
A entrada de especuladores no mercado
futuro agrícola é apontado por um estudo
do FGV Projetos (Fundação Getúlio Vargas)
como um dos principais motivos poro os al
tos nos alimentos registrados entre 2006 e

meados deste ano. "Os especuladores sem

ligação com o mercado agrícola entram com

volumes muito grandes, o que impactou
nos preços", explicou o economista do FGV,
Alexandre Mendonça de Barros. Segundo o

estudo, entre 2005 e 2008 os hedge funds
nos commodities agrícolas cresceram 48%.
"E nos últimos dois meses, desapareceram",
observou Barros. "É inevitável não elevar
os preços. É um novo ator no mercado".
Entre outros fatores que impulsionaram a

escalado dos alimentos, Barros indico o

crescimento do demando devido 00 aumen

to do população urbano em países menos

desenvolvidos, o utilização de cereais e

outros produtos no produção de combustí
veis, quebras nos sofras e baixo níveis dos
estoques. De acordo o FGV, o etanol de milho
aumentou o consumo do grão, mos não pode
ser relacionado com o etanol brasileiro, fei
to com cana-de-açúcar.
Fonte: InvestNews
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EDITORIAL'

Atitude zero
Nem mesmo o agravamento da crise eco- De acordo com a Receita, a alta em outu-

nômica foi capaz de impedir que o gover- bra, na comparação com omês anterior, deve
no federal registrasse mais um recorde de se ao pagamento da cota do Imposto de Renda
arrecadação. Segundo números divulgados Pessoa Jurídica (IRPJ) e daContribuiçãoSocial
pela Receita Federal, a arreca- sobre o Lucro Líquido (CSLL)
dação no mês passado somou Os números sobre O' tri.tÍle'stre encerrado
R$ 65,493 bilhões, o que sig- comprovam em setembro. A intensificação
nifica uma alta de 17,13% em da crise também contribuiu
relação a setembro. que o governo para o aumento da receita de

Na comparação com outu- federal nãe pode alguns tributos.
bra do ano passado, quando utilizar a falta de Os números comprovam
ainda vigorava a Contribuição que o governo federal não
Provisória sobre Movimen- recurso para justificar pode utilizar a falta de recur-
tação Financeira. (CPMF), a a falto de so para justificàr a inoperân-
arrecadação foi 12,3% maior, � cia da saúde pública, o atraso
levando em consitteração o açoes. " na educação). a\falta de segu-
IPCA. No acumulado do ano, a arrecadação rança e de investimento em íí1rra-estrutura.
atingiu R$ 576,596 bilhões, crescimento ,,Tncompetência e falta aB'vbntade política é
real de 10,3% em relação aos dez primeiros o nome para o que acontece - ou melhor,
meses de 2007. deixa de acontecer,- no Brasil.

I

CHARGE

PONTO DE VISTA

Falta de representação política
GUIDO JACKSON

BRElZKE, PRESIDENTE
DO CElAS - CENTRO
EMPRESARIAL OE
JARAGUÁ I){) SUI.
ACUS@ACUS.COM.BR

A reação de alguns associados
e de representantes de entidades
co-irmãs durante a apresentação
que o DNIT fez no Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul, no dia 17

último, precisa ser compreendida
como uma legítima manifestação.

É angustiante perceber que um

projeto ao qual toda a cornunida
de tem se empenhado, que gera
expectativas há pelo menos duas
décadas, esbarra em soluções po-

Iíticas, transparecendo a falta de

agilidade por parte do gestor ad
ministrativo. Para os empresários,
acostumados a decisões claras e

objetivas, o não cumprimento de
um cronograma que vinha sendo
anunciado previamente sempre é

preocupante.
É importante, contudo, deixar

claro que o trabalho realizado
pelos técnicos, especialmente na

questão dos impactos ambientais
e sócio-econômicos, é muito im

portante, pois uma obra como a

duplicação da BR-280 traz grande
interferência na região. Não des
conhecemos esse valor.

Por outro lado, fica muito claro
o quanto nossa comunidade preci-

DO LEITOR

E agora, Moleque?
Não foi nada fácil ver nossa querida Jaraguá do Sul

(representada pelo Juventus) perder a chance de poder
subir novamente à elite do futebol catarinense, lugar
de onde nosso Moleque Travesso não merecia ter sa
ído. Mas, é claro, não podemos tirar o mérito do time
que representou a cidade de Brusque, aliás, muito bem
representado e com grande apoio de seus torcedores,
classes política e empresarial daquela cidade. Quanto
ao Juventus, representante de Jaraguá do Sul- um dos
principais pólos econômicos do estado e também do
Brasil- teve que ser amparado pela cidade de Joinvil
le, pois nossa cidade lhe deu as costas literalmente,
não fosse um reduzido grupo de pessoas que, movi
dos à paixão e algumas promessas vãs, permitiram aos

torcedores apaixonados pelo clube o deleite de vê-lo
atuando até o dia 26 de outubro de 2008.

Infelizmente, por falta de profissionalismo ou de
sensibilidade de algumas pessoas, alguns eventos vêm
caindo em descrédito devido a uma política de não

apoio a alguns atrativos que já fazem o gosto do povo ja
raguaense, É nítido, por exemplo, o descaso com o qual
o Juventus vem sendo tratado há algum tempo. Afinal,
surrupiaram o prestígio pertencente a ele e ofuscaram
também o brilho da nossa Schützenfest. Então não é
difícil atestar que a falta de apoio ao clube pode ter sido
relevante até na última eleição em Jaraguá do Sul, pois
como se diz - todo cuidado é pouco quando tratamos de
uma das nossas maiores paixões - senão a maior delas
em Jaraguá, o Juventus. Ora, qualquer cidadão sabe que
temos estrutura para abrigar futebol e futsal de qualida
de na cidade, basta que se faça um bom planejamento,
que haja investimento, comprometimento e, acima de
tudo, união para que se busque uma alternativa sensata

para a reestruturação do clube.
No entanto, para que isso ocorra, além de nossa

classe política e empresarial, o torcedor do Juventus
precisa entender que para se ter futebol de qualida
de em nossa cidade e que mereça todo seu sacrifício,
é preciso que ele também invista no clube e, ser um

sócio-torcedor, é a melhor maneira de se demonstrar
apoio ao clube. Caso contrário, só nos resta lamentar
pela incógnita a qual relegaram o nosso Juventus.

ADILSON MARCOS SBARDELATII, PROFESSOR

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

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

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

sa de organizar para ter um trata
mento à altura da sua grandeza e

da contribuição que dá ao desen
volvimento do estado e do País.

Mais uma vez, tivemos a de
monstração da falta que nos faz
uma representação política. Esse
é um trabalho ao qual precisamos
nos dedicar com afinco, mobilizan
do as nossas entidades, para que
a região não continue se sentindo
órfã nos níveis de decisão política
e dependendo de ações isoladas de
representantes de outras regiões.

Quanto à BR-280, a agenda per
manece inalterada, de cobrança
contínua até que essa obra seja re

alidade e que a palavra empenha
da seja cumprida.
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FALA Aí!

" Nõo tem o

condõo de avaliar, de
modo adequado."

GILVAM BORGES (PMDB-AP),
SENADOR defendendo o fim do

exame da OAB que avalia a capacidade
das bacharéis em Direito.

" Nõo vai ser fácil
votar essa reforma

tributária."
GARIBALDI ALVES (PMDB-RN),

PRESIDENTE DO SENADO,
lembrando que o ano legislativo
termina no dia 22 de dezembro.

"Talvez eu possa
ser presidente. "
LUIANA MAIA, NEGRA e

estudante do Universidade de

Brasília, sobre o crescente outo- .

estimo dos negros no Brasil.

CÂMARA
Pelo rádio, os sessões do Câmara
de Vereadores de Jaraguá são
transmitidos por uma emissora
de Corupá, terceirizada pelo em

presa detentora do contrato de
publicidade do legislativo. Há

quem garanto o legalidade no

transação, mos há quem ques
tione o dito interesse público,
já que se troto do Câmara de Ja
raguá. Só poro lembrar, Jaraguá
t'!m três emissoras de rádio.

TSE recusa pedido
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral negaram no quarto-feira, 19, pedi
do apresentado pelo vice-governador leonel Pavon (PSDB), poro que fosse feito
uma perícia contábil comparativo nos contos de publicidade institucional dos

órgãos do governo estadual nos exercícios de 2002 o 2006. A coligação "Solve
Santo Cotarina", que represento o candidato Esperidião Amin (PP), é o autora

do pedido de cassação do governador e de seu vice. A coligação acuso o governo
estadual de fazer propagando ilegal em jornais e emissoras de rádio e televisão
com despesas pagos pelos cofres públicos, com objetivo de promoção pessoal e
de uso indevido de meios de comunicação. O ministro relator do recurso contra o

expedição de diplomo de LHS, Félix Fischer (segundo do esquerdo para o direito), disse
que para examinar se isso pode ter interferido no resultado dos eleições, seria
necessário a análise do conteúdo e do abrangência do publicidade veiculado.

POIS É
Ouarta-feira, 19. No Ruo Ber
tha Weege, águo trotado jorrou
durantes horas de um hidrante.
Comunicado, o Samae respondeu
que era necessário poro permitir
conserto no rede. De quem vive
pregando o necessidade de se

economizar um bem finito, nõo
se teve o exemplo. O desperdí
cio teria sido evitado se alguém
lembrasse que o autarquia tem

carros-pipa. E que o águo jogado
foro poderio ter destino bem mais
nobre que não o sarjeta.

.

ALVARÁS
Assembléia legislativo debate o criação
critérios gerais e objetivos poro o con

cessão de alvarás, levando-se em conto
o diversidade do natureza dos eventos,
bem como os princípios de razoabilidade
e proporcionalidade. A proposto derrubo
o Decreto 894 de 23/11/1972, que dá
aos delegados de polícia o autoridade
máximo poro o concessão ou não destes
alvarás. A idéio, segundo o deputado
Kennedy Nunes (PP), é reduzir o burocra
cia e atender aos critérios de segurança
e ordem pública.'

GOL MIL
Nesta quarto-feira que passou, Pelé co

memorou mais um ano de seu milésimo

gol, marcado no vitória do Santos sobre
Vasco do Gomo por dois o um, em no

vembro de 1969. Naquele, Edson Arantes
do Nascimento fez um apelo poro que
o governo e o país não esquecessem
dos criancinhas pobres e famintos. Foi
glorificado pelo gol. Ouanto às crian
.cinhas, sõo milhões por aí vivendo no

miséria enquanto o sociedade se em

panturro em .banquetes organizados
poro discutir o fome do mundo.

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRÁ, 21 DE NOVEMBRO DE 2008

NEPOTISMO
Dois editais do Prefeitura de Guaramirim, um poro o construção do
tradicional Coso do PapafNoel e outro poro o pavimentação asfáltica
de três ruas levam o assinatura de Francisco Rocha dos Santos Neto,
que responde pelo Comissão Permanente de Licitação. Ele é genro do

prefeito Mário Peixer (OEM). No início de novembro, Peixer disse 00

Correio que cumpriu o prazo estabelecido pelo Ministério Público (31 de

outubro) pondo fim 00 nepotismo. Com o exoneração de cinco parentes
e demissão voluntário de outro.

ELES
Tem Partido do aliança Unidos Por Jaraguá, que elegeu Cecília Kone"
(DEM), querendo mais do que o merecido pelo inexpressivo desempe
nho nos urnas em outubro. E corre o risco de ficar sem nado se não mu

dar de atitude. fa tal do visibilidode político que, em tradução literal,
significo empregos no primeiro escalão do novo governo. Se o farinha é

pouco, pirão primeiro prn mim.

VIRA-CASACA
Dos vereadores recém-eleitos em Jaraguá, é certo que pelo menos um

mudo de partido no ano que vem. Deve aninhar-se no trincheira de

apoio à prefeita eleito Cecília Konell (DEM). Não por ideologia, longe
disso, e muito menos por encantamento pelos propostos do futuro pre
feito. É interesse pessoal, mesmo. Aliás, diretriz que tem norteado suo

vida público há anos.

ROTATIV01
Empresa Cartão Joinville, que exploro o estacionamento fotativo em

Joinvi"e reclamo que perdeu 168 vogas com o implantação dos corre
dores exclusivos para ônibus. E, por isso, pleiteio aumento, dos atuais

.

RS 1,00 poro RS 1,25 e o criação de outros 53 vogas também como

compensação. Ou seja, o critério é o lucro, pouco importando o real
necessidade. Aqui, o mesmo empresa, com o nome de Cartão Jaraguá,
explorou o sistema até 2004.

ROTATIV02
Com o volto do estacionamento rotativo em 2009, usando-se parquíme
tros, como em São Bento do Sul, mais 25 ruas foram incluídos àquelas
que já existiam. O mapeamento já teria sido feito sem nenhum critério
ou mesmo estudo de rotatividade. E, possivelmente, em valqr superior
00 de Joinville. No gestão do ex-prefeito Geraldo Werninghaus, foto
semelhante ocorreu. A empresa que explorava o serviço pressionou e

mais ruas foram incluídos. Poro di§farçar, o tarifa caiu RS O, lO.

ROTATIVO 3
Em Blumenau, onde se pago RS 1,00 o hora, o discussõo giro em torno
dos mot�£!cletas no área �brangida pelo estacionamento rotâtivo. H.�
um movimento poro reduzir o preço pelo metade. A alegação é de·q�.�
um automóvel ocupo o espaço de três motos e, por isso, o tarifa não

p.ode serJI, mesmo.,;,,.,.,. .;;;",.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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"Ioxc promocional a partir de 0%, com entrada de 55% do valor total do veiculo Okm no ato do compra + 12 vezes fixos no plano do
financiamento CDC + Te de R$ 750,00 + Lâmina boleto de R$ 4,50 cada + IOF, com custo de registro do cartório incluso. Esta
promoção é válida para toda linha Fiat Javel, modelo básico, disponível em estoque, com exceçõc de veículos utilitários. Sujeito a

aprovação de crédito pelos instituições financeiros. Os prazos e taxas poderão ser alterados se houver alterações no mercado, sem
aviso prévio. Promoção válida até 30/11/2008 ou enquanto durarem os estoques. Esta promoção pode ser revogada sem aviso prévio.

._"",,,,,-,,,,,, I!i!' :: 4."""'''' �,����
Fone 3274 0100 - Joroquó do Sul - se - www.javel.com.br

EMENDA Proje�o de lei coíbe acesso de
álcool e cigarros a menoresCargos só para 2009

/

E o que propõe o tucano Eugênio Garcia
JARAGUÁ DO SUL

Emenda proposta pelo ve

reador Eugênio Moretti Garcia

(PSDB) torna a lei que cria oito

cargos efetivos na administra
ção municipal com efeitos le

gais a partir de l°de janeiro de
2009. A emenda, assim Gomo o

projeto de lei do Executivo, es
tavam na pauta para serem vo

tados em primeiro turno ontem,
mas foram retirados por pedido
de vista do governista Afonso
Piazera Neto (PR).

Caso o projeto' seja apro
vado, a emenda modificativa
seria uma estratégia para im

pedir que o prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB) pudesse con

tratar candidatos rejeitados no
concurso público realizado
em janeiro e que atualmente
ocupam cargos comissiona
dos na Prefeitura. Assim que
foi protocolada, a proposta foi
duramente criticada pelos ve

readores de oposição ao atual
governo e de partidos .da base
aliada da prefeita eleita Cecí
lia Konell (DEM).

