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o planeta pode enfrentar um resfriamento

pior que o da Era Glacial dentro de 10 mil
anos, o que trará às futuras sociedades um

desafio contrário à atualluta contra o aque
cimento global, disseram cientistas da Grã
Bretanha e do Canadá. Eles afirmam que os

gases do efeito estufa, vilões do atual aque
cimento, podem no futuro evitar que grande
parte da América do Norte, da Europa e da
Rússia virem uma imensa pedra de gelo. A
previsão se baseia no estudo de minúsculos
fósseis marinhos e nas alterações da órbita

terrestre, e não deve ser entendida como

justificativa para não combater o aqueci
mento provocado por atividades humanas,
especialmente a queima de combustíveis
fósseis. "Não há justificativa para dizer:
'Vamos continuar injetando dióxido de car

bono na atmosfera"', disse o cientista norte

americano Thomas Crowle� da Universidade
de Edimburgo. Segundo ele, o resfriamento
deve começar num prazo de 10 mil a 100
mil anos. "Geologicamente, é amanhã. Mas
temosmuito tempo para discutir sobre os ní
veis adequados de gases do efeito estufa".

Fonte: Reuters
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EDITORIAL

Chega de inérci
Não há erro em se afirmar quemetade dos

problemas causados pelas chuvas torrenciais
sobre cidades do Vale do Itapocu poderiam
ser evitados se no planejamento dos poderes
públicos municip

.

nstas-
.

sem ações efetív en-

ção a situações icas de
difícil enfrentamento. Não é
mais possível que fiquemos a

mercê de proposituras mera

mente teóricas como aquelas
contidas nas regras que regem
as comissões municipais de
Defesa Civil. Na prática, meros
órgãos repassadçres, de pro
blemas para ..

as çórporações
de bombeiros, estas qa mesma forma nunca

aparelhadas e equipa o socorro às po,
pulações atingidas. ar falta de recursos

públicos municipâis, estaduais ou federais.

VAI SE VESTIR DE

PAPAI NOEL DE NOVO
ESSEAN07

I

GUIDO JACKSON
BRETZKE

PIU::S!!)ENTE DO
CElAS - CENTRO

EM?R�ARIAL DE
JAIMGIJÁ DO SUI.

Nesta segunda-feira, dia 17, teremos
mais uma rodada de debates em torno do
projeto de duplicação da BR-280. É um

assunto que não se esgota até que tenha
mos a certeza de que a obra reivindicada

�a quase duas décadas se torne realidade.
Nos encontros mais recentes com

técnicos do governo, tínhamos a infor

mação de que o projeto de duplicação
da BR-280; ansiosamente aguardado
por toda a região Norte/Nordeste, teria
,eu primeiro estágio deflagrado ainda

Funcionam muito mais por conta de subsí
dios da iniciativa privada e de contribuições
índívíduaís de pessoas que sabem reconhecer
O'mérito. Também não é mais possível fechar

os olhos para qavanço insaciá-
vel sobre' eneialmen-
te de rise a.rlsformam
em loteamep:
de olhos. Não; poucas vezes

com a complacência de quem
deveria fiscalizar à luz da lei
vigente. E muito menos para
visível negligência em obras
viárias que ..

nãó contemplam
<

ruas com a ..ip.Íí'a:estrutura ne
efei-

ra

é, no mínimo,
uma visão de futuro

e não ovelha
e desgastada

política dê fundo
de qui

ue se espera é, lll'
futuro e não a velha e de

de fundo de quintal cujas c

estas que estamos vendo ago

CHARGE

VOU. E ESTE VAI SER
O SAQUINHO DE

PRESENTES!!!

PONTO DE VISTA

em outubro, o que acaboou não acon

tecendo e deixando este grande anseio
em momento de indefinição que preo
cupa a comunidade em geral.

Para ouvir esclarecimentos quanto ao

encaminhamento do projeto, o CEJAS
- Centro Empresarial de Jaraguá do Sill,
articulou juntamente com entidades da
microrregião a presença mais uma vez do

superintendente do DNIT em Santa Ca
tarina, engenheiro João José dos Santos,
para que compareça à plenária da ACIJS
APEVI, às 18 horas desta segunda-feira,
no Salão Nobre do CEJAS.

Neste encontro, o superíntenden
te do DNIT abordará as questões rela
cionadas com os estudos ambientais e

com o processo de licitação pública da
obra, além de outros pontos relevantes

BR-280 - Mobilização para garantir duplicação
do projeto, incluindo as melhorias no
trecho urbano.
a momento é de expectativas e de

mobilização para que a obra seja efeti
vamente viabilizada o mais rapidamente
possível. Aglutinando as forças represen
tativas da região, a duplicação deixará de
ser uma luta de quase duas décadas para
se tornar realidade, em reconhecimento
à contríbuiçâo da região no desenvolvi
mento de Santa Catarina e do Brasil.

Por isso, queremos contar com a parti
cípação de todos. Mobilize sua entidade, -

articule com os representantes políticos,
motive a opinião pública e reforce com a

imprensa a importância de estarmos jun
tos neste projeto.

Contamos novamente com a presença
de todos.

A Publicidade
e o Futebol.
a futebol é o esporte quemaismovemultidões em nosso

país, e, quiçá, no mundo. Nenhum outro esporte mobiliza
tantos telespectadores como o futebol por mexer com a pai
xão do torcedor. Para tanto, manter um time de futebol pro
fissional competitivo deveria ser, acima de qualquer coisa,
ummotivo de orgulho para uma cidade que tenha como ob
jetivo despertar interesses de investidores de outras regiões

. para o município. E o futebol é, sem dúvida, uma excelente
ferramenta que pode ser usada por empresas da região para
divúlgarem suas marcas. E, para o município, manter um
clube competitivo na elite do futebol é garantir status, repre
sentatividade política e respeito ao seu povo.

Antônio Afif, em seu recente livro ''A bola da vez - o

marketing esportivo como estratégia de sucesso", explica
que marketing esportivo é uma das estratégias que utili
zam o esporte para atingir suas metas. Afif diz também
que o marketing esportivo "cai como uma luva", pois é
o momento em que se pode atingir o espectador (consu
midor) em seu momento de lazer, quando está aberto à

mensagem da empresa e seus produtos. Além das ven

das, a estratégia de associar a empresa ao esporte gera o

rejuvenescimento da marca, devido à força que o esporte
possui entre os jovens. a fato de inserir uma marca na

camisa de uma equipe cria uma relação de cumplicidade
da empresa com a performance esportiva, recebendo toda
a credibilidade obtida pelos atletas e, com o bom desem
penho do time ou dos atletas, as pessoas que até então se

mostravam indiferentes pela marca que a patrocina pas
sam a nutrir uma imagem positiva da empresa.

Infelizmente, em nossa Jaraguá do Sill, parece que há
uma política contrária a tudo isso. No entanto, é preciso que
se entenda que o nosso futebol profissional, representado
pelo Juventus, pode ser um produto importantíssimo emui
to rentável que o setor público e privado têm nas mãos para
venderem suas marcas e produtos. É um negócio no qual
todos saem ganhando; a população com mais uma opção de
lazer; o comércio, rede hoteleira, restaurantes e lanchonetes
com os turistas que chegariam à cidade nos finais de semana
em que aconteceriam os jogos, ou seja, haveria um retorno
financeiro garantido para omunicípio também.

ADILSON MARCOS SBARDELATTI, PROFESSOR
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"ACômara é
o sepulcro do

reformo político. "
JARBAS VASCONCELLOS
(PMDB-PE), SENADOR,

acusando a Câmara dos Deputados
de ignorar e engavetar propostas

originadas no Senado.

" O Congresso nõo

avançou em nado. "
RENATO CASAGRANDE

(PSB-ES), culpando o Câmara e

o Senado por inércia no discussão
do reforma político.

" Sõo móveis

que nem comecei
o pagar."

ODENIR DE LIMA CARVALHO,
MOTORISTA, que teve a casa

inundada no Centro de

Jaraguá do Sul.

Então, tá
A professora e senadora Ideli Salvatti (pn vocifera contra os governadores
signatários de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo não paga
mento do piso nacional de R$ 950,00 poro o Magistério da forma como foi
aprovado. Entre eles, Luis Henrique da Silveira (PMDB). Eles alegam que os

orçamentos dos estados não suportariam. Mas a senadora é contra a atua

lização das aposentadorias aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais do
Senado pagas pelo governo Lula. A intenção da proposta original do também
petista Paulo Paim (RS) é recuperar o valor do poder aquisitivo desses bene
fícios, de forma a garantir o mesmo número de salários mínimos que eram

recebidos na data da concessão da aposentadoria- ou da pensão. Segundo
Ideli, o governo federal não tem recursos para bancar o custo. Quer dizer.
então, que pimenta no dos outros é refresco?

SALÁRIO
O quinto aniversário do não cum

primento da Lei nO 254/03, que
garante aumento escalonado até
93% aos policiais civis e milita
res, bombeiros e agentes prisio
nais, foi lembrado na Assembléia
Legislativa. A deputada Ana Paula
lima (pn levou um bolo à tribuna
e reforçou as constantes críticas
quanto ao compromisso assumido
e não cumprido pelo Executivo.
"São cinco anos esperando que
isso aconteça. O bolo é um desa
bafo". Disse ela.

CORRUPTOS 1
O senador Mozarildo Cavalcanti (PTB
RR) fez nesta semana a leitura da carta
resultante do 6° Congresso de Maço
naria de Santa Catarina, realizado
na semana passada em Chapecó. No
documento, os maçons conclamam a

sociedade brasileira a lutar pela ética,
moralidade e educação, como forma
de não comprometer o futuro da atual
e das próximas gerações. A carta dá
um novo animo para quem acredita no

caminho da ética e da moralidade.

CORRUPTOS2
"A sociedade precisa despertar e rea

gir, deixar de lado a apatia e inércia,
esta cristalizada em alguns setores

que dizem 'ele rouba mas faz, ele é um
mal necessário, traz dinheiro poro o

.

Estado'. Essa coisa tem que sair do ca

beça do eleitor. Se ele vota em pessoa
desse tipo, como vai reclamar do cor

rupto depois?", perguntou o senador. É
o pergunta que o coluna foz costumei
ramente. Infelizmente, o resultado dos
eleições de outubro em muitos muni
cípios ainda iffilicam muita gente sem

esta consciência.
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POIS É
"Se ele sabia que não pode conciliar os dois empregos, por que se

candidatou a vereador? Outra: Se ele trabalha em tempo integral, que
tempo disponível terá para verificar os problemas da cidade e tomar

alguma providência? Como vai legislar?". A observação é de leitor da
coluna sobre um dos vereadores eleitos que defendem a volta dos ses
sões ordinárias da Câmara de Jaraguó para as 19 horas. Acrescentando
que, quando eram realizadas à noite, ele nunca ia assistir.

!
MIGRAÇÃO
Mesmo leitor flagrou ônibus de Joinville trazendo pessoas que preencheram
fichas no Sine para trabalhar na unidade da Seara de Jaraguá. E, no mínimo,
curioso quando se vê filas de pessoas na agência local atrás de empregos
que exigem pouca qualificação. Ou cs desempregados daqui nesta condição,
por alguma razão; não querem trabalhar na empresa ou estão querendo
mais que a realidade salarial oferecida pelo mercado de trabalho.

FICA ASSIM?
São Luis, Ana Paula, Rio da Luz são bairros onde placas de candidatos
a vereador ainda podem ser vistas. Todos agradecendo pela eleiçõo ou

pelos votos que os colocaram como primeiros suplentes. Ou seja, não
estão nem aí para a legislação eleitoral, mas se habilitaram nos urnos

para fazer leis municipais e fiscalizar o cumprimento delas pelo Execu
tivo. Faça ôq�� eu digo, mas não o que e4�9�1). É isso?

OU VAIOU RACHA
. Corupá é cortada por pelo menos seis rios. Porém, faça chuva, sol, verão ou

inverno, faltar águo na rede da Cosan é rotina quase diário. Por isso mesmo
a estatal pode perder no ano que vem mais um município da região; já que
o contrato vigente expiro em setembro. Segundo o prefeito eleito Luis Corlos
Tamanini (PMDB) isso só não acontecerá se o empresa fizer todos os inves
timentos necessários paro garantir abastecimento normal.

SERÁ?
Ambos de olho na eleição presidencial de 2010, os governadores José
Serra (PSDB) de São Paulo e Aécio Neves (PSDB) de Minas Gerais libe
ram R$ 4 bilhões cada um de seus orçamentos para garantir créditos ás
montadoras que operam em seus estados. Ao todo são R$ 10 bilhões
somando os R$ 2 bilhões liberados pelo governo federal. Para garantir
1,5 milhão de empregos do setor no país, justificam as partes. Per
guntar não ofende: teriam a mesma preocupação se não desejassem o

cadeira do presidente Lula?

INFIÉIS
Sem choro e nem vela. O Supremo Tribunal Federal manteve a resolução
22610/07 do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, está mantido o prin
cípio do infidelidade partidário. Resumindo, os donos dos mandatos de
vereadores e dos deputados estaduais e federais são es partidos e não
dos eleitos que viraram a casaca depois de 27 de março de 2007. Quém
mudou antes foi anistiado pelo STF.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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680 servidores capacitados.
Este ano, disse, a previsão é

capacitar quase mil funcioná
rios nos mais variados cursos.

. "A associação é uma con

quista do servidor público,
em busca de capacitação fei
ta pelos próprios colegas de
trabalho", disse o secretário,
acrescentando que todas as

secretarias, autarquias e fun
dações têm representação na

ADH.
Durante a semana, os ser

vidores receberam por e-mail
um comunicado, assinado pe
los integrantes da associação,
solicitando a presença na ses

são da Câmara para pressíqnar
pela aprovação da proposta.

POLíTICA���������-

, 1

.

