
[aragua do Sul e Vale do Itapocu IIli Quinta-feira, 13 de novembro de 2008 N° 6.034 ê1i! R$ 1,50 fiB: www.ocorreiodopovo.com.br

O CORUf�IO 1)0 POVO

Apoio:

raQues marcaram

eDOJtI no ntis
Série Migrantes do Futebollembra
história de Gariba, Tato e Edinei.
Depois de encerrada a carreira, eles
adotaram Jaraguá para viver.
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Crianças que passam até seis
horas ininterruptas em frente ao

computador têm quase o dobro
de chances de desenvolver mio
pia. A conclusão é de um estudo
com 360 crianças de nove a 13
anos, realizado pelo oftalmo
logista Leôncio Oueiroz Neto,
do Instituto Penido Burnier, de
Campinas, São Paulo. No estu

do, a porcentagem de miopia
verificada entre as crianças que
passavam longas horas sem des
grudar os olhos do monitor foi
de 21%. A prevalência geral no
Brasil, nessa faixa etária, é cerca
de 12%. Segundo Oueiroz Neto,
as causas da miopia podem ser

genéticas ou ambientais. Entre
-estas, o esforço visual para enxer

gar de perto pode acomodar o sis
tema de focalização neste sentido,
criando a chamada miopia acomo

dativo. O oftalmologista acredita
que o miopia acomodativa seja a

explicação para o maior número
de míopes entre os rlclndes em

computador e videogames.

Fonte: Boi

Seminário Inova
discute tecnologia
Empresários se encontram hoje no Cejas para falar
de competitividade e novidades tecnológicas.

Página 9

Paulinho·Mixaria
é atraçõo de hoje
Comediante apresenta espetáculo Seriamente
Divertido. Ingressos custam R$ 30.

Página
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E ERGENCIA POR
TODOS OS LADOS

Chuva afeta municípios da região. Em Guaramirim foi decretado estado de emergência.
Pelas ruas, moradores tentam salvar o que restou. Os prejuízos alcançaram comércios,
residências e a agricultura. Só em Jaraguá do Sul, a Defesa Civil registrou 40 pontos de
deslizamento de terra. Prefeituras disponibilizaram abrigos para a população atingido.
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Saiba o qua, �"""

rolo de agito-- \\ ,l\ ,

Página 12 �
Prefeito eleito de Corupá diz que objetivo
é dar mais atenção para o turismo e o

saúde. Duas postas serão criadas para isso.
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CHARGE

SERÁ QUE VÃO TER
CORAGEM DE COBRAR

CAPAZ DE ALEGAREM
QUE MORAMOS

TU
FACILITAMOS O

PAGAMENTO
1:: ..

.. �_ ..
I

PONTO DE VISTA

Centro Cultural de Jaraguá do Sul

DO LEITOR

Aumento da

qualidade de vida
Teoricamente, a visão de alguns autores sobre a qualida

de de vida, está diretamente interligada com as qualidades
físicas que procuram equalizar os problemas oriundos da
idade. De acordo o autor Lasch, appudDuarte (2002), o qual
produziu o artigo; A concepção de pessoas de meia-idade
sobre saúde. Envelhecimento e atividade física como mo

tivação para comportamento. Revista Brasileira e Ciências
do Esporte, refere-se, sobre duas abordagens da melhoria de

qualidade de vida seguindo duas linhas: desenvolvimento
físico e longevidade, essa, sob a ótica da atenção médica.

Pode-se, através desta pequena reflexão acima descri
ta, enaltecer o lazer como uma forma mais democrática de
estabelecer um vínculo positivo na promoção da saúde. A

prática do lazer está inserida na própria Constituição, a qual
foi promulgada em 1988, como um dos direitos sociais, mas,
prevalecendo injustificadamente, a um único conteúdo, o
esporte. O lazer também se depara com outras práticas de
continuidade do bem-estar. Nesse momento, políticas pú
blicas se fazem necessárias, devido à relevância do aumento

demográfico, exigindo assim, um foco urgente em propostas
e projetos a serem implantadas em Jaraguá do Sul.

O professor de Educação Física obtém o conhecimento
necessário ao estabelecer um trabalho que promova ativi
dades físicas programadas e práticas corporais adequadas
propiciando assim, a melhoria da qualidade de vida da po
pulação, com a redução dos agravos e danos decorrentes das

doenças não transmissíveis. Políticas públicas precisam ser

inseridas, por ações preventivas, pelos quais as demandas e

as necessidades da população estão em busca de um bem
estar social. O Ministério da Saúde em 2005, no abranger
de uma qualificação da atenção básica, prioriza o Núcleo de
Saúde Integral como proposta, na formação de uma equipe
multidisciplinar com ênfase na estratégia Saúde da Família.
Cada Núcleo é composto por três modalidades _

Atividade
Física e Saúde, Saúde Mental e Reabilitação. Uma política
pública em demanda deve estar estruturada em alicerces
de: avaliação, eficácia, eficiência e efetividade. Portanto, a
qualidade de vida de uma comunidade está diretamente re
lacionada a um bem-estar físico-psíquico e social, conceito
oficializado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

EDUARDO RAMSAUER, lJCENCIA!:)Ü EM El:alCAÇÃO FíSICA

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

enviados para o e·mail redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por carla 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).

UDOWAGNER,
PRESmENTE OA

SCAR - SOC!EOAOE
CUlTURA ARTíSTICA
DE JARAGUA DO sm.

de socialização pela arte.

O Centro Cultural da SCAR, recebe
aproximadamente 7 mil pessoas por
mês, somando 85.000 pessoas ao ano,

promove 180 eventos/ano em suas ins

talações, em média, um evento a cada
dois dias.

Apesar do voluntariado de sua dire
toria, entretanto, a SCAR depende dos
rendimentos dos aluguéis de espaços,
do andamento dos projetos culturais fe
derais, estaduais e municipais, com ou

sem incentivos fiscais e, mais do que
nunca, do precioso apoio das pessoas
físicas e jurídicas.

Para que possa se manter ativa e

ampliar sua presença no cenário cul
tural, a SCAR vem buscando o apoio
de todos os segmentos da nossa socie-

dade que possam auxiliar por meio
do patrocínio cultural. Além de per
mitir a continuidade deste grandio
so projeto cultural, acreditamos que
essa ajuda reverterá aos apoiadores
um efetivo retorno de imagem e o re

conhecimento junto a nossa comuni
dade e as pessoas que passarem pelo
Centro Cultural.

Contamos com a sensibilidade e

o apoio que irão permitir, não só a

continuidade das ações já desenvol
vidas como também farão com que a

Centro Cultural continue funcionan
do regularmente como uma referên
cia na região, exercendo junto a toda
comunidade jaraguaense o seu papel
de agente transformador e verdadeiro
marco cultural.

Desde a inauguração do Centro Cul
tural de [araguá do Sul- SCAR, a região
mudou culturalmente para melhor.

Além de abrigar eventos como es

petáculos, formaturas, congressos,
palestras, a SCAR tem mantido cursos

livres de formação artística nas áreas
de teatro, música e dança, e projetos
de difusão cultural como "O bairro vai
ao teatro", "Música para todos", "Es
cola vai ao teatro" e "Cultura Artística
ao Cidadão", dentre outras iniciativas
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AOTRABALHO
Em Massaranduba a expectativa é pela Alguns prefeitos eleitos, já se sabe, vão

" lá, dois anos. conclusão das obras físicas do hospital. usar a velha desculpa da 'herança mal-

,,
Caloca-Io em funcionamento é uma ou- dita' para justificar a inércia costumeira

Aqui, dois meses. tra situação. Em Guaramirim, o término dos primeiros meses de governo. Mas o

EDUARDO SUPlICY(PT-SP), das obras em andamento no Hospital cobertor é curto, basta recordar os dis-
comparando o tempo que os Santo Antônio. Em Jaraguá do Sul, com cursos da campanha. Sem exceções, po-

candidatos têm para debater idéias seus dois hospitais bem aparelhados, a saram de salvadores da pátria e conhe-
nos EUA e no Brasil. expectativa maior é pelo pleno funciona- cedores da realidade. de cada uma das

,, '.
mento dos postos de saúde, consultas e prefeituras. O que dispensa a chorumela

1;\ E O cupim que cirurgias de especialidades. Em Schroe- de sempre. Ao eleitor cabe cobrar, todo

corrói o democracia "
der e Carupá, hospitais são apenas espe- dia, do mesmo jeito que credores cobram

A

•

ranças remotas. dívidas de qualquer cidadão.
ULYSSES GUIMARAES (PMDB), � .

__ �.�. _

DEPUTADO FEDERAL CONSTITUINTE,
sobre os efeitos danosos da

corrupção no Brasil.

FALA Aí!

" Vamos manter
o colmo e confiar

no governo. "
PAULO PAIM (PT-RS),
SENADOR, aconselhando

comerciantes a não aumentarem os

preços diante da crise
financeira internacional.

COMIDA
Quando a reforma tributária começor a ser
discutida, a desoneração da cesta básica
poderá ser incluída. Cam a eliminação do
ICMS, do PIS, e da Cofins sobre os com

ponentes da cesta básica, como forma de
reduzir os níveis de pobreza. O tema foi
9bjeto de discussões no seminário Im
posto Zero sabre a Cesta Básica: Menos
Impostos, Mais Alimentos, em Brasília.

. Serviço público
o senador Valter Pereira (PMDB-MS) defendeu a formulação de uma política
de pessoal para o serviço público, ao comentar os resultados de uma pes
quisa feita pela Universidade de Brasília a pedido da Comissão de Ética do
governo federal, junto a funcionários da administração pública.De acordo
com o senador, 18,1% dos servidores pesquisados admitiram que já cobra
ram propina para atender reivindicação legítima do cidadão; 22,5% reco

nheceram que já descumpriram a lei; 11,9% disseram agir com desprezo
em relação às suas funções e 26,7% confessaram que a categoria não está
focado no interesse público. Na avaliação do senador, a admissão ao serviço
público impõe um requisito que teoricamente corresponderia a um "selo de
qualidade", que é o concurso público, mas esta exigência constitucional não
estaria sendo suficiente para dotar o país de bons servidores. Vale acresen

tar que muitos dos que estão no serviço público ou que já passaram por lá,
são mal vistos por colegas quando querem trabalhar.

SAÚDE

DANDO O TROCO
Conclusão da Via Expressa de Blume
nau, construção de um túnelligando à
BR-470 na mesma cidade, um elevado
no acesso a Pemerede e construção de
uma nova ponte no centro de Gaspar.
São obras que preocupam o deputa
doi federal João Pizzolatti (PP) que
quer incluir recursos no orçamento
da União paro 2009. Em 2006, só de
Joraguá ele levou 405 votos. Mos,

� sobre as nossos necessidades, nem

g um pio: Afinal, quem se importa com

� órfãos pelítíces? .

O CORREIO DO POVODQUINTA·FEIRA. 13 DE NOVEMBRO DE 2008

EAGORA?
Processos de expulsão dos vereadores José de Ávila (OEM) e Ade
rnar Winter (PSOB) porque votavam sempre a favor de projetos
do prefeito Moacir Bertoldi (PMOB), contrariando determinação
expressa dos dois partidos, caiu no esquecimento. Muito mais
agora que foram eleitos pelo coligação que apoiou o prefeita
eleita Cecília Konell (OEM). Resta saber se agora vão votar com
ela ou agir cômo oposição.

EAGORA? 2
Aliás, as bancadas de oposição à futoro prefeita podem ser aponta
das apenas pela sigla dos partidos e não pelo comportamento que
cada um dos eleitos terá. O andar da carruagem, a partir de janeiro,
é que vai direcionar os discursos. Num primeiro momento acredita
se que-o climona Câmara de Vereadores será. o do entendimento.
Depois, vaidepender dos afagos e favores.

·��19RIDADE?. .. .

As'coovos torrenciais sobre Ja guá do Sul, paro nõo falar de mu
nicípios vitinhos como Guaramirim mostram com a maior clareza
possível a urgencia de se pla�ejor obras de dragogem de córr��os e.
rios. E de limpezp continUqdp da rede de á

.

uviois. As inundo'i!

çõe� registrodas.s�2 9 provo do omissão d
.

eituras. Perlluntor
nãq,".qf�pd�: qUt�l1J.pgga os'prejlJízos do população é do potrimôniq
.público PQl.causo disso?-'iO;""··",,,\ "

UM CAOS
Poro. vorio� .... cr��ce hJtizontal�énte o buraqueira em todos as ruas

asfaltodgs1!Je J·ôraguá.Muitos delas recentement� r dos,:com "it'
<mg.terial mais parecido cpm farelo de asfalto. Oos;ou ruas nem é

.

preciso falar. É um .otoleiro só. Agora, como efeito dos chuvas. Antes,
efeito do inércia.

ÔNIBUS1
Ouâ�do você chego atrosodo"nas rodoviárias e não Íll!.�orto o

motivo, ou pago •.tó:�i poro correr atrás ou perde a viagem. Ao:.
contrári ,tesos de ônibus �eguida�llente a!Easom sem dor

nhu. Isfaçqo, muita� vezes porque detêmHnhos cujo trp:
��; torno impossível?d�0's� cumprir nos horórios est edr
Mos isso pode o bàr.