Ao justificar o pedido de vis
ta, aceito pela:presidente Maris
telaMenel (PI do B), Piazera dis
se que precisava analisar melhor
a proposta, de apenas uma folha
e que chegou à Casa há exatos
30 dias. O projeto amplia de três

para seis a quantidade de vagas
para jornalista, com lotação no

Gabinete de Comunicação; de
duas para cinco o número de
vagas para auxiliar de eventos

JARAGUÁ DO SUL

A Câmara aprovou ontem,
em primeira votação, projeto
de lei subscrito por todos os

vereadores que visa coibir o

acesso de crianças e adoles
cente a bebidas alcoólicas e

cigarros. A proposta, resultado
de um anteprojeto apresentado
pelo Ministério Público, prevê
aplicação de multa pecuniária
e possibilidade de fechamento
dos estabelecimentos que en

tregarem ou venderem álcool
e cigarros a menores. O texto

será votado em segundo turno
na próxima segunda-feira e

deve receber emendas, infor
mou a presidente Maristela
Menel (PT do B).

A sessão de ontem também
mareou o lançamento da Cam
panha Fia 2008, que visa arre

cadar recursos para o CMDCA

f:3 (Conselho Municipal dos Di
� reitos da Criança e do Adoles
=:

« o: cente) através da dedução do
.. � Uí

__
/ 'tj imposto de renda. No caso de

Governista Afonso Piazera Neto pediu vistos 00 projeto para "analisar melhor" pessoas físicas, é possível des-

Veto do prefeito é mantido
Com nove votos - favoráveis, foi

mantido o veto total do Executivo 00

projeto de lei que institui o controle
do limpeza, desinfecção e conservação
dos caixas d

'

águo e dos reservatórios do
município_ O autorda proposto, Ronaldo
Roulino (POn, também votou pelo ma

nutenção do veto, 00 reconhecer erro de

determinar que o credenciamento dos
empresas poro execução do serviço fica
ria o cargo do Samae_ O Executivo diz que
o competência é exclusivo do Vigilância
Sanitário, justificando o vício de iniciati
va alegado, como lembrou o presidente
do Comissão de legislação Eugênio
Garcia (PSOB).

culturais; e de uma para três a

. quantidade de vagas para analis
ta em assuntos culturais, ambos
com lotação nos Encargos Gerais
do Município. Na mensagem do
Executivo, o esclarecimento de

que a proposiçao "decorre da
necessidade de promovermos
maior eficácia às ações voltadas
à comunicação e à cultura".

tinar até 6% do montante a ser

declarado e, pessoas jurídicas,
até 1%. O promotor da Infân
cia e Adolescência, Gilberto
Polli, lembrou que o conselho
é formado por representantes
do poder público e de enti
dades não-governamentais e

que, portanto, a aplicação dos
recursos é definida pela pró
pria sociedade.

Polli também destacou a

possibilidade de participação
de ong

/

s na execução dos pro
jetos, antes restrita ao poder
público. Segundo ele, a partir
da definição das prioridades
pelo conselho, a contrata

ção das entidades é feita por
meio de edital. Segundo a

presidente do CMDCA, Tâ
nia Krause, dentro da meta

de arrecadar R$ 800 mil ;- o

dobro que no ano passado -,

10% devem ser destinados às

ações do conselho, 30% nos

programas do governo e 60%
em projetos das entidades

não-governamentais.

CAROUNA TOMASEW Promotor e representantes do Conselho lançaram componho no Câmara
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FIM DE ANO

Clima festivo para aumentar vendas
Domingo, o projeto 'Natal para todos' acende as luzes natalinas no Centro

Às. 20h da noite de domingo
(23), Jaraguá do Sul entra defi
nitivamente no clima natalino.
A Câmara dos Dirigentes Lojis
tas e o Projaraguá vão acender
as luzes do projeto "Natal para
todos" na Praça Ângelo Piazera,
iluminando a cidade e convidan
do os moradores a circular pelas
ruas centrais domunicípio. 'Ano
passado o projeto foi acanhado,
praticamente só aMarechal, mas
este vai ser diferente", anuncia o

presidente da CDL, João Vieira.
Como um investimento de

aproximadamente R$ 250 mil as
ruas Marechal, Rio Branco, Rei
naldo Rau, Procópio Gomes, Flo
riano Peixoto e Epitácio Pessoa

prometem agradar os olhos mais
exigentes. O aumento das apli
cações foi em cerca de R$ 100

mil, com relação a 2007. "Isso foi

possível em função das parce
rias, com apoio do Projaragua".
Dentre os investidores estão os

sindicatos patronais do municí

pio, Acijs, Apevi, SDR, Câmara
de Vereadores e Prefeitura de

Jaraguá do Sul. A empresa Duas
Rodas mareou a participação pri
vada na iniciativa.

O espírito de natal foi apon
tado como a intenção central do

projeto, mas a influência na mo

vimentação comercial é intrínse
ca. Não há números oficiais sobre
os reflexos nas vendas ocasiona
dos pela decoração do ano pas
sado, mas o aumento em relação
ao mesmo período de 2006 foi de
10% e as ruas mostravam que a

decoração teve sua participação
nos resultados apresentados.
"Domingo à noite nà cidade a rua

estava cheia de gente, criança
passeando. A iluminação traz o

povo para rua", lembra Vieira. O
crescimento previsto nas vendas

para este ano é de 8% em relação
ao ano passado.

Segundo o presidente daCDL
além de expandir a abrangência
da decoração, outro fator que
deve colaborar a atrair o compra
dor é a "Campanha Natallrresis
tivel", não autorizada pela Caixa
Econômica Federal ano passado
e que este ano oferecerá sorteio
de um Renault Sandero, uma CG
125, dois notebooks e duas TVs
32 polegadas.

FREDERICO CARVALHO Neste ano foram investidos cerca de R$ 250 mil para iluminar as principais vias, anunciou Joõo Vieira

Cerca de 200 empresários
debatem futuro das micro

O presidente do Sebrae Na

cional, Paulo Okamotto, partici
pa hoje da abertura do 35° En
contro das Associações de Micro
e Pequenas Empresas (Enco
nampe). O evento realizado pela
Federação das Associações de
Micro e Pequenas Empresas de
Santa Catarina (Fampesc) e pela
Associação das Micro e Peque
nas Empresas do Vale do Itapocu
pretende capacitar e integrar mi
era e pequenos empresários.

Durante o evento serão aborda
dos temas referentes às práticas no
ambiente de negócios, cultura as

sociativista e formas de melhorar o

desempenho das gestões das asso
ciações e empresas. Estes e outros

assuntos serão direcionados pelo
tema central '.i\liança para um

Ambiente Favorável de Negócios".
Para o presidente da . Fampesc,
Clair Dassoler, "esta é uma opor
tunidade dos empreendedores se

capacitarem e trocarem conheci
mentos, fortalecendo o setor".

Outromotivador do encontro é

divulgar e promover do potencial
turístico, econômico e social de

Jaraguá do Sul e região. Durantes
os três dias de evento - hoje, ama
nhã e domingo - passarão pela
cidade cerca de 200 empresários.
A abertura será no Pequeno Tea
tro da Scar, a partir das 19h. In
formações e inscrições naApevi:
(47) 3275-7011.

Luzes acendem mesmo na chuva
'Ano passado ficamos no pa

lanque com chuva, de repente
passou e tudo deu certo", relata
o presidente da CDL. Com as nu

vens que pairam sobre Jaraguá
do Sul existe o receio da história
se repetir e o Centro de Informa

ções de Recursos Ambientais e

de Hidrometeorologia de Santa
Catárina confirma as expectati-

vas de Vieira.
Nesta sexta-feira o tempo

continua fechado e as condi
ções de chuva persistem com

ventos de sudeste e nordeste.
A circulaçâo marítima torna-se
mais intensa a partir de hoje e

o tempo tende a fechar mais. A
umidade vinda do oceano sus

tenta a instabilidade durante

o fim de semana favorecendo
a chuva na sexta e no sábado.
Domingo as condições de chu
va se mantêm, mas com menos

força que nos últimos dias.
Para o final do mês o Ciram

prevê avinda de uma nova frente
fria que traz com ela mais possi
bilidade de chuvas até os primei
ros dias de dezembro.
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TRANSPORTE COLETIVO

Bilhetagem eletrônica a caminho
Concessionária vai começar os testes do novo sistema no dia lOde dezembro
JARAGUÁ DO SUL

O mês de dezembro será de
cisivo para a Viação Canarinho.
É que a partir do próximo dia
1°, segunda-feira, a população
jaraguaense começa a perceber a
tão prometida bilhetagem eletrô
nica como algo real. Toda a frota
urbana recebe, até o final de no
vembro, 110 validadores - equi
pamentos instalados dentro dos
ônibus para a operação do novo

sistema de transporte coletivo.
Após a implantação, motoris

tas, cobradores e funcionários da
concessíonária são os primeiros a

utilizá-lo. Ao invés de entrar nos
veículos pela porta de trás, eles
devem atravessar a catraca por
tando um cartão como qualquer
outro passageiro, porém continu
am não pagando pela viagem. A
primeira fase dos testes segue por
duas semanas.

Depois disso, a Canarinho
coloca em prática a etapa poste
rior. Ela serve aos usuários com
mais de 60 anos de idade. Eles

ssam a usar o Cartão Sênior.
O primeiro lote contempla 500

pessoas e a distribuição tam
bém deve acontecer no início
de dezembro. Vale lembrar que

a adesão à novidade não é obri
gatória. No entanto, quem não

participar precisamostrar a car
teira de acesso livre na entrada
do ônibus e não ultrapassar a

catraca. Já os demais, poderão
se sentar em qualquer banco do
veículo e descer pela porta de
trás. Além disso, a medida gera
maior controle das linhas dis
poníveis e, por conseqüência, a
melhoria do serviço, conforme
Rubens Missfeldt, gerente ope
racional da empresa.

Ao contrário dos idosos, os

estudantes só fazem o cadastra
mento e recebem o cartão em

fevereiro de 2009. Antes, pelo
menos, dois usuários de cada
destino abrangido pela Viação
ajudam na avaliação da bilheta
gem eletrônica. Eles vão ganhar
o bilhete carregado de créditos
(assim como os de celulares
pré-pagos) e fazem o papel de
passageiros comuns que pagam
pelo transporte. Caso todos os

testes indiquem que o sistema
funciona normalmente, a im
plantação estará finalizada nos

primeiros meses de 2009.
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Canarinho vai disponibilizar diferentes tipos de cartões recarregáveis

10 Df DEZEMBRO
• InfGio da operação do si�ema com

funcionários da Canarinho
• PQssível distribuição do Cortão Sênier
• li amento de motGrista� e cobradores

JANEIRO DE 2009
• .Recadastramento dos usuários com
direito à grg�vidade Ai!
I" -
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FEVEREIRO DE 20098 DE DEZEMBRO
• Transferência dos banco�.�e dados d.9s empresasque • Recadastramento de estudantes

KELLY ERDMANN

Usuários ainda
esperam a obra

Implantação da bilhetagem
independe de novo terminal
JARAGUÁ DO SUL

Segundo o gerente opera
cional da Viação Canarinho,
Rubens Missfeldt, os atrasos
na construção do novo termi
nal urbano de ônibus não
influenciam a implantação
da bilhetagem eletrônica.
Isto porque os veículos e os

validadores são todos moni
torados por GPS (Sistema de
Posicionamento Global).

No momento da integração,
o usuário só poderá embarcar
com a mesma passagem caso o

equipamento indique que ele
não pretende retornar ao destino
da partida. A pessoa terá alguns
minutos de tolerância após o pri
meiro embarque para continuar
a viagem. O tempo varia confor
me a linha utilizada, mas a mé
dia será de meia hora.

Apesar das modificações no

serviço de transporte coletivo,
Missfeldt explica que nenhum

Os tapumes envelheci
dos colocados no entorno do
terreno que deve servir ao

novo terminal de urbano de
ônibus de Jaraguá do Sul de
monstram a atual situação do
projeto. Por enquanto, o local
não abriga qualquer indício
de obras e o cenário revolta
os passageiros.

De acordo com a fonoaudió
Ioga Luciana Leite, 35, os usuá
rios merecem a construção. "É
uma vergonha estar atrasada.
Só temos uma empresa na cida
de e ela deveria fazer o melhor
serviço", enfatiza.

Até agora, a Canarinho
cumpriu parte do contrato
assinado com a . Prefeitura,
instalando 180 abrigos e 11
mini-terminais no municí

pio. Resta ainda o terminal,
a bilhetagem eletrônica, pes
quisas e o plano de divulga-
ção e informação social. Rubens Missfeldt: terminal não interfere em nado no bilhetagem eletrônico

reajuste no valor do passe está
sendo estudado, pelo menos', por
enquanto. Os aumentos ocorrem,
de acordo com o gerente, devido
aos insumos da operação, entre
eles o preço do diesel.

Quanto ao novo terminal,
ele disse não ter qualquer in
formação. A reportagem do O
Correio do Povo tentou entrar em
cantata com Eduardo Marquardt
por dois dias seguidos, porém, o
procurador do município estaria
com a agenda repleta de reuniões
e não atendeu a reportagem para
falar sobre o assunto.

Há quase trêsmeses, a Prefei
tura multou a empresa em R$
370 mil pelo descumprimento
de parte do acordo de conces

são que garantia a entrega da
obra para o dia 10 de setembro.
Antes, óutros prazos já haviam
sido protelados e nada havia
acontecido apesar das ameaças
de quebra de contrato.
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Juíza denuncia
21 pessoas
JARAGUÁ DO SUL

A Operação Game Over,
detlagrada pelo Ministério Pú
blico no último dia 3, resultou
em duas denúncias contra
21 pessoas, que estão sendo
investigadas. As denúncias
foram recebidas pela Juíza da
Vara Criminal de Jaraguá do
Sul, Patrícia Nolli. A partir de
agora inicia a ação penal. Sete
acusados estão presos preven
tivamente e só poderão ser

liberados por meio de. hábeas
corpus. Os demais investiga
dos respondem em liberdade.

Os acusados foram denun
ciados pelo Ministério Público
de Santa Catarina pela prática
de corrupção passiva e ativa,
prevaricação (deixar de cum

prir obrigações profissionais),
advocacia administrativa (pa
trocinar interesse privado pe
rante a administração pública),
falsidade ideológica, violação
de sigilo profissional, formação
de quadrilha, contravenção do
jogo de bicho, crime contra a

economia popular e lavagem
de dinheiro.

HomemfazBO
por preconceito
SCHROEDER

O pedreiro Gilmar de Oli
veira, 35 anos, registrou ontem
um boletim de ocorrência por
acreditar ter sido vítima de pre
conceito num supermercado
do município. Gilmar contou
que procurou pela gerência
para se informar sobre compras
com cheque de terceiro e disse

que tinha restrição no CPE Se

gundo o pedreiro, a funcioná
ria disse que, por conta da pen
dência, a compra com cheque
poderia ser efetuada somente
se o cheque fosse de um cliente
com cadastro no estabelecimen
to. Gilmar conta que trocou o

cheque com um conhecido ca

dastrado no inercado, mas que
mesmo assim não pôde fazer
as compras. ''Disseram que era

para trazer o dono do cheque.
Voltei com a proprietária, mas
não pudemos comprar. Acho

que isso aconteceu porque sou

negro", comentou.
A gerência do supermerca

do negou que tenha ocorrido
preconceito. Informou que o

local aceita cheques de terceiro
somente se o portador não tiver
registro. no SPC e for cadastra
do no mercado.

HOMiCíDIO
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Mulher esfaqueia o marido
Fátima dos Santos matou Adão da Cruz e depois tentou suicídio

Adão Pereira do Cruz (dentro do ambulância e no detalhe) foi assassinado durante uma discussão com o esposo

13 homicídios ....neste ano
Neste ano, Joroguá do Sul já foi

palco de oito homicídios: Voldeci
Moto, 37 anos (janeiro); Rosilene
Kisner, 42 (fevereiro); Eduardo do
Cruz, 15 (março); Everson Moreno
do Silva, 20'(abril); Gilmar Schwartz,
52 (agosto); Amauri da Costa, 42

(agosto); e Alexsandra Spíndola,
22 (outubro). Em Guaramirim fo
ram três: Adõo Pereira da Cruz, 30,
Carlos Cassani Cunho, 42, e Paulo
Chanorski, 28. Em Corupá morreram

dois: Herta Zelmer, 76 (outubro) e

Valter Gorkisch, 75 (no dia 10).

assim que saísse do hospital e
em seguida, iria para o Presídio
Regional. Até o fechamento des
ta edição, no final da tarde de

ontem, ela não tinha recebido
alta do hospital. Fátima respon
derá por homicídio e, se conde
nada, poderá cumprir pena de
12 a 30 anos de prisão.