Jaime,Negherbon foi 9 úílico caso na região a sofrer processo por troca de mandato, movido pelo 'PT
� Ó, - �

Exceções
A resolução do TSE abre qun

tro exceções em que rensldem
_
õ saída como justa causa: q in·
corporação ou fusão do partido;
criação de novo partido; mudança
substancial ou desvio reiterado
do programa pnrtldârlo.-e grave
discriminação pessoal. O tribunal
deverá julgar, caso a caso, se os

parlaníentares. se enquadram em .

uma das hipóteses. Nos casos en
volv�ndo If Exécutivo (preSidente
�a República, govern9dores e

prefeitos), a nerma é omissa.

Secretário pede aprovação de
projeto que institui programa

INFIDELIDADE PARTIDÁRIA

STF reitera: mandato
pertence ao partido
:gecisão recai sobre atuais e novos vereadores
JARAGUÁ DO SUL

Se a atuallegislatura na Câ
mara de Jaraguá foi marcada

pelas trocas de partido, os vere
.adores que assumem em 10 de
j'aneir,o precisarão' explicações
convincentes 'para justificar a

saída dá sigla pela qual foram
eleitos. Na noite de quarta-fei
ra, o STF (Supremo Tribunal
Federal) confirmou o entendi-

. mente do TSE (Tribunal Supe
ríor-Eleitoral) de que o-mandato

.

. eletivo pertence ao partido, não'
s ao candidato.

Por g'Y-otos a 2, o Supremo
reconheceu à norma que dis-

.

ciplíná o processo de ,perda de
mandàto, em caso de. troca de
partido, a chamada infídelídá-'
de partidária, A partir de 27 de
março de 2P07, data de decisão,'
os deputados federais, estadu
ais e vereadores que trocarem
de partido estão sujéitosa pro
cessos; que podem ser movidos

pelas siglas, pelos suplentes e

também pelo Ministério Públi
co Estadual. Deste então, 2.107
casoschegaram ao TSE, amaio
ria de-vereadores,

Foi o que fez o PT de Jaraguá
do Sul para tentar reaver a vaga
do vereador Jaime Negherbon.
Eleito pelo partido, ele deixou

a sigla e, em setembro de 2007,
ingressou no PMDB, pelo qual
foi reeleito nestas eleições. Em
abril deste ano, a ação foi ar

quivada pelo TRE, que julga os

casos no Estado, por entendi
mento de que a resolução não
se aplica a Negherbon, que saiu
do PT em julho de 2006, antes
do prazo estipulado na norma.

Além de Negherbon, outros
, quatro vereadores desta ,legisla
,
tura deixaram os partidos pelo
qual foram eleitos, modificando
a distribuição das vagas na Câ
mara entre os partidos. O PT foi

'Projeto
Com a manutenção da resolu-

. ção do TSE, que vale ceme lei até
que o Congresso, se posicione, os
deputados federais se movimen
tam para votar projeto que traio
da infidelidade partidária. O ter-
to, já aprovado na Comissão de

Constituição e Justiça da Câmara,
abre uma brecha. A troca serio

'

permitida apenas em, uma ja'nela
de 30 dias antes do prazo de filia- '

ção partidária, que se ençerra um .

ano antes do pleito, edeníre do:' ,

mésma circunscrição.

"

o que mais perdeu: -elegeu dois

(Negherbon e Jurandir Michels
- hoje no PV) 'e ficou sem repre-

, sentação. O 'PSDB perdeu uma:

das duas vagas, com a saída de
Afonso Piazera, que ingressou

.

no PR, assim como o DEM, com
a desfiliação de MaristelaMenel,
hoje no PT do B. O PL (atual PRJ
perdeu a única cadeira, ocupa
da por Ronaldo .Raulino, filiado
atualmente no PDT. Os quatro,
entretanto, deixaram os partidos
antes de 27 de março de 2007.

CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL

Projeto do Executivo que
institui o PDH (Programa de
Desenvolvimento Humano)
no município levou o secre

tário de Administração, Celso
Pirmann, à tribuna da Câmara

para pedir aprovação dos ve

readores. O texto foi lido na

sessão de ontem, prestigiada .

por mais de uma dezena de
servidores públicos.'

Segundo Pirmann, as ativi
dades que visam à valorização
dos funcionários iniciaram em

2006 com a ADH (Assessoria
de Desenvolvimento Huma

no), nome que ainda permane
ce. Naquele ano e em 2007 fo
ram realizados 17 cursos, com

ência com o promotor público
Aristeu Xenofontes Lenzi para
tratar do assunto. Quando das
discussões sobre a prorrogação
da data para entrega da obra,
Lenzi disse que, caso a lei fos
se aprovada e o novo prazo
não fosse cumprido, ajuizaria
uma ação civil pública. Rau
lino também quer, tratar com
o promotor sobre projeto que
dispõe sobre o serviço funerá
rio no município. Polêmico, a

proposta do Executivo já mo
tivou interferência do Minis
tério Público. Mês passado, o

promotor sugeriu à presidente
da Casa, Maristela Meriel (PT
do B), que explicasse os moti
vos pelo qual o texto, que tra

mita desde março, ainda .não
foi votado. A proposta foi co
locada na pauta do dia 23 de
outubro, mas retirada por pe
dido de vista do vereador José

, Osório de Ávila (DEM).

Vereador cobra retomadQ.
das obras do terminal urbano

Vereador Ronaldo Raulino
(PDT) cobrou ontem na tri
buna a execução das obras do
terminal urbano central, de
responsabilidade da Viação
Canarinho, concessionária do
sistema de transporte coleti
vo rio município. "O tempo
passa e o terminal continua
às traças. Não tem máquinas,
homens trabalhando, nenhum
movimento", relatou.

Contrário ao projeto do Exe
cutivo que prorrogou o prazo
de entrega das obras para 10
de setembro deste ano e que foi
aprovado com o voto a maioria,

.

Raulino disse que caberá aos

colegas que cobrem do Execu
tivo sua execução. "No perío
do eleitoral iam fazer. E agora,
como fica? E os responsáveis
pelo atraso serão responsabili
zados?", questionou.

O vereador também disse
que está tentandomarcar audi-

Ronaldo Raulino disse que tento agendar audiência com promotor Lenzi
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Decretada prisão preventiva da
ex-delegada regional de Jaraguá

COMPETITIVIDADE

Inovação em pauto JARAGUÁ DO SUL

A juíza da Vara Criminal de
[araguá do Sul, Patrícia Nolli,
decretou a prisão preventiva de

. sete pessoas detidas. na Opera
ção Game Over. Entre os acu

sados de envolvimento com o

esquema de jogos de azar está
a ex-delegada regional Jurema
Wulf, que se encontra no Deic

(Departamento Estadual de In

vestigações Criminais}.
A decisão de converter a

prisão temporária em preven
tiva foi proferida na noite de
quarta-feira' e atende pedido

.

do Gecoc (Grupo Estadual de
Combate.às Organizações Cri
minosas), do Ministério Públi
co de Santa Catarina. A partir

de agora, os presos só poderão
ser liberados por meio de há
beas corpus ou sea magistra
da revogar a própria decisão.
Segundo a assessoria de im

prensa do Ministério Público,
a prisão preventiva não tem
um prazo definido. Os acusa

dos podem ficar presos até o

término da ação penal.
Também estão detidos

Dilva Dolzan, Vinícius Wo
dzinski, Éverson Wodzinski,
Ademir Bell e Bianca Bell. O
bicheiro José Wodzinski, o

Zeca, çontinua internado, sob
escolta policial. Outros cinco
acusados foram liberados na

semana passada.

Evento debateu a importância da, tecnologia

{
JARAGUÁ DO SUL

O Cejas (Centro Empresarial
de Iaraguá do Sul) foi palco do
"Inova SC", que tem o objetivo
de levar informações estratégi
cas sobre inovação tecnológica
a empresários, dirigentes de
empresas e de instituições liga
das ao desenvolvimento de ci
ência e tecnologia no Estado.

Na visão do gerente da In
cubadora de Projetos Tecnoló

gicos [araguatec, Victor Alberto
Danich, o evento busca sensi
bilízar sobre a importância de
as organizações investirem em

tecnologia. "Para ser competiti
va, a empresaprecisa íncorporar
novas tecnologias", comentou.
Ele acrescentou que o Brasil é
um país em crescimento e, no

futuro, será considerado uma

potência tecnológica mundial.
O diretor de pesquisa e tec

nologia da Fapesc (Fundação de

Apoio à Pesquisa Científica e

. Tecnológica do Estado de Santa

Catarina), César Zucco, desta
cou a necessidade de qualífícar
os profissionais para promover
a inovação tecnológica. "Preci
samos não só do conhecimen
to, mas também preparar as

pessoas que vão transformar o

conhecimento em inovação",
salientou.

Em relação à crise fuianceira
. mundial, a expectativa para 20Q9
não é animadora. Na opinião do

vice-presidente da Fiesc (Federa
ção das Indústrias do Estado de
Santa Catarina), Durval Marcat-

Quatro pessoas são detidas por
� envolvimento com o tráfico
z

i JARAGUÁ DO SUL

.� Quatro pessoas foram de-
tidas pela Polícia Militar. por
envolvimento com o tráfico de
drogas, na quarta-feira. A pri
meira apreensão aconteceu às
lh35, na Rua Domingos Ana
deto Garcia, no Bairro Três Rios
do Norte. A PM abordou um

usuário de drogas tinha duas
pedras de crack (totalizando 34

gramas) dentro do automóvel.
Ele relatou que teria comprado
a droga numa casa no lotea
mento Souza.

Na residência, a PM deteve
Daniel Carlos Pedroso, 27 anos,
acusado de tráfico, e a esposa
dele, Isabel Cristina Silva Meier,
39. Isabel disse à polícia que,
na terça-feira, 11, Pedroso tinha

comprado crack em Joinville, e
.

que a droga foi fornecida por um
homem conhecido como "Edi
nho". O casal foi levado para a

delegacia, onde foi lavrado o bo
letim da prisão em flagrante.

Por volta das 17 horas, a PM
deteve o casal Ronil da Luz, 25,
e a esposa, Camila Ostrowski,
18, na Rua Ervino Schultz, no
Bairro Santo Antônio. Ao per
ceber a ação da polícia, Ronil
tentou fugir pelos fundos da
casa e Camila jogou pela janela
um prato com cinco pedras de
crack, totalizando 88 gramas.
A polícia também abordou na

casa vários usuários de droga.
Ronil e Camila foram conduzi
dos à delegacia, onde foi regis
trado o flagrante.

Qualificação profissional foi um dos temos debatidos no "Inovo se"

Alívio no fluxo de caixa
vior o fluxo de coixo dos empresos
é o omplioção de dez dios no prozo
de recolhimento poro tributos como

PIS (Progromo de Integroção Sociol)
e Cofins (Contribuição poro o Finon
ciomento do Seguridode Sociol).

Poro o vice-presidente do Fiesc,
Durvol Morcotto, o gronde desofio
do governo é melhoror o liquidez,
poro que os efeitos do crise não
sejom tão drásticos. Segundo ele,
umo dos medidos que devem oli-

to, os efeitos da crise serão "mais

agudos no próximo ano", devido
ao enxugamento da liquidez e do
acesso ao crédito. "Com menos

recursos, as empresas inovam e

produzem menos. Com isso, há
um desaquecimento da econo

.

mia'', previu.

DAIANE ZANGHELINI
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SEGURANÇA
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DEBORA VOLPI Responsável pelo Defeso Civil diz que prevenção deveria ser intensificado

emergência", defende Costa.
Ele garante ainda que o órgão

ligado à Prefeitura, possui equi
pamentos como canoas, barcos,
roupas específicas para os dias
de chuva e produtos químicos
próprios para casos como esse.

"O material fica na sede do Cor

po de Bombeiros e foi adquirido
pela Defesa Civil", destaca.

Mas o ideal, segundo Costa,
seria a ampliação dos trabalhos,
principalmente no que diz res

peito à prevenção de acidentes.
"Nossa função é atuar antes do
evento. Nossos procedimentos
de rotina são: monitoramento
de áreas de risco, alertas para as

chuvas, campanhas de seguran
ça, palestras, entre outros. Não
cabe à Defesa Civil, mas nós da
mos apoio até mesmo em situa

ções de acidentes de trânsito",
esclarece. Segundo, ele existe o

projeto para a criação de um Nú
cleo de Defesa Civil para agir nos
bairros. "Seriam voluntários que
visitariam os bairros, orientando
para as situações preventivas",
comenta.

Bombeiros precisaram de auxílio dos municípios e até de empresas da região

Parcerias entre municípios
garantem o atendimento

Em Guaramirim, um dos
municípios mais atingidos pelas
chuvas desta semana e que che
gou a decretar Estado de Emer

gência, o Corpo de Bombeiros
Voluntários também buscou
reforço para atender às ocorrên
cias. Foi preciso pedir auxilio da
Corporação de Massaranduba,
da Prefeitura, e das brigadas das
empresas Weg e Mannes. Além
disso, os bombeiros que estariam
de folga foram chamados para
o trabalho. Tudo para reforçar o
efetivo e garantir atendimento
em toda a cidade.

"Não há efetivo perma
nente para a Defesa Civil. em
Guaramirim. Os atendimentos
nesses casos são feitos pelos
bombeiros. Só que além das
chuvas, as ocorrências de roti
na continuam, como os aciden
tes de trânsito, por exemplo",
explica o comandante do Corpo
de Bombeiros Voluntários de
Guaramirim, Fabiano Cândido.

"Nossa estrutura é compatível
com as necessidades das ocor

rências de rotina, mas quando
sai do normal, precisamos de
reforço", acrescenta.

Hoje, a entidade conta com

70 bombeiros voluntários, dois
caminhões para resgate e comba
te a incêndio, duas ambulâncias
(sendo uma para o SAMU), e

uma viatura. A corporação aten

de em média 12 ocorrências por
dia. A principal necessidade se

gundo o comandante, seria pelo
menos um veículo a mais.

,.

Já em Schroeder não há uina
corporação própria. O municí

pio firmou convênio com os

bombeiros de Jaraguá do Sul
para que atenda às ocorrên
cias da cidade vizinha. Mas
a. Prefeitura também instituiu
através de portaria uma Co
missão Municipal de Defesa
Civil, que se reúne somente se

necessário, em caso de enchen
tes, por exemplo.

