirado de Falcõo (que marcou três). Outro
-grande confronto foi em Erechim, dia 31 de maio, pelo primeiro fase.
Vitória de 5x4 com o gol saindo o 32 segundos do fim.

�tGO SIMBÓtlCO
A chuva pode atfopàlhar o cerimô hoje do passagem, por Jara
guá do Sul, do fogo sil1lbólico dos Jogos Abertos de Santo Catarina. A

óo é que saio do .Centro de InJor!!1açóes Turísticps, no Avenida
�ar Grubbai'4s,14 horas, � ada,.g.a,�i�ásil> Arthur fy1ül

I . e permanecer o.'mau tempo;: ônia será a'penas no ginásio
O revezamento será,feito pelos jogaDores do Malwee Futsal, além de
estudantes do rede público e atletas de outros modalidad.es.

(iMêLEQUE
A a'bertura do fase estadual do Moleque Bom de Bolo, que aconteceu
ontem à noite, também teve de ser trnnsferida por causo do mau tem

po. O evento seria no Seminário Sagrado Coraçóo de Jesus, em Coru
pá, e foi mudado o Ginásio do Escola Teresa Ramos. Os jogos começam
hóje de manhõ, no c'Qmpo do Seminário.

.
.

esporte@ocorreiodopovo.com.br I
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em 1969. E desta vez para
ficar. Roque e Nondas, res

pectívamente, foram os dois

primeiros "estrangeiros" no

Juventus, e Arizinho, que veio
logo depois, foi quem resolveu
morar aqui.

Centroavante artilheiro, até

hoje ele é o jogador que mais
vezes balançou as redes com a

camisa tricolor - 354 gols regis
trados na Liga Jaraguaense. ''Vai
ser difícil alguém superar esta
marca. Quando aparece um cara

feito o Tato, que faz uns 30 gols,
já é vendido", diz Arizinho.

Na época, quem vinha de
fora morava nos fundos do
Salão Cristo Rei, onde hoje é
uma loja de calçados, ao lado
da IgrejaMatriz São Sebastião.
Os atletas se dividiam entre os

treinos e empregos. "Eu tinha
duas opções - ou trabalhava
na Marcatto ou na Max Wi
lhelm. Escolhi a segunda para
não ficar na mesma empresa
do presidente do time (na épo
ca, Lorena Marcatto)", lem
brou o ex-jogador.

Depois de encerrar a car

reira, ,em 1978, Arizinho re

solveu continuar morando em

Jaraguá do Sul. Se formou, fez
pós-graduação em Educação
Física e contiriuou fazendo
história no esporte jaraguaen
se - montou equipes de saltos
ornamentais, natação e judô, .

sendo pioneiro na cidade nas

três modalidades.
Arizinho é professor aposen: "

tado e aguarda agora a aposen-' ,

tadoria na Prefeitura de Jaraguá
do Sul, onde está desde 1971.
Atualmente ele trabalha no se

tor de habitação da instituição. ,',

SÉRIE: MIGRANTES DO FUTEBOL

ESPORTE----------

Arizinho chegou
aqui em 1969 e hoje
trabalho no setor de

habitaçõo do Prefeitura
de Jaraguá do Sul

Em 1969: Pe. Elemar está em pé, de botina, e
Arizinho é o 2° agacha�o, do esquerdo poro direito

<'

Tricolor em agosto de 1971, junto com o treinador
Carneiro e o presidente Loreno Marcatto (em pé, D)

Juventus em 1974: Arizinho, maior artilheiro tricolor,
é o quarto, do esquerdo poro o direito, agachado

Em
1° de maio de 1966,

um grupo de apaixona
dos por futebol, capita

neados pelos padres Elemar
Scheidt e Odílio Erhardt, re

solveu criar o Grêmio Espor
tivo Juventus. O clube nasceu

para ser grande e representar
[araguá do Sul em competi
ções estaduais e até nacionais.
E não demorou muito para a

equipe importar jogadores de
outros lugares do Brasil. Mui
tos deles resolveram fixar re
sidência em Jaraguá do Sul e

é disto que falaremos nesta sé
rie de reportagens: os migran
tes do futebol. Nossa cidade
desde cedo é acostumada a

receber pessoas de outros lu

gares, que vêem aqui grandes
oportunidades de crescimento

profissional.
Em 1967, Ariovaldo Xavier

dos Santos, ou Arizinho, nas

cido em Taubaté (SP), tentava a

sorte no futebol da capital pau
lista. Mesmo sendo sâo-paulino
desde criancinha, ele defendia
a categoria infanto-juvenil do
Corinthians. O padre Elemar,
que fazia faculdade de Direito
em Taubaté, conhecia a família
de Arizinho. E foi o pai do atle
ta quem sugeriu: "Por que você
não leva o meu filho para [ara
guá, já que ele só pensa em jogar
futebol? Está lá perdendo estu
do e jogando no Corinthians,
achando que vai ser craque".