O filho de Adão, que tem

quatro anos, poderá ficar sob
a guarda da mãe, que mora em

São Domingos (Oeste do Esta

do). Ele morava com o casal há
seis meses. Até o fechamento
desta edição, a reportagem não
localizou os conselheiros tute
lares de Guaramirim.

GUARAMIRIM

Uma briga de casal terminou
de forma trágica ontem, naEstra
da Bananal do Sul, em Guarami
rim. A auxiliar de produção Fá
tima dos Santos, 31 anos, matou
o marido Adão Pereira da Cruz,
30, com uma facada no peito,
por volta das 13h. Em seguida,
ela tentou se suicidar com uma

facada no tórax. Fátima foi le
vada para o Hospital Santo An
tônio e não corre risco de vida,
pois a facada foi superficial.

O crime aconteceu depois
que Adão voltava de um almo

ço na casa do cunhado, Antô
nio dos Santos, 37, que fica há
poucos metros da residência
do casal. Assim que chegou em

casa, Adão e Fátima começaram
a discutir. Antônio conta que foi
avisado pelo filho sobre a briga e

correu até a casa para tentar acal
mar os ânimos. Porém, quando
ele chegou, o trabalhador rural
já havia sido esfaqueado.

"Eu quis pular a janela para
entrar na cozinha, mas não deu
tempo", lamentou. Antônio
lembra que o cunhado andou

alguns metros depois de ser es

faqueado, até cair na sala. Em
seguida, Fátima acertou o pró
prio tórax com a faca, mas não
chegou a fazer um ferimento
mais profundo porque Antô
nio a impediu. "Eu vim por
trás e segurei o braço dela. Aí
eu disse: Viu só o que você fez?
Agora você vai presa", relatou.
Em seguida, Fátima começou a

chorar e desmaiou.
De acordo com aPolíciaMili

tar, Fátima seria conduzida à de
legacia para prestar depoimento DAIANE ZANGHELINI

Casal enfrentava problemas na relação
Parentes dizem que Fátima era ciumenta e teria agredido o marido na véspera do crime

Um relacionamento contur
bado. É assim que o trabalhador
rural, Antônio dos Santos, defi
ne o casamento de cinco anos

entre a irmã, Fátima dos San
tos, e o cunhado Adão Pereira
da Cruz. Antônio conta que a

� relação sempre foi difícil e que
� eles ficaram separados por um

� tempo. "Eles discutiam bastan
� te. A Fátima sempre foi muito
,§_ ciumenta", afirmou.=>

� Antônio disse que a auxiliar
'� de produção chegou a agredir o

- Fátima-dos Santos, ,mulher de Adão . marido fisicamente durante uma

discussão, na noite de quarta
feira, véspera do crime. Adão
registrou boletim de ocorrência,
passou a noite na casa de um vizi
nho e decidiu que eramelhor sail'
de casa. Depois de almoçar no
cunhado, ele iria pegar as coisas
esemudar.

''Ele estava aqui em casa, al
moçando. Foi quando a Fátima
ligou pra ele ir conversar com ela.
Eu disse que era melhor ele não
entrar em casa, masmesmo assim
ele entrou", disse Antônio. Adão
tinha um filho de quatro anos, do

primeiro casamento. O casal não

chegou a ter filhos juntos. Ambos
são naturais de Coronel Martins,
no Oeste do Estado. O velório do
agricultor acontece hoje à tarde,
em São Domingos.

Um caso semelhante ao de
Bananal do Sul aconteceu em fe
vereiro deste ano, no Bairro Três
Rios do Sul. A zeladora Rosilene
Ana Kisner, 42 anos, foi assassi
nada a facadas pelo marido, RlU
lino Mendes da Silva, 42, na Rua
Waldemar Rau. O agressor se sui
cidou em seguida.:
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PRIORIDADES
Quando somos crianças, queremos uma bolo, um pirulito, um brinquedo, uma roupa, uma
bicicleta. Quando somos adolescentes, nós queremos o tênis de marco, o jeans do modo,
o gatinho mais bajulado, o amigo mais popular .. Quando mulheres feitos, queremos nos

format tmbalhar em um bom emprego, com um ótimo solário, comprar nosso corro (antes
mesmo do cosa próprio), conseguir um bom partido e ser muito paquerado. Quando mu

lheres maduras, nós ainda queremos o bom emprego e o bom salário, mos queremos um
marido companheiro, filhos saudáveis, uma coso confortável, vizinhos tranqüilos, uma
poupança no banco, família reunido no domingo. Nado disso é novidade, todo mundo
sobe que o amadurecimento traz os verdadeiros prioridades do vida. Tudo isso para
dizer, que sinto saudade quando meu pai não me ligo, que minhas orações noturnos
se fortaleceram e são constantes, que me incomodo precisar pegar meio dia de folgo
no trabalho, que preciso pensar se compro o vestido ou o sofá .. E por aí vai. lembro com

corinho do infância, do adolescência e do mulher jovem. Mos admiro o responsabilidade e

sensibilidade adquiridos com o tempo. Sem paranóias, só tende o melhom[

1I1�ANÇA .

Conversando com dois amigos, percebi
que eles estavam mais tímidos do que
de costume. E no momento em que uma

_ amigo esqueceu o timidez e começou o

falar abertamente, o outro o interrompeu:
"Püru de contar intimidades. Não perce
be que tudo o que falamos aqui amanhã
pode estar no jornal?" Porei minha cerve

ja o meio cominho dos lábios e os mondei
cotar coquinho. Antes de ir embora, virei
nos calcanhares e provoquei maldosa
mente: "Acho bom vocês lerem o coluna
de sexto, seus bobões (risada de bruxo)!"

BAIXINHAS
Dizem que os melhores perfumes estão nos

menores frascos. Mos isso não ajudo em

nado o elevar o auto-estimo (nem mesmo

os centímetros) dos baixinhos. Elos estão
sempre inventando um solto alto e buscan
do dicas de como parecer mais alto. E se,
junto com o tamanho, o largura também é
um problema, elos coem no choro o coda
produção. Meninos pequeninos, aqui vão
algumas dicas: Vestidos! Até meio coxo, ou

longos, com um decote em "v" alongam o

silhueta quando usados com soltos altos de
bico fino. Vestidos tomara-que-caia são per
mitidos desde que você prendo os cabelos e

deixe o pescocinho à mostra. Poro quem não
consegue usar solto, o solução são sapati
lhas afunilados nos dedos ou rasteirinhas
de tiras finos. À primeira visto pode parecer
bobagem que pequenos detalhes façam o

diferença. Mos, realmente fazem. Aposte!

PREGUICINHA
Vamos ver se você tem pre
guiço de ficar bonito? Se você:
Pinto o cabelo apenas quando
tem algum. acontecimento;
acho que perfume é apenas
poro dotas especiais ou para
o noite; foz suo sobrancelha
apenas quandi' os fios estão
foro do lugar; foz os unhas
apenas poro formaturas, casa
mentos ou primeiro encontro
com o "filézão" que você fis
gou; posso hidrotante no corpo
apenas quando o pele resseco;
tira o buço apenas quando al
guém falo com você sem tirar
os olhos do seu "bigodinho"...
SIM, VOCÊ É UMA BELA PRE
GUiÇOSA. Hora de começar o

lembrar mais de você. Não
apenas para os outros. Mos
para você mesmo, poro que se

sinto bem e mais bonito, com
muito mais freqüência.

NOVO MEMBRO�+�';;
.,

.

,

Eu e meu filhote estornos pensando
em um novo membro poro integrar
nosso família de dois. Não, não é
um pai poro ele. Nem um irmãozi
nho, concebido pelo Gasparzinho, o

fantasminha camarada. Pensamos
em comprar um belo cachorrinho, já
que no coso novo teremos um espaço
bem grandão. Ah! Eu já falei que vou

deixar o vida de apartamento? Pois é!
Teremos uma casinha fofo, com gra
mado, quartos grandes e quintal! E
agora, um cachorrinho. Aceito suges
tões de nomes. Vai ser menino, ok?

EQUILIBRIO
Você tem o hábito de pintor o cobe
leira em um tom mais cloro do que I
o natuml? Pois, lembre-se que o suo

'

sobrancelha permanece "virgem".
Poro equilibrar o cor entre o cabelo
tingido e o sobrancelha, você pode
aplicar uma quantidade mínimo de
corretivo no sobrancelha e espalhar
com uma escovinha ou pincelzinho.
Elo vai ficar ligeiramente mais cloro.
E se houver alguma folha no sobran
celha? lápis de olho, passado cuida
dosamente. Truques e mais truques.

BISCOITO ,DA SORTE -

LINDO, MAS...
lembram daquela minha amigo que vive no internet, o coço de um marido? .

Pois é. Elo conheceu mais um. Eu já havia visto algumas fotos quando eles
ainda estavam apenas no contato virtual. Confesso que duvidei que ele fosse
real, tamanho o beleza do criatura. Mos é real. Elo mesmo me apresentou o

fulano. lindo! E quando ele abriu o boca poro me cumprimentar, lembrei do
Tetê Espíndola. A voz dele era fininho, fininho. Horrível. Juro que me controlei
poro não pedir que ele contasse seu maior sucesso:

"

... Coso do ocaso bem
marcado em cortas de tarô, oh, oh, meu amor, nosso amor estava escrito nos

estrelas, tova sim ...

"

VAZA LÚ!
Mos que coisinha mais chato essa super exposição do luana Piovani! Já está me

dando nos nervos. A cada semana é um novo barroco, um novo trouxa e novos

palavrinhas do coitadinho. Sem contar no dedo podre que o infeliz tem pro
arranjar namorado. A mulher parece que gosto de sofrer. Como se não bastasse,
elo não consegue ficar dois dias sem U!l1 homem do lodo. Mulher que gosto de
levar bifa tem que fazer boxe. Ora essa!

Pronta poro mais um did?

ROUPAS FEM!NINAS·ACESSÓRIOS

-.' I , I I
• Brincos. Sou realmente
apaixonado por esses pendurica
lhos maravilhosos. Pérolas (falsos
tá?), argolas, penas, bichinhos,
dourados ou prateados. Não con
sigo o ver como um acessório. Pro
mim, ele é indispensável. Contei
48 pores nos minhas caixinhas.
E sempre quero mais. Vão me

mondar um presente de Notal?

• No Texas, o pastor de uma

igreja incentivou seus fiéis o

praticarem sexo diariamente,
como formo de reforçar o união
espiritual entre um casal. Porém,
o regra só se aplico às pessoas
casados (com o respectivo parcei
ro, óbvio). Penso que os homens
podem jogar sujo diante do enxa

queca "delas". Não centmriur um
servo de Deus é um bom começo.

• Um italiano conseguiu o

divórcio com o argumento de
que suo sogro não parou de
lncemedé-lo 00 longo de quatro
meses de casamento. Ele disse
que não acreditava em histórias
e piados sobre sogros, mos
mudou de idéio e agora só coso

de novo se for com uma órfã. Se
o modo pego ...

• Bah, Editora deste jornal, sei
que tu és gremista e te respeito
por isso, tchê. Mos será que
podes colocar num cantinho
escondidinho esse trechinho?:

"

... Glória do desporto nacio
nal/Oh, Internacional/Oue eu

vivo o exaltar...". Foz porte do
simpatia. Obrigado, guria!
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Na tentativa de dar uma

lição em Manu que começa a

se comportar de maneira mais
atrevida depois de se aproxi
mar de Sabiá, Dodi vai se su

perar . Na cena, que vai ao ar

no próximo dia 25, Dodi vai
humilhar a amante ao tranca
la no canil. Mas o feitiço vai
virar contra o feiticeiro. Halley
escuta os gritos deManu e a li
berta. A ex-garota de programa
resolve, então, contar tudo o

que estava escrito na carta de
Cilene. Ao saber que é filho
de Donatela e Marcelo, Halley
conclui que é irmão de Lara
e fica atordoado. Ele vai tirar

satisfações com a mãe adotiva,
mas ela não conta que Lara, na
verdade, é filha de Dodi.

Halley resolve, então, ter
minar seu namoro, mas sem

contar a Lara a verdade. Num
jantar, ele aproveita que Flora
e Irene estão a toda hora res

saltando sua origem humilde
para explodir. Diz que não ser

ve para namorar Lara, termina
tudo e vai embora.

Depois de descobrir que
Donatela é sua mãe, Halley
vai até a casa de Zé Bob em

busca de mais informações.
Chegando lá, ele vê uma foto
de Donatela ao lado do jorna
lista. Zé Bob revela então que
sua mãe está viva e que Diva,
a mulher que salvou sua vida,

é, na verdade, Donatela. O re

pórter só não conta que Lara é
filha de Dodi.

Essa tarefa caberá à própria
Donatela. Preocupada com o

sofrimento do filho, ela vai ao _

encontro do rapaz e conta que
ele está livre para amar Lara.
'Mãe e filho têm, então, uma
emocionante conversa (leia o

diálogo abaixo).
Eles vão às lágrimas no pri

meiro encontro como mãe e fi
lho: Halley: É uma grande iro
nia isso tudo. Pensar que não
saí da barriga da Dona Cilene,
que eu vim da sua barriga.

Donatela: Você é o Mateus.
Fui eu que te dei esse nome

por causa de São Mateus.
Você foi o bebê mais amado
e desejado que existiu na face
da Terra. ( ... )

Halley:Tudo podia ter sido di
Jerente, mas não foi. Hoje eu sou

esse cara aqui, o filho da Cilene,
o garoto criado num bordel.

Donatela: Sei que talvez
você nunca vai me enxergar
como mãe, mas, mesmo assim,
queria poder participar de sua

vida, sem que seja à distância.
Por que eu vou amar sempre
aquele meu bebê que nasceu

grande, com quatro quilos.
Donatela se aproxima e

pede um abraço. Halley resis
te, mas logo abre a guarda, e

os dois choram juntos.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Convite pem
um casamento

Vindo da Índia, chegou a mim um convite para
uma festa de casamento. Era da irmã de um amigo
que realizei enquanto estive na Índia no ano passa
do. Ihfur, o seu nome, émais um daqueles simpáticos
personagens que jamais esquecerei. Foi uma espécie
de guia enquanto estive por lá. Ele é muçulmano e

vive na montanhosa e de sem igual beleza, região da
Caxemira, ao norte da Índia. O povo desse lugar, pre
dominantementemuçulmano, vive em conflitos com
o governo indiano - sonham com uma independên
cia que nunca chegará. O casamento de um filho é o

maior marco na vida de uma familia muçulmana. O
rapaz se casa aos dezoito ou vinte, amoça se case aos

dezesseis ou dezoito. Eles não entendem que alguém
passou dos trinta anos de idade e ainda não casou.

Além do mais, alguém que está casado e não tem

filhos. Casamento nesse mundo significa ter filhos,
muitos filhos. Conforme o alcorão, oito filhos é o ide
al, e deixa o casal mais próximo de Alá - o deus mu

çulmano. Via e-mail soube que a irmã de Ihfur está se

casando com um distante primo que ela nunca havia
visto antes. Casar com um parente é considerado mais

seguro pela familia. Quem arranjou o casamento foi a
mãe do noivo. Ela veio conhecer sua irmã analisando
a beleza e qualidades da moça. As qualidades consis
tem em analisar se a moça é educada e esforçada nos
trabalhos domésticos. No e-mail Ihfur demonstrou
euforia ao dizer que seu pai vai receber três vacas,

quinzé ovelhas, e mulas (não especificou a quanti
dade) e dinheiro em-espécie como "pagamento" pela
noiva concedida.