4 dias, 2 servidores e 70 ocorrências
Defesa Civil busca apoio de bombeiros e voluntários para atender aos chamados
JARAGUÁ DO SUL

Ainda não se sabe ao certo o

balanço dos estragos causados
pelas chuvas que caíram esta
semana em Jaraguá do Sul. Mas
de acordo com o responsável
pela Defesa Civil do município,
Maicon da Costa, pelo menos 70
famílias foram atingidas, sendo
que destas, 10 precisaram aban
donar as próprias residências.
Todas conseguiram se alojar em
casas de parentes ou amigos.
Os bairros mais atingidos foram
o Jaraguá 84 e o Rio Cerro e as

principais ocorrências registra
das estiveram relacionadas ao

deslizamento de terra.
Diante da demanda, a Defesa

Civil do município esbarra em

um problema: a estrutura redu
zida. São apenas duas pessoas
trabalhando efetivamente para o

órgão. Outras cerca de 40 pessoas
são voluntários, que desempe
nham outras funções na sociedade
e auxiliam somente em casos fora
donormal, como os ocorridos nes
ta semana. "Mesmo com apenas
d,gis veículos, conseguimos aten
der toda a çomunidade, sempre
dando prioridade às situações de

étv1esmo com apenas dojs;
veículos, conseguimos
atender toda a comlmidade,
sempre dando prioridade os
situações de emergência

o que agrava
agamentos
Tubuloçõo antigo que já noo

suporto o volume de águo e lixo nos

ruas. Esses sõo os dois principais
agravantes em époco de chuva. nA
tubulação é antigo e já nõo dó mais
conto. Tem que ter um novo pla
nejamento poro o tratamento das
águas fluviais em Joroguá", ,alerto
Costa. Outro preocupoçõo é com' os
terrenos irregulares. As construções
nos morros em áreas clandestinas
podem estar sujeitos o deslizamen·
tos. Além dos riscos poro o família,
esse borro que cai pode entupir os
bueiros próximos, cousondo alaga
mentos nos ruas.

Voluntários
em Corupá

Em Corupá, onde a área
central foi bastante atingida
e uma família precisou aban
donar a própria casa, os aten

dimentos foram realizados
em conjunto. Defesa Civil e,

Corpo de Bombeiros trabalha
ram nas áreas alagadas e com

ocorrências de deslizamento.
Somente na Defesa Civil, são
15 pessoas designadas atra
vés de portariamunicipal que
trabalham como voluntárias
para o órgão. "Todas têm ou

tras funções. São policiais,
representantes de associação
comercial, e membros da co

munidade", destaca o coorde
nador do órgão, Júlio César
BoninoIÍi.

Em Massaranduba, tam
bém não há efetivo que atue

somente em função da Defesa
Civil. Por isso, são os 20 bom
beiros voluntários do municí
pio que atendem aos casos de
alagamentos e deslizamentos.
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SEM TRANSMISSÃO

Morro da antena fica sem energia
Toneladas de barro desmoronam e carregam cinco postes de energia

Sinais de televisão, rádio e in
ternet foram comprometidos por
um deslizamento no Morro da
Antena. A água da chuva infiltrou
por baixo de uma laje forçando o

barro que desprendeu da rocha
levando cinco postes responsá
veis pela sustentação de cabos de
energia e fibra ótica. Durante toda
amadrugada de ontem engenhei
ros e técnicos das empresas que
possuem estações de transmissão
no local deslocaram-se paraprovi
denciar ações remediadoras como
transports de baterias e geradores
para alimentar os equipamentos
de transmissão.

O desmoronamento ocorreu

na manhã de quarta-feira, mas a

Celesc só localizou o problema
por volta das 17h com ajuda das
próprias empresas que mantêm
estações no local. Toneladas de
barro levaram um poste localiza
do há aproximadamente 4 km do
início da subida doMorro da An
tena arrastando os outros quatro
localizados no percurso. A Prefei-

.

tura de Jaraguá do Sul trabalhou
na retirada do barro para abrir ca
minho na estrada e teve que ceder
a retroescavadeira para trabalhar
na reposição dos postes. A pista
enlameada impedia a subida do

Bairros sem

abastecimento
A baixa qualidade da água

captada pelo Samae provocou
o desabastecimento nos bair
ros Águas Claras, Boa Vista e

no loteamento Odevani, no

RioMolha. O chefe de Estação
de Tra-tamento, Dílson Lipke
afir-mou que devido aos inú
meros desbarrancamentos a

água enlameada impossibilita
\0 trabalho de filtragem e trata
mento realizado pelo Samae.

"Sem o tratamento os re

servatórios vão esvaziando, o
que dificulta o atendimento à

demanda", explica o chefe de
estação. Na tarde de ontem as

informações do Samae eram

de que os abastecimentos
nos bairros Rio Molha - que
ficou cerca de três dias sem

água - e Águas Claras ha
viam sido retomados, mas o

Bairro Boa Vista continuava
2;-:'11 fornecimento.

caminhão guincho da empreitei
ra contratada pela Celesc. Muitas
empresas e residências ficaram
sem internet, telefone e sinal de
televisão.

Cerca de 20 empresas fazem
uso das antenas para transmissão
de dados. São Bento do Sul, Rio
Negrinho, Jaraguá do Sul e mes

mo Joinville estão sendo afetados
pelo desmoronamento. "O Morro
da Antena tem um posiciona-

. menta estratégico e um acidente
desta proporção gera um grande
impacto", afirmou o engenheiro
da Embratel Marcos Knoll, há 21
horas trabalhando com uma equi
pe no local para garantir os servi-
ços da empresa.

.

O tempo aproximado para
instalação de cada poste é de três
horas, mas tudo depende das chu
vas e localidade de trabalho. Até o
fechamento desta edição os fun
cionários da empreiteira Serrana
trabalhavam na reposição dos
postes e do cabeamento. Técnicos
que se revezavam para manter os

aparelhos de transmissão ligados
não se mostravam muito otimis
tas com relação aos prazos de
conclusão dos trabalhos.

FREDERICO CARVALHO

Trabalho de reposição dos
postes foi ,dificultado pelo acesso

_ restrito causado pela lama

,

Ultima quinzena do mês
deve ser típica da estação

A partir do fim de semana

as nuvens devem ficar mais es

parsas e o sol volta a aparecer
modestamente. Previsões de

meteorologistas da Ciram/Epa
gri indicam, que na segunda
quinzena de novembro o tem

po começa a assumir identi
dade de verão, com tempera
turas mais altas, clima seco e

pancadas de chuva no fim da
tarde. De acordo com a equi
pe do Ciram a única situação
atípica para os próximos dias,
provocada pela instabilidade
no tempo, deve ser a "geada
tardia", que atingirá as áreas
mais altas de Santa Catarina.

Hoje a instabilidade se

mantém com a presença de
tempo nublado e chuva por
toda região. No sábado a situ

ação se inverte e o sol começa
a predominar favorecendo o

aumento de temperatura, mas-

ainda corri umidade elevada. Já
no domingo o sol torna-se so

berano, com possibilidade de
típicas chuvas de verão com

trovoadas.

NOTA DE AGRADECIMENTO
E CONVITE PARA O
CULTO EM MEMÓRIAAGRICULTURA

A chuva que vinha preo
cupando- os ruralistas torna
mais frágil os produtos ru

rais, deixando-os vulneráveis
a pragas. Ainda não há um le
vantamento oficial do impac
to destes dois últimos meses

no cultivo da região, mas de
acordo com técnicos do Ci

ram/Epagri as análises devem
ser feitas após o período de
chuvas. Pequenos agriculto
res que investem em culturas
de menor porte, como horta
liças, devem sofrer mais com

a: chuva devido à umidade fa
vorecer o apodrecimento do
produto.

A família Enlutada de

Arno Blank,
ainda consternados com o seu falecimento agra
dece a todos que enviaram flores e coroas e o

acompanharam até a sua última morada. Em es

pecial a equipe do Hospital Jaraguá, a equipe da
UTI do Hospital São José, ao Dr. Carlos Alberto
Beltrami, ao Pastor Cláudio e a todos os familia
res e amigos. E convidam para o culto em memó
ria que será realizado no dia 6 de dezembro de
2008, na Igreja Evangélica Apóstolo João.

Iduna Rath Blank e Família.
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o QUE VESTIR?
Braços volumosos devem passer longe dos modelos de alcinha, e tomara-que-caia. As meninas de "pernas curti
nhas" se deram bem: a cintura marcada está em alta e essa moda alonga a silhueta dando a impressão de pernas
mais longas. Aquela barriguinha in�esejável, também pode ser disfarçada, usando blusas ou vestidos larguinhos,
em tecidos shantung ou tafetá. Nunca, mas nunca mesmo, uma calça ou saia justa com blusas coladas, evidenciando
as gordurinhas. Mulheres com pouco seio, podem abusar de decotes generosos, em especial se tiverem as costas
bonitas. Modelinhos plissados na região do busto ajudam a dar a impressão de volume. Já se o problema for seio
muito grande, o correto é usar decotes qua,drad'os e não muito profundos. Os transpassados também estão permiti
dos. E pode-se sempre chamar a atenção para 'a parte de baixo. Valorize aquilo que você tem de melhor. Sempre!

GRANDES ANCAS!
Aquele quadril grande que muitos homens
adoram, pode deixar uma mulher maluca .

na hora de escolher uma roupa. Para se
.

sentir bem, nada como algumas dicas para
esconder um pouquinho dessa "sustância".
Cores escuras e modelitos larguinhos no

quadril. Batas compridinhas estão libera
das e vestidos sobre uma bermudinha ou

legg também. Roupas muito justas (mi
nissaias, calças e shorts) aumentam ainda
mais o quadrilzinho. E roupas com muito
volume, nos estilos balonê, idem. Se você
não se importa, não são eles que vão recla
mar. Mas se você não gosta, use aquilo que
lhe agrada e lhe faz bem.

SEM ESTRESSE
Surgiu um compromisso importantíssimo
e cima da hora e você não conseguiu la
var o csbelo? Respire fundo, muita calma
nessa hora e mãos à obra. Puxe os frios
caprichosamente e faço um belo rabo de
cavalo, ou um coque, finalizando com um

adorno (grampo, fuxico, etc) discreto. As
sim você chama a atenção para o enfeite
e desencana de vez do "cabelo sujo". Ca
belo preso não sai de moda nunca. Basta
caprichar.

DESCONFIADOS
Pesquisadores americanos realizaram um es

tudo que afirma que o homem (além de trair
mais) é mais desconfiado da infidelidade,
mesmo quando não está sendo traído. A re

vista científica New Scientist, que divulgou o

estudo também inforinou que eles são mais
espertos para captar sinais de infitlelidade.
Eles detectaram 75% dos casos de traição,
enquanto as mulheres identificaram apenas
41%. Fonte: Terra. Sei, sei.

NEGAÇÃO ,

Fui o uma exposição de obra de arte. As vezes penso que se tivesse
que responder sinceramente o que acho sobre algumas obras eu

seria queimada em praça pública. Não consigo disfarçar, nem men

iir, nem esconder minha cara de surpresa, mediante os elogios da
classe artística. Sinto como se eu pudesse fazer igual, ou melhor.
Claro que não poderio! Afinal, aquilo é arte! E eu não tenho culpa
de não conseguir "ver com os olhos da alma".

Pronto paro mais um dia?

ROUPAS FEMININAS'ACESSÓRIOS

blogdocormelo.com br

• O Divã desta semana trouxe o.

um pouquinho do vida do Kelly.
Engraçado e super do bem, elo
mondou um email de agradeci
mento e muito delicadamente me
disse que troquei o sobrenome
dela. Dõãõõ! Pior que troquei
mesmo!!! Elo é do família Silveira
e nõo Oliveira, como publicado.
Sorry, Kelly. Sobe como é: Chuva
que caí, neurônio que se esvai... E
por aí vai!

Alguém mais tem o sensaçõo
de que o Irene vai abandonar o
Gonçalo e viver feliz pra sempre
com o Copola? f o Gonçalo vai
morrer infartado, por conto dos
comprimidinhos de farinha do
Flora? E que o filho do Céu não
é do Holley? E que o doidão do
Augusto César vai fugir com o

verdadeira Rosano numa nave

alienígena?

• Minha amiga disse que levou
50 minutos para cruzar o calçadão
do início ao fim no último Sábado
Feliz. Mas Sábado Feliz é excte
mente isso: passear sem pressa,
olhar vitrine, pesquisar preço,
parar para um sorvete, bater papo
no meio da calçada ... Tudo sem

estresse.

la Como esse tempo me deixo
muito, mos muito chata mesmo,
o que vocês poderiam esperar da
musiquinha do dia?

"

... Hoje eu

vou fazer uma prece, pra Deus,
Nosso Senhor. .. Prá chuva parar
de molhot o meu divino amor. ..

"

(Biquíni Covadão). Vão dizer que
não é oportuno?

FAVORZINHO
Chegando no terminal. encharcoda até

os ossos, arrisquei um pedido 00 motorista
do ônibus, com voz rouco e olhar lânguido:

- TIpo assim, o senhor poderio passor pelo Marechal e
me pegar lá em coso mesmo né? São só dois minutinhos
apenas desviando do roto original enquanto que eu levo
20 minutos desviando dos poços. O que o senhor acho?

- Eu acho que o "senhom" tá louco!
Nõo funcionou. Pigarreei e entrei no ônibus, emburrado.

Vocês achamm que foi excêntrico do minha porte?

DISPOSTA
.' . rática

Esse fim de semana vou colocar meus dotes cuh�a.n�s em p
.

.