No fim de 1967, Arizinho
recebeu o convite para vir até
o Norte de Santa Catarina.

Chegou na metade de 68, fez

apenas uma partida e já mar

cou dois gols. Voltou para São

Paulo, terminou os estudos e,

depois de completar 18 anos,

retornou para [araguá do Sul,

Uma história curioso
"Teve uma história que fiquei sabendo

apenas dez anos depois de ter parado de

jogar no Juventus. Nós fomos jogar em Rio

Negrinho a final do Norte-Catarinense. A
decisão era contra o Ipiranga. Se empa
tássemos, o título era nosso. Ganhamos
de �o com um gol meu. Dez anos depois
um amigo me contou: Ari, num sábado de
manhã pegamos o carro e subimos a serra,
em direção a Rio Negrinho: Era estrada de
chão ainda. Fomos lá falar com o goleiro
do Ipiranga. Fomos e abrimos a mala pro
cara, dizendo que ele teria de levar gol de
qualquer jeito'. E nós achando que era um

grande título".

o Juventus hoje
"Naquela época a gente tinha time e

não tinha campo. Hoje tem campo e não
tem time. Eu sou fanático por futebol e

moro numa terra que é a capital do fut
sal. E nos últimos cinco anos aí eu não

consigo ver um cara bom de bola aqui no
Juventus. Aí fico brabo. Fico triste com a

situação do time hoje. O clube continuou

caminhando, até mesmo na época do Mar
gutti. Falam dele, mas pelo menos tinha
time. Hoje não vejo nenhum cara que real
mente entenda de futebol envolvido. Tem
muitos profissionais, ex-jogadores, que
poderiam trabalhar na diretoria, que po
deriam dar uma mão para o Juventus".

FICHA TÉCNICA
NOME: Ariovaldo Xavier dos Santos
APELIDO: Arizinho
NATURAL DE: Taubaté (SP)
PERíODO NO JUVENTUS: 1969 a 1978

POSiÇÃO: Meia e centroavante ,

:.... -·0 OUE fAl-HOJt;-Funcionário público, atua no setor de
habitação da Prefeitura de Jaraguá do Sul.

'

JULIMAR PIVATTO
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SUL-AMERICANA

Inter quer superar
Chivas no México
Time gaúcho está focado na competição
PORTO ALEGRE

O Internacional joga hoje, às
22 horas, contra o Chivas Gua

dalajara, rio México sabendo

que a Copa Sul-Americana é a

única competição que a equipe
tem condições de conquistar
mais um título em 2008. Por

isso, todos prometeram que vão

superar em Guadalajara no o

jogo de ida da semifinal da Sul
Americana.

"Estamos jogando todas
as cartas nessa competição.
Todos têm que se adaptar a

qualquer situação. O Bolívar
foi bem demais na Bombonera

jogando como lateral", comen
tou o zagueiro Álvaro, confir
mando que Bolívar deve ser

improvisado novamente na

equipe do Internacional.
O goleiro Lauro revelou que

a principal preocupação do
Internacional será em barrar
o ataque do Chivas. "O funda
mental é não levar gols. O Chi
vas ainda não venceu em casa.

E isso nos motiva ainda mais

pra trazer um resultado favorá
vel e decidir no Beira Rio, onde
somos fortes e temos o apoio da
torcida", afirmou o goleiro.

D'Alessandro
não viajou

O meia argentino D'Ales-san
dro não embarcou com o restante

do elenco do Inter para o Méxi
co. O jogador sentiu um mal-es
tar ainda no Aeroporto Salgado
Filho, em Porto Alegre, e está
fora da partida.

Após a realização de exa

mes no Hospital Mãe de Deus,
D'Alessandro teve diagnosti
cada uma infecção intestinal.
Com isso, o Inter viajou com 21

jogadores. Na segunda, o técni
co Tite orientou o último treino
da equipe, em Porto Alegre, an
tes da partida. Com portões fe
chados, o treinador aproveitou
para orientar o posicionamento
dos jogadores. especialmente
na defesa. Jogando fora de casa,
a equipe gaúcha deve explorar
os contra-ataques.