ÔNIBUS;J2.
�\q CO�!�São de Defesa. dq .. Consumidor da Câmara dosvDep
tad rovou ntu.lto�.e!:ll.dinheiro poro os empr�sasde transporte
rodoviário interestllduplfê"internaçionol por atrasos na partido.
o demor9l syperor'uma hora, a multa 'será de R$ 500 pam co

o�.eiro prejudicadp; seutlropossar três horas, a rnultãCS:ê,ó el -

�aro RS 1.600. Ness� cosp� met{jde do valor s d destindda 00

governo e meta�e aq� pasSageiros. �

,

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Tamanini anuncia reforma em 2009
Prefeito eleito criará duas novas secretarias já nos primeiros meses de governo
CORUPÂ

Com conhecida e reco

nhecida vocação turística,
Corupá passará a contar, a

partir do próximo ano, com

uma Secretaria de Turismo,
que também abrigará o Es

porte e Lazer.
Esta é uma das novidades

a serem implantadas com a

reforma administrativa que
será feita pelo prefeito eleito
de Corupá, Luiz Carlos Ta
minini (PMDB), assim que
assumir pela terceira vez o

comando do município,
Segundo ele, a mudança

na estrutura do Executivo é
necessária para que as pro
postas contidas no plano de

governo da coligação "Viva

Corupá" possam ser coloca
das em prática. Por isto, diz,
o novo organograma deve ser

enviado para apreciação dos
vereadores assim que inicia
rem as atividades legislati
vas, no dia 15 de fevereiro.
coligação elegeu a maioria

na Câmara - cinco das nove

vagas.
"No mandato anterior,

me dediquei a trazer empre
sas, incentivar a indústria,
o comércio e a prestação de
serviços. Não que agora vou

deixar de cuidar disto, mas a

atenção será voltada para in
vestimentos na área de turis
mo", declara Tamanini, infor
mando que serão criadas leis
municipais de incentivo, ofe-:
recendo isenção de impostos
e parcerias na aquisição de
áreas destinadas a empreen
dimentos turísticos.

O prefeito eleito informa
que hoje o setor de turismo,
assim como o esporte e o

lazer, é vinculado à Secre
taria de Desenvolvimento e

Planejamento. A pasta será
mantida, mas não terá secre

tário nomeado. "Não vamos

preencher, porque os secre

tários vão ser o prefeito e o

vice-prefeito. O vice por ser

engenheiro, e eu, porque te-

SEU fll80 VAt APREMDER

l�:���W� :::� IlUIiOIM.
E A \MPORTltlC\A

Df. E'/\1AR A lERCE\RA.

nho experiência na área de
desenvolvimento e geração'
de emprego", justifica.

Outra novidade, informa
Tamanini, é que a Secreta
ria de Saúde e Assistência
Social será desmembrada. A
saúde terá uma pasta exclu
siva e será criada a Secretaria
de Assistência Social, Traba
lho, Emprego e Habitação.
"Temos um déficit habitacio
nal, principalmente para as

pessoas de baixa renda, onde
o poder público deve estar

presente", afirma. Ao total, o
número de secretarias passa
rá de seis para oito.

Como forma de enxugar a

máquina e valorizar o servi
dor, Taminini diz ainda que
vai estabeler percentuais para
que cargos como o de diretor
de escola sejam preenchidos
por funcionários de carreira.

"Hoje o critério é somente o

político", destaca.

CAROLINA TOMASELLI

J
Tamanini diz que criará leis de incentivo para atrair empreendimentos

Governo de transição começa
após definição do secretariado

O prefeito eleito Luiz Car
los Taminini (PMDB) infor
mou ontem que o governo
de transição terá início logo
após o anúncio do primeiro
escalão, previsto para daqui
a dez dias. Segundo ele, ca

berá aos seis novos secretá
rios dar conta dos trabalhos
referentes ao período de tro
ca de governo.

Tamanini também disse

que foram mantidas conver

sas com o atual secretário de

Admínístraçâo, Adriano Ho
ffmann, que informou que o

prefeito Conrado Müller (PP)
deixará a estrutura à dispo
sição. "Minha preocupação
é com a saúde, porque tem

ações continuadas. Não dá

para esperar para ver o que
fazer. Mesma coisa na educa
ção, na infra-estrutura, como
a manutenção de estradas e

coleta de lixo", exemplifica
Tamanini, para quem a im

portância da transição deve.
ultrapassar divergências' po-:
líticas. "Tem que deixar a

vaidade política e pensar na

população" .

Contrato com

a Cason vence
O novo prefeito também

terá como um dos desafios
da sua terceira gestão a de
cisão sobre os destinos dos
serviços de água e esgoto
no município. O contrato
de concessão com a Casan
vence em setembro de 2009,
após 30 anos vigente. Tama
nini disse que o assunto já

. vem sendo discutido e que,
na última terça-feira, mo

tivou
.

ida a Florianópolis,
acompanhado do' presiden
te da Câmara Loriano Costa

':'(PSDB), do vereador eleito
Alceu Moretti (PMDB) e do
gerente local da Casan.

"Falta água todo dia em

Corupá. Como vamos reno

var um contrato se o servi

ço não funciona?", resume

o prefeito eleito. Para ele, a

possibilidade de renovação
do contrato com a autarquia
estadual passa obrigatoria
mente pelo investimento em

melhorias nos próximos me

ses. "Para começar a conver
sar, eles tem que resolver o
problema", diz.
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Schroeder investe em turismo
- Prefeitura quer ampliar número de visitantes e criar roteiro

:·�""i..�t,,,,
,

"

Dentro de três semanas a Se-
.

cretaria de Agricultura e Turismo
de Schroeder deve receber novas
placas de sinalização para serem

instaladas nas rodovias federais,
estaduais e vias municipais. O
material é fruto das negociações
com a Secretaria de Desenvol
vimento Regional de Jaraguá do
Sul (SDR/JS) que resultou em

liberação de R$ 24 mil para que
o município inicie o novo plane
jamento turístico.

No início das negociações
a intenção era obter uma par
ticipação maior do Estado - R$
65 mil - mas o município teve

que aceitar a contraproposta
para não adiar o projeto. "Tudo
o que vem é bom, mas tivemos
que nos readequar", comenta o

secretário de Agricultura e Tu
rismo, Arildo Konell. A admi
nistração municipal entra com

a contrapartida de R$ 29 mil.
Nesta primeira etapa de

busca pela implementação tu

rística, a secretaria pretende
facilitar o acesso ao município
e aos atrativos locais - cacho
eiras, corredeiras do Rio Braci-

nho, Prainha, figueira centená
ria, entre outros. "Basicamente
nos pautamos no turismo rural
e queremos criar um corredor
turístico", explica o secretário.
Já estabelecido como uma vi
sita obrigatória para quem vai
à cidade, a Casa do Agricultor,
na Rua Marechal Castelo Bran

co, deve ampliar o período de
atendimento, atualmente nas

sextas-feiras e aos sábados pela
manhã.

Apesar de "não ter todo o seu

potencial turístico registrado",
o secretário estima que Schro
eder receba mais de quatro mil
visitantes por ano, com visitas
distribuídas em torno de 340

pessoas por mês. Agora, pre
tende-se ampliar este número e

criar um calendário que ofereça
períodos onde haja concentra

ção do turismo, aumentando
as possibilidades de se valori
zar a propriedade rural. Após a

instalação das placas pretende
se fortalecer a potencialidade
turística rural através de um

roteiro efetivo e trabalhar na di
vulgação externa da cidade.

:.� Inscrições abertos
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 676 I CentrO I Jaraguá do Sul!SC
47 3371.0202 I www.faeuldadejongada.com.br\, '<4.

Prainha de Schroeder será um dos atrativos indicados com sinalização

Número de leitos na Mote�nidade Jaraguá passou de 23 para 32

Reforma concluída na ala
da Maternidade do Jaraguá

Banheiros nos quartos, piso
e móveis novos e ampliação dos
leitos. Essa é a nova realidade
da Ala da Maternidade/SUS do
Hospital Jaraguá que passou por
uma restauração, graças ao traba
lho das voluntárias da Congre
gação Evangélica das Senhoras
Luteranas de Jaraguá do Sul e a

doações de empresários da re

gião. No total, os investimentos
foram de R$158 mil. 'Acredito
que esta obra vai trazer confor
to e humanização para o atendi-

'15. menta pelo SUS", comemorou
g a presidente da congregação,
� Gracilda Schramm.

'As voluntárias foram atrás

dos recursos e os empresários
ajudaram. É uma obra muito

importante porque a demanda
na maternidade é grande. Nós
somos referência nos partos pelo
SUS", explicou o diretor do hospi-
tal, Hilário Dalmann.

.

De acordo com o diretor, antes
os banheiros da unidade eram co

letivos e ficavam nos corredores.
A partir de agora, cada quarto tem
um banheiro. O número de leitos
foi ampliado e passou de 23 para
32. Já o berçário que antes tinha
cinco leitos, agora pode receber 12
bebês. A cada mês, em torno de
200 partos são realizados na Ma-

. ternidade do Hospital [araguã

Jangada

Ladrões fazem
família refém

Quatro pessoas foramman

tidas reféns durante quase três

horas, na noite de terça-feira,
em Guaramirim. Três homens
renderam o casal E.S.V e BV,
deficiente auditivo, de 40 e 41

anos, moradores da Rua Ar
naldo Bertoni.Armados com

revólveres e pistolas os assal
tantes mantiveram o casal em
um dos quartos da residência
e agrediram E.V para saber o
local onde era guardado o di
nheiro da casa.

Após 1h30 de cárcere, os

moradores receberam a visita
de um casal de amigos, acom
panhados da filha de 16 anos.

Todos foram rendidos e pre
sos no mesmo quarto, onde

permaneceram mais ihzo. Os
.

ladrões levaram R$ 1,6 mil e,
de acordo com testemunhas,
fugiram em um Gol Geração
III, branco, quatro portas e

com aro preto, dirigido por um
quarto integrante, que aguar
dava do lado de fora. Os assal
tantes não foram localizados.

Gecoc pede
a preventiva
JARAGUÁ DO SUL

O Gecoc (Grupo Especial
de Combate às Organizações
Criminosas) pediu à Justiça á
conversão da prisão temporá
ria em preventiva de sete pes
soas acusadas de envolvimento
com jogos de azar. Uma delas
é a ex-delegada regional de [a
raguá do Sul, Jurema Wulf. A

transformação da prisão tem

porária em preventiva depen
de da juíza da Vara Criminalde
Jaraguá do Sul, Patrícia Nolli.
Porém, até o fechamento desta
edição, não havia informações
sobre a decisão da juíza. Os
demais acusados que perma
necem detidos são: Dilva Dol
zan, Vinícius Wodzinski, Éver
son Wodzinski, Ademir Bell e
Bianca Bell. O bicheiro José
Wodzinski, o Zeca, continua

l,n�pitalizado.
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CHUVA
,

Agua toma conta das ruas cidade
Situação foi tão caótica que nem a Defesa Civil conseguiu contabilizar prejuízos
CORUPÁ

Uma cidade que parece
não acreditar no que vê. Co

rupá passou a quarta-feira as

sim, boquiaberta e assistindo
o principal rio do município
transbordar. A água alcançou
cinco metros acima do nível
normal e alagou dezenas de
casas, em diferentes bairros. A

situação beirou o caos.

No Centro, as ruas Roberto
Seidel, João Tozini e Germano
Manke foram as mais atingidas.
Na primeira, até mesmo a ponte
utilizada como acesso à cidade

por milhares de pessoas diaria
mente chegou a ser interditada

pela Polícia Militar· e Defesa
Civil. Perto do meio-dia, no en

tanto, quando o nível do rio bai
xou, a população pôde voltar a
transitar pelo local.

Já nas proximidades do Cor

po de Bombeiros, a água não
deixou nem vestígios da ponte
baixa, construída no início de
2007 e submersa ontem. As úni
cas coisas que restaram visíveis
eram as placas. Mais adiante,
nos arredores da BR-280, várias
residências ficaram ilhadas.

Isso também aconteceu com

o idoso Wigando Sell, 76. Mora
dor da Rua Roberto Seidel desde
criança, ele só tinha presenciado
situação semelhante há 55 anos.

Mesmo assim, agora, se assustou.
"Fui ao quintal pegar cheiro ver-

.

de para a sopa e quando percebi,
estava tudo alagado", contou. Por
sorte, deu tempo de levar os mó
veis ao segundo andar.

Mas, os vizinhos Leopoldo
Walter, 76, e Antonio Cieply,
35, não conseguiram. De re

pente, a água entrou pelas por
tas e molhou tudo. Os únicos
utensílios que permaneceram
secos foram a geladeira, a má
quina de lavar roupa e o carro

da família. Os dois tiveram de
se alojar na casa de parentes.