Nas cerimônias de casamento que presenciei na
Índia, as noivas nunca transmitiram vontade própria
de estar ali, diante. do seu futuro marido. Mas sabem

que são obrigadas a aceitar aos desejos dos pais - cos

tume aprendido da mãe e avó. O maior líder con

temporâneo da Índia, Mahatma Gandhi respondeu
o seguinte quando interrogado a respeito da tradição
dos casamentos arranjados, sem um namoro prévio:
"Vocês do ocidente, quando casam o amor termina.
Nós na Índia, quando casamos o amor começa". As
cerimônias muçulmanas de casamento são sempre
uma "viagem" aos preceitos que temos desta festa.

Depois da cerimônia religiosa, quando os noivos se

conheceram, mas ainda não se beijaram, eles levam
os convidados aum salão para as comemorações. Pas
sam a festa inteira separados. Um pano divide o am

biente. De um lado o noivo, com os homens, do outro,
a noiva com as mulheres. Exceto o noivo e os pais,
nenhuma outra pessoa circula pelas duas salas. To
das as mulheres ficam sentadas no chão, lado a lado,
cabisbaixas e comendo frutas secas - damasco não

pode faltar. No lado dos homens, a alegria, a diver
são e a música. Ao som de um violão e uma sanfona;
dançam entre si, pulam, caem de bêbados - mesmo

sendo o álcool proibido entre osmuçulmanos. Não há
qualquer interatividade entre eles e elas. Nem sequer
o noivo dança com a noiva. Nunca é fácil, ao fim da
festa, convencer amoça a desfilar num cavalo branco
ao lado do seu noivo. No fim de um casamento, amãe
do noivo, respondeu-me: 'Agora ela só volta a visitar
seus pais com uma criança nos braços. E todos nós
torcemos para que seja um menino". De acordo com

a as tradições islâmicas, após o casamento a noiva vai
morar com familia do noivo.

VARIEDADES��������-

• Cine Shopping 1
• 007 - Quatum Of Solace (leg)
(14h30, 16h40, 19h, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Amigos, Amigos, Mulheres II porte (leg)
(17h - seg, ter) (15h, 17h - quo, qui, sex. sob, dom)
• As Duos Faces do lei (leg)
(19h10, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Noites de Tormento (l�g) (15h;- quo, qui, sex,
sábado, dom) (17h - togq� os dias)

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

• 5
• Coso doMôe Joana (leg)--_............

{14fi4D,U�, 19h30, 21h30 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Os Mosconautos (Dub) (15h - quo, sob, dom)

• Cine Cidade 3
• Corrido Morlol (leg� (15h - seg, ter, qui, sex)
(17h, 19h,21 h - todosos dias)

• Cine Mueller 1
• Os Estranhos (leg)
(14h, 16h, ISh, 20h, 21h -todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Ensaio Sobre o Cegueira (leg)
(14h15, 19h - todos os dias)

WCine Neumorkt 6
• o finlre Nós (Leg)
(14.h3�\ D; 19h1O,21hl0-todosos dias)

ovo

Não use o caratê
como uma arma
No Ilha de Kyushu, três homens

aprendem caratê sob os olhos atentos
do sensei Shibahara, um mestre dos ar

tes marciais que ensino: "nunca ataque
usando o caratê como armo". Ouando o

Polícia Militar chego poro expulsar os

homens do ilha, os três alunos têm que
entrar em açõo.

Bem sucedido
em sua dieta

Continuar magro sempre: isto seró

possível. Este é o primeiro livro que apli
co os benefícios comprovados do teropia
cognitivo poro dietas de emagrecimento.
Atrelado o qualquer dieta adequado, o

programo de seis semanas oferece os

ferramentas poro pensar diferente e

fazer mudanças comportamentais poro
emagrecer e manter o perda de peso.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Flor de lys diz o Heitor que o falso Liu pode estar
com o outro boneco. Edilza diz o Zé Boneco que
luli está torcendo por ele. Matilde poro se en

contrar com Diego. Júlio converso com Matilde
e diz que está apreensivo em relaçôo o Evondro.

Diego aparece com Motilde no El Choporrito e o

apresento o todos. Alaor vê Motilde e comento

que o novo família de Diego é milionário. Heitor
conto poro Lívia sobre o pen drive e os quatro
bonecos que podem ser o chove poro acessar o

conto de um bilhôo de euros.

TRÊS IRMÃS
Suzana elogio Xande e Eros fico com ciúmes.
Sueli converso com Violeta. Woldete os espiono.
Glauco desconfio de Woldete. Neuza e leonora
se estranham quando Orlando percebe que os

duas possuem o mesmo colar. Nelson e leonora
conversam no gabinete e ficam constrangidos
com o entrado de Violeta. Virgínia e Waldete
conversam sobre o môe verdadeiro de Suzana.
Suzana pergunto o Woldete o porquê de tonto
interesse em suo vida. Violeta encontra uma

notícia sobre. o herdeiro desaparecido com o

foto de Duda.

A FAVORITA
Floro finge estar magoado e vai poro coso. Ire
ne se desculpo com Floro e pede que elo nôo

fique magoado. Zé Bob vê que Floro roubou seu

celular, Donatela surge e aviso que Floro quase
o viu. leo, embriagado, invade o restaurante e

revelo o segredo de Stela. Zé Bob conto para
Tuco que Donotelo está vivo e escondido em suo

coso. Dodi procuro Baiano e pede poro ele ligar
poro Zé Bob. Baiano marco um encontro com o

jornalista em uma obra. Zé Bob diz o Donatela

que vai encontrar Baiano e elo desconfio.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO'
Ferraz mondo Diana entrar no corro. Diana des
maio 00 ver que Ferraz e Rodolfo sôo vampiros.
Ferraz morde Diana. Érico propõe uma trégua
entre elo, Viviane, Teófilo e Pochola. Elo diz que
eles devem se unir poro encontrar Ágata e Eu

gênio. Viviane e Teófilo nôo fazem um acordo.
Vivione empurro Érico, que cai. Teófilo checo o

pulso dela, mos nôo responde. Cris beijo Iara.

EugêniO e Ágata vêem o casal e correm atrás
deles. Bianco se transformo em vampiro. Simo
ne ainda nôo vê e se aproximo de Bianco.

CHAMAS DA VIDA
Guilherme pego o exame do môo de Miche
le. Ele, descontrolado, diz que só quer abrir o

exame. Michele obre o envelope e diz que nôo
deu nado-llo exame. Guilherme olho e fico feliz

que deu negativo o HIV. Andressa, Docinho e

Roberto vôo II delegacia poro ver o depoimento
de Lipe no frente de Vivi. Telmo vê que Manu
está furtando um corro. Telmo tento falar com
Manu. Uma bolo vai poro o ruo, Gabriel corre
poro buscar. Junior corre e consegue tirar Ga
briel do frente do corro, mos ele é atropelado.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade dos emissoras).
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Augusto descobre

que Diva é Rosana
Augusto César de "A Favorito" vai cair
no real no próximo dia 3. a roqueiro
posso o noite com quem acredito ser

o enfermeiro Mirando - que no verda
de é Diva ou Rosano, suo ex-mulher
- e tem uma sensação estranho, como
se já tivesse tido aquela experiên-
cia antes. Elo revelo ser o Rosano
Costa. Shiva também fico sabendo do
verdade, revoltados, os dois mondam
Diva embora.

Irmão de Madonna
a insulta em livro
Christopher Ciccone, irmão do cantora

Madonna, afirmo que o estrelo pop "é
tirânico e ridículo, uma rainha mal
vada". a autor do livro "life with my
sister Madonna" ("A vida com minha
irmã Madonna"), foz um retrato do
"rainha do pop". Ciccone afirmo que
foi Madonna que transformou o rela
cionamento deles, 00 tornar público
seu homossexualismo nos anos 90
sem pedir permissão.

Famosos falam
de aposentadoria
Nicole Kidman e Angelina Jolie, o
cantor Chris Martin e o jogador, Ro
naldo todos bem-sucedidos em suas

profissões, possuem fomo mundial e
uma conto bancário multimilionário,
estão pensando em se aposentar.
Angelina e Nicole querem cuidar mais
dos filhos. Ronaldo não decidiu se

vai poro o Flamengo e Chris Martin
disse que os cantores não deveriam
trabalhar depois dos 33 anos.

SUDOKU

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

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

a tempo tende o ficar mais fechado com

condições de chuva persistente e significativo,
com possibilidade de trovoados. Temperatura
mais elevado.

� J�l'�gmí do Sul e Região

SOLUÇÃO
NOVA CRESCENTE CHEiA MINGUANTE

HOJE SÁBADO DOMINGO SEGUNDA

MíN: 16° C MíN:16C O MíN: 16° C MíN: 16° C
MÁX: 22° C MÁX: 21° C

.

MÁX: 22° C MÁX: 22° C
Chuvoso Chuvoso

I f r r r

Chuvoso Chuvoso

L� LEÃO

�,:> (22/7 _o 22/8)
.: '} Questoes como

..-;) � identidade, auto
estimo e auto afir

mação estarão sendo revistos
durante os próximos trinta dias.
O amor e o relacionamento com

os filhos, coso os tenho, possam
por uma fase de reavaliação
serão bastante fonalecidos.

lSI ÁRIES

4:�' (20/3 o 20/4)
O sol entro em sag i

� [ tário, signo de fogo
como o seu. Essa

energia dinamizo teus desejos
e fonalece tua identidade. Fico
mais cloro quem você é e o que
quer do vida. Por isso, todos os

decisões tomados serão basea·
dos no suo verdade.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Com o entrado do
sol em sagitário
todos os formos de

relacionamento estarão favore
cidos hoje. Parcerias pessoais
ou comerciais passarão por
uma reciclagem até que encen

trem o certo equilíbrio. Procure
controlar o excesso de energia.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Suo mentee
capacidade de
reflexão estarão

mais claras. A tendência é que
o panir do organização de seus

pensamentos você consigo colocar
em andamento alguns de seus
projetos. Mos não espere por
frutos imediatos. Alie-se 00 tempo.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Você começo uma
fase de mudanças
e questionamentos.

Suas emoções estarão mais

profundos e muitos coisas serão
deixados poro trás. Investimen
tos e negócios de longo prazo
também estarão favorecidos
durante os próximos trinta dias•.

r--"
CÂNCER

�.........._. (21/6 o 21/7)
;��!� Durante os próxi·
: ; mos dias você terá

oponunidade de
mudar o relação com trabalho.
Deixe o ansiedade de lodo e

tranqüilize-se. Ótimo fase poro
organizar-se e começar um bom

programo de dieta e exercícios.
Não deixe suo saúde de lodo.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Você está voltado
pora os aquisições
materiais e projetos
profissionais que

possam incrementar o vida finan-
ceira. Vá em frente, os energias
estão favoráveis para qualquer
investimento. Só espere pelos

. ftiJtos o panir do ano que vem.

rIf
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Pode haver tensão
no vida familiar.
Coso isso acon-

teço procure investigar o que
deve ser mudado. Evite os con

frontos, existe o tendência de
brigas que não levarão o nado.
Procure suo melhor q'ualidade:
a capacidade de raciocínio.

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
Com a entrado do
sol em seu signo
você inicia seu

now ano astral com a influenaa
de mercúrio e mane. Isso pode ser
bom ou ruim, depende só de você.
Você tem nas mãos um poder de
fogo e isso significa muito. Você
escolhe: construir ou destruir.

CAPRICÓRNIO
(22/12 ÍI 2011)

"..[. Com o entrado do
sol em sagitário
você inicia o fase

de menos energia. Faço o que for
necessário, mos com moderação.
Se o baixo astral pegar você,
não permita. Esta é uma fase de

reawliação do ano astral que está
ficando para trãs.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA. 21 DE NOVEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

21/11
Adriane Schroeder
Alirio José Fenske
Casemiro Kroegel
Clovis Marquardt
Elenirto Kuchenbecker
Francisco dos Santos Tavares
Francisco dos Santos Tavares
Junior

H�rmani Gonçalves Junior
Ivonete I. Neves
Jean'Leandro Karsten
Jeferson Petry
Loreci Ap. Danielinski
Maicon Daniel Freedmann
Maristela Mannes Sardagna
Marli S. Panstein
Marlise Junkes Schuster
Merci de Mello
Narta Regina S. de Matos
Osni Nagel
Reinoldo Schulz
Rosa Maria Sarti
Rubia Mara Jeikoski
Sara Stefani Pacheco
Selena Stefane Pacheco

Sergio Luis S. Schwartz
Valdino revillo
Veni Einge
Werner Marquardt
Wilson de Oliveira Souza

DIVIRTA·SE

Traiçoeiro
Um ladrão com uma armo entro em

um banco e exige todo o dinheiro do
caixa. Uma vez com o dinheiro no mão
ele se viro, olho fixamente poro todos
os pessoas no banco. Pára em frente o

um cliente e pergunto:
- Você me viu roubar este banco?
- Sim, eu vi.
a ladrão atiro nele, matando-o
instantaneamente. Depois se volto
poro um casal parado o seu lodo e

pergunto 00 homem:
- Escuto aqui coro, você me viu roubar
este banco?
- Eu não, mos minha mulher viu.

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Você estará mais
reflexivo e pensan
do o que poderio

ser feito para sanar os dificulda
des da sodedade. Seu verdadeiro
espírito aquariano estará mais
aflorado nos práximos trinta dias.
Novos amizades podem ajudar
muito nesse processo.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Você inicio uma

Y-'� ótima fase de
sucesso.Seus

projetos começam a serem vistos
e respeitados. Fase de colheita
dos frutos e de toda energia des

pendida. Expansão e reconheci· .

mento são os palavras da ordem
durante os próximos trinta dias.
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SÃO LUís

Aprovados no vestibular
Cinco alunos do Colégio Marista São luís conquistaram uma vaga na

PUC (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Os aprovados foram:
Geovani Filipe Renner, no curso de Publicidade, lucas Reschke Pavin, em

Jornalismo, Rafael Fronza Depiné, no curso Arquitetura e Urbanismo, Rafael
Rucinski, em Ciências Econômicas e Sandy Tuany Aguiar, em Farmácia.

FALECIMENTOS
Faleceu às 9h30 do dia 20/11, o Sr. Wem!elin Schmidt com idade de 72 anos, o sepultamento
será realizado dia 21/11, com saído do féretro do residência no ruo Arnoldo Pieske, em Três
Rios do Norte, seguindo poro o cemitério do mesmo localidade.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 67/2008
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço GLOBAL

OBJETO: O presente Edital consiste na contratação de pessoa jurídica para pres
tação de serviços de jardinagem e limpeza, a ser realizado nos pátios extemos dos
Postos de Saúde, Pamas, Policlínica, Caps I, II e III do município de Jaraguá do
Sul-8C, em conformidade com o Item 01 - Objeto e os Anexos, que são partes
integrantes deste Edital. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de
2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA
e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:00 horas do dia 04 de
dezembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Ja
raguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O
CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 13:10 horas do mesmo

dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos Orçamento
estimado para a contratação: R$15.000,00 (quinze mil reais). INFORMAÇÕES: A
íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Intemet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 17 de novembro de 2008.
CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoa!mente nos endereços a mim
fornecidos aos que ínteressar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Ofido para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03{lrês) dias úteis.