Meia D'Alessandro sentiu um mal-estar ainda no Aeroporto e está fora

Colorado pretende desconvocarAlex
o Internacional já anunciou que no que depender do time gaúcho Alex será

desconvocodo do Seleção Brasileiro. Isso porque o jogo de volto do semifinal
do Copo Sul-Ameri.cono será no dia 19 de novembro, mesmo dia que o Brasil
enfrentará Portugal.Alex não escondeu que gostaria de défender o Brasil, mos
disse que não ficará chateado se for: "É lógico que não POSS() ficardesperdiçan
do chances no Seleção, pois é apenas o segundo vez quúu sou convoc�do".
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Márcio de Marco, foi julgado em
dois casos - 180 dias por ofensas
morais e 90 pelo mesmo moti

vo, mas em partidas diferentes.
Mas o que vale apenas é a puni
ção maior, ou seja, não acumu

lam as suspensões. O treinador

já havia sido penalizado na Pri
meira Divisão com 240 dias. A

equipe vai ter de pagar R$ 200

à Liga por não comparecer para
o jogo contra a Kiferro, pelo Cam
peonato Sênior.

Por fim, foi julgada a confu
são no jogo entre Seleto/União
Jagunços lxl Galácticos/Rio
Molha, emGuaramirim, no dia
20 de setembro, pela Segunda
Divisão. Por causa da invasão
de campo, que fez com que o

jogo terminasse antes do tem

po, o time de Guaramirim foi

punido com multa de mil re
ais e mais a proibição de ficar
de fora dos campeonatos da

Liga por um ano. O massagista
do Seleto, Ivo Guizoni, pegou
180 dias por ofender o assis
tente do jogo. Já o Galácticos
foi absolvido no processo.

Série de julgamentos pune
equipes do futebol amador
JARAGUÁ DO SUL

A Comissão Disciplina da

Liga Jaraguaense de Futebol se
gue trabalhando a todo vapor.
Na noite de segunda-feira, dez
casos foram julgados com pu
nições para atletas, dirigentes
e clubes da Segunda Divisão
ou do Campeonato Sênior. O

primeiro processo da noite foi
a confusão no jogo entre Gal

vanização Batisti 2x2 Tupy, no
campo da Vila Lalau.

O atleta Silvio Garcia, do
Batisti, foi punido com 360 dias

por agressão física ao árbitro da

partida e Leandro Ângelo Fer

.reira, da mesma equipe, pegou
90 dias por ofensas ao mesmo

juiz. A equipe ainda foi mul
tada com R$ 200 por não ter

chegado a tempo no campo do
Caxias, no dia 26 de outubro,
quando enfrentaria o time da
casa pelos aspirantes da Segun
da Divisão. Na oportunidade,
perdeu a partida por wo.

Falando no time de Santa Lu

zia, o Caxias também teve suas

punições. O técnico da equipe,

aça de cair para a Série B. "Não

queremos voltar para a zona de
rebaixamento mais. Tudo ainda
está muito embolado", afirmou
Renato Gaúcho. Apesar de jogar
no Mineirão, o técnico disse que
seu time não adotará uma postu
ra medrosa contra os mineiros.
"Será mais um jogo complicado,
mas vamos em busca dos três

pontos", finalizou.
O Vasco tem 3 7 pontos, e ocu

pa a 15a colocação no Brasileiro.
O clube leva vantagem com re

lação ao Fluminense, 16°, e ao

Náutico, 17°, no número de vitó
rias, primeiro critério de desem
pate. O Atlético-MG é o 12°, com'
44 pontos, e praticamente salvo
da ameaça de rebaixamento.

. .

Caxias (branco) foi multado por não comparecer em um jogo do Sênior

Para Renato Gaúcho, Vasco
embalou no momento certo
RIO DE JANBRO

A vitória sobre o Santos, na
� 34a rodada, tirou o Vasco da zona

� de rebaixamento do Campeonato
'15. Brasileiro, e deu seqüência a uma
� fase de reação da equipe carioca
is no torneio. Para o técnico Rena-
to Gaúcho, o time de São Janu
ária conseguiu se recuperar em
um bom momento, permitindo
que ainda conseguisse lutar

pela permanência na Série A.

Hoje o time faz a única partida
da 35a rodada contra o Atlético
MG, no Mineirão.