., assOai de caso sobre essa declsao, meu filho
Quando aVisei o P

do "vo'" (e gritou que só voltaria no

\
d' que iria poro o casa

d��ngO à noite, já "jantado"). Minha �miga disse ��:er����
rio o fim de semana na �a�a de uma �mlga e que ��e do amiga\ voltaria entupido das dehclosos guloselma� que a

. I" colo
I foz. O gato do vizinha do apartamento de bOlxo �umlU e � a ha. I

cou um anuncio de "procurado". Povo sem sentimento. u, em. ®
EXTRAVAGÂNCIA
Dentre as comidas mais coros do
mundo está o Foie grás, prato fran
cês, que consiste em fígado de um

ganso ou pato super-alimentado. A
carne de Kobe provém de um boizi
nho tão mimado, que passa o vida in
teira bebendo cerveja, ouvindo mú
sica e apreciando massagens. Tudo
paro não se estressar e produzir uma
carne macio e saboroso. Uma torta
feito com essa carne mais algumas
trufas e uns cogumelos custa em tor
no de R$ 33.000,00. De brinde, um
molho feito com um fino champagne
francês. Eu já me contento com uma

suculenta picanha ...

MIGO O�PLTO
E vem chegando o época das confra

ternizações para encerrar o fim de
mais um ano de trabalho. E lá vem o

amigo secreto. O que dar de presen
te? Fuja do tradicional CO/chocolate.
Busque informações sobre o hobby
do seu amigo. Se pratica esportes, se
fuma charutos, se tem 1i9ação com

artes, se coleciona algo .. E mais fácil
acertar quando temos essas informa
ções. É de bom tom, avisar ondeloi
comprado, para que a pessoa posso
trocar se por acaso não foi do agrado
dela. E imprescindível não fuzer cara
feia para o snbonete que você pode,
por acaso, vir a ganhar.:

. .

INFERNO ASTRAL
Certo. Aí o seu horóscopo diz que
a semana é propicia para viagens'
longas e poro uma reforma na casa.

Então, você lembra das contas para
pagar e pensa que a melhor viagem
que você pode fazer no momento é
até Schroeder, visitar os parentes. E
a reformo vai consistir em mudar a

geladeira e o fogão de lugar! Ainda
pior é quando seu "signo" infor
ma que seu astral está melhor que
nunca e que as portas estão aber
tas poro novos amores, quando na

verdadé você está estressado até o

último fio de cabelo e 'amor.. bem,
deixa pro lá. -
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GUARAMIRIM

O time fezvários gols, venceu campéb
dia dia após dia, mas agora mudou. A relação
e comissão técnica se esvaiu após 'quatro an

Por isso, sai o "professor" KélsonMendes, e
Nicocelli, que velta a acumular funç§es e apara a nova

escalação (19; e ararpermanecer em campo(e na ativa)
mesmo com o a temporada 2008.

Se fosse futebol, o Gurupira Roc
rim, estaria exatame esta situa

% t

uma das maio s \t'Qqtleffp:
porém, oti

.

mpre foi, c ela

ças e à espera animadâ.' trilha so

de tocar nunca.
Para relaxar as arquibancadas, o avisá vem do próprio

Ivair Nicoce
.

do ele, "tudo vai continuar acontecen-
do como rática, isso quer dizer que nenhuma
mudança por vir; nem no tradicíogal cachorro
quen

.

da de abalado tem. Aliás, a energia
W

o contrá-
�e �.
Guar e

clubeunder
ciência ambie � cultura roqueira.

De sola, quem¥também veste a camisa e invade o gra
mado é a Baú do Rock Produções. Conforme Mariana Pi
res, responsável pela parceria, a partir de agora todos os

contatos com bandas passam pela produtora e, depois,
são legalizado

.

ocelli. Por enquanto, a união ren-

deu uma a. Há s�:t>ws
.

s ,pro-
grarrià.dos .@Ç). naja', pàlqp
será dos ando Ram

.

e

informa, eles tribu grupo norte-a
, '1;;'

tura fica por cantil da Passanel V 2.0, de ó, e da Des-
pertos, de Indaial.

Amanhã, o som é da pomerodense New Rose, da Lo-
comotivos, de Apiúna, e da Where I Be de Jaraguá
do Sul. Elas fazem Rockn Roll, Hard Roc vyiRbck e

Rock Alternative. No domingo, a histófiea �in Brazil
aparta em Guaramirim.

001 A partir de agora quem
Bandas, atenç .

duto alternativo de
quiser tocar no re

.

'm deve entrar em contato
Guaramlfl '1 com

, do e-mail curupirarock@gmQl .

atraves
ou no teletone 3373-8163.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, E$tiumR

Flagelo Africano
Nas últimas semanas nos principais jornais e re

vistas, a "fotografia da semana" ficou por conta da
África. Muitos leitores, nas páginas eletrônicas des
ses meios de comunicação comentavam: "Nossa,
que colorido lindo e alegre nas vestimentas daquelas
mulheres!". Esse colorido representa mais uma das
intermináveis levas de refugiados desse continente
- dessa vez no Canga, na tríplice fronteira formada
com Uganda e Ruanda. As mulheres, rostos de 50,
mas que não devem ter mais de 25 anos de idade,
em fila indiana, carregam tudo o que possuem: um
filho na barriga, outro nas costas e mais uns outros

quatro, de barrigas bojudas e rostos que estão mais

para um roedor que para um ser humano. Esses aju
davam a carregar umas duas bacias em alumínio e

um pote em barro; usado para manter um pouco do
frescor da escassa água naquele mormaço de conti
nua sensação que sempre se caminha próximo da
boca de um fomo. Levas de refugiados como essa

são rotativas pelo continente africano, Uns meios de
comunicação falam em 200 mil, outros 500 mil, ou
tros 800 mil refugiados. Não é claro, não é objetivo,
não é certo os números, como qualquer informação
vinda da África. Afirmo isso porque já estive em 18

países desse continente, inclusive na região em con

flito acima mencionada. Sobre loucas ditaduras é o

que se aprende com esses governantes. Esses lide
res, larápios e tiranos imaginam que podem também

-manipular o mundo como lá manipulam seu povo;
com -tortura, miséria, discriminação tribal e até ca

nibalismo, como um presidente de uma nação do
centro do continente, declarou: 'Aqui literalmente
fazemos churrasco dos nossos adversários". NaÁfri
ca a ignorância parece ser usada como propaganda
pelos seus governantes. Para se ter uma idéia, o re
cém afastado presidente da África do Sul, (o país
mais avançado economicamente do continente e ele
um economista educado em Londres) possui uma
visão esdrúxula da aids.

Doença que namaioria das nações africanas afeta
um a cada quatro habitantes. Ele ajudou a propagar
a epidemia pelo país. Não acredita que a enfermi
dade seja causada pelo vírus HIv. Está convicto de

que as medidas de prevenção adotadas universal
mente é parte de uma conspiração para depreciar os
negros; pretendeu curar a doença com vitaminas a

base de alho. Muitos lideres africanos também acre

ditam que a cura da aids pode vir depois de uma

relação sexual mantida com uma mulher virgem.
Por atrás dessas atrocidades está o maior de todos
os culpados: os colonizadores europeus. Nos tem

pos de colonização, que em muitos países africa
nos se estendeu até os anos de 1990, os europeus
incitavam conflitos tribais. Visto que a África é um
continente tribal, para manter o domínio sobre de
terminada nação, ou seja, se uma tribo sonhava em

independência, os europeus apoiavam a mba rival,
criando conflitos entre eles. O genocídio de Ruanda,
em 1994, onde 800 mil pessoas da etnia tutsi foram
mortas a facão pelos rivais hutus, num período de
100 dias, o culpado direto foi o colonizador, a Bél

gica. Os belgas apoiaram os hutus nesse massacre,

porque os tutsis falavam em independência.

VARIEDADES----------

• pne Shopping 2
• Morte Súbila (leg)
(15h15, 17h15, 19h15, 21 h15::__ todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Jogos Mortais V (leg) (19h20, 21bl0 -loqQs osdias)
• High School Musicol3 (Dub)

.

(15IJ00, 17h1 O -Iodos os dias)

JOfNVILLE
• Cine Cidade 1
• 007 - Quantum Of Solace (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h10,,_todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Era uma vez... (Dub)(15h, 17h20 - seg, qui, sex)
(17h -ter, quo, sob, dom)
• Os M los (Dub) (15�- ter,qua,sab,dom)

o (leg) (19h40,'21 h30 - todos esdíes)

• Cine Mueller 1
..

• 007 - Quantum Of Solace (leg)
(13h30, 15h40;;;17h, 20h, 22hl0 - todos os dias)i,:, .,.{, '�-. ,',' "

, ,�,'

• Cine Mueller
• Ensaio Sobre o Cegueira (leg)
(14h, 16h40,.19hl0, 21h40 - todos os dias)

Uma missão no

Reino Proibido
Um adolescente americano obce

cado com os filmes de kung-fu faz uma

descoberta em uma loja de penhores em

Chinatown: o bastõo do monge, a arma

perdida do guerreiro, o rei Macaco. Com
a relíquia em mãos, o adolescente é ines
peradamente levado ao Reino Proibido.

A cabeça de
Steve Jobs

Segundo o autor, Steve Jobs, é um

fascinante feixe de contradições. O autor
destila os princípios que guiam Jobs ao

lançar produtos arrasadores, ao atrair

compradores fanaticamente fiéis e ao

administrar algumas das marcas mais
poderosas do mundo. O resultado é este
livro singular sobre Steve que é também
uma biografia e um guia de liderança.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Adriano diz a Diego que ele é bem-vindo, ele
pede para fazer exame de DNA. Denise fica en

cantado com Adriano e aconselha Diego a as

sumir seu lugar no família nova, ele aceita ir o

São Paulo conhecer o escritório e diz a Adriano
que será bom rever Antonella. Júlio diz à Au

gusto que está angustiado com Diego ir poro SP.
João confesso a Corminda que penso em livio.
Romiro persegue livio e a pega pelo braço. He
raldo acha que viu Romiro e livio se beijando.
Adriano fica encantado com Júlio.

TRÊS IRMÃS
Jacaré diz o lázaro que ele parece familiar.
Waldete diz paro Janaína que a suo missão
em Praia Azul está quase no fim. Eros esírunhe
quando lázaro diz que Suzana é linda. leonora
despreza a jóia da familia de Orlando. Suzana
diz à Virgínia que gostaria de saber quem são
seus pois verdadeiros. Vidigal fico enciumodo
porque Valéria achou um emprego para pagar
as contas. Gennaro diz o Vidigol que não encon

trou nado no cemitério. Virgínia, Dora, Alma e

Súzana ficom impressionados ao verem lázaro.

A FAVORITA
Flora diz que amo Zé. Gonçalo não acredito quan
do Copola e Irene dizem ter ido o Paroty separa
dos. Irene diz a Copolo que vai voltar com Gonçalo
e eles vão ficar no memória. Donatelo dó um porco
do índio para Holley.' Dedino pede a Elias que o

perdoe. Flora confesso a Dodi que é apaixonado
por Zé Bob. leonardo se insinuo paro Stela e tento
entender o qúe elo vê em Calarina. lorena pede
para Cida voltar poro ajudar lolondo e Copola.
Irene pede perdão a Gonçalo. Dodi flagra Manu
conversando com Zé Bob.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Valente conta que seus pois o educaram 'paro
lutar contra os reptilionos. Quando ele vai re
velar o nome dos pois, Draco invade. Gabriela
mondo Valente sair do transe e fica apavorado.
Draco diz que vai se vingar. Ele lança uma bolo
de fogo, mos erra. Valente tenta acoimo-lo, mas
ele avisa que o casal iró morrer. Felipe chego
machucado na clínica, Nadir o acompanho.
Teófilo se revolto e diz que a culpo de Ágata
ler fugido é de Eugênio. Ele pego o peixeira e

resolve tirar satisfações com o menino.

CHAMAS DA VIDA
lipe diz que ama Vivi. Pedro bote em lipe. Gui
lherme e Docinho chegam. Guilherme tira Pedro
da briga. Pedro fica enfurecido e volto a bater

emllpe. Guilherme o acalma. Cozé, Mi.guel e

Júnior chegam. Lipe diz que fez amor com Vivi.
Cozé bote em Úpe. Miguel diz que lipe vai apo
drecer no cadeia. lipe diz que se for entregue
o policio, Demorô morre. Lipe diz que troco o

vida de Demorô pelo liberdade dele. Carla se

despede de lodos na pensão. Elo diz que vai ao
enterro de André em Minas Gerais.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



t I 'IÂ�) u f;t-l 'P, ..

---------VARIEDADES

Xuxa processa o

Folha Universal
Xuxa pode ganhar até R$ 3 milhões da
Universal do Reino de Deus, caso ven

ça o processo que abriu contra a Folha
Universal, do bispo Edir Macedo, dono
da Rede Record. A Folha Universal
publicou matéria sobre artistas que
teriam vendido sua alma ao demônio,
em troca de sucesso. Xuxa era a capa
e o jornal garantia que ela teria
vendido a alma ao demônio por 100
milhões de dólares.

Jogador Ronaldo
erra no figurino
No Rio de Janeiro para recuperar seu
condicionamento físico, Ronaldo deu
uma volta por um shopping. O jogador
é alvo de críticas quanto a sua forma
física, e escolheu mala figurino
usando uma larga camiseta branca,
o que lhe fazia parecer mais gordo.
Ronaldo está fazendo um treinamento
intensivo para emagrecer. Ele está em

-

fase de recuperação desde a última
cirurgia que passou.

Susana Vieira
com seguranças
Após impacto com a divulgação de
sua separação, Susana Vieira disse
a amigos que está aliviada. Desde
a separação do seu marido Mar-
celo, Susana não parou de receber
telefonemas de amigos prestando
solidariedade. A utriz.estú cercada por
um esquema de segurança. Amigos
garantem que Susana está com medo
de uma represália do ex-marido e não

quer que ele se aproxime mais dela.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A lua se encontra
em seu signo e você
pode ficar mais

sensível, com o humor um pouco
instável. O momento pede apro
fundamento e maior compreensão
sobre o significodo e a impor
tância do amor em sua vida. Não
deixe as emoções de lado.

r-- ""
CÂNCER

�;._;� �!�,6e�t!:��ais
: ; fechado. Se puder,

fique quieto ou

converse somente com pessoas
que pode se abrir ou apenas
sentar-se ao lado. Um pouco de
colo também nao seria ruim.
Você anda cansado e muito só.
Procure se relaxar e se entrega�.

SUDOKU

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

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

,

SOLUÇÃO

'GI! ÁRIES

4.��' (20/3 a 20/4)
.