O cenário assombrou, in

clusive, o responsável pela De
fesa Civil de Corupá, Júlio Do
minoni. "Não sei o que ainda

pode acontecer", desabafou.
Isto porque, duas barragens
da cidade estão na eminência
de romper. Caso isso ocorra,
todos os municípios do Vale
do Itapocu devem sofrer ainda
mais com alagamentos.

KELLY ERDMANN A casa de Wigando Sell foi invadida pela água na manhã de ontem, a família ficou ilhada por quase uma hora

Jaraguá do Sul- A Igreja São
Benedito, no Boa Vista, foi

prejudicada por um deslizamento
de terra ocorrido no amanhecer de
ontem. O tesoureiro Valério Rincus

presenciou a queda do barranco,
que fez a porta da construção
desabar. No início do ano, uma

pedra rolou e deixou estragos
ainda maiores no local.

Jaraguá do Sul- A Rua João Januário Ayroso, no trecho próximo ao

Parque Malwee, foi interditada ontem, por causa dos desbaiTóncamentos.
Em inúmeros pontos havia também árvores sobre a pista. A força

. do barro derrubou até um poste de iluminação pública.

JaraglÍá do Sul- A Estrada Garibaldi também sofreu com as

fortes chuvas registradas nos últimos dias. A rua, que já dava
indícios de ceder desde o princípio do ano, está com uma das

faixas interditada e pode romper a qualquer momento.

Jaraguá do Sul
- No Rio Molha

. houve diversos
deslizamentos
de terra, mas
um delesfoi

tão intenso que
fechou avia

completamente por
mais de três horas.

O nível da água trazida
pelo Rio Itapocu

assustou os moradores
da Rua Roberto Seidel;
principal acesso ao
Centro do município.
Ontem, ela esteve
interditada por

inúmeras vezes devido
à inundação. Várias

casas foram atingidas.

O acesso ao Bairro Santo Antonio, por meio de Nereu
Ramos, é outro local problemático. O rio que corta a

região já deixou uma estrada subme.rsa e a água
está próxima às cabeceiras da ponte .
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Guaramirim decreta emergência
Chuva intensa causou prejuízos para moradores, comerciantes e agricultores
GUARAMIRIM

A Prefeitura de Cuarami
rim decidiu decretar estado de

emergência no município, em
virtude das ocorrências causa

das pela chuva. De acordo com
o prefeito, Mário Sérgio Peixer,
foram constatados prejuízos
na agricultura e em um grande
número de casas e estabeleci
mentos comerciais.

Ontem, a Rua Gerônimo
Corrêa, no Centro, ficou com

pletamente alagada. O moto

rista Odenir de Lima Carvalho,
35 anos, teve que se mudar
com a esposa e os três filhos

para uma casa alugada. A fa
mília dedicou a tarde de ontem
à mudança. "Estragou móveis

que eu nem comecei a pagar",
lamentou.

O Bairro Figueirinha regis
trou várias ocorrências de des
lizamento de terra. A dona-de
casa Javelina Cardoso, 45 anos

foi orientada pelos bombeiros a

sair de casa. Por volta das 8h30,
a lavanderia da residência foi
tomada pelo barro que deslizou
do barranco nos fundos do terre
no. Ela vai ficar por alguns dias
na casa de uma vizinha.

Na tarde de ontem, a Prefei-

tura de Guaramirim e a Defesa
Civil realizaram um levanta
mento para avaliar as famílias
que estavam em situação de
risco. Todas foram abrigadas
em casas de parentes. Porém,
o Pavilhão B do Parque de Ex

posições Perfeito Manoel de
Aguiar está disponível para
quem comprovadamente não

.

tiver onde ficar. A Arena [ara
guá também poderá servir de

abrigo nas situações em que se

constatar este problema.
O coordenador do órgão,

Maicon da Costa, informou que
as todas as pessoas que preci
saram ser deslocadas ontem

conseguiram abrigo na casa de
familiares. Ontem, cerca de 40
deslizamentos de terra foram
registrados em [araguá do Sul.
Entre os bairros atingidos estão
a Ilha da Figueira, Três Rios do
Norte, Barra do Rio Cerro e Ga
ribaldi. Algumas escolas sus

penderam as aulas.
Em Schroeder, o nível do

rio se normalizou na tarde de
ontem. Em Massaranduba, a

situação era considerada tran

qüila pelos bombeiros.

DAIANE ZANGHELINI

Ruo 28 de Agosto
(Centro) - O chão
de uma lanchonete
00 lodo de uma
verdureira cedeu,
por volto dos 11
horas de ontem. As
rachaduras no piso
atingiram uma área
interno de 30 metros

quadrados e podia
ser vista do calçado.

No Bairro Figueirinha, Jovelina Cardoso, 45 anos, viu a caso ser invadida pelo barro que deslizou do barranco

Menino ainda
está na UTI

O pequeno Raul Macarini Neto,
de dois anos, que foi soterrado na

terça-Ielm continua internado na

UTI do Hospital Jaraguá, em estado
grave. O menino estava dormindo
no quarto dos pais, Éderson e lere
na, quando o barro que deslizou do
barranco derrubou a parede da casa,
localizada na Rua Maria Zastrow, no
Bairro Nova Esperança.

Ontem à tarde, moradores pró·
ximos ao local do acidente estavam

preocupados com o muro de uma reo

sidência, que apresenta várias racha·
duras. "Temos medo que isso caia em

cima de Olguém", comentou o pintor
Antônio des Santos, 45.

Rua Gerônimo
Corrêa (Centro)
- Moradores tiveram
que abandonar
suas cosas na tarde
de ontem. Alguns,
atravessaram
a ruo de canoa

poro transportar
os móveis. O
alagamento também
atingiu o lateral,
Antônio Zimmermann,
que foi interditada.
Os moradores
acreditam que o

problema foi causado
por entupimento da

tubulação.
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CONCRETIZANDO UM SONHO
História das Lojas Vieira começou a ser construída em 1983

A história das Lojas Vieira

começou em 1983, quando
João Batista Vieira veio morar

em Jaraguá do Sul para geren
ciar uma loja, já trazendo con

sigo o sonho de ter o próprio
empreendimento,

Ele lembra que o cenário na

cidade, à época com algo em

torno de 60 mil habitantes, se
mostrava propício ao seu ob

jetivo. "Só havia praticamente
duas lojas. O comércio era muito
movimentado e o.atendlmento;
uma dificuldade", comenta.

.

Mas somente a idéia não
bastava. João foi então em

busca de recursos para viabi
lizar o negócio, impulso que
teve quando a empresa na qual
trabalhava foi vendida. Tornou
se representante comercial
do ramo moveleiro, atividade

a qual se dedicou durante 12
anos. Com as economias feitas
e com a venda de dois carros

que tinha na época, João en

controu um sócio e deu início
ao empreendimento.

As Lojas Vieira abriram as

portas pela primeira vez no

dia 7 de novembro de 1998,
na Rua Marechal Floriano Pei

xoto, em Jaraguá do Sul. Um
mês depois, recorda João, já
mudava de <eq.d�reço, para a

'" - '.

Avenida Marechal Deodoro da

Fonseca, onde funciona atual
mente. Para ele, a coragem de
apostar na mudança radical foi
o que levou ao sucesso do ern

preendimento.
Quando foi inaugurada, além

do proprietário, da esposa Sale
te e a filha Juliana, a loja conta
va com cinco funcionários.

&3 Poro os próximos unos,
da mesma forma que nos

anos anteriores,
continuaremos no nosso

caminho de aprendizado e <'

superação, que nos deixa
ncturnlmente entusiasmados,
pois alcançaremos novos

patamares de resultados,
sempre buscando um melhor,
atendimento das necessidades

dos nossos clientes. �
JOÃO BATISTA VIEIRA.
DIRETOR·PRESIDENTE

Para viabilizar o
empreendimento,
João fez economias
durante 12 anos

MISSÃO
Oferecer produtos das melhores marcas, atendendo VALORES
com excelência a necessidade do consumidor, gerando Valorização, desenvolvimento e respeito;
rentabilidade, valorizando clientes e colaboradores. Inovação e atualizações tecnológicas;

Excelência no atendimento ao cliente;
VISÃO Imagem sólida e confiável;
Ser reconhecida pelos consumidores como a primeira Respeitar os colaboradores, fornecedores e clientes;
opção no varejo, superar suas expectativas, satisfa- Antecipar as necessidades do mercado.
zendo suas necessidades e sonhos de consumo
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REDE DE ENSINO

Município seleciona ACT's
Cadastramento on line segue somente até o próximo dia 17
JARAGUÁ DO SUL

Quem é professor e está in
teressado em garantir uma vaga
provisória na rede municipal de
ensino durante o próximo ano

letivo têm poucos dias para ten
tá-la. O prazo de inscrições váli
das ao processo seletivo da Se
cretaria de Educação de Jaraguá
do Sul finaliza na segunda-feira,
dia 17. O cadastro vale para can
didatos a disciplinas do Ensino
Fundamental e Educação Infantil
e, ainda, aos auxiliares de sala.

Conforme o secretário Anésio

Alexandre, cerca de 200 postos
de trabalho com carência de do
centes devem entrar na triagem.
A carga horária depende da co

locação e da unidade escolar em

questão, porém, ela vai de dez a

40 horas por semana.
A remuneração segue esse

patamar. Mas, segundo Alexan-

S�lEÇÃO DE PROFESSORES
VAGAS: cerca de 200
MODALIDADES: Ensino Eundamental,

c�çõolRfantil e auxiliar de!
GA HORÁRIA:1de dez a 40

SAlÁRIO: de R$ 734 a R$ 182

!i;lNSCRIÇÕE jaraguaüo
dre, o salário base para o período
máximo é de R$1268, no caso de

professores de Educação Infantil
não habilitados, e de R$ 1828

àqueles com curso superior da
área. Os ACT's (Admítidos em

Caráter Temporário) no Ensino
Fundamental recebem os mes

mos valores, exceto quem possui
.

licenciatura curta, que embolsa
R$ 1522. Já os auxiliares de sala
ganham R$ 734 mensais.

Quem manteve contrato in
terino nos últimos dois anos fica

proibido de participar.
A inscrição para todas as

modalidades deve ser preenchi
da através do site da Prefeitura

(www.jaraguadosul.com.br) e

entregue na Secretaria de acordo
com o cronograma incluso no

edital do seletivo. A divulgação
dos pré-classificados acontece
em 10 de dezembro. Ficha de inscriçõo e edital estõo disponíveis na página principal do site da Prefeitura de Jaraguá do Sul

Supermercados abrem normalmente no feriCido deste final de semana

Lojas fecham no sábado, 15
JARAGUÁ DO SUL

Consumidores que preten
diam fazer compras no comércio

jaraguaense no próximo sábado,
15, devem alterar a programação.
Por causa do feriado da Procla

mação da República as lojas em

geral fecham as portas durante
todo o dia.

A exceção fica por conta dos

principais supermercados da
cidade. A rede Angeloni traba
lha das 9h às 22h. Já o Brasão

permanece aberto entre as 8h e

21h e o Breithaupt até às 22h.
No shopping, apenas Praça de

Alimentação, Havan .e Ameri
canas atendem ao público. Em
compensação, no domingo, to
dos os estabelecimentos funcio
nam, das 14h às 20h, devido à

inauguração dos enfeites nata

linos e à chegada do Papai Noel
ao município.

Se você já se inspira na data
e quer organizar a agenda para
as compras de final de ano saiba

que precisa mantê-la acessível
por mais algum tempo. Lojistas e

empregados ainda não chegaram
a um consenso acerca do horário
a ser adotado pelo comércio de

Jaraguá do Sul em dezembro.
A proposta dos patrões até

já foi encaminhada à avaliação
do sindicato dos trabalhadores,
porém nenhum acordo ocorreu

até agora. O conteúdo do do
cumento também vem sendo
mantido em sigilo. Isto porque a

assembléia que deve analisar a

sugestão estámarcada para sex
ta-feira, dia 21 de novembro. A
reunião é aberta a todos os fun
cionários do setor e acontece na
sede da entidade, instalada na

Rua Frederico Bartel, 140, Cen
tro, a partir das 19h.

Seminário Inova se discute tecnologia.
Maratona de palestras sobre o assunto acontece hoje, no Centro Empresarial
JARAGUÁ DO SUL

Tornar as empresas compe
titivas através das novidades

tecnológicas. Este é o objetivo
do Inova SC, um seminário que
percorre o Estado levando in

formação como principal com
ponente da bagagem. E, nesta

quinta-feira, 13, aparta no Cen
tro Empresarial de Jaraguá do

.

Sul acompanhado de inúmeros

especialistas no assunto.
Eles palestram a partir das

15h30, quando acontece a aber
tura oficial do evento. Na pri-

meira meia hora, o microfone
fica nasmãos de DurvalMarcat
to, Custódio da Costa, Antônio
de Queiroz e Carlos Schneider.
Na seqüência, o último fala a

respeito de gestão eficaz da ino
vação tecnológica. Às 16h30, o
auditório recebe Sebastião Nau,
da Weg. Logo depois, ele entra
em cena outra vez ao lado de
Luciana Lima, Victor Danich e

Giorgio Donini. O debate gira
em torno de idéias que fazem
referência ao assunto tema do
seminário. Além disso, o Inova

SC ainda recebe o professor Cé
sar Zucco, da Fapesc (Fundação
de Apoio à Pesquisa Científica e

Tecnológica do Estado de Santa

Catarina).
A programação completa.

pode ser conferida na Jaraguá
Tee, incubadora instalada na

Unerj. As inscrições são gra
tuitas e estão disponíveis no

mesmo local ou na Apevi (As
sociação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu).
Esta é a primeira vez que a dis
cussão passa pelo município.