"O Vasco embalou no mo

mento certo", disse o treina
dor. Para ele, a partida contra
o Atlético-MG é fundamental

para afastar ainda mais a ame-
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PUC EM JARAGUA VITRINE, ESTACIONAMENTO E ATENDIMENTO
Pesquiso realizado com consumidores apontam que uma vitrine chama
tiva, loja limpo e organizado, estacionamento poro clientes e fachada
atraente é o que o consumidor dá,v or. A vitrine foi apontado como im'r
portante por 35,7% dos entrevistaa 'pois aparecein limpeza do lojd'
(17,9%), arrumação (16,8%), esta en to (8,5%), crachá (7,2%),
fachada (5,2%), uniforme dos funcionários (4%), pintura (2,7%) e ilu- '

minação (2%).

No última segundo-feira, dia 10, durante o plenária do Acijs/Apevi, no espaço empresarial, o diretor geral do Colégio Ma
rista, irmão Evilázio Tambozi, e a diretora educacional Vivian Roberto Schroeder Lawin, confirmaram o interesse do PUCPR
em instalar no norte de Santa Catarina, mas precisamente em Joinville ou Jaraguá do Sul, uma faculdade poro oferto de
cursos superiores. Sobe-se que a Diocese de Joinville já disponibilizou um terreno, mas que nas palavras do irmão Evilázio,
é um terreno acanhado poro as pretensões da própria instituição, o que abre uma grande oportunidade paro Jaraguá do
Sul. Mas antes do instalação da faculdade, já em 2009 serão ofertado cursos profissionalizantes em nível médio e pós
médio através do programo TECPUC nas dependências do Colégio São Luiz.

CONCORRÊNCIA ACIRRADA
Se confirmada a vinda do PUC, instituição reconhecida pela
qualidade de seus cursos haverá uma concorrência acirrada
para conseguir conquistar os futuros acadêmicos. Temos a

Uniasselvi em Guaramirim, a Anhanguera em Jaraguá do Sul,
a transformação do Cefet em IFET, o Senai e o Senac, a Fa
culdade Jangada e a Unerj e ainda não mais distante do que
35km, a UFSC em Joinville. Tomará que o excesso reflita em

qualidade dos cursos, assim ganho toda o comunidade. Caso
contrário, somente haverá lucro para as empresas de publi
cidade e comunicação. Mesmo assim, uma pergunta que não
quer calar: Haverá público paro tantas faculdades?

QUALIDADE IMPORTA MAIS QUE PREÇO
A qualidade do atendimento pode ser tão ou mais im
portante do que os preços dos produtos, foi o que' a pes
quisa revelou. Ouando questionados sobre o que pode
ser melhorado no comércio, especificamente, 27,8% dos
consumidores apontamm o atendimento, 27,4%, o esta

cionamento, 11,4%, o preço, 7,3%, a variedade, 6,6%, a

entrega, 4,4%, a qualidade dos produtos, 4,2%, o horário
de funcionamento, 3,9%, as promoções, 2,7%, as condi
ções de pagamento, e 2,7%, as instalações.

HOMENS X MULHERES
OS itens vitrine, limpeza, grrumação, crachá, fachada e uni
forme são mais observados)I1�las consumidoras. Já os ho
mens ficam mais atentos ao estacionamento, à pinturaie à
iluminação. Muitos já devem estar se perguntando, ondeie
quando foi feito esta pesquiso? Elo foi realizado em Cianorte
no Paraná pelo Sebrae, mas muito se parece com algumas
necessidades do comércio da região, como estornos perto'

'" do Notal, poderá ajudar a melhorar muitos lojas do região,
Escute o seu cliente.

NGT TOP TOOLS
O diretor-presidente do NGTTOP TOOLS, Marciano Alves e toda
equipe, recebe amanhã, dia 13, no Centro Multiuso de São,
José, a entrego do Prêmio Catarinense de Excelência - Ciclo
2008, escolhido com a empresa com Compromisso pela Exce
lência. Irnta-se do principal prêmio sobre gestão organizacio
nal, concedido pelo Movimento Catarinense para Excelência.

INDICADORES CÂMBIO
etarrek@terra.com.br'íNDléE

:�I�OVESPA
COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,220 2,222 1,41 %
2,797 2,800 0,85%

VARIAÇÃO
-1,84%

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

BALANÇO, IRREGULAR
EDUCAÇÃO

Carvão tem ano

positivo
o Siecesc (Sindicato das Indústrias

de Extração do Carvão do Estado de'
Santa Catarina) avaliou positivas os

atividades desenvolvidas em 2008., O
setor teve incremento de 15% nas ven

das de carvão para a Usina Termelétri
co Jorge Lacerda em relação a 2007.

