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Desmoronamento no Borro do Rio Cerro deixou dez soterrados. Até o noite de ontem, sete corpos foram encontrados
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EDITORIAL

Caos pot todos os lados
O estado de caos )'com as mortes e des

moronamentos constantes causados pela
chuva deixaram a população em pânico.
O medo é sentido pelas ruas. Nessahora
é preciso repensar o creãeí-

%

menta que acontece de ma

neira desríiganfzada e sem

planejamento. Loteàmentos
, irregulares surgem a cada dia
sem que o poder público tome
llma Clecisãd enérgicà- contra
isso. Autoridades fingem não

'saber do que se trata. A mão

ganancios� desl"pata e= ne

nhum senttdo iTe responsabi
lidade coma vida dos outros.

�- tub'qlaçãº é insufic�liJnte e inefiltaz. A lei

simplesmen_te)g;!;orada. Olho jogado pelas
,- -, 'l:: ,i1t'

ruas também contribuí para !'fste cenário de
terror.

Ontem o clima era de tristeza até mes

mo entre jornalistas, policiais e bombeiros
acostumados adidar com<tra

gédias. A natureza deu seu

"recado e o homem ficou im

potente diante de tantasmor-
, tes por Santa Gatarina.

Só a solidariedade de to

dos será capaz de diminuir
a dor das famílias atingidas
pelaêclnrea. Un:r:cob�;rtor,_�m

,
abrigo, uma cesta básica, que

'If;:lodos façam uma corrente

Hnesta hora. Na missão de in

fo�ar O Correio dó P0'l'_� também se Gol�ca
à disposição da comuniClade.'

,"

Ontem o clima,
era de tristeza
até mesmo entre

jornalistas, policiais
e bombeiros

. acostumiódos o liddr
·":�m tragédias

..

CHARGE
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(047) 3273-6433 Rua José Theodoro Ribeiro, 860 • Ilha da Figueira· Jaraguá do Sul

PONTO DE VISTA

Minha criança perdida

DO LEITOR

Hora de rever conceitos
A chuva que não pára. As ocorrências trágicas que

não cessam. A situação de calamidade e medo que in

siste em permanecer. Além de respirar fundo, chorar
os nossos mortos e torcer por uma mudança brusca

no céu é hora de rever conceitos. Todos os parâmetros
vinculados à infra-estrutura precisam ser repensados
e refeitos.

As tragédias presenciadas nos mais diversos bair

ros da cidade foram anunciadas? Talvez. Mas, a partir
de agora o momento exige recordar o passado, ainda
tão latente, para evitar a repetição no futuro.

_

Mais

cautela tanto da população, quanto dos órgãos públi
cos é a palavra de ordem.

Aos moradores resta pedir que prestem atenção ao

local onde pretendem fixar residência. Em um muni

cípio cortado por dois grandes rios e instalado dentro

de um vale com encostas espalhadas por ambos os

lados, de norte a sul, não basta somente considerar

os valores materiais ou a proximidade de um ponto a

outro do território jaraguaense.
Aos loteadores fica o mesmo alerta. Cuidados ex

tremas são necessários antes de simplesmente colocar

espaços à venda, afinal, vidas dependem disso. Aterros

desenfreados, cortes imprecisos de barrancos e invasões

rios adentro agora deram respostas nada gentis.
Ao poder público, hoje, se faz uma pergunta: não

será o momento de rever os quesitos em torno do que
é verdadeiramente regular e do que apenas nomeado

de tal forma foi? Não será o momento também de im

pedir de maneira assídua o crescimento desordenado

da irregularidade? Não basta interditar e deixar tudo

como está. Não basta regularizar apenas porque há

quem já tenha instalado imóveis em pontos proble
máticos. É imprescindível agir.

Além disso, um tanto de consciência extra também

não seria inútil. Contendo a curiosidade dentro de casa,

quando em segurança, ajuda a evitar transtornos ainda

maiores. Jornais e emissoras de rádio têm jornalistas que
se arriscam ao extremo pela informação e a repassam
conforme a conseguem. Se nem eles a possuem, mesmo

com acesso menos dificultoso aos locais e às pessoas en

volvidas, quem dirá os simples curiosos.