Prosocele: 91743 Sacado: TRADE MACHINE COMERCIO E IMPOR CNPJ: 09.359.2341000
Cedente: ESTAMPANORTE INDUSTRIAE COMERCIO DEAR CNPJ: 07.479.137/000
Número do Título: 677·1 Espécie: Dup!ícata de Venda Mercantil par Indicação
Apresentante: BRADESCO Dala Vencimento: 24/tOl2008 Valor: 2.537,50

Protocolo: 92431 Sacado: TTM INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GNPJ: 08.349.132/000
Cedente: KV tNDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
Numero do Tüulo: 28..Q1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlanle: HSBG BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 30110/2008 Valor: 280,00
Protocolo: 92440 Sacado: COM MAT DE CONSTR DAIANE LTDA CNPJ: 06.019.2451000
Cedente: LORENZETTI SA INDS BR�S ELETROM CNPJ: 61.413.282/000 <'
Número da Título: 201835-02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 0311112008 Valor: 257,12
Protocolo: 92578 Sacado: RAQUEL CRISTINA MODAS LTOA ME CNPJ: 09.401.838/000
Cedente: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SIA CNPJ: 17.184.037/000
Número do Titulo: 53490A Espécie: Duplicata de Venda MeroanUi por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 27/tO/2008 Valor: 455,10

Protocolo: 92678 Sacado: KeLLY NATSUMI TANAKA CPF: 047.576.869-86
Cedenle: HB GENDATAAG DE CURSOS LTDA CNPJ: 00.555.731/000

. �����t���ttclAI�2�6��gtl�1��gE�tcata de Venda�i!�������r�i'iô�gI2008 Valor 1t5.00
Protocolo: 92818 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL tNTELIGENTE LTDA GNPJ: 09.123.307/000
Cedente: VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.147/000
Número de Título: 05613·A Espécie: Duplicata de Venda MereantH por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 03/11/2008 Valor: 419.10
.. _._._ .. _._----.-._.... _._-_... _._._._._._. __ ._--------------_... _----_..

Protocolo: 92868 Sacado: LOJA DOS PRESENTES OLIVEIRA LTDA-ME CNPJ: 79.889.432/000
Cedente: CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 62.434.436/000

��:���I���lt�R'l���sg Espécie Duplicata d6:�..n���:lt&;�?�b"o"r�alo( 465,65

Protocolo: 92912 Sacado: MAISON VOILA CONCEPT STORE CNPJ: 09.405.005/000
Cedente: MALLAGUEl ARQUITETURA E ENGENHARIAS/S CNPJ: 07.458.541/000

���;��t���a��Jco DO�s�Ã�[�Aplicata de Venda ������g:;;����811°1/2008 Valor 1.200,00

Protocolo: 93027 Sacado: WALTER GUNTHER MOLLMANN CPF: 857.059.699-53
Cedenle: OESA COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ: 81.611.931/000
Número do Titulo: 4141767U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 21/10/2008 Valor 252.00
Protocolo: 93052 Sacado: DIONE DA SILVA CPF: 713.215.279-34
Cedente: SOLGAS COMPONENTES LTDA·EPP CNPJ: 05.453.637/000

�:;�����AJgg06�Otf��le��e: Duplicata de ve8�r.�:������� b��\c,'/�3g8 Valor 210.00

Protocolo: 93183 Sacado: ADELINO DAMASIO DE JESUS CPF: 310.995.059-68
Cedente: DACRIL- DISTRIBUIDORA LTDA- EPP CNPJ: 03.803.6361000
Número do Título: 54283/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 11/1112008 Valor: 172,84

Protocolo: 93245 Sacado: RAQUEL CRISTINA MODAS LTDA ME GNPJ: 09.401.838/000
Cedente: VALPARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES CNPJ: 73.258.3861000

���������i"l!A�g656g BR��AÀ Duplicata de Veng:�t���rn(0In1�iffJ��08 Valor 379,00

Protocolo: 93268 Sacado: TTM INDUSTRIA DE MAQUtNAS E EQUIPAMENTOS CNPJ: 08.349.132/000
Cedente: KV INDUSTRIA DE MAQUINAS LTOA
Número do Título: 29...Q1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASILSA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 07/11/2008 Valor: 280,00

Protocolo: 93302 Sacada: ADILIO INACIO ARNOLD CPF: 509.420.009·78
Cedente: PRODUTORADE CAL COLOMBO LTOA CNPJ: 76.212.877/000
Número do Titulo: 114762/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por lndlcação .

Apresenlanle: BANCO ITAU SA Data Vencimento: Oli10/2008 valor; 385,00

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

Jaragua do Sul, 21 de Novembro de 2008

VITRINE----------

Párticipe doEmpretec e Jaraguá.do Sul.
Iiertal'êça ê)ldesenvol\{&l>suGts

características empreendedoras.
Faça um programa que identifica e valoriza suas próprias qualidades pessoais.
Empre'tec é um método utilizado para idEmtificar e fortalecer as qualidades e talentos dos atuais
e futuros empreendedores, <,dim de torná-los mais competitivos. É mais que um programa de

capacitação comum, pois é voltado para as características pessoais dos participantes.
Afinal, tão importante quanto ficar de olho no mercado é olhar pra si mesmo primeiro,

INSCRiÇÕES CURSO

Cursos
do Senai

Bolsa de Valores
O Curso Aprenda Investir no Bolso

de Valores será realiiado nos dia 5 e 6
de dezembro, no sexto-feira, dos 19h
às 22h30, no sábado das 9h às 17h.
Basto ir no hotel Kayrós, em Jaraguá
do Sul. O investimento é de R$ 320 e

os universitários pagam R$ 290. Infor
mações pelo e-mail cursos@xpe.com.
br ou no site www.xpe.com.br.

A inscrição poro os cursos técni
cos do Senai vai até 17 de janeiro
de 2009. E a inscrição paro os cursos

superiores vai até 9 de dezembro.
Mais informações através dos sites
www.sc.senaLbr. www.mtosuperior.
com.br ou no telefone 3372-9500.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 17412008

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços de caminhão pipa, em perfeito estado de con

servação, manutenção e funcionamento, com motorista/operador e combustível,
destinado para serviços junto a Secretaria de Obras Públicas e Habitação, conforme
especificação do Item I do Edital eAnexo II - Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei
FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002,
de 03 de outubro de 2002. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$
8.960,00(oito mil novecentos e sessenta reais). DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 10:45 horas do dia 04 de dezembro de
2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CRE
DENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 11 :OOhs do mesmo dia, na
sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. INFORMAÇÕES:
A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Intemet no ende
reço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (Se), 17 de novembro de 2008.
CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

Entre 0l:.ltl'a5 coisas, você vai aprender a:

• Conhecer seu potencial empresarial e
pessoal, incluindo pontos fortes e fracos.

SHOW

Ursulla no Fort Beer
Hoje, o Fort Beer lounge Bar, de Jam

guá do Sul, recebe duas bandas. A partir
dos 23h30, Where I Belong, de Jaraguá,
e Ursulla, (FOTO) de Joinville. O valor do
convite é de R$ 5. Poro os interessados,
basta chegarem na avenida Procópio
Gomes de Oliveira, nO 1587, (próximo
a Duas Rodas). Informações no site:
www.fortbeer.blogspot.com.

LOTERIA

CONCURSO N° 1023

CONCURSO N° 881
03 - 01 - 09 - 13 - 21
26 - 31 - 39 - 44 - 49
58 - 62 - 66 - 61 - 11
1f1 - 80 ,-- 82 .� 92 - 96

i' "

,5:, LOTÊRII FEDERAL
CONCURSO N° 04295

lI!!lor do PrllmtQ iRS)
100.000,00
8.000,00

Bilhete

22.935
56.038

• Elaborar o plano de negócio
e persuadir os outros.

• Identificar oportunidades efetivas de
negócios e calcular os riscos.

• Usar redes de contatos
pessaats e empresariais_

Entrevistas de 08 a 12 de dezembro

Seminário: de 19 a 24 de janeiro de 2009

Mais informações: SEBRAE - Jaraguá do Sul - (47) 3371-7843

-
-

Sr:SRI .liE SeN/ço d. Apol. à.
J;; j � Micro e Pequenas EmpffllliBs
_ Santa Catarina
-

Soluções para sua empres« aconlecer.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--------�SOCIAL

'DESCASO
A empresa estatal SCGÁS fez seus trabalhos de pauta na Rua João Doubrawa,
há mais de um mês, e deixou todo o trecho onde foram feitas as instalações
e tubo, quase impossibilitado de transitar. Os carros desviam de um buraco
e caem em outro. E o pior: até agora nem sinal que alguém vai recuperar a

estrada. Volto ao assunto.

EM ALTA
Quem onda mais feliz que ganso novo rio lagoa é o comunicador

, Junqueira Jr. Além do audiência conquistado no RBN lV, o boa
":
praço- segundo os amigos mais chegados - agora ganhou um

personal stylist só para ele. Ternos, camisas e gravatas só com o

supervisão do profissional. Quem pode, pode!

QUER VER •••

O que aconteceu de melhor na festa
de 10 Anos da Revista Nossa, ontem li
noite, no London Pub? Acessem o site
www.moagoncalves.com.br.

OS MELHORES
Embora os argentinos não vençam uma

competição relevante no futebol desde
1993, o consolo dos vizinhos é que Car
los Fabian Melia conquistou o título de
gay mais bonito do mundo. Um grande
consolo para nosotros. E na eleição
dos jogadores mais feios do mundo,
promovida por um site inglês, Carlitos
Tevez- cuja conhecida feiúra extrapolo
os limites do razoável- venceu com fa
cilidade, superando até o Ronaldinho
Gaúcho. No futebol, argentinos só per
dem. Mas em concurso de feio e gay
são mesmo imbatíveis.

" No final, não nós
lembraremos dos

palavras dos nossos

inimigos, mos
do silênci� dOS"nossos amigos.

MARTIN LUTHER KING

O LEITOR DO DIA '

O leitor do dia é o boa gente, Itamar
Luiz Vampregher. Ele sempre lê esta co

luna para ficar por dentro das melhores
novidades da sociedade. Valeu mesmo!

473376 0414

Rua José Albus, 80 si 03

Centro - Jaraguá do Sul

NAS RODAS
• Juliana de Fátima Ricken, certa
mente, será a aniversariante mais

festejada de hoje. Mil vivas.

• A minha querida amiga lica
inaugura idade nova no dia 24,
segunda-feira. Mas prepara testu

daquelas, na próxima quinta-feira
para comemorar a passagem de
mais um ano de vida.

• Errei. A festa da minha amiga
Rute Ramos dos Anjos é hoje na

Estação do Tempo. Não na quin
ta, como registrei na coluna de
ontem.

• Hoje li noite na Moinho Clube
tem Pagodaço dos bons. Os DJs Xa
linho e Igor lima, mais a presença
do grupo de pagode Nova Tendên
cia, animarão o babado.

• Amanhã li noite, mas conhecido
como sábado, acontece na Flora
e Botequim, mais uma edição da
festa Flora Style. Babado que deve
lotar, como nas edições anteriores.

• Mariléia Bartin e Leonardo Hass,
novo casal de namorados que des
fila lindo e maravilhoso nas me

lhores baladas da urbe.
i

• Para alegria da sua namorada
Luciane Panstein, Douglas Weber
recebe hoje merecido coro de pa
rabéns.

• Por essas e outras que Jaraguá
éWiew.

Sidinei, Renato, Fernando e

Stefano, em pose exclusivo

poro coluna no Deserto de Sol

de,Uyuni, em recente viagem
poro o Bolívia e Peru

Amanhã, sábado, é o dia do "Sim" de Marcelo Henrique Moltor e
Grosielle Fobione Franz Mottor. Felicidades aos noivos

ESTAMOS DE OLHO
Sem ofender, mas donos de bores da urbe sorriso têm perdido clientes por
confundirem o rústico com o desleixado. Só porque alguns políticos e em

presários passaram a freqüentar o local, os preços dos pratos dispararam,
porém o cuidado na apresentação não mudou. Alguns banheiros são im
próprios para qualquer pessoa. Se é para pagar caro, que tal melhorar as
acomodações sem perder o jeitinho simples?

CADÊ O CHEFE?
Olha só. Em uma importante secretaria municipal o comandante é pouco
visto na cadeira. O auxiliar gosta mesmo é de bater pernas pela cidade (e
nem trabalha na pasta de Obras). o que incomoda os seus comandados. Tem
gente querendo despachar com ele para acertar férias e não consegue.

TE CONTEI!
• A toda poderosoiso.çi,91
"atriz pornõ", Paris Hilto
lançar, no início de 2009, mais,
uma linho de roupas da suo.grife.
Por uma questão de coerência
não deve haver calcinhas no

coleção.

• Gente. Vai surgir uma se�p�
,ração complicado (US!!!) que'
varecoar e muito.,. O bo do é
que um filho do ex-coso I
ainda briga e deve mesmo r

na justiça, vai casar. Em momento

algum comunicou ao pai, mas
parece que já colocou o nome

dele no convite. Ouanto ódio...
Oue horror!

• A modelo que se destacar
no próximo curso da agência de

;10!l1odelos Nayama Model, marc do
:;"pora acontecer no começo d o,
deve ser capa da revista N a.

Além disso, ganhará um final de
semana em um luxuoso hotel da
região. As inscrições começam ,no
próxima semana. Mais informa
ções no telefone: (47) 3376-5102
ou (47) 9926-2565.

". "

�j;;;. Agendem. ,�odomingo;ih
.

Choperio Avenida em Goarjl
mirim, tem Mazzo & Gobr
mais a presença do pode
Marcelo Luiz.

• Já amanhã, Thiago Mattos
e Pepe Narloch esperam o .povo
joraguaense paro a grande festa
no Casarão da fazenda Velha
Ouerência.

• Os elogios da semana v
para o meu amigo Thiago Airoso
Menezes, o Pingua, da Adega
Airoso Menezes. Em parceria
com a Decanter, ele trouxe poro
Joraguá mais de 80 rótulos de
vinhos de diversos países. Além'
disso, já oferece cestas de Natal
para os mimos do final do ano.

Bola bronca.

• Com essa, fui!!
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Estréia hoje
Três equipes jaraguoenses estréiam hoje nos Jogos Abertos de
Santo Catarina, todos defendendo o título conquistado no ano

passado. A primeiro delas é o bocha sul-americano. Mos o equipe
do Boependi/Molhos Papp/FME prevê dificuldades, já que us dis
putas serão em conchas sintéticos e eles estão acostumados com

os de saibro. Às 10 horas eles enfrentam Copinzal nas duplos, às
11 h Pirotubo no trio, às 13h Itojoí no individual e às 15h Solto
Veloso novamente no trio. A intenção é ficar novamente no pódio.
Os jogos serão no Concha do Bairro dos Nações, em Timbó.

ESPORTE

FÓRMULA 1

Rubinho pode
ir para STR

o francês Sebastien Bourdois, que
estreou no Fórmula 1 neste ano pelo
STR, ou Toro Rosso, "Três pilotos tes
taram pelo equipe em Barcelona, mos
Rubens Borrichello também está no

listo, assim como Bruno Senna, coso

ele não seja escolhido pelo Hondo",
disse o francês. O brasileiro ainda não
tem contrato assinado poro o próximo
temporada. Entre segundo e quarto
feira, o Toro Rosso participou dos trei
namentos coletivos no circuito catalão
com Tokumo Soto, Sebastien Buemi,
além do próprio Bourdois. A equipe de
Gerhard Berger e Dietrich Moteschitz
é o único com duas vogas disponíveis
poro o próximo campeonato.

SUL·AMERICANA

Tite: "Time tem

que melhorar"
o treinador TIle manteve uma pos

tura sereno após o vitória por 4xO sobre
o Chivos, que levou o Internacional à
decisão do Copo Sul-Americano. Poro
ele, o equipe que goleou os mexicanos
ainda tem o que melhorar para a disputo
do título. "Estornos conseguindo repetir
o equipe e elevar o plano físico e tático.
Ainda estornos aquém do que queremos,
mos chegamos o uma grande final e

temos o oportunidade de um grande tí
tulo", afirmou o comandante após o par
tido. O Internacional pego ou Argentinos
Juniors ou Estudiontes no final. Os times
se enfrentaram ontem pelo segundo par
tido do semifinal, mos o jogo não havia
encerrado até o fechamento do edição.