Médico faz

cobrança
Médico cobra atendimento de

paciente do SUS (Sistema Único de
Saúde) no hospital público Governa
dor Celso Ramos, em Florianópolis. O
Ministério Público de Santa Catarina
(MP-SC) fez a denuncia do profissional
Fernando José Mendes Siovinski à Jus
tiça. O motivo foi porque Siovinski co
brou exames, tratamentos e cirurgias.

Aberta as inscrições
do se Alfabetizada
Interessados devem procurar Cejas da região

Para fazer o cadastro o

aluno apresenta um docu
mento de identidade ou

certidão de nascimento.
Caso não tenha nenhum
dos dois, solicitar orien

tações na instituição de
ensino. A duração será de
oito meses, com 320 horas
de aula. O início do curso

está marcado para o dia 17

de novembro.
Mesmo sendo habilitados,

os professores que- partici
pam do Programa recebem

de 40 e 60 horas de formação
continuada. Outro critério é

que estejam inseridos na co-
, munidade, onde as aulas se

rão ministradas. O objetivo é
erradicar o analfabetismo no

Estado e oportunizar a con

tinuidade no processo de es

colarização de jovens com 15

anos ou mais, adultos e ido
sos que não tiveram acesso

ou permanência na Educação
Básica. A meta é atender até
2010 aproximadamente 250
mil pessoas.

ORGÂNICAAs pessoas com 15 anos

ou mais, que não sabem ler
e escrever, devem se inscre
ver até o dia 14 de novembro
no Programa Santa Catarina
Alfabetizada. Os interessa
dos têm que procurar os Ce

jas (Centros de Educação de
Jovens e Adultos) da região
nos períodos matutino, ves

pertino e noturno. A meta é
alfabetizar mais 20 mil indi
víduos. O trabalho é desen
volvido pela Secretaria de
Estado da Educação.

Batata com mais

qualidade em SC
A SCS365 Coto foi criada pela Esta

ção Experimental da Epagri. A semente
é uma batota orgãnica que utiliza menor

de defensivos agrícolas para crescer,
não tem muito porcentagem de águo na

composição e resiste mais as pragas. O
pesquisador Antônio Carlos Ferreira dis
se que o sistema convencional de cultivo
prejudico o meio ambiente.

o
,'"

�
�
o
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Consumo de pirataria cai no Brasil
Segundo Ibope, ramo de brinquedos falsificados tevemaior queda de compras

PESQUISA

RIO DE JANEIRO

A quarta pesquisa sobre o

impacto da pirataria no Brasil
mostra que houve uma redução
de 38% na venda de tênis, rou

pas e brinquedos falsificados
neste ano em relação ao ano

passado, quando havia sido

.regístrado aumento de 8%
nesse tipo de comércio. O tra

balho foi feito pelo Ibope por
encomenda da Câmara de Co
mércio dos Estados Unidos e

do Conselho Empresarial Bra
sil-Estados Unidos.

Segundo a pesquisa, as ven
das de produtos piratas signi
ficaram uma perda de R$ 18,6
bilhões em impostos nos 12 me

ses encerrados em setembro, le
vando-se em conta apenas sete

setores da indústria nacional.
Além da menor arrecadação

de impostos, há também a per
da de receita da indústria, que
pode chegar a R$ 62,4 bilhões
considerando apenas os setores

de tênis, roupas e brinquedos.
Quando entram na conta os re

lógios, perfumes e cosméticos,
jogos eletrônicos e peças para
motos, as perdas podem atingir

este ano R$ 93,1 bilhões.

"Lugares no Brasil em que
não há parceria estruturada,
C0m inteligência, feito entre ini
ciativa privada e polícias locais,
a pirataria cresce assustadora
mente", afirmou Solange Mata

Machado, representante da Câ
marade Comércio dos EUA.

Sobre perfil dos consumido

res, o levantamento revela que
34% dos entrevistados respon
deram que "nunca" compram
falsificações. Número maior que
em 2007, quando essa foi a res

posta de 24%. Entre os que dis
seram que compram piratarias,
os pesquisadores identificaram
dois grupos - o convicto (76%) e
o eventual (24%). Se o primeiro
não se importa com as conseqü
ências das suas compras, o segun
do não compraria produtos pira
tas se soubessem que financia o

crime organizado ou se houvesse
vínculo com o tráfico de drogas.
No grupo dos convictos, 57% são

homens, diferente do grupo dos
eventuais onde a maioria (53%)
sãomulheres.