KELLY ERDMANN, JORNAliSTA
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preconceitos e sem vendas, preciso ouvir
os sons da natureza com a percepção da

infânçia de outrora.

Quero meu eu criança de volta, para
poder brincar as brincadeiras mais infan
tis, para sonhar os sonhos mais ingênu
os, para de riovo exercitar a fantasia, para
resgatar a pureza interior.

Quero a alegria simples e pura da in

fância, ° descompromisso de ser feliz por
ser feliz, quero de novo um coração me

nino a sentir todas as emoções e a capaci
dade de aprender tudo de novo. Quisera
repetir os primeiros passos sem medo do

futuro e correr, correr muito, descobrir a
vida. (Hoje em dia já não corro mais, o

corpo cansado já não encontra a criança
na minha memória esquecida para usu

fruir da sua força e vitalidade ... )

Procuro minha chama perdida, nem
que seja pequena, quase apagada. Cres
ci e me tornei "gente grande". Preferia,
agora, ter deixado crescer apenas a alma,
mantendo intacta a pureza, a singeleza, a
paz e a serenidade de menino.

Ah, saudades da minha infância, tão
distante aquele tempo! Devolvam meu

coração criança, quero ser menino de
novo! Para aprender novos engatinhares,
sorrir novos sorrisos, sentir tudo outra

vez! Dividir sonhos, descobrir novamen
te a força do amor. Procuro uma criança...
Procuro meu "eu criança"! Me procuro e

me perco ... Olho pra dentro de mim e

não encontro a chama perdida. Vasculho
meu coração e ela não está lá ...

Preciso encontrarmeu eu criança per
dido. Preciso.

LUIZCARLOS

AMORIM, ESCRITOR
E EDITOR (HTTP://
BR.GEOCITIES.COMj
PROSAPOESIAECIA)

Procura-se uma criança. Procuro a

minha criança perdida. Cresci e minha

criança interior foi se distanciando - ou

fui eu que me distanciei dela? Hoje sou

apenas um adulto estressado, procuran
do pela criança que deixou em algum pe

daço do caminho, esperando que tenha
ficado um pouquinho dela num cantinho

escondido do coração.
Preciso reencontrar o riso cristalino

da criança que fui, preciso do sorriso

franco e verdadeiro, preciso do olhar sem
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EQUIPE DE GOVERNO

Tamanini anuncia primeiro escalão
PMDB comandará quatro das seis atuais secretarias municipais
CORUPÁ

O prefeito eleito Luiz Car
los Tamanini (PMDB) anun

ciou ontem os titulares que
vão comandar as seis secreta

rias na Prefeitura de Corupá a

partir de 10 de janeiro. O time
do primeiro escalão conta

com ex, atuais e vereadores
eleitos, assim como novatos e

experientes em administração
pública. As nomeações, diz
Tamanini, seguiram critérios
técnicos e políticos.

"Buscamos a integração dos

quatro partidos dentro de um

consenso do nosso conselho po
lítico. Os nomes indicados foram
aceitos por unanimidade", sa

lientou Tamanini, para quem o

quesito compartilhado entre to

dos deve ser "atender bem a po
pulação, a qualquer dia, a qual
quer hora e local". O PSB, única
das quatro siglas aliadas que não
comandará nenhuma secretaria,
ficará com uma diretoria.

Em entrevista coletiva on

. tem, na Câmara, o prefeito

. eleito informou que hoje mes

mo a atual administração será
comunicada oficialmente so

bre a definição dos integrantes
da equipe da próxima admí

nistração, para que possa ter

início o governo de transição.

"Se assim for vontade do atu

al prefeito. E, a partir de 10 de .'

janeiro, vamos assumir e tra

balhar pelos votos que recebe
mos e também pelos que não

nos escolheram", discursou.
Tamanini voltou a comen

tar sobre a proposta de reforma
administrativa que encami
nhará à Câmara, onde a base
aliada será maioria, assim que
iniciarem as atividades legis
lativas, no dia 15 de fevereiro.
"Vamos procurar ao máximo
a valorização dos servidores,
para diminuir o número de
funcionários e diminuir os

valores gastos com a folha de

pagamento", explicou, acres

centando que a intenção é fa
zer sobrar dinheiro para exa

mes, remédios e atendimento

médico, além de "mais obras

que a população tanto anseia,
e para que possamos cumprir
nosso plano de governo". Com
a reforma, o número de secre

tarias deve passar de seis para
oito mas, .segundo o peeme
debista, a pasta de Desenvol
vimento e Planejamento não
terá secretário nomeado e será
tocada por ele e pelo seu vice,
Carlos Dieter Werner (PSDB).