I� -, Júpiter continua
.\. � derramando suas

bênçãos em sua

vida profissional. Faça o que
deve ser feito até final de de
zembro. Não deixe nada de lado,
nem para depois. As energias
são ótimas para a preparação de
uma nova fase que se inicia.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Saturno está pedin
do atenção à sua.
vida amorosa e à

forma que vê e lida com o amor.

Seus valores mudarão muito. É
hora de aprender o desapego e

se libertar de tudo o que apren
deu com relação ao amor. Muito
difícil para um taurino.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

A instabilidade continua com presença de nuvens

e chuva por alguns momentos. O sol aparece
favorecendo a elevação da temperatura e de
pancadas isoladas com trovoadas.

� 1111f·@lU!')I

NOVA C!lrSCENTE ChElA MINGUANTE

HOJE DOMINGO SEGUNDA

MíN: 17 C MíN: 15" C MíN: 15" C
MÁX: .28" C MÁX: .23° C MÁX: 23° C

So! com pancadas Sol com pancadas Nublado Sol com pancadas
de chuva de chuva de chuva

l.� LEÃO

�,.:> (22/7 a 22/8)
.: '} Hoje o dia está

� � ótimo para se

encontrar com

amigos e jogar conversa fora: Se
não puder fazê-lo, procure estar
entre pessoas que se sinta bem.
Todo trabalho em equipe estará
favorecido também. Procure
relaxar e se divertir um pouco.

#
LIBRA .

(23/9 a 22/10)
Ótimo momento

para você olhar com
carinho para sua

casa interna e externa. Aproveite
e faça alguma coisa para mudar
sua energia. Mude os móveis,
coloque flores e plantas novas,
acenda alguns incensos. Você
sentirá uma grande mudança.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

91
.

Dia bom para sair

( { e se divertir com
seu amor. Caso

não tenha um, procure olhar

para os lados. Está na hora de
,

voltar à velha vida. Procure sa

cudir a poeira que a passagem
de plutão deixou e acredite: o
tempo das trevas terminou!

I1J'VIRGEM(23/8 a 22/9)
Fase boa para
estabelecer alguns
limites e dar anda-

mento a algum projeto de longo
prazo. Nesta fase você terá opor
tunidade de lançar bases firmes
para uma estruturação futura.
Trabalho e disciplina ainda são
as marcas de sua vida.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O ano começou com
algumas novidades,
mas é o momento
de empenhar na

vida material. Procure fazer um
planejamento do que deseja para
este ano. Não deixe de ter tudo
claro para dar os primeiros passos
para a entrada em uma nova fase.

CAPRICGRNIO
J (22/12

a,
20/1)

"..[,. Com a entrada
de Vênus em seu

signo o Universo
pede que você dê mais atenção
à sua vida amorosa e sexual. Se
estiver só, certamente deve se

abrir para novos amores, mas se

já estiver com alguém, aproveite
para sair e se divertir.
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ANIVERSÁRIOS

14/11 "+

Ademilso do Silvo
Alvine Gaedke
Anagari Wilker'
Antonio M. Ferreiro

"

Antonio Reginaldo de Andrade
'fj,�ele de Godoy Leite
'Glaudemiro Beninca
Cleme,ntina:Bâum�,!1n
Devanir Signorelli
Dionei ,Wolter do Silva
Edgar Hornburg
Glaucia Moyer "ir'
Henrigue Kuster
Iracema peggau
Isabel F. Mllerer
I"one do silvo Cora�ini
Julio iLutinpergher
Mario Aparecido Heleodoro
Marlise Muller
Nathan Rother Correa
Nelson Krehnke "

Odila do Silvo
Oswaldo Steilen
Rangel �azareti,dó Rosa
Rosane Schutze

.

Roseli Roweder
Rosiris Elí S. Stortz
Sidnei M Seoz
Simone Werhmeister Mohr
Tânia de Oliveira
Tânia 1. A. Brandt
Valdir Rezena

DIVIRTA-SE

Médico
O sujeito é apresentado a um médico
numa festa.

Começam a conversar e de repente o

médico vira-se para ele e pergunta:
- Me diz uma coisa: eu já não tirei as
suas amídalas?
- Não, doutor! Eu ainda as tenho!
- Eu já não tirei o seu apêndice?
- Não, doutor! Ouando eu tirei o apên-
dice ainda morava no interior!
- Você já não foi casado com a Vanes
sa Arantes?
- Fui sim, mas agora sou separado!
- Eu sabia que já tinha tirado alguma
coisa de você!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você ainda não
tem claro os ca

minhos que deve
, seguir, porque não tem claro
quem você é. Pare para refletir
primeiramente em que época
de sua vida deixou de lado as

coisas que te fazem feliz de fato,
que te dão prazer verdadeiro.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
... Você sente como
.,.,� se estivesse com

os pés amarrados.
Esta é uma fase que você deve
fazer valer a sua vontade, saber
realmente o que quer e definir
sua identidade. Apesar das
cordas em seus pés, não deixe
de fazer o que deve ser feito.
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Registro de Jmóvels da Comarca de [araguá do Sui I se
JSAMARTAMOHR 7....JEMANN, Oflcíalu do Registro do Registro de
Imóveis da Comarca de jaruguá do Sul/Se, torna público pelo pre
sente edital. que VIGENZI e CADOTT! I:fDA, GNpJ sob n" 80.949.
696/0001 -3v, estabelecida na Rua Carlos fritz Vogel n" 33, Iaragué
Esquerdo, nesta cidade: requer com base no art. 18 da Lei fl." 6.7()I)/
79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas B7:1-

EDITAI, DfSMEMBRAMEN'TO 5A.1JO ANl6iiiOl
!;r?I'. VlCt'N2I e GAOO'TII.Tl).\ Me: JARAC.lIA 00 �llr.

5.C.1""'J"'''''l' E!Il�f""""" II��.o':IÓ
I

__ o

a:
t

M
ttI.:A!7l· JOS,t: !,I.lV-EUS

===jJ r--····_··_·_·
.. ·····_····_·_-

L._ .. ._._.__ .__ .�. ._ .•.. _ ••• ._

José Lazzuris e t$79-Maximino Beber. Bairro Saute Anlonio, perímetro urbane de jaraguú do sul/Se,
abaixo caracterlzado, aprovado pela prefeitura Municipal de Ieregué do SliliSC, conforme. certidão n"
:�a4/2004, expedida em 28.09.2004 e revalidada em 27.05.2008, Proc. n" 123:12/2008, assinando como

respousével técnico, o técnico em agrimensura Ruy Stlvérto Eggert, CREA n'' 6059·4. ART n'' 2195152-1.
O desmembramento é de caráter restdenclal possui il urea total de 98ã,09m'l:, sendo constituído de
2(duas) parcelas. slsteme viário e remanescentes.
O prazo de impugnação por terceiros é de '15(qujllze) dias, contados da data da última publicação do
presente edital, e deverá ser apresentadu 1)O{ escrlto perante fi Ofictata que subscreve este. no endereçoda Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.68:J· centro, [amguá do Sul/Se

fARA.GUÁ DO SUL, 05 DE NOVEMBHO DE 200R.
A OflClALA

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de jaraguá do Sull se
ISAMARTAMOHR ZIElVVI.NN, Ofíctala doRegistro de Imóveis da
Comarca de Imugué doSul!se, tornapúblico pelo presente edita I,
que ILSON KLUG, GI RG n" ZíC-846.594-SSP-SG, CPFn° 292.
171.139-72, autônomo e suamulherMA.RIA DE LOURDES
KLUG, CI RGn" Zm-l.473. 779·SSI-SC, CPF NG 701.044.879-72
,do hr. brastleíms, casados pulo regime da Comunhão Parcíalde
Bens, na vigêncíu da Lei 6.515/77, residentes e domlclltados na
Rua JoséPicalli n" 320, nesta cidade: AMARILDO KLUG, GIRG
u" 2.44B.fJI1-B-SESP-SC, CPF n" 756.191.800-72. autóuomo e sua mulher REGJANE MARGARETE
ANACUnO KLUG, CI HG n" 2,448.9B6-SESP-SC. CPF n" 802-682-779-15. do lar, brasileiros, casados pelo
regime da Comunhão Universal de Bens, na vigência da Lei ti.515j77, cujo pacto antenupcial acha-se
registrado nestu Serventia sob n" 4.923, ficha 01. Livro 3·RA, residentes e dcrnícílíudos na Rua Maria Berti
Moretti n" 29, nestn cidade e HUDlBEH KLUC, GI RG n" 2.446.043-SESPDC-SC, CPP' u" 750.568.879-00,
hrustleíro, solteiro, maior, metalúrgico. residente e dorrriciltado na rua JOSé Ptcollt n

o 48(:;, nesta cidade,
requereram com base no arlo 18 da lei n'' (:i.766í79, (J HEGJSTRODO L01T��1ENTO denominado KLUG,
situado nas ruas 473- José Pícollt . 785- Eugenio Ptcolh e 94í· Sem nome. 1208- Sem nome e 1209· Sem
nome e 12iO-Scm nome .Baírro Estrada Nova, perímetro urbane de jaraguâ do sul/Se, abaixo
caracteriaado. aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaragllii do Sul/Se, conformo Decretos nOs
5.448/2.005, expedido em 0(:1.07.2005, 6.1HOí2007, expedido em OU.10.2007 e 6.4451'2008, expedido em
19.08.2008, assinando como responsável técnico, engenheiro civil Charles Souza Antunes, eRRA u"
46752-fl,ART n° 2278986-8.

O loteamento é de caráter resídencíal .. possui a área total de 85.704.10m2, sendo ccusunudo de 113
(cento li! treze} lotes comercializáveis, A.U.P.E.( área verde, sistema viário e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de t sfquínze) dias, contados da datu da última publícaçãc do
presente edital, e deverá ser apresentada per escrito perante a Ofícíale que subscreve este, no endereço da
Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, [amguá do SuVSC

JARAGtJÁ DO SUL. 05 DE NOVEMBRO DE 2008.
,
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nO 63/2008

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de LEITE EM PÓ ESPECIAL,
destinados para atender as crianças por Processo Judicial e SATE (Assistência
Social), em confonnidade com as especificações descritas no anexo I do edital e
Minuta da Ata de Registro, VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: 38,000,00

..atrinta e oito mil reais), IMPORTANTE: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
27/11/2008, às 10:30h, ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/11/2008, às 10:35h,
INíCIÓ DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27/11/2008, às 10:45h, FOR
MALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E-mail: rose,compras@jaraguadosul.com,br, Fax:
(47) 2106-7253 Fone: (47) 2106-8085 O Edital completo poderá ser obtido pelos
interessados na Coordenadoria de Licitações, no horário de 07:30h às 13:30h ou

pelo endereço eletrônicowww.cidadecompras.com.bre/ou no site da Prefeitura Mu
nicipal no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. REFERÊNCIA DEJEMPO: Para
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF),

Jaraguá do Sul, SC, 12 de novembro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

COMUNICADO DE

PERDA/EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Maria Inês Foggiatto Fleish comunica que foram extraviados no ano

de 1995 blocos de notas fiscais de numeração 001 a 301 do ano de
1994 em nome de Nelson Fleish Comércio e Representação, CNPJ n°
85331916/0001-87, localizada no Município de Jaraguá do Sul. Foi la
vrado boletim de ocorrência n° 00050-2008-08548.

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de TItulos contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Oficio para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis,

Protocolo: 91760 Sacado: RODRIGO ADRIANO CARDOZO CPF: 009.215.969-95
Cedente: BANCO KEB DO BRASIL SA CNPJ: 02.318,507íOOO

������t���it���1J6°��2L Espécie Duplicata d��r.n��n�;;:;';'��: mlli8�g'Qhaovalor: 1.418,88
Protocolo: 91763 Sacado: RODRIGOADRIANO CARDOZO CPF: 009.215.969-95
Cedente: BANCO KEB DO BRASIL S A CNPJ: 02.318.507/000

������t���t��NtgÕl��2L Espécie Duplicata d��ran�:�;;:;,;,��: ��;Ó��g'Q�ovalor 1.318,08

Protocolo: 92255 Sacado: NILMAR VITOR MAIENCHEIN CPF: 646.519.401).00
Cedente: PNEUBACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS L CNPJ: 31.611.7001000

��������I�FiA'g'd�6�02 Espécie: Duplicata8:�"J���i�����mÓ)�gO':��lor 88,22
--------------------

Protocolo: 92466 Sacado: BV GUINDASTES LTDA CNPJ: 07.208.1901000
Cedente: KV INDUSTRIA DE MAQUINAS LTOA

��������il���g'li'l���J.��ehD����� �m'!t�tlercang��V;���'{:,�o: 31/10/2008 Valor 210,00Faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabeílonato, à Avenida Marechal Deodoro da

��7��' J:��i���rf;o!��i$����;�:�i�Od��:���n�r�:fg���r;sqr:38� o faz, sob a pena de serem os referidos protestados

Jaragua do Sul, 14 de Novembro de 2008
-

.

VlTRINE-'----------

MODA E ATITUDE

SOL DE CETIM BOUTIQUE
O Sol de Cetim Boutique nasceu de um sonho e de um conceito totalmente

inovador e diferenciado, Alegria, bem-estar, beleza e cultura se unem propor
cionar aos cliente um espaço original e aconchegante. A Loja é criado dentro
de uma energia onírica e exclusivo com um mix de produtos diversificados e

únicos.,.roupas lindos, bolsas, bijuterias e livros. Tudo isso foz do Sol de Cetim
ponto de parado obrigatória poro todo mulher que se orno e acredito que merece

tudo de melhor que o vida pode oferecer.

NOVIDADES:
BOLSAS COM ILUMINAÇÃO INTERNA.
Último sensação de modo européia, os bolsos com iluminação interno che

gam como novidade exclusivo no região. Poro mulheres poderosos e elegan
tes que necessitam driblar situações do dia-a-dia como procurar os chaves,
objetos ou maquiagem no bolso em qualquer lugar sem iluminação. São
bolsos com design exclusivo, todos em couro e que agregam valor e pratici
dade 00 universo feminino.