Seminário aeontece hoje, no Cejas, objetivo é debater maneiras de tomar empresas competitivas usando tecnologia
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Nada de chatice,
questão de afeto, oras!
Olhou para a bandeja de pães de queijo e

antes que a atendente do supermercado apro
ximasse o pegador e escolhesse qualquer um
deles, Clara a incumbiu de colocar o segundo
da terceira fila da esquerda para a direita no

pacote. A funcionária em questão a fitou e fez
cara de descontente.

No caminho para casa, imersa em um

trânsito chato, lento e cheio de incompetên
cia alheia, a situação voltou à mente. Qual o
problema de ela, como consumidora, eleger o
produto a ser comido e digerido pelo próprio
estômago?! Durante a reflexão, Clara lembrou
outra circunstância semelhante, ocorrida
numa loja de departamento.

Na tarde de sábado a dita cuja estava lotada,
gente andando pra lá e pra cá sem parar, aquela
coisa de deixar cabeça virada do avesso. O som

alto parecia chacoalhar o cérebro de um lado
ao outro. Quando ela se abaixou -para verificar
os kits de calcinhas dispostos nos últimos cabi
des da gôndola, percebeu a presença de Talita,
amiga de anos atrás e que há tempos não via. O
papo fluiu, tomou conta do ambiente e sugeriu
alguns goles de capuccino no café da esquina.
Mas, antes, precisava comprar calcinhas, o pre
ço de promoção era imperdível.

. Entre conversa disso e aquilo, ela encon

trou as mais simpáticas, no entanto, a dispo
sição não ajudava. Foi necessário retirar todas
até chegar à derradeira. A conhecida achou
tudo muito estranho, uma após a outra tinha
amesma cor, igual modelo e tamanho. Por que <'

só aquelas do fundo valiam? Clara explicou: é
questão de afetividade, as apreciou mais.

Isso também ocorre quando procura a revista

predileta na banca. Dias desses a prateleira estava
tomada delas, empacotadas e dispostas de frente
à clientela. O João, dono do estabelecimento, pas
sa horas arrumando tudo. Basta um freguês sair,
lá vai ajeitar a bagunça. Mesmo assim, ele não

compreende as manias de Clara, como costuma
deixar bem nítido nos seus comentários cheios
de bom humor. Um dia, acostumado com a busca
dela sempre pela mesma publicação, sugeriu que
guardaria um exemplar assim que recebesse o

malote. Ela disfarçou e negou a proposta. Não po
deria escolher! Seria obrigada a aceitar a escolha
alheia e assim a compra perdia o encanto.

No carro, de volta para casa e com o pão
de queijo esfriando no banco do passageiro,
Clara pensou a respeito. Ora, pois, chegou a

conclusão de que a atitude não tinha nada de
maníaca, nem de chatice, era só uma questão
de afetividade. Afeição pelo agradável, pelo
interessante, pelo sei lá o quê ...

aaaaahh, dane-se o banco do carro, a fome
a fez devorar ° pão de queijo tão bem sele
cionado no supermercado. E não é que estava
bom demais!?

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• 007 - Quantum Of Solace (Leg) (16h40, 19h, 21 hl O
- todos os dias) (14h30 - seJ(/sob/dom!qua/qui)

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

• Cine Shopping 3
• Jogos Mortais V (Leg) (16h, 17h5g�.19h40, 21h30
- todos os dias) (14hlO':' seJt!sob/dom/quo!qui)

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

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

• Cine Mueller 1
• 007 - Quantum Of Solace (Leg)
(13h30, t 5h40, 17h50, 20h, 22hl O - todos os dias)

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

• Cine t3ueller 3
• JogosMortais V (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20MO, 22h -todos os dias)

• Cine Neumarkt1
·007 um Df S
t14' 19h10 s)

• Cine Neumorkt 2
• 007- Quantum O
(1 ,19

ce (leg)
h50 - tO�0íe� dias)

rkt 3
Musicol3 (Dub)
t 19h20k���4�

• Cine Neumarkt 6
• Jogos M�rtais V (Leg)
(14h15,J6hl0, 18h05,20h, 22hl O -fodos es dias)

LIVRO

AUGUSTO CURY

o código da
in teligência

.1l�M:einL" ()� � (��I�i�us. i.,t. 1�'1 cI.1��hÓi: Q��
j·UIlM.\.\I (�S l·t��.H.lOlil!� »c l'1); uuo

Estimulação para
, jovens e adultos
o autor, Augusto Cury, descreve de

maneira instigante os códigos do eu como

gestor psíquico, da. intuição criativa, da
autocrítico, do altruísmo, do superação
de crises. Esses códigos são capazes de
estimular tonto jovens como adultos o

libertar o criatividade, expandir o arte
de pensar, desenseher saúde psíquico e

o excelência profissional.

DVD

o manual para
uma vida feliz

Jock é um executivo que decide dividir
apartamento com Jill. Eles criam um ma

nual com os regras poro uma vida feliz. A
mais importante delas, "ser honesto", é
justamente o que Jill quebro 00 esconder
de Jock um seqredo; Mos o decepção de
Jock não supero o amor.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Carminda estranho que Belarmino e Aurora
conversam à noite. Tio Saudade diz o Nereu que

-

as pessoas vão brigar por dinheiro no Porque
dos Noções. Evondro alirma poro Motilde que
vai fazer Diego se mudar poro SP. Celeste falo
com Tozé que Diego não aprovou suo cerrelrn
de modelo. Belarmino pede o Semíramis poro
ser bondosa com Aurora, pois sobe que ele é
pai de Tamuz. Edmor pede que Zuleika devolvo
Edmarzinho o Maralanis e mando-o ajudar no
cozinho. Adriano apresento-se o Diego como

sendo o seu pai.

TRÊS IRMÃS
Valéria foge de Carminha e Suzana. Polidoro e

Gregg resgatam Bento. Carminha foz um escân
dolo no hospital. Os funcionários se destroem e

Suzana entro no solo de cirurgia. Pablito é in
terrompido por Suzana quando ia operar Xonde.
Bento retorno 00 hospital poro fazer o cirurgia
de Xonde. Waldete posso o anel de Aninho para
Florindo. Leonora, Neuza e Nelson mimam o

bebê de Natália. Golvão e Alma conversam. Vio
leta pede explicações o Nelson pelo interrupção
nos obras do hotel. Lázaro chego o Caramirim.

A FAVORITA
Greice consola Damião. Donatela diz o Zé Bob
que foi difícil não dizer o Halley que é suo mãe .

Donatela lola poro Zé Bob investigar os planos
que Flora tem para Triunfo. lora diz o Holley
que estranho que Diva/Donatelo sumo sempre
que elo chego. Poro se vingar de Flora, Silvei
rinho revelo o Dodi que ela está em um jantar
romôntico com Zé Bob. Dodi invade o jantar e

Floro tenta expulsá-lo, elo pede o Zé Bob poro
manter segredo sobre o escôndalo de Dodi.
Gonçalo flagro Irene jantando com Copola.

OS MUTANTES •

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Hiromi fico preocupado com o sumiço'de Zulu.

. Elo sai com o novo agente do Depecom, Cláu
dio. Hiromi e Cláudio dão de coro com Sansão.
Cláudio atira, masSansão desvio e o derrubo no

chão. Sansão tento morder Cláudio, que lhe dá
um soco. Após cair de novo, Cláudio desmaio.
Hiromi chamo Sansão poro lutar com elo.
Valente e Gabriela chegam 00 hotel. Valente
lembro de Breno e que é no Olho do Gigante
que ele irá encontrar o resposta pro mistério.
Sandro jogo um vaso no cabeça de Drácula, e

luto com ele.

CHAMAS DA VI DA
Lipe diz que não pode ser preso. André implora
por ajudo. Lipe vai embora e deixo André, ele
cai. Carla fica esperando por notícias de André.
Pedro e Cazé seguem atrás de Lipe. Manu foz
carinho em-Marreta, que está em como. Elo diz
que o amo. Arlete, Guga e Tuquinho vão embora
do coso de Pedro. Carolina fica com Vivi. An
tônio se descontrolo 00 saber o que aconteceu
com Vivi. Antônio pede poro Beatriz ajudá-lo o

sair do cadeia poro ele motor Lipe. Tomás diz o

Diego que Ivonete está grávida de Pedro.

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

Atrizes vítimas
de violência
As atrizes Camila Rodrigues e Fernan
do Vasconcellos foram rendidos por
assaltantes. Elos estavam em frente
00 prédio de Camila, no Recreio dos
Bandeirantes, zona Oeste do Rio de
Janeiro. Fernando perdeu o celular,
documentos e um cheque de R$ 10
mil, pagamento do peço de teatro que
elo participo. Os documentos do atriz
foram achados mais tarde no Cidade
de Deus, no Rio de Janeiro.

AmyWinehouse
de visual novo
A cantora Amy Winehouse surpreen
deu os paparazzi que o esperavam
no porto de seu apartamento, em
Londres, 00 exibir o novo visual. Amy
agora uso cabelos curtos e enrolados,
um pouco acima dos ombros. Segundo
o jornal Doily Moil, Amy abriu o porto
poro pedir um telefone celular em
prestado aos fotógrafos, e disse que
daria um sanduíche de queijo o quem
lhe fizesse o "gentileza".

Latino fora do
circo do Faustão
Segundo o neurologista Mario Eduar
do Nobre, que atendeu Latino durante
crise de labirintite (ele vomitou e teve
tontura em ensaio poro o gravação
de seu OVO), o cantor terá de sair do
Circo do Faustão. "Ele não pode fazer
movimentos rotatórios com o cabeça
e com os olhos. Terá de ficar 20 dias
sem fazer esforço físico exagerado",
disse o médico. Latino ainda não
avisou o Globo.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO
A instabilidade continuo no Estado com muitos
nuvens e chuva para todas os regiões. Há risco
de temporais isolados. Umidade elevado e

temperatura com pouca variação.
MINGUANlf NOVA GHESCENlE CHEIA

� Sul e Região

HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO
MíN: 17° C MíN: 16 C MiN: 16° C MíN: 16" C
MÁX: 23° c MÁX: 27° C ", . ,

MÁX: 28° C MÁX: 26° C
Chuvoso Chuvoso Sol com pancadas Chuvoso

de chuva

52789 3 146
681475923
9 3 4 1 2 6 51718
2167 $4 813'.9n
479368251
8 5 321 946 7

192 647 385
3659;�)2fl14
'/'485731692

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Cuidado com o

excesso de trabalho
que pode levar você

00 desequilíbrio e 00 estresse.
Procure fazer exercícios físicos,
meditação ou qualquer coisa
que leve você o um estado de
relaxamento. Faça também uma

dieta adequada 00 momento.

L� LEÃO

�;J (22/7 a 22/8)
-.::: '} Sua relação com

� u.--: o trabalho tende
a melhorar, ficar

mais leve. No entanto algumas
pressões continuam como em

suo vida familiar. Procure não le
var tudo o ferro e fogo, aprendo
a flexibilidade. Esse é o recado
do Universo poro você.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Nesta fase que
começo hoje e se

estende até dezem
bro, você olho com mais carinho
poro suas questões emocionais,
especialmente aos problemas
que tiveram inicio há muito tem
po atrás. Pais são olhados com
mais carinho e compreensão.

til ÁRIES

"'1S' (20/3 a 20/4)
I� Ir Sa�u�no continuo
.\. � eXlgmdo foco no

trabalho. No entan
to há algo no plano emocional
que precisa ser compreendido.
Parcerias e negociações continu
am sendo a pauta do momento.

Aproveite até inicio de janeiro
para colocar tudo em ordem.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
O dia está ótimo
poro resolver
questões de
relacionamentos,

especialmente as amorosas.

Sua necessidade de controlar
tudo e todos deve se voltar
paro você. Exercite o auto
controle.

� '" CÂNCER .