Corinthians
sonda Ronaldo
A idéio de ver o atacante Ronaldo

vestindo o camisa do Corinthians começo
o ganhar forço. Ontem o diretor-técnico
do clube alvinegro, Antônio Corlos, con
firmou a sondagem. "Até agora não tem
nado certo com o Ronaldo. Houve uma

reunião paro saber dos condições dele,
do possível volto 00 futebol, mos não
há nado certo", ofirmoü. O atacante
se recupero de uma cirurgia no joelho
no CT do Flamengo, que também está
interessado em contar com o craque
poro o temporada 2009. O cartola co

rintiano, assim como o clube carioca,
deixou os portos abertos para Ronaldo.
"Nenhuma equipe do mundo pode fa
lar não poro o Ronaldo", declarou.

com terras de Roberto Mannes; fundos, em Exeqüente: Rubens Edson Piontkiewicz
12.75m com terras de RobertoMannes e do lado Executado: Ricardo Baeta Simon
esquerdo em 37.50m c/terras de Herbert HA Bem:Máquina de cortar grama Trapp,
Hertel, edificado com casa residencial de Sprint 375, MC-90G, gasolma,
alvenaria com 114,00m', 1'1' 155. matricula avaliação R$ 850,00 em 0411
22.765 do CRI da Comarca de Jaraguá do Sul; Depositário: Ricardo Baeta Simon. Vistoria:
avaliação RS 16.000,00 em 14/07/06. ruaGuilhermeHauffe,sfn,AnoBom,Corupá.
Depositário: César Lempek. Vistoria: R,84 - 10 - Processo: 036.06.006878.2
João Doubrawa, 155, Jaraguá do Sul. Exeqüente: ClovisAntonio Bouvie - ME

l' Leilão/Praça: 26/11/08 -15:30h. Por valor 3-Processo:036.03.002036-6/002 Executado: Indústria de Máquinas Kniss
igualou superior à avaliação. Exeqüente:AlisonMuller Ltda. _ ME
�. Le!!ªº!Pmç!!.: 09/12/08 -1S:30h. A quem Executados: Graziela Mainara da Silva e Iris Bens: 01) Micro computador AMD Alhon, XP
mais ofertar, desde que não a preço vil. Klinkowski da Silva 2200, 1.35Ghz, 256Mb de memória Ram, com
Local: Átrio do Fórum de Jaraguá do Sul. Rua: Bem: Veículo FordlFiesta, prata, 2006, chassi placa de vídeo G-Force MX 4000, HD 40GB,
Guilherme CristianoWaekerhagen, nO 87 Vila 9BFZF10B368482847, renavam 884227766; monitor 15", el Kit multimidia, teclado, mouse,
Nova, fone: (47) 3275-7200. avaliação R$ 30.000,00 em 26/05/06. estabilizador e gravador de CO; avaliação R$
Advertências: 01) Ficam intimadas as partes Depositário: [ris Klinkowski da Silva. Vistoria.: 800,00; 02) Impresso!a multifuncional
através deste Edital, caso não o sejam pelo Sr. R. Domingos Sanson, 522, Vila Lalau, Jaragua lexmarx, P3150; avahaçao R$ 400,00. Total
Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os do Sul. da avaliação R$1.200,00 er:' 2?/02/07.credores hipotecários, usufrutuários ou 4- Processo: 036.03.003039-6/001 Depositário: Evandro KniSS. Vlstona: Rod.
senhorio direto que não foram intimados Exeqüente: Livraria e EditoraAna Paula Ltda. BR-280, Krn 82, Corupá.
pessoalmente, ficam neste ato intimados da - ME 11- Processo: 036.07.002638-1
realização dos respectívos praçaslleilões (art. Executado: Volni Renato Coelho. ME Exeqüente: Joelcír J. Savani eCia Ltda.
698 CPC); 03) A verificação do estado de Bens: 01) Monitor 14" LG, tela convencional, Executado: Nayon Confecções Ltda.
conservação dos bens poderá ser realizada beg e ; a v.a I i ação R $ 1 5 O, O O; 02) Bem: 150Kg de malha em rolo, tecido e meia
pelo pretenso arrematante, se desejado, Microcomputador Pentium !II, 651 MHz, 64MB, malha; avaliação do Kg R$ 30,00; lotallzando
mediante acompanhamento de Oficial de comWindows XP instalado e drive de CD eOVO; R$ 4.500,00 em 14/06107. Depositário:
Justiça. avaliação R$ 400,00; 03) Teclado Trani, bege; Antônio Francescz. Vistoria: rua André
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro avaliação R$ 20,00; 04) Mouse Genius, bege; Voltolini, 1320, Nereu Ramos, Jaraguá do SuI.
Público Oficial e Rural, devidamente avaliação R$ 15,00; 05) Estabilizador Stabilux, 12- Processo: 036.08.006250-0
autorizado pelo Exmo. Sr. Dr. BERNARDO bege; avaliação R$ 40,00. Total da avaliação R$ Exeqüente: CiiomarFerreiraAUGUSTO ERN, Juiz de Direito do Juizado 625,00 em 10110106. Depositário: Volni Renato Executado:JuniorCitadini
Especial Cível e Criminal da Comarca de Coelho. Vistoria: rua Professor Heinrich Geffert, Bem: Veículo GM/Corsa Wind (nacional),Jaraguá do Sul, venderá em Praça/Leilão, na 666, Vila Lalau, Jaraguá doSul-SC. vermelho, gasolina, placas LXR 0389;formada Lei, emdia, horae local supracitados, 5-Processo: 036.03.004348-0/002 avaliação R$ 11.000,00 em 17111/06.
os bens penhorados nos processos a seguir: Exeqüentes: Irmgard Emma Michel e Jurg Depositário: Júnior Citadini. Vistoria:. rua1 - Processo: 036.00.005669.9/001 Michel . Manoel Francisco da Costa, 352, Vieiras,
Exeqi,iente: Maria de LourdesWilhelm Executado: Isaac Ivanir da Silva Jaraguá do Sul.Executado: Marcenaria D&D Ltda. Bem: Micro computador, processador AMD-K6- 13 _ Processo: 036.08.006547.9
Bem: Apartamento n° 903, tipo 4, com �rea 3D, 184MB, monitor 14" Hyundai, mouse e Exeqüente: Elaine Vieira FelicianoMalveira
correspondente ou global de 152,20m2, area teclado, 2 caixas de som Auditek, estabilizador Executado:MóveisdeGramadoLtda.
em uso comum de 16,54m', área de Phoenix; avaliação RS 700,00 em 08/05/06. Bens: 01} Roupeiro country, 6 portas, madeiraestacionamento para veiculas de 13,88m2, Depositário: Isaac Ivanir da Silva. Vistoria: rua Imbuia, tamanho 3,00m x 2,35m; avaliaçãe R$
correspondente a garagem nO 41, no térreo do Irineu Franzner, 204, Jaraguá Esquerdo, 3.460,00; 02} Sofá Londres, 2 lugares, em
edificio, área construída de uso exclusivo de .JaraquádoSul. tecido estampado; avaliação R$ 3.000,00; 03)121,78m2 e fração ideal do solo de 0,01771, 6-Processo:036.03.007969-7/002 Sapaleira, 1,40m x 1,20m, 4 portas, madeiracontendo área total de .2.000,00m·, localizado Exeqüente: Rosa Barth de imbuia; avaliação R$ 1.200,00. Total. dano 90 andar do EdifíCIO Schiochet, rua 16 -

Executado:JosoéFortkampJunior avaliação R$ 7.660,00 em 23/07/07.
Barão do Rio Branco, n" 760, �squina com rua Bem: Notebook Fujitsu, modelo 520D lifebook, Depositário: Pedro Álvares Cabral. .Vi�toria:453 - Paulo Schiochet, Jaragua do Sui; n:.ndos 20MHz, Penthium, tela 11.3", SVGA DSTN rua XVde Novembro, 623, Centro, Joínvllle.da lateral esquerda de qu�m da rua Barao do

Screem, 810MB, Hard Drive, modular 6x, cd- Ônus: Os tributos incidentes sobre os be�sRIO Branco olha o �dlfICIO, confrontando.
rom, drive, 16-bit digital, sond dualliouthium-ion móveis e imóveis, multas sobre os automóv�ISfrente, com a rua Barao do RIO Branco em
batery; avaliação R$ 1.000,00 em 04/12/07. bem como contas vinculadas as

34,50m,. cOlnc�dmdo com o alinhamento
Depositário: Josoé Fortkamp Junior. Vistoria: concessionárias telefônicas, correrão porpredial; Iravessao d?S fundos, com terras de
avo Marechal Deodoro da Fonseca, 429, sI. 09, conta exclusiva do arrematante. Para

F!d�lis Alferes Schiochet em 34,�2m; lado ed. Florença, Centro, Jaraguá do Sul. arrematação em primeira �raça, os valores
direito, com a rua 453 - Paula Schlochet em 7.Processo:036.04.005176-0/001 das avaliações serao corrigidos58,21m, coincidindo com o alinhamento

Exeqüente:GersonLuisBublitz monetariamente até a data do leilão/praça,predial e do lado .esquerdo, com terra� de
Executado: Marcelo José'Bayestorff onde o valor do lanço não pOderá_ser inferior àJacob Campregotb, em 58,21m, matncula
Bem: Veiculo VW/Parati turbo, 2002, placas avaliaçãoefetuad�,se!ldoque,nao?corrend?21.810 d� C�I da Comarca de Jaraguá do Sul- MCW 3352; avaliação R$ 23.000,00 em a venda ou adjudicação nesta, sera levado a

SC; avaliação �$ 60.000,00 em 25/03105
.. 29/10/07 Depositário: Marcelo José segunda oportunidade, �nforme da�a e

Hipoteca mscnçao R-�-21.810 e AV-3-21.a�0 Bayestorff. Vistoria: R.25, Felipe Schmidt, 115, horário supra, onde havera a ahenaçao a
em favor do Banco ItauS/A. Penhoramscnçao Centro JaraguádoSu. quem mais ofertar (art. 686, VI, CPC), desdeR-7-21:810 autos A,! 431/01 da Vara 8-Pro�esso:036.05.008353-3 que não a preço vil (art. �92, CPC) .. OsTrab�lhlsta de ��ragua do Sul em ��e. : Exeqüente: Jaime Célio Piaz.era honorários do Leiloeiro na razao de 5% (CinCOexequenle Maurício dos Santos. Depo�ltar�o. E t d . Lanchonete Restaurante e por cento) correrão por conta do comprador,Maria de Lourdes Wilhelm de ÁVila. Vlstona: Dxec�t�' OF' b; Ltda remitente ou adjudicante em caso de

16 B
-

d R' Banco Ediffcio orrm one a sano .
-

I'
-

di di
-rua - arao o to r,

B' 01 F C I 530L. branco arrematação, acordo rermçao ou a �u tcaçao,Schiochet,apto.903,JaraguádoSuL e�s'l 2)ta reez�r �ns:!, R$ 7àooo. 02) respectivamente, conforme competente2-Processo:036.01.004886-9/001 vCe. ca,
f' Cmpas'l a3vSaOlLaça001 porta' atal'l'áção Portaria expedida por esta Comarca.

E
..

t V' W I amara na onsu",
L'1

.

P'bl' Of·· Ixequen e: rro a z
R$ 1 000 00' 03) Câmara resfriadora 800L 4 Informações com o el oeire u ICO icia

Executado:CésarLempek. orta's; �v�liação R$ 3.000,00. Total da e Rural VICENTE ALVES PEREIRA NETO,
Bem: 1/6 do terreno urbano cI area total de p

r ã R$ 4 700 00 em 30f05/06 to n e 1 fax (47) 3 O 2 6 -161 5, S II e
556,09m', em J�raguá do Sul, no lado. ímpar ��a�:iiá�O: OswaldneiÀ. Fabiano, Vistoria:R: www.agencialeilao.com.br. en��Av ..

Hermann
da rua 84 - João Doubrawa, confrontando.

L
.p
S tl 179 B a do Rio Cerro Jaraguá do August Lepper, 1.500, Saguaçu - JOlnville-SC.

possuindo tes!ada na extens�o de 16,80m, S�II�S� er, ,arr ,

Exmo.Sr._D�.RAFAELOSORlOC�SSI:4NO,para a refenda rua coinctdindo corn o
9 _ P

.

. 036.06.006840-5/001 Juiz .pe Direito do JUizado EspeCIal (!;Ivel eálínharnento predial; lado direito, em 37,BOm, recesso:
Çrimtnal daComarca de Jaraguá doSul.

EDITAL O EllÃO
COMARCA DE JARAGUÁ DO
SUL - JUIZADO ESPECIAL

CíVEL. E CRIMINAL
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ESTADUAL

Malwee vence por 3x2 e se classifico
Rivalidade entre Malwee e Jec será testada em mais uma final de campeonato

SPORT CLUB GERMÂNIA
Entre o bate.-papo, o cerveja importado e, o "sprltzhler", autêntico cerveja caseira alemã, o carteado de
skat, os cânticos alegres como "Trink, trink, brüderlein trlnk", os saudades do pátrio distante e o reflexão
sobre "nlte und neue Heimat" (velho e novo pütrlu). surgiu à idéio de fundar-se um clube com o nome Sport
Club Germãnia. O nome pode ser em homenagem 00 "Navio Germânia", que trouxe boa porte dos imigrantes
alemães poro o Brasil. O grupo era formado por pessoas ilustres do cidade e de engenheiros e técnicos do

empresa AEG, vindos do Alemanha poro construir o Hidroelétrica do Bracinho. O clube foi fundado em 9 de
abril de 1931 e registrado pelo Senhor Max Wilhelm em 19 de setembro de 1932, cujo estatuto foi publicado
no íntegro pelo jornal Kolonie Zeitung de Joinville.

FUNDADORES
São fundadores: Max Wilhelm (primei
ro presldeníe]. RudolfWalcher, Rodolph
Hufenüssler, Victor Rosenberg, Ernesto
Czerniewicz, Felippe Frenzel, Wolter
Hertel, Hermann Purnhagen, Otto Hien
dlmayer, Paulo Neitzel, Wilhelm Gumz,
Hermann Schultze, Arthur Breithaupt,
Wilhelm Hoppe, Ottkar Rodolfo Grubba,
Hermann Spengler, Ferdinand Singen
dong, Wilhelm Neuert, Wolter Janssen,
Hans Meyer e Jacob Andersen. A sede e

o campo de esportes localizavam-se no

Estrado Itapocu, depois recebeu o nome

de Ruo Engenheiro Bruestlein - no iní
cio do Segundo Guerra Mundial passou
o chamar-se Ruo Abdon Batista, hoje
Ruo Jorge Czerniewicz. Próximo onde Atletas e dirigentes do Sport Club Germânia em 1935
um dia enstla o coso comercial de Max
Schubert, que vendeu o Victor Rosenberg, que passou poro Georg Czerniewicz e, local que por muitos anos

foi o campo de futebol do Baependi. Hoje se localizam ali, as empresas Alimentício Sassê e Marchitex. O
Germânia tinha "status especial", obrigava pessoas notáveis do sociedade jaraguaense.

.
.

JARAGUÁ DO SUL

A Malwee garantiu ontem, na
Arena Jaraguá, a vaga para a final
daDivisãoEspecial do Campeona
to Catarinense. O time de Jaraguá
do Sul venceu o Colegial por 3x2 e

fará a final da competição contra o
rival Iec. O primeiro jogo acontece
na Arena Jaraguá no dia 8 de de
zembro, já a partida de volta será
no dia 12, em Joinville.