LITERATURA:
No mundo moderno, o modo, juntamente com o cultura atravessam fronteiros

e unem dois conceitos essenciais o qualquer mulher que busco crescer, aprender
e, 00 mesmo tempo, não deixar o beleza e o feminilidade de lodo,

Av. Mal Deodoro da Fonseca, 136 - Sala SE - (47) 3275-4284

HOJE

Começo hoje o novo temporadot.de apresentações do Teatro Pixirica.
Desta vez, o respeitável público será do Bairro São Luiz. A partir dos
20h15, no Ruo Çarlos Tribess, 00 lodo do Caic, acontece o �stréia dos
produções no cômpanhia do Gats. A lona acolhe mais umlíivez o exi
bição do peço Rir-ciclagem. Não se engane, Aparento ser circo, mos é
(eatro. g.psta ir e .conferir a arte popular.

ARTE

Festival Linguarudos lembra Schwanke
o Festival Linguarudos está marcado poro o dia 29 de novembro, sábado, o partir

dos 21h, no Garage Bar, em Joinville. O evento será realizado em homenagem 00
artista plástico de Joinville Luiz Henrique Schwanke. A produção de Schwanke foi um
marco no Vanguarda. Junto 00 tributo, cerco de oito bandos prometem animar o fes
ta. O valor do ingresso antecipado é de RS 5 e deve ser adquirido no loja Vaca Loka
(Ruo do Príncipe, próximo 00 Banco do Brasil). no boro o convite custará RS 7. Além
do entrado, os convidados precisam levar um quilo de alimento não-perecível. Mais
informações no site: wwwJinguarudosfestivol.blogspot.com.

CURSO

Negociações
Bancária

o Festival linguarudos está marcado
poro o dia 29 de novembro, sábado, o par
tir dos 21 h, no Garage Bar, em Joinville. O
evento será realizado em homenagem 00

artista plástico de Joinville Luiz Henrique
Schwanke, A produção de Schwanke foi
um marco no Vanguarda. Junto 00 tributo,
cerco de oito bandos prometem animar o
leste. O valor do ingresso antecipado é
de RS 5 e deve ser adquirido no loja Vaca
Loka (Ruo do Príncipe, próximo 00 Banco
do Brasil), no hora o convite custará RS
7. Além do entrado, os convidados pre
cisam levar um quilo de alimento não
perecível. Mais informações no site: www,

linguarudosfestival.blogspot.com.

TEATRO·

Lembrando e

aproveitando!!!
Hoje, o grupo Gats obre os inscrições

para os rursos de teatro do próximo ano. As
crianças de sete o 12 anos terão três turmas
disponíveis nos segundos-feiras, dos 1 Oh às
11 h30 e dos 15h30 às 17h e dos 19h30 às
21 h. Aqueles com mais de 13 anos, fazem
aula nos quartos-feiras, nos seguintes ho
rtírios: dos 9h às 11 h30, dos 15h às 17h30
e dos 19h às 21 h30. A mensolidade custo
R$ 45 e o matrícula RS 40. Para aqueles
que efetuarem o matrícula ainda este ano,
o desconto é de 50%. As aulas iniciam de
pois do dia 2 de março. As inscrições devem
ser feitos no Avenida Marechal Deodoro, nO
1082, solo 4, Informações através dos tele
fones 3275-2309,9969-4415, com Sondra
Boron, coordenadora. Os interessados po
dem acessar o site www.grupogats.com.br.

LOTERIA

CONCURSO N° 1019

Prêmio !HIlle!!; VIl!Ot do Prêm!ô (R$l
1°
2° 45.691 12.000,00
3° 32.690 8.000,00
4° 13.000 6.000.00
5° 19.301 4,000,00
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E PRA ACABAR!
Só por Deus mesmo. Olivan Antônio de Bartoli (PP), distinto ex-prefeito de
Campos Borges{RS), foi condenadoa 2 anoseSmesesde prisão porterusado
um corro público poro ir 00 motel com uma garoto de programo. O nobre ex

alcaide gaúcho ainda pode recorrer poro evitar ver o sol nascer quadrado.
Este país é incrível. Oue aqui o dinheiro público é usado poro sacanagem,
todo mundo sabia. Mos o que ninguém imaginava era que isso fosse

.

levado 00 pé do letra. Não é?

MODA
A Voilà já caiu no gosto do rol dos mais elegantes do cidade.
É notório: lá você pode encontrar o que tem mais de atual
no modo. As empresários Carolina Veloso e Claudio Utech
escolheram o dedo us melhores morres como: Marc Jacobs,
Zeferino,Talienk, Moria Bonito Extra, Miss Victoria, Morcelo
Ouadros,Carlos Tufvesson, Orion london, entre outras. É muito
bom gosto em um lugar só.

FALHA NOSSA
No coluna de ontem comentei que o ca

sai "Gilberto Behling", e Leonice Cisz,
estaria acompanhando, no fim de
semana, Miro Maba e suo esposo
Nice num tour pelo serro gaúcho.
O correto é Rogério Behling, o

grande Lelão. Falou!

NONO
O nosso querido Ronaldo Kliztke,
"Nono", que é diretor do grupo Weg,
conquistou durante o 3D e último etapa
do Campeonato Catarinense, realiza
do em Ascurra, o vice-campeonato do

Categoria Mini Fórmula Tubular (Kart
Cross). Esse garoto vai longe.

HORAOORUSH
Olho essa. Ouestionado, essa sema

na, sobre o que tinha achado do vi
tória de Felipe Mossa no GP do Bra
sil, Rubinho Barrichello respondeu:
"Poxa, de onde eu estava não deu
poro ver nado, esse povo também é
muito apressado". Tem sentido.

DICA DE SEXTA
Curtir o OJ Puff, um dos

melhores do Hip Hop no Brasil.
Sabe aonde? Na Bierbude!

•

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o querido Iene Tel
les. Elo sempre lê esta coluna poro fi
car por dentro dos melhores novidades
do sociedade. E o que é melhor: torce
muito por mim. Valeu amigo.

DOIS TOQUES
• A fisioterapeuta Fabrício Ossovski
Massaneiro continuo fazendo suces

so, cada vez mais, com suas aulas de
Pilotes, no Fysical. A clientela está
muito satisfeito e diz adorar suas

lições e dicas exclusivos.

• Depois de uma temporada no

geladeira, o amigo Morino Gobbi
finalmente arrumou um namorado.
Embora elo escondo o nome e sobre
nome, parece que agora o romance

em suo vida vai mesmo "decolar".

NAS RODAS
• Morcela Noronha- que viajo
mais do que comissário de bor
do- está em Floripa poro muitos
bussiness e um pouco de recreio
no praia do Joaquina.
• O renomado médico Dr. Mou
ro Yaresd, embora apareço em

poucos festas, quando está no

noite é sempre muito paque
rado, pois aparentemente, está
solteríssimo. Mos o guapo foz o

estilo não estou nem aí...

• Gota bonito, estudioso e super
educado, Michele Camacho e o

"bonitón" Jean Lenzi, inteligente
e decidido, mantêm um namoro

muito bonito. São vistos juntinhas
por aí e muito felizes.

Lydia Prado ao lado da filha, a top intermacional
Fernanda Prado, festejou idade nova ontem

" Bosta ler meia página do livro de certos
escritores para perceber que eles estão

despontando pnrcn anonimato "(STANISLAW PONTE PRETA)

Thoise A, Godotti e Ricardo Bertolotti foram
os noivos mais festejados do último sábado

Jl:n5eíX\.fulfS.�$I

(Omttm-�cfu>$W1

TE CONTEI!
;:'Gente, não esqueçam de agen
'dor. No próximo dia 22 de novem

bro, no Flora & Botequim, tem o

festa do ano. Mais uma edição
do Floro Style, noite memorável
com o presença do top DJ Noami,
mais DJs Eduardo Moretti, Marco
Tomelim e presença inédito do
trio: Carlos Rombo, Ricardo Otto e

Marcos Cavalli. Tudo isso em um

clima extremamente diferente.

• Hoje quem recebe todo o cari
nho dos amigos e familiares pelo
estréia de mais um aniversário é
o boa praça Arsanjo Paul Colaço.
Os nossos moiôres cumprimentos.

• Neste sábado, nas portas de
toda a rede de supermercados
Breithaupt, o Ordem DeMolay
estará arrecadando alimentos,
para serem distribuídos no comu

nidade no fim do ano. Ajudem, é
por uma boa causa.

.. Está cada dia mais firme o

lave do charÍlloso empresário
Mauro Mezzarono e a loiro
bonito Karine Sanches. Domingo
cedinho estavam caminhando na

ciclovia no maior carinho, com
direito a beijocase mõos dadas.
Paixão explícita!

• Os jogadores do Juventus Tato
Branco, Gariba e Edinei Escopelli,
foram destaque nas páginas
do jornal O Correio do Povo, de
ontem. Matéria muito interessan
te. Vale o pena conferir. A Série
Migrontes do Futebol foi escrito
pelo jornalista Julimar Pivatto.

• No sábado à noite, acontece
no Beira Rio Clube de Campo a

formatura do Curso Técnico de
Enfermagem da turma integral. A
cerimônia começa às 19h30.

• O mais difícil não é escrever

muito, é dizer tudo, escrevendo
pouco

• Com essa, fui!
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LINHA DE FUNDO

Mesmo afastado das quadras por causa de uma lesão no joelho
esquerdo, o craque falcão segue nos holofotes. Primeiro foi a his
tória do Paulista de Jundiaí ter tentado contratar ele para que o

camisa 12 voltasse aos gramados. Lógico que sem sucesso. Tanto
que ontem o dirigente paulista já havia mudado o discurso e disse
que o objetivo já era a contratação de Clodoaldo, ex-Criciúma e

Corinthians. Outra novidade é que o craque da Malwee vai ser
jurado de um campeonato de futebol estilo-livre, no dia 18 de
novembro, em São Paulo. falcão julgará os candidatos ao lado de
Bebeto e o holandês Davids.

Falcão bem cotado

NASELEÇÃO
Os cinco convocados da Malwee para mais um amistoso caça-níquel
jl.J:I Seleção Brasileira já se apresentaram em Caxias do Sul. Tiago,
franklin, Leco, Lenísio e Ari enfrentarão o Uruguai em dois jogos, no
domingo às 10 horas e na segunda, às 19h15, em Porto Alegre. Estes
não devem ser os último� dois compromissos dos campeões do mundo
neste ano, já que a emissora que transmitiu a final do Mundial ficou
animada com a audiência registrada naquela oportunidade.

PROGRAMAÇÃO
Os jogadores que ficaram em Jaraguá do Sul seguem treinando nor

malmente para o segundo confronto da semifinal do Estadual. Ontem
treinaram com bola e hoje voltam às atividades, mas somente de
manhã. O fim-de-semana será de descanso e na segunda-feira ha-
vérá academia de manhã 6.....treino com bola à tarde. Os c6 ados
voltam na terça-feiF� �)nqiq�inta, às 20h30, a Atena re.çe Jogo
contra o Colegial.

. Xi ;

.

NO BRASILEIRO
Três atletas da equipe Urbano/fME estarão no Campeonato Brasileiro
lnfantil de Natação, que acontece neste fim-de-semana, emiCuritiba.
Helena Gschwendtner, Nicóli Boico e Giovanna Mattos foram confir
mados na provo. Helena competirá nos 100m e 50m livre e 100m
costas. Giovanno irá nos400m e 800m livre e Nicóli nos 100m e 200m
peito. No total, serão 4 adores de 125 equipes de todo o Brasil,
que participam desta çÜô;

. ,

SUL-AMERICANO
O jaraguaense Samuel Lopes estará, a partir de segunda-feira, no

Chile, onde disputará o Campeonato Sul-Americano de Tiro, Junto com

o Seleção Brasileiro. O objetivo do atirador é acabar com a sina de
vice-campeão - nas duas últimos edições, terminou em segundo lugar
no carabina deitado. uVai ser difícil, porque os argentinos sijo muito
bons e os chilenos competem em cosa", comentou lopes. �ste,será o

último evento internacional �a modalidade este ano.
.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------

�,

Local foi montado durante todo o dia de ontem poro o competição que promete ser de alto nível

NO TATAME

Tudo pronto poro o

Brasileiro de Caratê
Arena Jaraguá troca os dribles pelos golpes
JARAGUÁ DO SUL

A Arena Jaraguá será palco
neste fim-de-semana de umamo
dalidade diferente, pelo menos,
nem um pouco parecida com a

que está acostumada. Os dribles
do futsal serão substituídos por
golpes, chutes, socos, joelhadas
e cotoveladas. Isso porque co-

meça hoje o 13° Campeonato
Brasileiro de Caratê Interestilos
na Arena Jaraguá.

A expectativa dos organiza
dores é que seja amelhor disputa
de todos os tempos. Não é por
menos. A competição será toda
informatizada e cerca de 1,5 mil
caratecas de 23 estados já estão
em Jaraguá do Sul.

São 15 áreas dekoto (tatames),
45 mesários, 75 árbitros, quatro
técnicos de informática e um te

lão, além de toda a estrutura da
Arena. Tudo isso para proporcio
nar os melhores movimentos do

.

katá e kumitê nacional.
O organizador do evento, Le

andro Gambetta, destaca a com

petição como um marco para a

modalidade em Jaraguá do Sul.
"Isso mostra a força do nosso

caratê no cenário nacional", ob
servou Gambetta.

Os caratecas jaraguaenses
estão na expectatíva de ter um

"Jaraguá possui ótima estrutura"

bom desempenho. Para eles,
é a oportunidade de garantir
uma medalha em casa. No
adulto, nomes como David
Cavalcanti, Cléber Maurício,
Valério Buttner, André Correa
e Ereovaldo Batista devem
fazer história na Arena. En
tre. as crianças, 28 caratesas
do PEC (Programa Esporte e

Cidadania) terão a chance de
participar do Brasileiro. Atle
tas de fama nacional também
disputam medalhas.