�;_;� �!���:r���! fase
: ; mais tranqüilo poro

o setor amoroso
e se estenderá durante o mês.
Alguns problemas enfrentados
já podem ser compreendidos
e deixados para trás. Se algo
terminou com o estresse, é mo

mento de reavaliar sua decisão.

or
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Hoje você começa
uma ótima fase
para olhar com

mais carinho para sua vida afeti
va e sexual. Você tem trabalhado
e se preocupado demais,·e isso
tem afastado voéê das questões
do coração. Procure aprender a
separar as coisas e relaxar.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Hoje a lua se encon

tra em seu signo e

você estará mais
sensível e mais voltado para as

questões de relacionamentos.
Se algo não está dando certo,
aproveite o dia para colocar o
que deve ser mudado. O astral
está favorecido para isso.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Agora que Vênus
e Plutão deixaram
seu signo você

pode fazer uma avaliação do que
restou dessa fase de transforma
ções. Se puder, dê-se um tempo
para refletir sobre os aconte
cimentos dos últimos anos. Se
prepare para uma nova fase.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

"..j,. Ótima fase paro
planejar caminhos
futuros. Saturno

e Júpiter em ótimo aspecto
trazem a você possibilidades de
crescimento em várias áreas de
sua vida. Aproveite paro criar
novos projetos. Mas não espere
por resultados imediatos.
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I ANIVERSÁRIOS

12/11
Cleone Rafael Franco

13/11
Alécio Piovezan

Anelia E. Rux

DenHson Murara

Denise Jociele Pommerening
Domingos Sávio da Silva

Mendes

Esilda Cardoso Campos
Jane Brand

Levino Bahr

Liliane Benke

Magrid Rahn

Márcia Rutsatz

Mariléia Krueger
Sônia Rocha Kroegel

DIVIRTA-SE

Velório
O Bêbado andando pelo rua, às 6 do

manhã, se deparo com um movimento
em uma Igreja. Curioso, ele se aproxi
ma e verifico tratar-se de um velório.
Atentamente, num conto observo os

pessoas se aproximarem do caixão e

comentar:
- Coitado, morreu como um passa
rinho!

Então, uma pessoa que estava passan
do por perto pergunto ao bêbado:
- E aí? O cora morreu de quê?
E o bêbado responde:
- Rapaz, pelo que eu estava ouvindo,
parece que foi de pedrada.

AQUÁRIO.
(21/1 a 18/2)
Será muito
difícii para você
estar conectado à

realidade. O dia está mais para
sonhos do que qualquer outra
coisa. Se você trabalha com arte,
se despreocupe. Mas, se seu

negócio é com finanças, deixe as
coisas para a semana que vem.

PEIXES

III.. (19/2 019/3)
•• Hoje sua mente
,..,� será iluminada por

um flash intuitivo
e você saberá exatamente o

que deve ser deixado para trás
em nome da abertura de novos

caminhos. Deixe a énergia fluir
com liberdade e se entregue à

Força Maior. Faço sua escolho.
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Ouinta-feim, 13 de novembro
- london Pub: apresento no palco us bandos lahul (reggae) e Swingaê (pagode).
Acessos: RS 5,00 feminino e RS 10,00 musculinc, cobrados a partir das 22h30

apenas para área interna, sendo o deck da casa com acesso livre.
- Choperia Bierbude: músil;a ao vivo com bando Tribo da lua.lníeio âs21 hems,
- Estação da Tempo: diseotecagem alternada entre es OJs do festa do Vinil. Acesso:

R$ 5.00 feminino e RS 8.00 masculino - cobradoso partirdas21 horas.
- Momma Club: em Pomeróde, apresentaçüo da duplo Mayk & Rey, com repertório
serlonejo universitário. Acesso: feminino free e masculino R$ 5,00. Início às 23

horas.

Sexta-feira, 14 de novembro
- london Pub: apresenta show com Quarteto em Três, banda repertório rock e pop

rock. Acessos: RS 10,00 feminino e R$ 15,00 masculino, cobrados a partir das
221130 apenes para órea interno, sendo o deck da caso com acesso livre.
- Choperio Bierbude: noite especial hip-hop apresentando DJ Puff. a melhor do

gênero no país. Complementam o line-up os Ols André Heat (residente hip-hop do

clube blumenauense Camorra) e Fernando S. Acesso: R$ 10,00. Início às 22 hOfOS.
- Estação do Tempo: músico 00 vivo com banda Fogozza, de Curitiba, trazendo
cléssices da rock para a palco da caso. Acesso: RS 8,00 feminino e RS 12,00
masculino - cobrados a partirdes 21 horas.
• Nllg Champa: evento Winners - Concurso Jügermeister apresentando 4 des 50

melhores OJ5 selecionados pelo Jdgermeister, maisAIMEC de Balneário Comboriú.
Acessos: valores não divulgados. Início às 22 horas.localizrn;ão: WalterMarquardt,
2105. 500m após a antigoCombat, sentido centro-bairro.
- Chopperia Avenida: em Guofamirim, apresento Renato e Cio em formato acústico.

Acessos: valores nãodivulgados.lnício às23 heres,
- CUfCimbo' 5: em Indaio!, promove a bolado Free Girls, com entrado livre para elas
oté Olh e ílpresentoção dos OJs Conrado, Fabrício Yensen e Carlos Fuse. Acessos:

valores não divulgados.lnicio às 23 horas.

Sábado, 15 de novembro
-Iondon Pub: oberte paro happy hour o partir das 17030, apresenta à noite Bolado

london, com OJ Fernando S. Acessos: R$ 10,00 feminino fi RS 15,00 masculino,
cobrados a partir das 22h30 apenas para drea interno. sendo o deck do caso com

acesso livre:
• Choperia Bierbude: música 00 vivo com duplo Jean e JuIV, repertório pop- rock.

I nície às 21,horos.
- Estoçóo doTempo: discotecogem de hits de época até meio-noite, opM: repertório
de heuse music por OJ. Acesso: R$ 5,00 feminino e R$1 0,00 masculino - cobrados {l

parti r das 21 horas.
- Nag Cha noite de jazz e bossa nova, com apresentaçóo inédita da

bando essas: volores n(io divulgados.lnício às 22 horas. Localizaçõo:
WalterMorquordt, 2105,50001 apóso antiga Combat, sentida centro-bairro.
- Momma Club: em Pomerode, apresenta festa do Curso deModo Unerj, com DJs

Cesinha e Johnny,mais dupla Mazzo&Gabriel no segundo piso.Acesso: valores nõo
divulgados.lnício às 23 horas.

Domingo, 16 de novembro
• london Pub: aberto poro happy hour o partir dos 16h, apresenta à noite especial
sertanejo com duplo NicolQ$ & MtI!heus. Acessos: RS 5,00 feminino e R$ 10,00
masculino, cobrados a partir das 20h apenas poro área interno, sendo o deck da

caso com acesso livre.
- Estação do Tempo: pagode 00 vivo a partir das 19 horos. Acesso: RS 3,00 feminino
e RS. 8,00 mostulino.
- Chopperia Avenido: em Guaromirim, apresenta a dupla de sertanejo universitário
Ollni & Rofo. Acessos: valores não divulgados.ln leio ês 18 hems,

EXTRAS - LITORAL:
Bon Hoi, Piçarras: abertura com DJs residentes mais convidado Cassiano Cruz. No

palco, apresentação de Eu eMinha Banda.Contato: bolihai.cam.br
Banana Joe, Ubotubu: ober.turo temótico country, com DJ Cesar {country music),
Rodrigo & Rodrigo, lucas & Renan (Curitiba - Real Vila) e Nicolas & Matheus.

Contato: bananajoe.com.br

CONTATOS:
Caramba 's: caramblls.com.br; Chopperia Avenida: chopperíaavenida.com.br ou

33731597; Choperia Bierbude: blerhude ..com.br ou 32751686; Estação do Tempo:
33764822; london Pub: 3055 0065;.Momma Ctub: momma.com.br; Nag Champa
lounge Bar: 9925 7351.

VARIEDADES---------

Seriamente Divertido
SHOW DE COMÉDIA

Dupla Mixaria e Barttira apresenta novo

espetáculo hoje a partir das 20h30
JARAGUÁ DO SUL

O espetáculo Seriamente

Divertido é a nova produção a

ser apresentada pelo humoris
ta Paulinho Mixaria na com

panhia do irmão comediante

Jorge Barttira. Mesmo com o

repertório de mais de oito ho

ras, os artistas lembram as pia
das clássicas e as mais pedidas
pelo público. E para agregar o

sucesso de mais de cinco anos,

a ironia aparece nos temas do

cotidiano, como a campanha
de combate à dengue e à ru

béola, cenário político, entre

outros, e sem deixar faltar ca
racterísticas gauchescas.

O produtor André Pires

Martins garante risadas por
duas horas. Basta ir ao Cen

tro Cultural, de Jaraguá do

Sul, hoje, a partir das 20h30.
Barttira vai abrir as cortinas

do paleo da Scar (Sociedade e

Cultura Artística). Em segui
da, o gaúcho Paulinho Mixaria
entra em cena. A diversão será

em dose dupla durante 30 mi

nutos. Depois, Mixaria traz a

apresentação do stand up co

medy por mais de uma hora.
Os sucessos anteriores O

Resto Eu Conto Dispois e Tem

Tudo Pá Piora alcançaram mais

de 300 mil pessoas. Agora, o

novo trabalho está na estrada. O
disco Seriamente Divertido está

a caminho das cem mil cópias.
Seis CDs já foram gravados. Os
interessados em assistir as no

vas e clássicas piadas da dupla

CORAL

Show Bossa
Nova

Com regência do maestrina liaro

Krobot, o Coral do Centro Universitário
de Jaroguá do Sul (Unerj) apresento,
neste sábado (15), o Show Bossa Novo.
No palco do Pequeno Teatro do Scar, o
partir dos 20h, os sucessos do movimen
to que marcou época no país e continuo
influenciando o músico brasileiro. Os in

gressos custam de R$ 5 o R$ 10 e devem
ser adquiridos no bilheteria do Centro
Cultural e no setor de pós-graduação
do Unerj. Informações pelos telefones
3275-2477,3275-8253.

devem adquirir os ingressos na
. bilheteria da Scar, no valor de

R$ 30 ou R$ 15 para estudan

tes ou pessoas com mais de 60

BOTAFOGO

Festa no final
de semana

Amanhã, o Sociedade Botafogo
Futebol Clube promove o Soirée do
Terceiro Idade. Com início marcado

poro os 14h, o animação será de Ade
lar Show. O ingresso é gratuito. Infor
mações no telefone 3376-0006. E no

sábado, Jaraguá do Sul terá o bulle e

festa de Rei e Rainha, no Sociedade

Desportivo Recreativo Rio do Luz II. O

agito começo às 13h30 e o danço está

agendado o partir dos 22h30, com o

bando XV Show. Mais informações nos

números 9131-0737, 3055-8928.

Duas horas de
risadas com o

comediante
Paulinho Mixaria

anos. Informações pelo telefone
(47) 3275-2477.

DAIANA CONSTANTINO

SENAI

Inscrições
abertas

o Senai de Jaraguá do Sul está
com inscrições abertos poro os cur

sos de pós-graduação. Paro os inte

ressados, o inscrição deve ser feito
através dó site www.sc.senaLbr ou

em uma dos instituições do enti
dade. O prazo poro os interessados
encerro no dia 10de março do próxi
mo ano e os aulas começam no mês
de abril de 2009. Os horários estão
marcados poro noite, nos sextas-fei
ras e sábados, e nos finais de sema

na intercalados.
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REDE CONTA COM 23 LOJAS
Lojas Vieira faz parte da realidade de 20 cidades no Norte catarinense

�
o
f
�

Com dez anos em atividade,
as Lojas Vieira conta hoje com

uma rede de 23 lojas e está
presente em 20 municípios ca

tarinenses, essencialmente na

região Norte e litoral. A meta é
chegar a mais de 40 lojas até
2010_ A expansão da empresa
em uma década proporcionou
a evolução na qualidade e va

riedade dos produtos, oriundos
de fornecedores de diversas
partes do país. A venda tam
bém se dá por meio de canais
virtuais, que visam fortalecer a
marca fora das cidades onde
atua fislcarnente. Garantias
especiais de compra e recarga
de celulares são outros servi
ços que visam a fidelização do
cliente.

O diretor-presidente João
Batista Vieira destaca a busca
constante por lançamentos,
sempre primando pela qua
lidade, além da diversidade
de marcas requisitada pelos

consumidores, Segundo ele, é
freqüente a participação em

feiras de grande porte, realiza
das em São Paulo e Curitiba,
visando conhecer as tendên
cias de mercado,

Resultado desta busca
constante pela evolução, as

Lojas Vieira tornaram-se re

ferência em móveis e eletro
domésticos, conquistando a

fidelidade de seus clientes, o

respeito do mercado e a admi

ração de seus colaboradores,
que hoje somam 175, 50 deles
somente em Jaraguá do Sul. A
rede também gera outros 80

.

empregos indiretos, terceiriza
dos para os serviços de entre

ga e montagem.
A cidade sede também

abriga a administração central
da empresa e o setor de dis

tribuição de mercadorias, em

uma estrutura de 3500 metros

quadrados, no bairro Jaraguá
Esquerdo.

Loja no Calçadão do Marechal, onde
funciono há dez anes, Abaixo, uma
dos lojas do rede, com novo visual

PRIORIDADES PARA 2009
.

Crescimento das vendas nas lojas eXlst�ntes
: Continuação da expansão da rede de lojas

• Abertura de lojas virtuais , .

• Incremento da estrutura tecnológica e logístlca
CIDADES ONDE ESTÁ PRESENTE

Av. Mal. Deod?�o da Fonseca, 180 - SI. 01 e 02 - Centro F.0f.le (47) 3371-5800
.. Jo.�e(47)�375-1�48

...... F()��(47)3333-9339
... F()�e (4!) ��T�-209�

. .. Fone (47)3467-6203
.