A Malwee, mesmo com a van

tagemdo empate, foipara cima. [a
raguá abriu o placar com Lenísio.
O craque da camisa 10 recebeu
um passe de Ari e colocou no alto
do gol. Depois ampliou comParreI.
Ele recebeu um passe de Lenísio
da linha de fundo e completou
para as redes, 2xO.

Se o primeiro tempo só deu
Malwee, no segundo a história
foi diferente. O time visitante

descontou depois de uma con

fusão na área. Tiago saiu do gol
e pediu a falta, Ari, sem querer,
acabou fazendo contra, 2xl. De

pois de tanto insistir, Duda rece
beu uma bola que veio da linha
de fundo e deixou tudo igual,
2x2. O gol da classificação foi
feito por Arí, Tiago viu o golei
ro Djonny adiantado, lançou na

frente e Arí de cabeça colocou

para o fundo do gol, 3x2.
No final da partida Anderson

disse que o adversário demons
trou qualidade e que cresce nos

jogos em Jaraguá. "Já é um clás
sico estadual, mas saímos com a

classificação. Agora é pensar no

[oinville, um verdadeiro clássico
mundial, que todo jogador quer
jogar", declarou o ala.

GENIELLI RODRIGUES

...•L�,��t!ffisl[�{£II!;iilí!t!!1ll4%t'tt&LikL
Parrel no momento do segundo gol, ainda no primeiro tempo. Agora o foco é a final que acontece no dia 8

EINIG�EIST UNSERE STARKE
"A união fa�Q forço" - este era o lemo esérito em língua alemã na torre'cenlrJI do
pavilhão do sede. A prótica desportivo 'era comandado pelo professor Adolf Hermonn
Schultze. Gjnqstica, handebol, punhobol e atletismo eram exercitados com muito dis
ciplino, sabedoria e eficiência. O handebol era jogado no campo de futebol, com 11
jogadores em cada time. O punhobol e o atletismo também eram realizados naquele
local, que dispunha de pista, setores poro soltos, lançamentos e arremessos. A danço
e os ginásticas, olímpico e rítmico, eram desenvolvidos no Salão Buhr. Todos os apa
relhos eram importados do Alemanha: borro-fixo, cavalo com alço, mesa, borras es
simétricas, paralelos, argolas e trampolim. As-: competições aconteciam contra clubes

co-irmãos dos cidades de Joinville, Blumenau Sôo
Bento doSul, Porto Alegre, Curitiba, Süq.Pa ...

QP9
Leopoldo e Novp Hamburgo. Os grandes en nlros
sociais eram realizados no Salão Buhr. Neste local
também eram exibidos peças teatrais que atraiam
grande público e, cujos artistas eram integrantes
do "Escola de Teatro" do Clube Germânia;

MÉTODO GINÁSTICO
ALE tI!i
As prótic rporais pautadas no método ginõslico
alemãG, desenvolvido 00 longo do século XIX, foi
uma dos primeiros sistematizações dos atividades
fisicas que originaram o educação físico moderno.
Foi utilizado não apenas poro educar o corpo, mos
também como formo de disciplinó-Io e preparó-Io
para o trabalho diário. foi trazido pelos imigrantes
que se estabeleceram no Brasil. Homens e muille-
res, jovens e adultos, praticavam-no como fonte de

energia, �aúd� e sociabilização. Continua no próximo sexto feira.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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� O CORREIO DO POVO
� SEXTA-FEIRA. 21 DE NOVEMBRO DE 2008

SÉRIE: MIGRANTES DO FUTEBOL

A série especial Migrantes
do Futebol começa a contar a

história dos atletas que fizeram
bonito na "nova" fase do Grê
mio Esportivo Juventus. Depois
de glórias na década de 70, o

clube resolveu parar as ativida
des em 1980. Dez anos depois,
um novo grupo de apaixonados
por futebol resolveu reativar
a equipe que, em seu primei
ro ano, já conquistou o acesso

para a elite do futebol catari
nense. Augustinho Klinkoski
foi quem assumiu a presidên
cia, logo passando o bastão para
Aristides Panstein. Até 1994,
o tricolor viveu uma grande
fase, terminando em terceiro

lugar no Estadual e disputan
do a Série C do Brasileirão. No

o time mudou o nome para
Jaraguá Atlético Clube, com a

intenção de trazer mais inves
timentos. A novidade não deu
certo e o clube amargou um

rebaixamento e em 1997, logo
após assumir a presidência,
Lia Tironi resolveu encerrar

as atividades no futebol. Nos
anos de 1999 e 2000, foi fei
ta uma parceria com a Radix,
o que também não deu certo

e o clube parou novamente,
voltando em 2004 com a con

quista da Série B1, único títu
lo profissional do Juventus na

história. De lá para cá, o Mole
que Travesso segue com seus

altos e baixos, mas sempre le
vando o apaixonado torcedor
ao Estádio João Marcatto.

ano seguinte, já com a admi-

nistração de Angelo Marguti, JULIMAR PIVATTO

,

Em 1994, o Juventus fez
uma das melhores campa
nhas da história do clube no

Campeonato Estadual. Parou
na semifinal, depois de dois

jogos polêmicos contra o Fi

gueirense, que acabaria se

tornando o campeão catari
nense daquele ano.

O ataque é ines

quecível - Ricar

do, Índio e Alaor.
Cada um mareou,

respectivamente,
15, 19 e 21 gols no
campeonato. Mas
Alaor foi quem fi
cou com o prêmio
oferecido pela FCF

naquele ano - dois
mil dólares.

Alaor, .

natural
de Arapongas (PR),
não queria vir para Jaraguá do
Sul. O passe dele, na época,
pertencia ao Londrina, onde
treinava separado ou era em

prestado para algum outro clu
be. Chegou aqui com 25 anos,

indicado pelo goleiro Leonetti,
e fez corpo mole, porque que
ria voltar para o time londri
nense. Na estréia, perdeu um.

pênalti. Lá pelo quinto jogo,
desandou a fazer gol e não

parou mais. 'Aqui foi a minha

arrancada para o futebol". De

pois voltou para o Londrina e

foi artilheiro do paranaense.
Aí foi para o Criciúma e jogou
também na Coréia do Sul.

Ele decidiu vôhar para mo
rar em Jaraguá do Sul porque
aqui conheceu Vanessa, a mu

lher com quem
se casou. Depois
tentou a carreira
como treinador,
inclusive no [u
ventus, mas não
teve o sucesso

que esperava.
Hoje trabalha
no departamen
to comercial do
Hotel Vale das
Pedras. A rela

Alaor em treino em 1994 ção dele com o

futebol agora é
com o Vitória, onde disputa a

Primeira Divisão da Liga Jara
guaense e também o Veterano.
Alaor lembra com carinho da

época de Juventus. "Nosso
time era tão bom que saíamos
do jogo no domingo e íamos
tomar cerveja. Tínhamos um
grupo de pagode, o Moleque
Travesso, que animava as noi
tes no antigo Gargamel. Imagi
na se isso acontecesse hoje",
comentou.

ESPORTE----------

Juventus em 1993: em pé Vanderlei (massagista), Luizinho, Rocha, Gomes, Moser,
Zé Múrio e Fernando; agachados: Ricardo, Éder, Biro-Biro, Lívio e Passira

, ,

DE

Em 1993, o goiano Zé Mário
defendia o Bandeirante de Biri

gui (SP). Já tinha vivido uma boa
temporada no Novorizontino, na
década de 80. Amigo do também
jogador Bezerra, que por sua vez
conhecia o então técnico do Iu
ventus Abel Ribeiro, ele chegou
em Jaraguá do Sul. E, de cara,

se apaixonou pela região. "Meu
primeiro treino foi no campo do
Dom Pedro, em Corupá. Quan
do vi aquele monte de verde, os
morros, o riacho limpinho no

fundo do campo, fiquei impres-

sionado", lembrou o ex-jogador.
Zé Mário ficou pouco tem

po defendendo o Moleque Tra

vesso nos gramados. Depois de
cinco partidas, teve um proble
ma muscular e ficou 30 dias

patado, o que lhe custou a ti
tularidade na lateral-esquerda.
Começou a atuar como segun
do volante, mas ficou em Iara
guá somente até o fim de 1993,
quando encerrou a carreira. "O

Juventus foi o clube que me

nos joguei", comentou Zé. Em

1994, ele retornou, a convite do

vice-presidente de futebol, Al
cir Pradi, e do médico, Glênio
Rodrigues, para assumir como

supervisor de futebol, ficando
no cargo até meados de 1997.

Depois disso, Zé Mário tra

balhou com escolinhas de fu
tebol, teve loja de calçados e

conheceu a mulher que hoje é
sua esposa. Ambos fundaram
uma facção, que já existe há
seis anos. Além de trabalhar,
Zé Mário participa das peladas
tradicionais no Beira Rio e joga
nos veteranos da Kiferro.
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Por
RicArdo
DA NieL ireis

Por Ricardo Daniel Treis

Quem se9ue as tendências
vem para Rosa Choque

Praticamente em culto estava a galera defronte o palco com DJ Puff, que tocava

seu hip-hop na Choperia Bierbude sexta passada

CASARÃO
Mantendo a tradiçõo das primeiras edições das festas do Casarõo, os promotersThiago,
Pépe e Cleiton anunciam que será organizada carreata rumo ao evento a partir do posto
Mime Matriz, neste sábado. A concentraçõo começará às 23 horas, prometendo
antecipar a diversõo da moçada.

'

LEMBRANDO
Toda terça-feira Mr. Gelson Bini faz presença atrás das pick-ups no london Pub,
discotecando fino pra galera os hits mais britânicos de seu rico repertório. Blues, rock,
as clássicas e as experimentais da cena, tudo lá em doses homeopáticas. Anota na

agenda, começa sempre pelas 21 horas.

Bruno Zampolli Araújo observa com

atençõo o movimento na balada
Em perfil, Débora Kohler Packer,
também na Choperia Bierbude

MOMENTO DA CITAÇÃO
"A forma das pirâmides egípcias mostra çlaramente que desde a antiguidade
os trabalhadores tinham o tendência de trabalhar cada vez menôs" - anônimo

VAL�APROVEITAR
Barõo quem mondou o dica: neste sábado o loja Extreme Premium
estará recebendo os clientes com champagne e uma super
promoçõo, aplicando 25% de desconto em todo setor de calços " 2, 3: Ana Lú, Ramon Schrauth e Francielle de Oliveira

jeansda loja. em shot único

VIDA:
Brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar,
brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar,
brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar,
brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar, brincar,
escola, brincar, escola, brincar, escola, brincar, escola,
escola, escola, escola, escola, escola, escola, escola,
escola, escola, escola, escola, escola, escola, escola,
escola, escola, escola, escola, escola,' esçola, escola,
primeiro amor, breve felicidade, fim do namoro,

arrependimento, escola, escola, escola, escola, escola,
escola, escola, escola, escola, escola, escola, escola,
diversõo, trabalho, diversõo, trabalho, diversão, trabalho,
idealismo, esforço, rejeiçõo, falho, trabalho, esforço,
folha, responsabilidade, trabalho, trabalho, trabalho,
trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, lazer,
trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, lazer,
trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, lazer,
trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, lazer,
trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, lazer,
trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, lazer,
trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, lazer,
trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, lazer,
trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, lazer,
trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, trabalho, lazer,
aposentadoria, lazer, morte.

Um resumo melQncólico. traduzido de tirinho do site,Ílllcm.com

E AINDA SOBRE A VIDA
Próxima segunda vai estar faltando um mês para o Natal. E aí,
como ficaram aquelas promessas do Réveillon passado?

Pausa para a bela pose e sorriso de Josiane Webber

Co-autor Max Pires

fA!XAS DESTA SEMANA: Pin
Ups, Hidden TracK j !
Skunk, 3 lodos I The
Coors, Breathless ! Tom
Jones & The CmdlgtHls,
Burning Down The House

I Mojo, l(JdV

ROLOU
A tõo aguardada inauguraçõo da

Deep Grill foi no noite de ontem.
Sala de espero, ambiente
climatizado e wireless sõo alguns
dos recursos que valem destacar
do novo restaurante além da
variedade de carnes e guarnições
apresentada. Para conhecer: rua Barõo do Rio Branco,
número 157, fundos. Informações e reservas pelo telefone
33700090. Abertura poro almoço às 11 h e para jantar às 18h
(sábados às 18h30 - domingos nõo obre poro o jantar).

AGENDA
E a boa para a próxima semana quem adianta sõo Pépe e

Thiago Mattos, avisando da balada com os DJs Fabrício

Peçonha e Sandrinho dia 28, sexto-feira, no Choperia
Bierbude.

CINEMINHA?
Pra quem, como eu, já nõo acreditava mais que um filme
sobre crocodilo-monstro-devorando-pessoinhas pudesse ter

alguma credibilidade, vai aí um aval do (exigente) e

especializado site Omelete.com.br:
"Trata-se de um filme pautado em suspense, em boas
idéias e ritmo - e nõo em violência gratuito e açõo
descerebrada. 'Morte Súbita' é uma satisfatório e

habilidoso novidade do terror aquático."
Considerando muito a ida, as sessões sõo no Cine 02, às
15h15, 17h15, 19h15e21h15.
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Encontro de micro e pequenos empresários
o presidente do Sebrae Nacional, Paulo Okamotto, está em Jaraguá do Sul hoje para a abertura do 35° Encontro das Associações
de Micro e Pequenas Empresas. O evento pretende capacitar e integrar micro e pequenos empresários, posicionando-os como

categoria de representatividade na movimentação econômica de Santa Catarina. Durante o evento serão abordados temas

referentes às práticas no ambiente de negócios, cultura associativista e formas de melhorar o desempenho das gestões das
associações e empresas. Estes e outros assuntos serão direcionados pelo tema central "Aliança para um Ambiente Favorá
vel de Negócios", que indica ainda mais a intenção de unir a classe de micro e pequenos empresários. Durantes os três dias
de evento - hoje, amanhã e domingo- passarão pela cidade cerca de 200 empresários de Santa Catarina. A abertura será

no Pequeno Teatro da Scar, a partir das 19h hoje. Informações e inscrições na Apevi: (47) 3275-7011 com Juliana.

BENEMÉRITO'
Os significados para benemérito como

adjetivo, segundo alguns dicionários,
é pessoa digna de louvor, de elogios,
pessoa ilustre, distinta. Então, pode
ríamos criar um verbete para traduzir
todos estes significados como sendo:
"Baumer", de Gerd Edgar Baumer
(foto) e Marly Baumer, por tudo o que
juntos fizeram pelo município de Jn

raguá do Sul e região.

VENDENDO COM
BOM HUMOR
Para concluir o ciclo de palestras 2008 a

COL e Apevi apresentam a palestro-show
qut vem revolucionando a motivação
dos profissionais de vendas, em todos
os níveis, do Varejo à Indústria, com o

palestrante renomado Renato Pereira.
Será no dia 25 de novembro, térça-feira
nas dependências do Cejas. Mais infor
mações pelo fone 3275 7024.

PROMOÇÕES
Várias lojas estão realizando promoções neste período que

"(Intecede o Natal, não por causa �� .qualquer crise, mas sim
porque muitos desses produtos geralmente não constam nas l

listas dos presentes de final de ano. São móveis e estofados,
entre'o�ros produtos. Outro finalidade é a troco de coleção,
e uma terceiro parcelo dos comerciantes opta por antecipar
suas promoções com o intuito de cooptar osdientes que re

cebem a antecipação do 13° salário e ainda nõo decidiram
quais os prese comprar.

WO'RKSHO'P SO'BRE

Ortl�RCIP INT�RNACION�L
dia 25 de novembro o centro Internacional de Negó

cios -CIN da Fiesc, promoverá um workshop no Cejas do
Progfo'ma StartiExporti>voltado o\ouxiliar as pequenas e

médios empresas na inserção e consolidação dos negó
cios no mercado internacional.