Competição
de alto nível

o presidente do CBKI (Con-
'federação Brasileira de Caratê
Interestilos), Osvaldo de Oliveira;
explica que o Campeonato Bra
sileiro é o principal competição

,.organizada pela entidade e neon-
,

anualmente. De acordo com'

ira, a modalidade v

ndo em número de ode
no organização dos competiçõe •

"Santo Catarina tem muitos atle
tas e a cidade apresento uma ótima
estrutura poro fazer uma competi
ção do mais alto nível", comentou.

Segundo Gambetta, esta será
a primeira de muitas competi
ções. "Depois desta experiência
pensamos em trazer para Iara
guá um Pan-Americano e quem
sabe até um Mundial de Caratê",
informou. As competições acon
tecem hoje e amanhã, com início
às 9 horas, e as finais serão no

domingo, a partir das 9h30. Não
é cobrado ingresso e o evento é
aberto a toda população.

GENIEW RODRGUES
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Cristiano Ronaldo é convocado
Técnico de Portugal divulgou jogadores que enfrentarão o Brasil dia 19

AMISTOSO

LISBOA

Os cerca de 20mil torcedores

que assistirão ao jogo entre Bra
sil e Portugal, no próximo dia 19,
no Bezerrão, na cidade-satélite
do Gama, poderão ver de perto o

astro Cristiano Ronaldo, favorito
na disputa pelo prêmio de me

lhor jogador domundo do ano da
Fifa. O atacante do Manchester
United teve sua convocação para
a partida anunciada pelo técnico
Carlos Queiroz, sucessor de Luiz
Felipe Scolari no comando da se

leção portuguesa. Outra atração
será Deco, que fará sua primeira
partida em solo brasileiro desde
os tempos em que defendia o Co
rinthians-AL, antes de se trans

ferir para a Europa e conseguir a
cidadania portuguesa.

A lista tem algumas novida

des, como Rolando, do Porto,

e César Peixoto, do Braga, que
nunca haviam sido convocados

para uma partida da seleção
portuguesa. Outra surpresa foi a

presença do meia Tiago, da [u
ventus, que já não era chamado
havia algum tempo.

Além deles, o comandante

português chamou os goleiros
Quim (Benfica), Eduardo Carva
lho (Braga); os defensores José
BosingWa (Chelsea), Paulo Fer
reira (Chelsea), Fernando Meira

(Galatasaray), Bruno Alves (Por
to), Pepe (Real Madrid), Miguel
(Valencia); os meio-campistas
Maniche (AtléticodeMadri), João
Moutinho (Sporting), Danny (Ze
nit), Raul Meireles (porto), Tiago
(Iuventus) e os atacantes Simão
Sabrosa (Atlético deMadri),Nani
(Manchester United) e Hugo Al-
meida (Werder Bremen). Astro português é o favorito na disputa pelo prêmio da Fifo de melhor jogador do m1,lndo em 2008

o
-c

�
=>
>
is

FUTSAL FEMININO NO
,

HOMAGO - 2° CAPITULO
As desbravadoras que queriam porque queriam jogar futsal: Anny, Débora Correia, Flávia, Débora Altini, Silvia, Ma·
noela, Kátia, Dayane, Cristina, Simoni, Beatriz e Tatiane. Formaram um verdadeiro time dos sonhos, conquistando
o pentacampeonato nos Jogos Escolares de Jaraguá do Sul. Grandes jogadoras advindas de outras escolas e até
mesmo de outras cidades, integraram o esquadrão do Homago: Rúbia, Geórgia, Francine, Charly, Mariza, Josiane,
Ana Paulo, Samanta, Luana, Carla, Ana de Sá, Márcia, Rose, Elaine, Tangriane e Camila.

HOMAGO
'"

- VICE-CAMPEAO
BRASILEIRO
Em 2001 realizou-se o Campeonato
Brasileiro Escolar de Futebol Feminino
Sub-17, onde o campeão representaria
o Brasil no Campeonato Mundial êsce
lor, na Itália. Foram finalistas: Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina
e Distrito Federal. As semifinais e fi·
nals aconteceram em Jaraguá do Sul
entre os dias 28 de abril e l°de maio.
O time da Escola Homago (Escola Es
tadual Holando Marcelino Gonçalves)
representou Santa Catarina. Venceu, na
semifinal, Minas Gerais, pelo placar de 6xl. A grande final foi contra Rio de Janeiro, aqui representado pelo
CR Vasco da Gama. As cariocas triunfaram por 6x2. Foram para a Itália e venceram o Campeonato Mundial
de forma invicta. Contav9m em suas fileiras com as jovens promissoras:' Marta, Keli, Donie!!! Alves, Eliane e

Cristiane, que mais tarde abocanharam a medalha de prata em duas Olimpíadas. Marta foi eleita duas vezes

a melhor jogadora de futebol do planeta e, este ano é favorita a conquistar o galardão pela terceira vez.

Times do Jaraguá do Sul e Vasco, finalistas do
Brasileiro sub-17 em 2001; a primeira jogadora
agachada, da esquerda para a direita, é Marta,
eleita duas vezes como a melhor do mundo

OLESC
Nos onosde 2001 e 2002, Jaraguá do Sul, conquistou o título de campeão geral da Olesc, e
o time de futsal feminino da Escola Homago represe1110u o cidade, sem custo paro os cofres
municipais. Em 2001, o time foi medalha de prata, e Joraguá foi campeã geral. No ano

seguinte os meninos voltaram a brilhar, e o título geral foi conquistado pelo segundo vez.

Nas duas ocasiões os joraguaense receberam o troféu de campeão, aos acordes do hino de
Joraguá do Sul. O tempo passou e, a nossa música nunca mais tocou.

FAZENDO HISTÓRIA
Desprezados �m)'praguá do Sul, foram acolhidas porBlumenau em 2003. Ano em q
Jogos�bertq,!�tan�� Catarina forom realizados naquele município. O jovem tim
idade médiaJ� l�anos foi muito além da expectotiv 'rrebatou a medalha de prot
tejou com es blu�enauenses a conquista de mal ,Iogeral na magna competiçõ '.

POR ONDE ANDAM?
Procuramos sober do paradeiro daquele grupo de meninos determinadas o jogar
futsal. Todas estão bem e vitoriosos, Í10 esporte e na. vida. Homenageando a todos,
falaremos de três, cujo atividade é distinta:

ANNY - Ala/pivô, Jantástica. Jogou pela seleÇõQca.torinen�e, .sofreu uma gray� cantu,
sã.o no joelh ergu e disputarp q,� os dqste ano por Blume
acadêmica d física no FURB:

�"

RUBIA - Ala/ dido; conquistou o "tênis de ouro" como artilheiro e me

jogadora de utsol de Santo Catarina. É estudante e pizzoiolo. Disputará os Jogos
Abertos deste ano por Blumenau.

.

DÉBORA AllINI � A grande goleira do Homago, dedicou-se de corpo e olmo aos estu
dos e ao trobolho� Formou-se designer. Talentoso e criativo fez aperfeiçoamento em

Londres e Milão. Hoje mora em Turim na Itália e i�tegra o seleto time de designer do
"Pininfarino", empresa que projeta os carros da Ferrari, Maseratti, Fiat, Alfa Romeu,

. Lância, Peugeot e General Motors.
"A realização do sonho de cada pessoa está em viver o sua lenda pessoa!".

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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SÉRIE: MIGRANTES DO FUTEBOL

Em 1976, Jaraguá do Sul
completou 100 anos de funda
ção. A data é inesquecível para
José Moacir Garcia, o Moa, que
chegou em maio daquele ano,

junto com Vargas. Os jogado
res vieram do Colorado, de
Curitiba-PRo Ele foi contrata
do para jogar de ponta-direita,
mas a posição de origem era

na meia-cancha.
.

Moa era um dos cérebros

daquele time e, a exemplo de
outros jogadores da época,
também fez gol na estréia com
a camisa do Moleque Traves
so. "Era para eu estrear em

casa contra o Blumenau, mas
só a papelada do Vargas ficou
pronta e a minha não. Por isso

joguei só na quarta-feira, fora

de casa, contra o Inter de La

ges, marcando o gol da vitória
aos 45 minutos do segundo
tempo", lembrou o curitiba
no. Esta partida, inesquecível
para Moa, foi no dia 26 de
maio de 1976, quando os ja
raguaenses venceram por lxO,
em jogo válido pela 2a rodada
do returno.

Logo que chegou em Jara
guá do Sul, Moa sentiu que
não seria para uma passagem
breve. '� cada dia que passa
va, me apaixonava mais pela
cidade. Por isso resolvi ficar",
afirmou. Hoje Moa tem uma

empresa de conversão de pa
pel-toalha, a Rumotel.

JULIMAR PIVATTO

Aldinho e blumenauense e era conhecido por não temer os marcadores

PRA CIMA
DELES, ALDINHO
Se o famoso narrador da

Rede Globo de Televisão tives
se acompanhado os jogos do

Juventus na década de 70;teria
criado antes este bordão. Aldo

Roncaglio, ou simplesmente
Aldinho, chegou no Juven
tus em 1975 e ficou até 1980,
quando o clube se licenciou.

Ponta-esquerda clássico, não
tinha medo de partir para o

drible e fazer a jogada de linha
de fundo. Tinha também faro
de gol, o que foi comprovado
em sua cidade natal, onde jo
gava 'no futebol amador - foi
artilheiro com o Guarani, de

Blumenau, com 28 gols.
Antes de chegar no Juven-

.tus, defendeu o XV de Outu

bro, de Indaial. Também [ogou..
no Paysandu, de Brusque e no

Baependi. A exemplo de Moa,
Aldinho também mareou gol
na estréia com o Juventus,
mas foi em uma derrota por
2xl para o Figueirense.

"Resolvi ficar em Jaraguá do
Sul porque encontrei a pessoa
que hoje é minha esposa, que
me motivou ainda mais a ficar

aqui", disse o ex-jogador. Hoje
Aldo trabalha com entrega em

uma fábrica de etiquetas.

ESPORTE----------

J Q INHA, DOS GRAMADOS
PARA AS QUADRAS

Ele fez história no campo e

também no futsal. José Rober
to Bittencourt chegou em Jara
guá do Sul, vindo de Florianó

polis, em 1972, para disputar
o Campeonato Estadual com
o Baependi. Dois anos depois,
Juquinha, que atuava de ca

beça de área, meia e zagueiro,
teve seu .passe comprado pelo
Juventus, que estrearia na Pri
meira Divisão do Catarinense
em 1974. "Foi uma história en

graçada, porque todo mundo
fala que a negociação foi alta e

eu não recebi nada", lembrou.

Uma das histórias mais
curiosas contadas por Juqui
nha foi em 13 de junho de
1976, em jogo válido pelo re

turno do Estadual. "Jogamos
em casa contra Palmitos e ven
cíamos por 3xO. Mas tomamos
a virada e perdemos de 4x3.

-No outro dia a torcida nos

mandou um monte de palmi
to", contou, aos risos.

Juquinha ficou no Juventus
até 1980 e, depois que o clube
se desligou do campeonato ca

tarinense, partiu para o futsal.
Foi um dos maiores craques

que Jaraguá do Sul viu nas

quadras, além de ter sido um

grande treinador também.
Hoje ele aguarda a aposenta

doria do Banco do Brasil, onde
trabalha há 34 anos. E explica
porque escolheu Jaraguá do Sul
para viver. "Esta é uma cidade
de primeiro mundo. Pode pedir
para jogadores como Lenísio,
com quem converso sempre e

que viveu na Espanha, que ele
confirma isso. Me orgulho mui
to de estar aqui", comentou. E o

jaraguaense se orgulha de con

viver com histórias como estas.
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Por
RicArdo
DA NieL Treis

Por Ricardo Daniel Treis

contato@poracaso.com I www.poracaso.com

Quem segue OS' tendências
vem para Rosa Choque

O quarteto Lincoln Assunção, Daniel Marques, Marcio Maier e Rodrigo HackBarth

He's bock! Thiago Markiewickz

contemplando o panorama do vida de
solteiro novamente

Linda é florida: Aline Freitas
representando muito bem o espírito
do evento

ClASSIFICADOS POR ACASO - NOVeMBRO
- Troco moto por canoa em bom estado /Troco duas bicicletas por caiaque. Contato com

pe_ molhado@yahoo.com
- Mercado aquecido! Vendo ações de importadoro de coletes solvo-vida. Contato com

mode_in_ china@gmaiLcom
- Procuro sócio poro o ramo de transporte urbano coletivo. Requisitos: possuir jet
banana. Contato com rain_is_ money@hotmaiLcom
- Vendo potencial terreno poro pesque-e-pague bem localizado. Inclui fantástico coso

submerso. Contato com chego_vou_pro_
bahia@boLcom.br

NA CIDADE
Vai ficar em Jaraguá duronte dezembro e

janeiro? Sossego, que semana que vem o

gente vai publicar guio com o quê vai ter
pro fazer em Jaraguá no período.

EM BLUMENAU
Ficou de foro no agendo ontem: mais tarde
(23h) tem show com Digão e Conisso
tocando os sucessos de Raimundos no Pub
Donna D, (donnad.com.br)

Fotos por Marcelo Odorizzi

ESPECIAL MARES
Memorável o evento de sábado passado no Clube Atlético
Baependí. Não só porque essa foi o primeiro vez em

milanos que nãó chove (tá', garoou) numa Noite dos Mores
do Sul, mos também pelo alto-astral percebido no ar. Com
o folguinha climático o festa ganhou outro dimensão, e
embaixo dos tendas sobrou espaço poro o entrosamento.
Como ia ficor feio publicar foto de gente vestindo florido
daqui o qliin�fl dias, o gente fo.sdessa edição u!11 especial,
só pro aproveitar um pouco das mais de 350 lotos que
nosso fotógrofo Marcelo "Tiba" tirou. Hoje aqui tem um

pouquinho, em nosso site você confere o restante. Dá uma

passado no www.porocaso.com pro ver!