Fone (47) 3435-4504
.

.. ,ro�e (47) 3433-06?2,.
F.0ne (47) 3319-1439
Fone (47) 3447-1666

• •• 0 •••

.... FonE:! (4?)�379-1940
. ,Fone,(47)3442-1079
Fone (47 ) 3345-3272

.

...

Fone (47).3399-2290
.......Fone.(47) 3?3.�-.5498 .
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JOINVILLE

JOINVILLE

JOINVILLE

NAVEGANTES

ARAQUARI
.

MASSARANDUBA
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Avenida Santos Dum.0nt� ,16 - Centro
Nereu Rar:n?S, 33 - Centro

. . ),1 dE! f\J()IJE:!l!lbro, pº9.:Centro
�Ã.() F.,�.�f\Jçl§Çg DO SUL

.. �,,: �élr.�g.9.c:> �i().E3.rél�.c.c:>, �!:)?: .. ç�.�tr.c:> .

PIÇ��RA§ Av. Nereu Ramos - Centro
TIMBÓ

... A.:v, Generéll.ºsório�25 sala 01- Centro

SCHROEDER �ua Mar�c�a.1 Castelo Branco, 31q3 - Centro
CANOINHAS Rua Paulo Pereira, 230 - Centro
RIO NEGRINHO

. �uaJorge �ipperer, 1.89 - Centro
MAFRA .Rua FeliJ)� §�hn1ldt,�90 � Centro

GASPAR
. Coronel Ari�tiliano Ramgs, 522, Sala 02, Centro

APIÚNA
LAGE�.
OTACíuo COSTA

Rua Quintino Bocaiúva, 292, Centro
Av. Nereu Ramos, 317 - Centro
Av. Olinkraft, 2723 Centro

ITAIÓPOUS Av. Getulio Vargas, 262/272, Centro.
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Brasileiro de bicicross
Sete atletas do Equipe Jaraguaense de Bicicross estarão em

Brasília, no fim-de-semana, onde disputam o último etapa do
Campeonato Brasileiro. A equipe está há quatro meses sem

treinar, por causo dos obras no pista do Porque Malwee. Por
isso, não tem como dor uma previsão de como será o .desem
penho. Os atletas são Caio Ferreiro e Eduardo Spreddmann
(boys 8 anos), leonardo Spreddmann (foto) e Felipe Gonçalves
(boys 12 anos), Mateus Povoas e Guilherme Bourscheidt (boys
15 unos) e Flávio Ferreiro (girls 7/8 anos).

MOLEQUE ADIADO
Ontem não tinha como se chegar no campo do Seminário de Coru
Dá. Por isSo, o rodada inaugural do fase estadual do Moleque Bom
de B91a foi toda adiada. E se a chuva permanecer insistente hoje,
corre-se o risco até de se transferir a compelição para outra dato. A
SDR, responsável pelo evento junto com o Fesporte, tenta achar outros
locais pala os jogos, inclusive em Jaraguá do Sul.

O FUTURO BE TIAGO
O goleiro TIpgo vem sendo alvo de várias especulações. Já foi dito que
ele tinha fechado com a UCS, depois com o futsal espanhol, também
já � faloQ;i�o reqgvação dele com o Malwee. E agora, com o probl�ma
mal expliciido enlre o diretoria do JEC e o goleiro Rogério, foi venti
lada a possibilidade dele defender o rival da Malwei!. Mos o jogador
descartou todas estas possibilidades e garantiu que, até agora, nõo
recebeu Proposta oficial de time nenhum.

,,�

NO.JU1IENTUS
Apesar do time estar sem atividade em campo, parece que a mo

vimentaçõo nos bastidores continuo. As reuniões dos quartos-fei
ras continuam normalmente, onde os membros da diretoria e os

apoiadores começam à�planeJar os próximos passos do .Juventus.
Segundo consto, está sendo colocado no papel o planejamento
2009-2012, que deve ser divu'gado,quem sobe, ainda este ano.

FALCÃO EM;i�UIDIAf
Deu. ontem ..

no Jornal de Jundiaí - o cra�.�� Falcdo foi procurado
pelo Paulista, poro tentar uma novo experiência nos gramados. A
intenção

..�.� diret9,ria �� time,j�ndi�iense era a de que ele tam
bém virasse uma espécie de olheiro paro o equipe; Mas o possibi
lidade jó fpi descarta�a pelo �1ce-presiden.lr de tptebol do cl.�\be,Luir Roberto Raymundo. o Pitico. Falcão tem mais três anos de
contrato com a we��uma .�érie ..dQ aco�dos publicitários que o

impedem de u ovauVentuio nosgramados.

esporte@ocorreiodop._ovo.com.br ,

NAS CORREDEIRAS

Fabiano Welter (E) e Marcos Zanghelini pretendem participar do Campeonato Brasileiro de Canoagem em 2009

Canoístas tern desafio
,

ern aguas paranaenses
Jaraguaenses no Festival de Tomazina
JARAGUÁ DO SUL

OS canoístas Fabiano Welter
e Marcos Zanghelini represen
tam Jaraguá do Sul a partir de
amanhã na 20° edição do Festi
val de Tomazina (PR) de canoa
gem. O evento, considerado um
dos mais tradicionais da moda
lidade no Sul do Brasil, deve
receber mais de 15 mil pessoas
- entre público e competidores.

Segundo Welter, participar
de disputas nacionais, como a

de Tomazina, é algo que está
no planejamento dos atletas.
"Nesse festival se encontraram
os melhores canoístas damoda
lidade, como eu e Marcos nos

destacamos na descida resol
vemos participar da competi
ção", relatou Welter. Apesar de
viajarem juntos, eles competem
individualmente. Welter na

categoria sênior e Zanghelini
na master. Ambos, depois de
uma análise dos adversários,
chegaram à conclusão que têm

E'ejuipe
. ¥���t�i�o A..

.

, Porn «'próximo anq!1ns cpDil·lstognpret�ÜHem.,íij1íntQf"Uma�4ui
c�,gogem �m �!f,�to OS ��mpe1��9�s d�,�esci,da, e �lpeI t�� .-kif'!!; Wel.er odiq:ilta um ,lias ofijetlvos�e o rires dós flos'Ho
regiõo. Se�undo o cang.í�ta para m��.tar a<.o gru�� os rnembrQs busca.m
patrocínio�!Na drsputa dlJfestivol parq�aen�!a atlelo cons�guiu Q.iopoioi{fe
olgt!ns amlgos� in's nas,pró,xirn,gs ti�,9� o ��po e�ó cor���do .�.!rásde patrocinodores1:iQs ffiteressottos vestir na cónoug$l·db'regiõôQo-
dem entrar em contato no celular 9185-0244 e falor com Welter.

potencial de ficar entre os cinco
primeiros colocados.

As provas serão realizadas
no Parque Ecológico da Corre
deira do Rio das Cinzas. Ven
ce a prova o atleta que fizer o

trecho de três quilômetros em

menos tempo. A canoagem foi
o primeiro esporte a se desen
volver na região paranaerise,
conhecida por abrigar os aman
tes de esportes radicais. Hoje é
uma referência para a prática
da modalidade no Brasil.

Fato semelhante ao que acon
tece na região do Vale do Itapocu,
onde as corredeiras também são
encontradas em grande número
e atrai cada vez mais adeptos.
''Estamos treinando constante
mente aqui, para obter um bom
resultado", comentou Welter,
informando que para fevereiro
do ano que vem estarão no Cam
peonato Brasileiro de descida no
município de Macaé (Rl).

GENIELLI RODRIGUES
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Brasil é o So colocado no ranking
Os quatro primeiros colocados são da Europa, com a Espanha na liderança

FIFA

DA REDAÇÃO
O Brasil voltou a cair no

ranking da Fifa, e pode ter
minar o ano com um dos pio
res resultados já obtidos em

quase duas décadas. Nesta

quarta-feira, a entidade má
xima do futebol divulgou o

ranking do mês de novem

bro, consolidando a Espanha,
atual campeã da Europa, na
primeira colocação. Os qua
tro primeiros colocados do
ranking são todos do Velho
Continente.
A seleção, que estava na

quarta posição até outubro,
caiu para o quinto lugar, su
perado pela Holanda. A Itá
lia, atual campeã mundial,
caiu uma posição e está em

terceiro, superada pela Ale
manha, vice-campeã euro

péia. O Brasil foi prejudicado

pelo empate em casa contra
a Colômbia, pelas Elimina
tórias, enquanto a Holanda
somou duas vitórias em ou

tubro, contra Islândia e No
ruega.

No ano, a seleção soma 10

jogos, com cinco vitórias, três
empates e duas derrotas. O úl
timo jogo da temporada será o

amistoso da semana que vem

contra Portugal, no dia 19, em
Brasília, na reinauguração do
Estádio Bezerrão, do Gama. A
seleção portuguesa divide o

décimo lugar do ranking com

a Inglaterra. Há três meses, o

Brasil havia caído para o sexto

lugar, o pior posto já ocupado
pela seleção desde 1993. An
tes de conquistar o tetracam

peonato mundial em 1994, o

Brasil chegou a estar na oitava

posição. Empate em OxO com a Colômbia, em casa, fez com que a Seleção caísse uma posição no ranking da Fifo

Chuva atrap_olha cerimônia
do fogo simbólico na cidade
JARAGUÁ DO SUL

No início da tarde de on

tem, o fogo simbólico do 48a
Jogos Abertos de Santa Ca
tarina passou por Jaraguá do
Sul. O trajeto estava previsto
para ser da Avenida Waldemar
Grubba em direção ao Arthur
Müller, mas devido ao mau

tempo todo o cerimonial ocor
reu no Ginásio.

Poucas pessoas prestigia-
.

ram a passagem do fogo sim
bólico na cidade. Os jogadores
da Malwee estiveram no local,
onde o pivô Lenísio, junta
mente com os outros atletas,

carregou a tocha e acendeu a

pira olímpica. O fogo simbóli
co é aceso em Brusque, berço
do [asc e local onde foi feita a

primeira cerimônia, em 1960.

Depois de passar por 34

municípios, inclusive [ara
guá do Sul, o fogo partiu para
as cidades sedes: Pomerode,
Timbó e Rio dos Cedros,
onde a cerimônia acontece
hoje, às 9 horas em Indaial,
as 13h30, em Timbó, e por
fim, às 15h30 em Rio dos
Cedros. Os Jogos Abertos de
Santa Catarina acontecem de
20 a 29 de novembro.

Jogador da Seleção Brasileira e da Malwee, Lenísio acendeu a pira olímpica

pilQto Rubens Bôrrichello avisou que nõo está disposto a deixar a Fórmula 1 e correr em outra categoria do automobilismo
mundial, como

'

ula Sem .tenovar C9m a HQlÍôo, Barricbello tin.ba C>Q aUVI! ir para (I Toro RoSSQ. e,_*� A»* ':i:�gj0l _ki�V
-

-

-:ji_}ti;-cili" A,' - «��. 'úi::�;"
-

--

-

% -'>:����1'
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Juventus em 1978, onde aparecem, identificados pelas setas, o loteria Gariba, o ponta Edinei e o jovem Tato

A década de 70 pode ser

considerada a última em que
os ponteiros atuavam de forma
incisiva. Eram eles os respon
sáveis pelas jogadas de linha de
fundo, cabendo aos laterais ape
nas defender. O Juventus tam
bém teve vários jogadores com

esta característica e um deles foi
Edinei Scopelli. Ele jogou aqui
apenas em 1978, vindo do Co
lorado de Coritiba, mas foi o su

ficiente para fazer história. Era
conhecido pelos seus dribles e

,

C
pela facilidade que tinha para
passar pelo adversário, sempre
colocando a bola na área com

perfeição.
Depois de deixar o Juventus,

Edinei, que nasceu em União da
Vitória, jogou no Palmeiras de
Blumenau e no BEC, encerrando
a carreira no Carlos Renaux de

Brusque. Resolveu ficar em [ara
guá do Sul porque foi aqui que
conheceu sua esposa e hoje é um
comerciante renomado, dono da
Loja Mundo dos Brinquedos.

cidade muito boa de se viver. Fiz
muitos amigos e hoje me sinto
muito bem", disse o ex-jogador,

que hoje trabalha
como.pintor. "Na
época, o time era

guerreiro, tinha
amor a camisa.
A gente mordia
pela bola. Hoje
em dia a gente
não consegue
ver o mesmo por
aqui".

Ele ficou
conhecido por
histórias folcló
ricas, mas para
ele, o momento

inesquecível foi a estréia com

a camisa do Juventus. "No pri
meiro jogo, contra o Marcílio
Dias, ganhamos de 1xO com gol
de Gariba", lembrou o sempre
bem-humorado ex-jogador.

SÉRIE: MIGRANTES DO FUTEBOL

GARIBA, O
,

FOLCLORICO

JULIMAR PIVATTO

TATO, ENCIDO
,."