Il%@SIMPLES . '"
' .... .... it' Ii Ai;

,O governo federal estuao odiar o pagamento do Simples
(Sistem� Inteqt(ldo de

..�ogamento de Impostos e Cantri

buiçôeSi'dasMicro e Pequenas El1'Ipresas)'d.e 30 a 60 dias�
Segundo o Agência Brasil, isso daria fôfego de capital
de Q,!tqtipafll d! três mi de �l!'presas./A me-

dida folonu o no:últim rta-feira, dia 19 pelo
ministro da Fazendo, Guido Mantega, e peJo govçlJlador
de Sõ�IiPauloi�'�sé Sem!. após reunião com o prestdente
Luiz InlÍcio Lulo,rdo Silva

���!��j�2e��Yr��ubstancialbaixa noJlpreços
do aço. por couso da crise mundial, deve levar em conto que
os indútins fO�QflcedoFqs do ma�sdal já am or�duzir
suas produções com intuito de manter os s internacio-
nais no mes tgem'sque o is. ue os países
produtóres d leo fdZem q 'o p o barril che-

ga nos.valores considerados baixos.

etarrek@terra.com.br

INDICADORES CÂMBIO

tVJRIAÇÃO
-1,02%

VENDA
_ 2,403
3,002

VARIAÇÃO t------
0,67%
0,50%

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

COMPRA
2,400
2,999

favor de BV FINANCEIRA SA C FI;
avaliação R$ 9.500,00 em 29!01f07.

EDITAL DE PRAÇA/lEILÃO Depositário: Ingobert Denker. Vistoria:

COMARCA DE JARAGUA' DO
rua Joaquim Francisco de Paula, 4.670,
Chico de Paula, Jaraguá do Sul.

SUL· 2a VARA CíVEL 4 - Processo: 036.04.007794-8

• ._. _
Exeqüente: Vantec Indústria de

L�lao(Praça. 261:1108 -1�.00h. Por MáquinasUda.
v�lor!�ual ou su�eno.ra avaha?ao.. Executado: Madeireira Rovima Uda.
� �ellaofPraça. 09/12/0� -14.00h.Aquem Bem: 7,00m' de madeira de pinus, tábuas
mais ofert�r, desd� que nao a preço VII medindo 0,15cm a 0.25cm de largura,
Local: Atno do. Forum de Jaraquá do Sul. 2,50m a 3,00m de comprimento e 0,02cm

Roua. GUilherme Cn�lIano Wackerhagen, a 0,025cm de espessura; avaliação do. m'
n 87 V�a �ova, fone: (47) 3275.-7200. R$ 700,00; totatizando R$ 4.900,00 em

Advert_rul_Qlas: 01) Ficam Inllmada� as 31/01/08. Depositário: Vilmar Hartmann.
partes através deste Editai, caso. nao o Vistoria· rua Alvin Meier sIn Centro
sejam pelo. Sf. Oficial de Justiça (��igo Jaraguádo Sul.

" ,

687 CP9; 02) Os credores hlpo.tecane:s, 5 _ Processo: 036.07.005506-3
usufrutuários ou senhorio direto que nao Exeqüente: Darci Roquei Silvestri
foram Intimados pessoalmente,

_

ficam Executado:CurtDorow
neste �to mtlmados. �a realização dos Bem: Caminhonete importada/Ford
respectivos praças/�e"oes (art. 698 CPC); Ranger XLT 130, 1999, diesel, 1,5T,
03) A ve!lflCaçao. do estad? de 1 1 5 C V, p r a ta, c h ass i
conservaçao dos bens podera ser

BAFER13D1XJ002725, placas AIN 9691,
realizada pelo.. pretenso arrematante, se

renavam 717662071, 4x4; avaliação. R$
des�Jado, mediante aco.mpanhamento de

40.000.00 em 10/12/2007. Depositário:
Oficlal de justiça. C rt D V' t '. , J

-

Ti
..

VICENTE ALVES PEREIRA NETO.
u oro.w.. IS ona: rua oao ozmr,

L'I
.

P' eu Of' I R I' 1339, Gorupa-SG.
encerro u IC? rcia e ura, 6-Processo:036.08.002377-6

devidamente autonzado pela Exma. Sra. .. , .

, Ora. ELIANE ALFREDO CARDOSO Exequente: �omeu Georg Comérclo e

LUIZ J' d D' it d 2" V C' I d Representaçoes Uda.
, uiza e Irel.o a ara IV? a Executado: Lulimar Indústria e

Comarca de Jaragua do Sul, vendera em
C

..

dEb I Ltd
Praça/Leilão, na forma da Lei, em dia, hora omerelo, e

.

m a agens a.

e local supracitados, os bens penhorados
Bem: Máquina Impressora, larg��a

nos processos a seguir:
2.400mms, 2 cores, para. p�pe ao

.
ondulado, com slater; avahaçao R$

1- Pr�cesso. 036.97.002762-71001 80.000,00 em 09/07/2008. Depositário:
Exequente: LourdesM?dro. Lincoln Delmar Ristow. Vistoria: rua
Executado: JoséA�anldoSordl Prefeito. José Bauer. 1.300 Jaraguá do
Bem: Terreno com area de 402,37m', naSI'

,

�ua José Teodoro Ribeiro, fundos, no lad? 7 �Processo: 036.08.006707-2
impar de uma rua particular, em Jaragua Exeqüente: UsinaMaracai S/A Açúcar e
do. Sul, confrontando: frente, em 15,00m ÁI I
com rua particular; fundos em 15,00m corn

coo
.. .

terras de José Ribeiro; lado direito, em
Executados: LUlzKlenen.Bebldas �tda.,

26,BOm, com EuclidesAlexandre Deretti e Osw?ldo José Schmitz e Wilmar

lado esquerdo. em 26,85m, com Mariano Henr.lqu� Lsssmann

Deretti, distante 60,00m da Rua José Bem. Maq.Ulna_ empacotado.ra Ind�mak,
Teodoro, edificado. com casa de alvenaria, ano de !abncaçao 2000, GR-1000, n 430;

co.m 127,00m2, matrícula 5.977 do CRI da avahaç?� .R$ 18.000,00 en; 15/01/08.

'I Comarca de Jaraguá do Sul; avaliação R$ D�po�lta(lo: Oswaldo Jose Schmitz.

100,000,00 em 18/10/06. Penhoras Vlstona: rua ,ManDel da Costa, 930,
,

inscrições: R-3-5.977 autos 16,633, R-4- Vieiras, Jaragua doSul-Sô.

15_977 autos 16.134, R-5-5.977 autos 8-Pr�cesso:0�6.08.007�22�3
3695000783-9, R-7 -5.977 autos Exequente: Gu!lhermeRI�elr?
369500005216, todos em que é exeqüente Executado:.JoaoCarlos Ribeiro
Banco Itaú SIA e R-6-5.977 autos 791/95 Bem: Máquina para colar madeira Verry,
da Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul em n° 25364; avaliaç.ão .

R$ 3.�00,00 em

que é exeqüente Noeli Dinis Custódio. 28fO�/08 .. De�osltáno: João Carlos

Gravame: R-2-5.977 Usufruto. Vitalício, Ribeiro. Vlstona: rua Joaquim Francísco

Depositário: José Amarildo. Sordi. de Paula, 1465, Chico de Paula, Jaraguá
Vistoria: rua José Teodoro Ribeiro, �oSul.
Jaraguá do. Sul-SC. Onus: Os tributos incidentes sobre os

2 _ Processo: 036.98.000127-2 e apenso
bens �óveis e imóveis, multassobre os

Exeqüentes: E. S., A. S. representados ?utomovelsbe�como c�ntas vlnculad�s
porSantina Emilia Reinert

as concessronanas telefõnicas, correrao

Executado: Clênio Sabel por conta �xcluslva do arrematante. Para

Bem: Terreno com área de 420,00m2, no arremataça? e� primeira praça, os va�ores
lado ímpar da rua 124 - Euzébio Depouy das avaliaçoes. serao co�ngldos
em Jaraguá do. Sul, confrontando: frente,

monetanamente ate a data?o leitão/praça,
12,00m com a rua 124 _ Euzébio Depouy, onde o,valor. de: lanço. nao podera ser

I coincidindo com o alinhamento predial; In!enor a avaliação efetuada, sendo q�e,
I fundos, 12,00m, sendo 9,00m com terras nao ocorrend� a venda ou adjudlcaçao

I deJo.ãoBatistaFilho;3,00mcomterrasde nesta,. sera levado a segun.d.a
Domingos Klowalski; lado direito, em oportunidade, con�orme. data _

e horário
1
35 DOm com terras de Arturo Giovanella supra, onde havera a ahenaçao a quem

I ca�a no'49 e do lado esquerdo com terra� m_ais ofertar (art. 686, VI, CPC), desdeque

I
de Rogério Giovanella, em 35,OOm, nao a _preço VII, (art. 69�, <:PC). �s
edificado com uma casinha velha de honorários do Leiloeiro �a razao de 5 Yo

madeira,emmauestado,matricula21.199 (cinco por cent?) correrao porconta do

do CRI da Comarca de Jaraguá do. Sul: comprador, remlter:te ou adludlcan�e em

avaliação R$ 60.000,00 em 04/09/06: caso de a!remataçao_. acordo/remição ou

Gravame: AV-2-21.199. Depositário: adjudlcaçao, Jespecttvamente, conforme

Santina Emilia Reinert. Vistoria: rua competente Portana. expedl�a por esta

EuzébioDepo.uy, Jaraguá do Sul-SC. Co!"ar�a. Ma�or�s Infor��çoes co.m o

3 _ Processo· 03602006422-0/001 e
Leiloeiro Publico OfiCiaI e Rural

• .•
_ VICENTE ALVES PEREIRA NETO,

apenso
Exeqüente:Mariadas Dores deSouza

fan effax .< 47) 3026-1615, site

Executado: IngobertDenker
WY"w_agª-o.ÇJªLeJJjl,iLcoIlLPl, end. A,!,

Bem: Auto.móvel GM!Kadett GL H�rm?nnAugustLepper, 1.500,Saguaçu-
, JOlnvllle_ Exma. Sra. Ora. ELIANE

1994/1995, vermelho, renavan; ALFREDO CARDOSO LUIZ' J. d
6 2 6 3 3 2 7 6 1, c h ass I .. a

' ulza e

9BGKT08GSRC320636, placas LWU Direito da 2 Vara Civel da Comarca de

1670. Gravame: Alienação Fiduciária em JaraguádoSul.
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

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

Blumenau - (47) 3331-4500

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

Imagens semente para fins ilustranves.Glmpaoha Peugeot Quem Pegar, Pegou - (om primeira pilfcela para depois do Carnaval. Unha Peugeol207 HB, 207 SW, 307 e 407 • Taxa O.4!m na mcdaüdade leil5ing pelo PSA Finance Arrendamento Mer<anlil SA COlli entrada de 50% no plano de 24 panelas. Para toda linha Peuqeet
107 Passion também na modalidade CO( (Crédito Direto ao Consumidor) pele Banco PSA Finance 8ra�1 SA (om entrada de SO% no plano de 12 panetas ronforme-simulaçiies ilbaixo. Simulação, modalidade leasing pele PSA Finance Arrendamento Merrantil SA. considerando o veículo Peugeot 207 XR l.4l Flex, 3 porias.
pintura sólida, ano/modelo 200snOO9. equipado de série com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros e travaselétricas nas portas e porta-lTldlas. Preço públicosugerido para verda à vista a partir de RS 37.790,00, para todo o Brasil, com frete incluso. Ptano de 24 meses sendo: Entrada de RS 18.895,00
(50,00%) a vista,mais14 parcelas mensais totals fbasde RS 863,68com vendmenteda 1� (primeira) parcw para 120dias.Taka lntemade Retomo ITiRl de 6,04% e.a. e 0,49% a.m, a eEl ((usto EfetivoTotaO da operação de arrendamentomerrennl éde 7,52% aa eO,61%a,rn, com inddéncia de ISS, e TC lndusa na efT ((usto
Hetm, Ictall. Valor total do veiculo a prazo de RS 39.623,31. Sujeito à aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações síqnificativas no mercado financeiro, sem aviso prévio. Simulação, modalidade CDC· úedito Olreto ao Consumidor· pelo Banto PSA Finance Srasil SA, censlderandc o

veiculo Peuqect 207 Passion XR 1.4l flex, 4 portas, pintura séüda, ano/modelo 2008/2009, equipado de série com ar-ccndkicnade. direção hidrâulica, vidros elétrkos dianteiros e travas etéukas das portas e porta-malas. Pn'ço promocional de lançamento para todo o Bmil rom 5(}% de entrada e saldoem ate 12 com taxa

mensal de 0,49% ao mês, com frete incluso. As condiçóes acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercadc financeiro, sem aviso prévio.Peugeol307 Sedan Presence 1.6l 16V Flex, 4 pertas, freios abs, air bag duplo, ar rendklcnadu direção hidraulica, computador de bordo, vidros e trava elétricas,
ano/modelo08!09, pintura sólida. freie induso. Preço sugerido para vende à vlstaa partir de RS57.900,OO, ccmfrete indusc, Plano de 24 meses sendo. Entrada de 50,00% li vista,mais24 parrelasmensab tctabfuasccm vencimento da 1� (primeira) parcela para 120dias. Peugeot 2075WXR 1041. FIeK_4 portas, ar condi<ionado,
direção hidr.iu!ici!, vidros e travas elétncas, pintura sólida.Preço sugerido para vendá à vista a partir de RS 44.990,00 (om frete.lndusc.Plenc de 24 meses sendo: Entrada de 50,00% à vista, mais 24 parcelas mensais totaisfixas rom venrímentc da 1� (primeira) parcela para 120 dias.5ujeitoâ aprovação de cédlto. As (ondi�ões
acima poderão ser alteradas se houver altNações significiltivas no mercado. financeiro, sem aviso prévc, Peugeot 2{)6 Sensation l.4l nexo 3 portas, ano/modelo 200811008, pintura metalka preto perta rea, através do Peugeot On line. frete Induso. Preço püblko prorncdcnat sugerido para vende à vista através do Peugeot
On Une: R$ 28.69D,OO. Btoque nacional das ccncesslcnédas Peugeot particpames: Peugeot 207 XR 1.4lFlex, 3 pOltai, ,mo/modelo 200812009, pintura sólida - 200unidades; Peugeot 207 Passícn XR l.4l Flex, 4 porras.anc/mcdelo 2008flOO9, pintura sólida- 200 unidades: Peugeot 207 SW XR 14l Rex, 4 portas, ano/modelo
200812009, pintura sólida -100 unidades: Peugeot307 Sedan Presence 1.61. 16V Flex, 4 portas, ano/modelo 2000/2009, pintura sólida -100 unidades: Peugeot 206 Sensatlcn 1.4L Flex, 3 portas, ano/modelo 200812008 - plmura metélka preto pería nera - 100 unidades. Prazo de vigência da promoção de 14/ll12008 a

24/1112008, ou enquanto durarem os estoques. fotos somente para fins ilustrativos, Náo rumulaüva para outras prorneçêes. Para l'!lais infomlações sobre p�os e condlçó�s espedals, consulte a Rede de CO>lcessionârias Peuçeot panldpantes, figue para 0300-7032424 ou acesse www.peugeotrom.br. Ouvldoria do Banco

Peugeot ligue para 0800-7719090.

De Segunda à Sexta das 8h às 19h - Aos Sábados das 9h às 17h - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

II BANCO PEUGeOT
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�a compra da zero km ou scrninovc (a partir de 2005). você lerá direito a R$ 1.000,00 (cheque nominal). Não se trata de desconto.

E um bônus da Camguâ Aula Elite. não é transferível. Você poderá utilizar na negociação.

Grupo uto Elite 40 Qnos de credibilidade.. � f..tt��
..�! 4732746000 Uma relação de confiança_
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