Cristina ganha um beijo do irmã Fernanda Bianchi

MUSUCA
De parabéns o escola de músico e seus professores, que abriram espaço e estêe

,

conquistando os palcos dos points do cidade - destaque poro o bando de jazzformada O casal Ariana Lenz e Diogo Piccinini

'(Jozzuco), que dá uma olívio no sonho sertanepagodeira que dominou o cena.

e

MAX

Pires

Co-autor Max Pires

fAIXAS DESTA SEMANA:
Joson Mraz, A Beautiful
Mess ! Mr Scwlf, Get o

On I Krook And
Squeeze I

The Killers, Read My Mind
I Moioko, fun forMe 3371-0202

Jackson Narloch em ensaio "salva-vidas"

Leticia Araujo e Anderson Moretti no alto-astral do noite

MOMENTO DA CITAÇÃO
"OS pobressentem raiva, os ricossentem medo. Não é um país .

emocionante?" - André Dahmer.
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TODESCHINI COMEMORA SUCESSO

ECONOMWSANTACATARINA-------

Ontem o noite, o casal de empresários e arquitetos Renato Escobar e Paulo Escobar, abriram os portos do loja exclusivo do
Todeschini em Jaraguá do Sul. o Conceito Móveis Planejados, poro comemorar os dois anos e apresentar o novo showroom
do empreendimento. Os clientes, amigos, profissionais do setor, autoridades e nomes do sociedade local- foram recebidos
poro um coquetel no Espaço Gourmet. uma cozinho funcional no qual serão realizados eventos sociais e gastronômicos.

NOVOS

LANÇAMENTOS
Segundo os empresários, é preciso
estar sempre atualilado sobre os

tendências do setor. "Oueremos
conquistar os clientes pelo nosso

atendimento diferenciado, pelo
qualidade dos produtos que ofe
recemos e por estarmos sempre
atentos os novidades do design e

do arquitetura mundial", infor
mam, e completam: "Tudo isso,
sem nunca esquecer que nosso

processo é transparente e priorizo
o realização de sonhos, o ser hu
mano e seu bem estar". Durante a

festa, os convidados conheceram
os nove ambientes decorados pela
equipe de arquitetos do Conceito
Móveis Planejados com a Coleção
Natural Tech - último lançamento
do T�.deschini.

INDICADORES CÂMBIO
_______---j íNDICE

IBOVESPA

MUNDO ANIMAL

VARIAÇÃO
2,49%

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,374 2,376 3,80%
2,958 2,962 1,65%

PLENÁRIA ACUS!APEVI
No próximo segundo-feira, dia 17, no plenário do Acijs/Apevi haverá uma

homenagem 00 líder empresarial Eduardo Ferreiro Horn, através do família
do ex-presidente, pelo suo relevante atuação em favor em empreendedo
rismo e do asSociativismo em Santo Cotarina. Já no espaço empresarial o
Grupo FT apresentará os serviços de segurança patrimonial e apóneceberá·
no coquetel os associados e convidados. Outro assunto o ser trotado será o

Convênio da Brasil Telecom para auxiliar no projeto de ampliação e moder

nização do Hospital Jaraguá_ Também haverá espaço para receber, mais uma
vez. o pessoal do DNIT para dar explicação sobre o andamento do projeto
de duplicação da BR 280. Também haverá a apresentação do Ouro da Cosa,
sobre os resultados alcançados pelos núcleos setoriais.

COMÉRCIO
A eDl de Jaraguá do Sul informo que neste sábado o comércio varejista
de rua não funcionará em virtude do feriado de Proclamação da Repúbli
ca. Somente haverá o funcionamento do shopping e dos supermercados
que posseem horário próprio.

INOVA
Jamguá do Sul recebeu ontem o Inova se, iniciativa com o objetivo de levar in-

fonnaçães estratégicas sobre inoVIJçõ
.

ológica a empresários, dirigentes de
empresas e de insti\uiçóes ligadas ao qlvimento de ciência e tecnologia no

Estado. O evento aconteceu nas depe ·.as �Q Gentro Empresarial. Pr0Q10-'
vi�Q pelo Fapesc, o Inova se foi concebido de modo a apresentar e debater;:;
práticas objetivas para a melhoria do capacidade de inovação tecnológico
das empresas catarinenses. Com este tipó de evento, a Fapesc busca promo
ver o conhecimento em Cf&1. A Fundação age como um elo de intercâmbio
entre o academia, produtora de ronhecimento, e o setor produtivo. Organiza
do pela Fundação Certi, de Florianópolis, o evento já teve edições em 2006 e

2001 nas cidades-pólo de oito mesorregiões do Estado. Em Jaraguá do Sul. a
programação teve o apoio da Acijs, Apevi, JaraguaTec, Unerj e Prefeitura.

Passa bem o 1° clone bovino do Sul
Catarina nasceu mais pesada que o normal e está recebendo cuidados 24 horas

Depois de dois anos de ten
tativas para clonagem de um

animal bovino, a bezerra Cata
rina nasceu com 39,5 kg, dez

quilos amais do que um filhote
fêmea dessa raça costuma nas

cer. Catarina está em um la
boratório na Udesc recebendo
todos os cuidados necessários,
seu estado clínico é considera
db estável. As primeiras 72 ho
ras de vida do clone são as mais

preocupantes, sendo necessá
rios cuidados especiais.

Os professores responsáveis
pela clonagem foram Marcelo
Bertolini e Alceu Mezzalira,
ambos professores do CAVI
Udesc. Segundo Bertolini os

problemas respiratórios são os

mais constantes, mas a Cata
rina está melhorando, o risco
de morte diminui bastante e

o animal deverá ter uma vida
normal. Uma UTI (Unidade
de Tratamento Intensivo) foi
montada na Central de Embri
ões para cuidar do filhote, que
recebe oxigênio para ajudar
na respiração.

A bezerra foi amamentada e

também já consegue permanecer
em pé. Por ter que receber cuida
dos especiais, Catarina teve de
ficar longe da mãe, que já não a

reconhece como filhote. Nos pró
ximos dias será feito exame de
DNA para certificar a clonagem.

A bezerra é o primeiro clone
bovino do Sul do Brasil. Catarí-

na, clone da raça Nelore, foi ba
tizada com esse nome em home

nagem ao Estado onde nasceu:

Santa Catarina.
O filhote veio ao mundo na

Central de Embriões de Itajaí,
no Bairro Campeche, e o parto
foi cesariana. Foram sete dias de
cultivo em laboratório e 282 dias
de gestação. O processo foi de
senvolvido no CAV (Centro Agro
Veterinário) da Udesc (Universi
dade do Estado de Santa Catari

na), em Lages, e depois transferi
do e gerado em Itajaí. Este projeto
é uma parceria entre a Central de
Embriões de Itajaí, USP (Uni
versidade de São Paulo) e Ufrgs
(Universidade Federal do Rio
Grande do Sul). Veterinários cuidam de Catarina e enfrentam expectativa nas próximas horas
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Lula confirma preferência por Dilma

. Presidente diz aos jornais italianos que recomendará o nome daministra ao PT
ROMA

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva confirmou que
a ministra-chefe da Casa Ci
vil, Dilma Rousseff, é a can

didata dele à presidência
da República. Em entrevista

publicada ontem par jornais
italianos, Lula foi questionado
por um repórter quem deveria
assumir Presidência e disse
que levará o nome de Dilma
Rousseff ao partido.

"Há um pouco de saudade
e melancolia quando penso
nisso. Desde as eleições de 89
é a primeira vez que não serei
candidato. Mas no próximo
ano nós decidiremos isso. Ha
verá um debate interno no PT,
e apresentaremos o nosso can

didato", afirmou. "Eu tenho um
nome na cabeça. O de Dilma
Rousseff, chefe da Casa Civil do

governo. Ainda não falei com
ela, mas creio que poderá ser

uma boa candidata".
O presidente defendeu um

amplo entendimento dos par
tidos da base em torno de um

nome para a sucessão. "De
toda forma, o governo conti
nua levando adiante os seus

programas para concluir o que
tínhamos planejado. Se ven

cermos ou não, acredito que
o ideal seria uma base ainda
mais ampla de partidos e um

programa muito sólido para os

próximos oito anos",
Na entrevista, Lula voltou

a defender mudanças na es

trutura da ONU (Organização
das Nações Unidas), o fim do

embargo à Cuba e mais em

penho dos países ricos para
acabar com a crise financeira
internacional.

Economista anunciado
como novo ministro
HAVANA

O presidente de Cuba, Raúl
Castro, nomeou o embaixador
do país na Organização das
Nações Unidas, Rodrigo Mal
mierca, como o novo ministro
dos Investimentos Estrangei
ros. Malmierca, economista
de 52 anos, que já foi vice
ministro na mesma pasta, vai
substituir Marta Lamas, a mi
nistra atual. Raúl Castro não
informou por que a troca foi
feita e se Lamas vai assumir
um novo posto no governo.

A mudança acontece no

momento em que Cuba en

frenta desafios econômicos
relacionados à crise financei-

ra global, além da destruição
ocorrida pela passagem de
três furacões que causaram 10
bilhões de dólares em prejuí
zos.

O ministro de Investimen
tos Estrangeiros avalia os pro
jetos de joint-ventures que o

governo tem com empresas
estrangeiras, assim como as

operações . de organizações
não-governamentais que tra
balham na ilha comunista.

Esta é a segunda mudança
no gabinete de Raúl. Em feve
reiro, ele substituiu o ministro
da Educação, logo depois de
assumir a Presidência no lugar
do irmão doente, Fidel Castro.

Embaixador nas Nações Unidas vai substituir Lomas no governo de Raúl

\

l
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Lula afirma que se prepara para deixar o poder "há um pouco de saudades e melancolia quando penso nisso"

Recuperação dos grandes virá em 201 O
EUA e zona do euro podem passar por quatro trimestres de contração
PARIS

Os EUA irão arrastar muitos

países desenvolvidos para uma

longa recessão, afirmou a OCDE

(Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico),
prevendo que a economia mun
dial será a mais atingida durante
a desaceleração atual. Segundo
o órgão, as economias da OCDE
entraram em recessão e irão en

colher 0,3% no próximo ano e se

recuperar em 2010, comum cres

cimento do PIB (Produto Interno
Bruto) de 1,5%. A OCDE proje
ta que os EUA e a zona do euro

podem passar quatro trimestres
consecutivos de contração.

A economia dos EUA dimi
nuirá 2,8% no último trimestre
deste ano e 2,0% nos primeiros
três meses de 2009, e voltará a

ter crescimento apenas no pró
ximo ano. Já a zona do euro terá
uma recessão menor, com con

tração de 1,0% e 0,8% do PIB
no último trimestre deste ano e

no primeiro de 2009, acredita a

OCDE. A economia japonesa irá
encolher por seis meses e se re-

o • •

� cuperar-novamente no primeiro
� trimestre de 2009.
>
õ
--------------------------

AGÊNCIA ESTADO

Economia dos países desenvolvidos vai começar a crescer a partir de 2009

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá d,j Sul/Se ��OOH! ;:;:;:DOOO5Ut.���
ISA !YlAR'I�" MOHR ZIEMANN, Oficial" do Registro de Imóveis da
Comarca de Iaraguá do Sul; SC, lorna público pelo presents edital. f:tliLWf'if,i'i f'. �IIque CEN11W IMOVEIS LTDA. CNP) sob n" 04.636.570/0001-23, 4iii_ ·21: 111;·· -ill' !!IHH!llWJ'

estabelecida na Rna Exp. Gumercindo da Silva n" 119, nesta cidade, '-----------'
requer com base nu art. 18 da Lei n" 6.766/79,· o HEGISTHO DO LOTEAMENTO, denominado
RESlDF.NrJAL SANTORlNI, situado nas Ruas 05-Prctdto [osé Bauer, Il4B-Sem Nome, 1149-
Sem Nome e 1283�Sem Nome, Bairro Três Rios do Sul. perímetro urbane de Iaraguá do Sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de [araguá do Sul/Se, conforme Decreto n"
6.440/2008, expedido em -J:l.OS.200B, assinando como responsável técuíco. o engenheiro civil Allan
Eduardo Stark, eREA n" 57137-1, ART n" 2758753-W4.
O loteamento ó de caracter resídencial. possui a área total de 54.93$l,42m>'-, sendo cOllsui.tlfdo de 70

(setenta) lotes comercializáveis, A.D,PE .• área verde. sistema viário e remanescente.O prazo de
impugnação por terceiros é de 15{qulnzc) rifes, contados da data da última. pnblícação do presente edital,
e dêvet1'i ser apresél1fada por escrito perante a Ondula que subscreve este, no endereço da Serventia:
Av. Marechal Deodoro da Fonseca. 1.683- ceutrn. [aragua do Sul/Se

)AR1\,GIJÁ DO SUL, 04m: NOVEivllJRO DE 2008.

AO]1[CIALA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2008 PUBLICIDADE---------

Caraguá Auto Elite

,

fox 1.0 4 portas 2009
Preço a partir de

R$32.290,
NOVOS ITENS DE SÉRIE
• Direçóo hidráulica
• Rodo de aço 15"
• Limpador, lavador
e desembaçodor
do vidro traseiro
• Novo motor VHT

TRANSFERÊNCIA

TANQUE CHEIO
�-_

..•..•...�--�----------�--.-'

Fax 1.0 VHT (5z11r4). 4 portas. Total Flex, MY 08f09, edição 2. com preço promocional à vista a partir de RS 32.290,00 ou flnanclado com entrada de RS 16.145,00 (50%) +24 prestações mensais de R$ 822,47. Taxa de Juros de 0,99% a.m. e 12,&5% a.a ..Total da operação RS 35.884.33 GET máxtmc pam esta operação de .22,06% a.a. Estoque Fax 1.005 unidades. IOF e Te Inclusos na opereçãc e no CET para tocas as modalidades de financiamento. que estão sujeHas á aprovação de cadastro peloBanco Volkswagen. Ofertas válidas para veicules básicos, de cor sólida, sem opcionais. Garantia de fábrica 3 anos, sem limite de Quilometragem para defeitos de fabricação e montagem em comocnenres internos de motor e nansmíssãc (exceto Kombi,limitada a ao mil km).A concessão d� Qualquer percentual de desconto elJm�na os brindes oferecidos reste anúncio. Validade 14111/2008.

4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
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