PELA LESA0
Tudo começou sempre

muito cedo na vida de
José Cláudio Branco de

Moraes. O gaúcho de São Borja
chamou a atenção em um amis
toso do time local contra os ju
venis do Inter de Porto Alegre.
Com 14 anos, já
treinava em Porto

Alegre. Com 16,
de volta à cidade
natal, disputou a

Primeira Divisão
com o recém-fun
dado clube e logo
foi para o Grêmio,
onde não era bem

aproveitado. Foi
então que pediu
para ser negocia
do e parou em [a

-'
raguá do Sul em

(§ 1978, para defen
� der o Juventus.
§? Como tudo na carreirá foí:5

� precoce, infelizmente a de-

� sistência dela também. No
\% 'c

'

••p'1""- -.-.-_-" ano seguinte, quando ¥stavaCraques em momentos distintos: à esquerda, Gariba com a camisa tricolor e, à direita, Tato ainda no Grêmio prestes a coÍnpletar 20 anos,

sofreu uma lesão grave na ca

nela direita, em um jogo con

tra o Avaí. O osso esmigalhou
e ele ficou um bom tempo pa
rado. Até tentou voltar no ano

seguinte, mas não conseguiu
suportar a dor e abandonou os

gramados. Com

apenas 21 anos.

Ajudado
pelos amigos
jaraguaenses,
conseguiu um

emprego no

Breithaupt.
Logo depois
casou, o que
só confirmou
a vontade dele
em permane
cer em [aragua
do Sul. Hoje é

representan
te comercial de aviamentos,
mas é mais conhecido por ter
virado um grande gourmet. A
turma sempre se reúne para as

peladas e Tato está lá, cuidan
do da carne e da comida.

Odilon Fraga chegou em

Jaraguá do Sul em 1973.
Natural de Criciúma, o

lateral-direito ficou
conhecido como

Gariba, um dos
personagens mais.
folclóricos da his
tória do Grêmio Es

portivo Juventus.
Suas histórias até

hoje são lembradas
pelos companhei
ros e torcedores da
cidade. No campo,
era conhecido por
não temer os ad
versários. Jogar em
casa, ou fora, para
ele não havia diferença. Marcava
forte e, quando precisava, parava
a jogada com falta.

Gariba ficou no Juventus até
o final de 1977, quando se apo
sentou e resolveu então fixar
residência em Jaraguá do Sul.
"Resolvi ficar porque aqui é uma
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Pois é gente. A temporada de prniu. está chegando. Com alguns cuidados e

ajuda especializada, ainda dá para fazer bonito na hora de vestir o biquíni.
Quer evitar sustos liante do espelho? Então comece agora a prestar atenção.
no seu corpo. Com ·olça de vontade e auxílio de estetlclstns, é possível elimi
nar, ou pelo menos umrnizn; problemas que infernizani muita gente, como:
celulite, flacidez e quilinhos a mais,

SERRA GAÚCHA
No final de semana irão dar rasante
nas terras dos pampas, para tem

porada de passeio, os meus amigos
do coração: Gilberto Behling, o po
pular lelão, com sua leonice Cisz
e o folclórico Miro Maba com sua

esposa Nice.

" O carinho é

responsóvel por
nove-décimos de

qualquer felicidade
sólida e duróvel

existent� em,,nossas vidas
C. S. LEWIS

PÉ DE VALSA
Olha só. Na maratona festeira da cida
de, a turma GlS não quer nem pensar
em ficar de fora. Depois de eleger o

"Bofe da Noite", em uma casa da cida
de, uma figura conhecida do pedaço
está selecionando as bees para uma

"batalha de dança". Os interessados
têm que entender do riscado, sozinhos
ou em grupo. A coreógrafa, que atende
pelo nome de Sabrina, foi importada
direto de Sampa! O vencedor ganha

. uma incrível "sapatilha de crista!",
além de uma quantia em dinheiro.

,

Quem se habilita?

NA MíDIA
Nem de longe a turma poderia deixar
passar um gancho tão importante em

branco! Carlinhos Merene- o garoto de
mil e uma utilidades da Bombril- de
pois de virar Bill Clinton, feito na épo
ca do episódio com a estagiária Môni
ca lewinsky, agora é Barack Obama. A
versõo do presidente eleito começou a

ser veiculada ontem, quarta-feira, nas
revistas sobre celebridades.

JI:=t"nFarmacla ,
.' rarana

Disque...,.trega
3275<-1689

NAS RODAS
• Ainda continua recebendo cumpri
mentos pela idade nova, comemorada
dia 11 de novembro, o meu amigo- ex

Hoed Banger- Ari José de Souza.

• Quem anda com uma silhueta de
dar inveja aos marmanjos de 21 anos

é o presidente da Fesporte, Cacá Pa
vanello.

• O grupo Nosso Conceito também vaf
embofnr a festa de 10 anos da re

vista Nossa, no próximo dia 20 de
novembro.

• Hoje à noite os meus amigos e

arquitetos Renato e Paula Escobar
recebem convidados no atelier da To
deschini .

para comemorar, em grande
estilo, os dois anos de sucesso da loja.
Estarei presente.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu amigo e em

presário Robson Garcia. Ele sempre lê
esta coluna para ficar por dentro das
melhores novidades de nossa socieda
de. Valeu amigo.

PANE
A queridíssima Rosane de luca deu um

susto nos familiares e amigos esta sema
na. Sentiu-se mal e sofreu um princípio
de infarto. Mas graças a Deus seu estado
é estável. para a alegria desta coluna e

dos inúmeros amigos que a admiram. Karina Wille, em recente happy hour nõBerlir. Ambientes

TE CONTEI!
;�'.'�-

• Sábado, no Banana Joe,"fem
Festa Country Especial com a

dupla Rodrigo & Rodrigo, lucas
& Renan e Nícolas s Matheus.
Embalo dos bons.

• Omeu abraço de hoje cheio de
energias positivas vai para o a�
vogado Theo Sasse. Garoto sangue
bom e um excelente amigo. Valeu!!

• Pensando bem, alguns
rantes ficam às moscas se a comida
não for barato.

• Amanhõ, mais conhecido como

sexto-feira, tern OJ Puff no Bierbu
de. Festa imperdível.

• A Escola Julius Karsten promove
no sábado às 14 horas, homenagem
a professores e diretores de outrora
em comemoração aos 60 anos

do instituição. Após o cerimônia
haverá bingo alusivo e será servido
um café. A iniciativa é de Guiomar
Schünke Klein. Parabéns!

• Eu estava lendo no jornal que
o lula está tentando encaixar
Madonna em suo agendo. A cantora
entrou numa filo que já tem o popa

41;Bento XVI e Barack Obanio. A idéio.

é matar FHC de inveja.
'

• Quem está mais feliz que ganso
novo no lagoa é o amigo Norberto
Kuhnen, o Beto Fiscal. O motivo de
todo o felicidade é o azulõo do ilha,
o Avai, que subiu para o primeira
divisão do Campeonato Brasileiro .

• Hoje é dia de curtir às délicias
do bar O Meu Boteco.

• Com essa, fui!!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ET;1 O CORREIO DO POVO
LL!.II QUINTA-FEIRA. 13 DE NOVEMBRO DE 2008 ECONOMIA---------

pessoas e empresas que precisam dos bancos para
manter seu capital de giro, infelizmente as taxas de
juro no Brasil tendem a subir, além do lado pior que
é a escassez de crédito. Para as empresas, duas coisas
são importantes neste momento: a previsão de ven

das e o orçamento de vendas. A primeira não dá cem

por cento e fica sujeito a situações fora do controle
da empresa, havendo um pessimismo com relação
às vendas. A segunda passa a ser o instrumento vital
para o momento porque está sob controle da empresa.
Em havendo piora das expectativas ou da não reali
zação das metas estabelecidas, o orçamento deve ser

imediatamente ajustado, e neste caso é nosso melhor
instrumento de direcionamento, nossa bússola. A cri
se está longe de se resolver e irá afetar o lado real da
economia, trazendo queda na demanda, diminuição
do emprego e, portanto, da renda, que diminuirá o

consumo e a produção.
Mais do que nunca famílias e empresas deverão

controlar gastos e investimentos, pois esta situação
poderá levar tempo até que o sistema financeiro se

recomponha, com estimativas de duração de um a

dois anos. Não se deve desprezar a capacidade de
resposta de governos e dos bancos centrais, prin
cipalmente nos EUA, em tomar medidas para com

pensar os efeitos da crise. Se houver melhoras de
expectativa, tanto sobre os mercados financeiros
quando sobre a demanda global, apontando para
um quadro de estabilidade, o PIB do Brasil poderá
crescer acima de 4%, mas quanto dá para apostar
nisso? Em tempos de incerteza, prevenir e ajustar
sistematicamente o orçamento é o melhor caminho.

Uma bússola em tempos de incertezas
O que acontece com o empresário e o cidadão co

mum quando começam a surgir dados agregados da
crise que assola de maneira global, quando muito
de seus efeitos ainda estão por aparecer, é uma es

terilização da capacidade de investir e consumir, es-

.icial para dinamizar as atividades econômicas do
_'dís. Empresas e cidadãos adotam maior precaução,
.rocurando acompanhar as mudanças em velocida
Ie e profundidade jamais vistas. A uniformização dos
padrões de consumo em escala mundial vem acompa
nhada de um comportamento padrão também durante
as crises. Os efeitos econômicos do processo de pro
dução capitalista, iniciada na Revolução Industrial
do Século XVIII, parecem estar chegando ao ápice e

devemos nos perguntar se não devemos aprimorar o

que aí está para não comprometer a vida de gerações
futuras. A contradição de que nada é melhor do que
o capitalismo, mas nada parece ser pior que o pró
prio, faz ressuscitar questões utópicas do socialismo,
preconizando o ressurgimento do Estado na esfera
econômica além da assistência social e infra-estrutu
ra. Porém, estamos apenas vivenciando uma era de
incertezas repleta de medos e desafios, como já dizia
há mais de 25 anos o brilhante economista canadense
norte-americana John Kenneth Galbraith.

O que nos acena adiante é a possibilidade de uma

mudança de rumo e, para tanto, necessitamos de ins
trumentos como os navegadores tem a bússola, que
,

um instrumento navegacional para encontrar uma

direção. Ela consiste num ponteiro magnetizado livre
para se alinhar de maneira precisa com o campo mag
nético da Terra. Uma bússola fornece uma direção de

* Professor da Univille e Consultor· brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

referência conhecida que é essencial na navegação. A
direção de referência tornada a partir dos anos oitenta
foi a "financeirização"da economia mundial que so

freu uma deformação ao se caracterizar mais pelo ca-
.

ráter especulativo, chegando ao extremo laíssez-faíre,
criando um problema estrutural sem precedentes.

A crise do subprime, a volatilidade dos índices das
bolsa de valores que apresentaram acentuada queda,
o derretimento do valor dos ativos detidos por ins
tituições financeiras, que levou muitas a insolvência
e as sobreviventes ficando com os dois pés atrás, é
de longe a maior crise que o mundo já presenciou. O
movimento de salvação dos bancos comerciais e de
investimentos através de injeção de liquidez pelos
bancos centrais em diversos países foi e é necessário
para evitar o desmoronamento do sistema financeiro,
pois não se pode permitir a paralização da economia
pela falta de crédito para as empresas manterem suas

operações de financiamento da produção e investi
mentos no mercado interno e externo, tanto quanto
para as familias financiarem suas compras de bens de
consumo durável e imóveis.

Em recente discussão sobre a crise no congresso,
o Ministro Guido Mantega apresentou a resposta que

- o governo brasileiro está dando para a 'restrição do
crédito: utilização do compulsório e reservas; utiliza
ção swap cambiais; maior ação dos bancos públicos;
aumento dos recursos do BNDES (especialmente das
linhas pré embarque); antecipação dos desembolsos
para a safra 2008/09 e linha de capital de giro para
construção civil. São inteiramente de caráter erner

gencial, porém, evitam a piora das expectativas. Para

BNDS aprova financiamento para ERSA
R$ 471 milhões serão destinados para a construção de dez usinas em se eMG
A ERSA (Empresa de Inves

timento em Energias Renováveis
S.A.) obteve aprovação de um fi
nanciamento no valor de R$ 471
milhões para a construção de dez
PCHs (Pequenas Centrais Hidre
létricas). Os recursos são forneci
dos pelo BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e

Social) e as usinas serão construí
das nos Estados de Minas Gerais e
Santa Catarina. Durante o proces
so de construção, as obras criarão
cerca de quatro mil empregos di
retos e indiretos.

A participação do banco é

equivalente a 60,9% do inves
timento total, de R$ 774,2 mi
lhões, e inclui as instalações de
transmissão necessárias à interli
gação das usinas ao sistema bra
sileiro. Segundo o presidente do
Conselho de Administração da
ERSA, Octavia Branco, a aprova-

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

. Margot Adeiia Grubba lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mimfomecidos aos que interessar que os presentes Editals virem Ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada nesle Ofício paraserem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(trêsj dias úteis.