AGÊNCIA ESTADO

Refonna agrária de Raúl Castro
tem défidt,de 3 mil profissionais
HAVANA

A reforma agrária cubana

impulsionada pelo presidente
cubano, Raúl Castro, enfrenta
um déficit de três mil agrôno

,

mos e veterinários que procura-
rani outros empregos na busca
de melhores salários e condi

ções, informou o semanário

oficial Trabajadores. O jornal
menciona entre as causas do
abandono do campo a "falta de

vocação" e um sistema de paga
mentos que não corresponde ao

trabalho desempenhado.
O jornal da CTC (Central de

Trabalhadores de Cuba), único
sindicato da ilha, aconselha ofe
recer uma "melhor distribui

ção" de funcionários e mais

"motivações" aos profissionais
que deixaram o campo, Ele as

sinala como "uma fraqueza" do
Ministério da Agricultura a alo

cação dos técnicos agrícolas e

veterinários, pois a maioria tra-

balha "no sistema empresarial,
enquanto fazem falta nas unida
des de produção". Por isso, acres
centa, há engenheiros pecuários
que escrevem sobre beisebol em

algum jornal ou veterinários que
trabalham como construtores.

O presidente Raúl Castro

procura reanimar o decadente

campo cubano e superar o crô
nico déficit de alimentos - agra
vado nos últimos meses por três
furacões - com uma reestrutu

ração que aumente a produção
e a produtividade, racionalize
a administração e garanta o

abastecimento de mantimen

tos a preços acessíveis. Cuba se

mantém sem cultivar a metade
de suas terras úteis e importa
mais de 80% dos alimentos que
consomem seus 11,2 milhões
de habitantes, a um custo que
em 2008 passará de US$ 2,5 bi
lhões de dólares, segundo fon
tes oficiais.

Pirataria movimentou R$ 23 mi entre outros nos ramos de jogos eletrônicos, CDs, roupas e brinquedos

Enade 2008 tem
menos faltantes

TAIWAN

BRASíLIA
Dos 560 mil estudantes

convocados para realizar no

último domingo, 9, o Enade

(Exame Nacional de Desem

penho dos Estudantes) ape
nas 13,2% não compareceram
aos locais de prova. O índice
de abstenção é o menor des
de 2004, quando o exame foi
criado. O Enade é obrigatório e

quem não faz a prova fica sem

o diploma no final do curso.

Entre as 30 áreas avaliadas,
Pedagogia foi o curso mais pre
sente, com somente 11% de
faltosos. Os alunos dos cursos

de Tecnologia em Construção
de Edifícios foram os que mais
faltaram com 34%.

Quem faltou à prova preci
sa esperar até a edição de 2009

para regularizar sua situação e

retirar o diploma. Os boletins
de desempenho dos partici
pantes serão divulgados em

julho do ano que vem.

�PRE5IDENrE É DETIDO

PQ� CO�RUPÇ
-

O
O ex�presidente cfien Shui-bian foi detid Taipei. Ele foi preso

'ontem por agentes do Promotoria Anticonupçóo após ser acusado de

conupção e lavagem de dinheiro. Em discurso, Chen afirmou que suo

detençõo é uma intervenção dirett11do presidente Ma Ying,jeou para
apaziguar a ira chinesa contra suo postura independentista. "Sou o

obstóculo principal para o uniõo planejado pelo governante Partido

Kuomintang (KM'O e o Partido Comunista da China (PCCh)", afirmou
Chen, entes de proclamar vivas à Taiwan e à independência da ilha.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fi!] O CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA. 12 DE NOVEMBRO DE 2008 PUBLICIDADE---------

cUczoom

; STRADA CS 1 '" 07181 Pft1'O-AC-AQ.t.....
V

R$ 28.700,00 R$ 28.800,00
MERIVA 1.8 "'-IIUHCA-"""""flO

R$ 3.2.800,00 &$ 30.000,00
+ GNY GRÁTIS

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

Acooccssõo de qualquer percentual de desconto substitui cctcmctlccrnente o entrego des brindes oeste anúncio.Toxo de 0,99% pi carros o portirde 2004.
Consulte outros condições de financiamento. Financiamento suieltc o aprovação do bancoVolkswagen. Ofertas válidas até 14/11/08. Caraguá Auto Elite

47 3274 6000 Uma relação de confiança.

SECRETARIA
liE ESTIDO

.

IJAfAmlDA
1O""".h/·,r.·c,n-.l><'

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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