Protocolo; 91786 Sacado: SIMONE KLEN SOARES CPF: 060.354.571).32
Cedente: CENTRO P INDUSTRIA E COMERCIO DE GNPJ: 04.821.8971000
Número do Título. 3505 Espécie: Duplicata de Venda Mercan\ll por IndicaçãoApresentante: BESC Data Vencimento: 241tO/200B Valor: 77.00
------------------------

Protocolo: 91958 Sacado: MELHOR INFORMATICALTDA ME GNPJ: 07.316.4931000
Cedenle: FRANCO DE CAMARGO COM EM INFORMATICA LT eNPJ: 03.212.486/000
Número do Titula: 10933-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por lndicaçáo
Apresentante: BRADESCO Data vencmeuo: 27i1 0/2008 Valor: 476,00

Protocolo: 92097 Sacado: SONIA DE FATIMA DA SILVA CPF: 491.963.329-72
Cedente: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA GNPJ: 33 700.394/000
Número do Titulo: 136696686977Esj?écie: Nota Promissória
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 0410312004 vetor: 36.620,64

Jaragua do Sul, 13 de Novembro de 2008

E como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intlmacao, faz por lnterrnedio do
presente Edital. para Que os mesmos comparecem neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr, 1589, no prazoda Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nee o faz, sob a pena de serem os referidos protestados
na forma da Lei, etc.z

Ao todo o BNDES tem 83 projetos de PCHs para os próximos anos

ção do financiamento demonstra
que o BNDES é comprometido
em apoiar os investimentos em

infra-estrutura e energia, apesar
das turbulências nos mercados

. globais. "

A PCH Cocais Grande em

Minas Gerais, com 10MW de po-

têncía instalada, será a primeira
a ser financiada e entrar em ope
ração, em dezembro de 2008. Ao
todo, as dez PCHs, com potência
instalada de 137 MW; podem ge
r;ar energia suficiente para uma

população de aproximadamente
1,4 milhão de pessoas.

'cassuli
www.cassuli.advbr
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Aprovada MP dos bancos públicos
Texto permite aquisições de instituições financeiras até junho de 2011
BRASíLIA

A Câmara dos Deputados
rejeitou os destaques da opo
sição e manteve o texto-base
da Medida Provisória 443, que
permite aos bancos públicos
comprar instituições financei
ras. O projeto segue agora para
a votação no Senado.
A oposição desejava alte

rar no texto uma autorização
dada a uma subsidiária da
Caixa para que se torne sócia
de construtoras e outras em

presas. A intenção era que e

o banco só pudesse ser sócio
de empreendimentos imobili
ários e não de empreendimen
tos em si. O destaque foi rejei
tado pelo plenário. O relator,
deputado João Paulo Cunha
(PT-SP), argumenta que ape
sar de poder ser sócia de cons
trutoras, a subsidiária não

poderá ser majoritária porque
o CMN (Conselho Monetá
rio Nacional) não permitirá.
Os deputados também derru
baram outra proposta da opo
sição e mantiveram no texto
uma emenda que permite ao

governo criar uma linha es

pecial do BNDES (Banco Na
cional de Desenvolvimento

Maior taxa de
grávidas jovens
SÃO PAULO

O Brasil é o país da América
do Sul com amaior taxa de mães
adolescentes, diz o Relatório da
População Mundial das Nações
Unidas de 2008. São 89 nascimen
tos para cada 1000 meninas de 15 a
19 anos, ante umamédia continen
tal de 78. Imediatamente atrás do
País vêm o Equador, com 83, e a B0-
lívia, com 78.

Amenor taxa continental é a da
Argentina, 53.NasAméricas, amaior
taxaéadaNJ.all'água. 113, earnenora
doCanadá, 15.

AmortalidadeinfuntilnoBrasiléa
terreirarnaiordaAméricadoSul, com
23 mortes PJf 1000 nascidos vivos,
Essa taxasó é inferioràs deBolívia (45
PJf 1000) eParnguai (32 PJf 1000).

O relatório também traz pro
jeções demográficas para 2050.
A ONU prevê uma população
mundial de 9,1 bilhão de pessoas
naquele ano (ante 6,7 bilhões atu
almente).

Econômico e Social) .de R$ 3
bilhões para empresas contra

tadas para realizar obras do
PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento).

O texto final aprovado pela
Câmara permite que os ban
cos públicos realizem compra
de outras instituições até 30
de junho de 2011. O prazo po
derá ser prorrogável por mais
um ano. No projeto do gover
no não havia prazo definido.
O relatório contempla uma

emenda do PSDB para proibir
a compra de fundos de pensão
com benefício definido. Nestes
planos, o valor que será recebi
do pelo beneficiário independe
da rentabilidade do plano, o

que aumenta o seu risco. Para
o relator, essa medida é uma

defesa para os bancos públicos,
evitando que eles comprem
fundos de pensão "podres".

Cunha atendeu também em

seu texto também a proposta
.de uma Comissão do Congres
so Nacional para acompanhar
as compras realizadas com

base na MP. O Banco Central
terá de encaminhar a esta co

missão relatórios mensais so

bre as operações. Comissão do Congresso acompanhará as compras realizadas com base na MP por relatórios do Banco Central

CONVOCAÇÃO E ELEiÇÃO
DA DIRETORIA DA AMIF

AAMIF - Associação de Moradores do bairro Ilha da Figueira co

munica que estão aberta as inscrições para os interessados em apresen
tar chapa para concorrer à eleição da Associação de Moradores para um

mandato de dois anos, as inscrições poderão ser feitas até 28/11/2008
durante o horário comercial na sede da AMIF, sito à Rua José Theodoro
Ribeiro, n03595.
• Data da eleição: 13/12/2008 .

• Horário: 14 horas
• Local: Sede da AMIF
• Composição da Chapa: um Presidente; um Vice-Presidente; um 1° Se
cretário; um 2° Secretário; um 1° Tesoureiro; um 2° Tesoureiro; um Diretor
Social, um Diretor de Marketing; um Diretor de Esporte e um Diretor de
Meio Ambiente.
• Composição do Conselho Fiscal: Três membros titulares e três suplentes
Jaraguá do Sul, 13 de Novembro de 2008

Francisco V. Alves - Presidente

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul! se :g.�� �DOi>o��
ISA MARTAMOHR ZIEMANN, Oficial. do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaragl.lá do Sul:' SC, torna púhllcn pale presente edital, Lc;;- ""on? I
que CENTRO lMOVEIS LTDA. CNPj soh n" 04.. S:J6.570/0001-Z:l, � ftl. 1!2,U�LWIestabelecida na Rua Exp. Gumercindo da Silva na 119, nesta cidade. '--------------'
requer com base no art. 18 da Lei n" 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEM.,lENTO. denominado
RESIDENCIAL SANTORINI, situado nus Ruas üs-Prefeüc José Bauer, :l148�Sem Nome, 1149�
Sem Nome e t aaa-Sem Nome, Bairro Três Rios do Sul, perímetro urbane de [arugna do SaUSC, abaixo
carcctcnzado. aprovado pela Prefeitura Municipal de [eraguá do Sul/Se, conforme Decreto n''
6.440/2008, expedido em 13.08.2008, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Allan
Eduardo Stark, CREA n" 57137-1. ART n" 2758753-W4.
O loteamento é de caracter restdcnclal, possui a área total de 54.Ha9,42m2, sendo con..srituído de 70
(setenta) lotes comercializáveis, A.U.EK, área verde, sistema viário e rcmanescontc.O prazo de
impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação do presente edital,
c deverá ser apresentada por escrito perante a Ofíclala que subscreve este, no endereço da Serventia:
Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683· centro, [aragua do Sul/Se

jARAGuÁ DO SUL, 04 DE NOVEMBRO DE 2008.
-

AOFlCU\LA

}�DITAL ��ç;��g!g,<?"L1t1h1"t: .�:·r���
Regístro de Imóveis da Comarca de [araguê do Sul i se �U.

.48.436j
t,crrelt!.

I
ISA 'MARTA MOHR ZIEI\.'fANN, Oficiala do Registro do Registro de J" ��r�\(l(1!TI
Imóveis da Comarca de [aragua do Sul í se, lorna púhlícopelo pre. � fU'AI. (>1 11:1 Ó
sente edital, que VICENZI e GADOTTl LTDA, CNPJ sob 11(: 80.949. M

__ �U9üiOOOl-3ti, estabelecida na Rua Carlos Fritz Vogel u" 33, [aragua
Esquerdo, nesta cidade; requer corn base no art. 18 da Lei Ill) D.i6G! :=-�"Arr���"""""7\). () REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado ru" Ruas 87:l-

.__ ... _ .. ... _. __ ... _ .... ... __ . ._

José Lazzaris e azu-Maxtmíno Beber, Bairro Santo Antonio. perímetro urbane de Iaragué.do sul/SC,
abaixo caractenzado, aprovado pela prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme certidão 11"
a34!Z004. expedida em 28.09.2004 e revahdada em 27.05.2008, Proc. u? 12332/2008, assinando como

responsável técnico, o técnico em agI'ÜJHHlSUl'a Ruy Sllvérto Eggert, CREA 11'" 605H-4, ART u" 2l95152�1.
O desmembramento é de caráter msídencíul possui a área total de H85,09nf'-. sendo ccusütutdo de
ztduasj parcelas. sistema viário e remanescentes.
O prazo de impugnação por terceiros é de ] 5(quiuze) dias, contados da data. da última publicação do
presente edital, e deverá ser apresentada pOl' escrito perante a Oftctata ({lUJ subscreve este, 110 endereço
.da Serventia. Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro. [araguá do SuliSC

jARAGUA DO SUL, 05 DE NOVEMBRO DE 2008.
A Ot·(CU\.LA

EDITAL

.Regtstro de Imóveis daComarca de Iaraguá do Sul! se
ISAMARTA MOHH ZIEMANN. Oftcíala do Registro de Imóveis da
Comarca de Iaraguã do Sull SC, torna público pelo presente edital,
que ILSONKLUG. CI RGn" 2/C·846.594-SSP-SC,CPfn" 292.
171.139·72, autônomo e suamulher lvU\.RIA DE LOURDES
KLUG,CI RG u" 2/R-L473.779·SSI·5C,CPfN' 701.644.879-72
, do lar, brasileiros, casedos pelo regime da Comunhão P-arcial de
Bens. na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domícíhados na
Rua Iosé'Pícclli ri' 320, nesta cidade; A,\1ARILDO KLUG, CIRi;
11' 2.44.8.011·B·SESP-SC. CPF n" 756.191.8(1fJ-72, autônomo e sua mulher REG lANE MARGARETE
ANACU,l'O KLUG, Cl RGn" 2.440.986·SESP-SC, CPF n" 802-602-779-15, do lor, brasileiros, casados pelo
regime da Comunhão Universal de Bens, ".:a vigência da Lei 6.515/77, cujo pacto antenupcial acha-se
regtstradc nesta Serventia sob n° 4.HZ3, ficha 01, Livro 3�RA. residentes e domíctlíados na Rua Maria Berti
Moretti n" 29. ncsta cidade e lUJDIBER KLUG, CI RG n' 2.446.043-SESI'DC·SC, CPF n" 750.568.879·00.
brasileiro, solteiro, maior, metalúrgico, residente e domícflíado na rua José Pícolll li 0486, nesta cidade,
requereram com base no art. 18 da lei 111) 6.7H61í9, o REGISTRO DO l.OTEAMENTO denominado KLUG ,

situado Das ruas 473· José Pícollí , 785� Eugenio Plcollí e 947� Scm nome. 1208� Sem nome e 1209� Sem
nome e 1210-Sem nome .Bairro Estrada Nova, perímetro urbane de Jaraguá do suvse, abaixo
carnctcrlxado. aprovado pela Prefeitura Municipal de JfJraguó do SuVSC, conforme Decretos r{'s
5.448/2005, ec«pedido em 06.07.2005, 6.1HO/2007, expedido em 08.1t12007 e 6.445/2008, expedido ern
19.08.2008, assinando como responsável técnico, engenheiro civil Charles Souza Antunes, CREA n"
46752-8, ART n" 2278986-B.

O loreameutn é de caráter rcsídenclnl. possui a área total de 85.704,10m:!, sendo constituído de 113
(cento e treze) lotes comercializáveis,A.U.PEJ área verde, sistema viário e remanescente.
O prazo de hnpugnaçào por terceiros é de 15{q11111ze) dias, contados da data da última publicação do
presente edital. e deverá ser apresentada por escrito perante a Ofícíala que subscreve este. no endereço da
Serventia: Av. Marechal Deodoro de.Fonseca, 1.683� centro, jaraguá do SuVSC

jARAGuA DO SUL, 05 DE NOVEMBRO DE 2008.
AOnCIALA
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It$ 29.800,00R$ 18 ..800,00

Accocessõc de qualquer percentual de desconto substitui cvtcmcticco-ente o entrego dos brindes oesteõnúncio.Toxo de 0,99% pI corras o partir de 2004.
Consulte outros condições definonciornento. Financiamento sujeito o aprovação do bancoVolkswagen. Ofertes véfldcs oté 1 4/11/08. Caraguá Auto Elite

47 3274 6000 Uma relação de confiança.www.autoeIife.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. ��� .• ª'

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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