CAROLINA TOMASELLI

QUEM ASSUME AS PASTAS A PARTIR DE 1° DE JANEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
• Sandro Rogério Glatz (PMDB)
Formado em Ciências Contábeis e estudante de Direito, há

três anos é assessor de controle interno do Câmara de Vere

adores do município.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
• Bernadete Correa Hillbrecht (PPS)
Vereadora na atuallegislatura, presidiu o Câmara em 2005

e 2006. Também foi secretária de Educação de 1993 o 2004,
e gerente de Assistência Social, Trabalho e Habitação do Se

cretario de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
• Joney Cícero Morozini (PMDB)
Aos 27 anos, é professor há oito, com formação em Letras.

Disputou as eleições deste ano como candidato o vereador

SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
• Antônio Vicente Tureck (PMDB)
Coordenou o componho do coligação "Vivo Corupá".
Vereador em quatro mandatos, foi presidente da

Câmara no ano de 2003.

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL
• Alceu Gilmar Moretti (PMDB)
Retorno poro o comando do posto, que assumiu de 2000

o 2004. Este ano, foi o véreador eleito mais votado. Em

2000, também concorreu à Câmara e foi eleito.

Secretario de Turismo; Desenvolvimento Municipal
• Loriano Rogério Costa (PSDB)
É o atual presidente da Câmara de Corupá,
onde exerce o segundo mandato consecutivo,
eleito em 2000 e 2004.

NOMES JÁ CONFIRMADOS PARA O SEGUNDO ESCALÃO
Diretor Administrativo
• Ernesto Felipe Blunk (PSB)
Ex-prefeito e vereador

por três mandatos

Chefe de Gabinete
• Celso Garcia (PMDB)
Ocupou o cargos nos dois primeiros
governos de Tamanini

Câmara suspende atividades
por tempo indeterminado
JARAGUÁ DO SUL

A situação de emergência
no município levou à suspen
são das atividades na Câmara
de Vereadores de Jaraguá do
Sul. Não houve sessão ontem.

Cerca de 20 servidores da Casa

passaram o dia na Arena Iara
guá, auxiliando nos trabalhos
da central de atendimento ins

talada no local para recolher
mantimentos e outros materiais

para os desabrigados e desalo

jados. Os vereadores também

passaram o dia mobilizados.

Segundo a presidente Ma-
.

ristela Menel (PT do B), todas
as atenções estão voltadas às
vítimas da enchente. A Câmara
funciona somente em esquema
de plantão, através do telefone
3371-2510. Os veículos do Legis
lativo também foram colocados à

disposição da Defesa Civil.
"Estamos pedindo a com

preensão dos moradores, que
não saiam de casa e ajudem
na medida do possível, assim
como das empresas, .

.se pu
derem diÍninuir a jornada de
trabalho. Das entidades toda
a ajuda é importante. A cons

cientização neste momento di

fícil, que já está acontecendo, é
fundamental", apelouMaristela
que, aos 46 anos, diz nunca ter

presenciado tamanha tragédia,
que atribui ao aquecimento glo
bal, aliado aos desmatamentos
e construções irregulares nas

encostas dos morros.

Segundo ela, não há pre
visão para o retorno das ativi

dades, o que só deve ocorrer

quando o caos instalado na

cidade tenha fim.
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Deslizamento deixa dez soterrados
Equipe de resgate localizou oito vítimas ontem, mas apenas uma sobreviveu

Comoção
no velório

TRAGÉDIA

JARAGUÁ DO SUL

Bombeiros e DefesaCivil con
tinuam hoje a busca pelos corpos
das pessoas que morreram soter

radas namadrugada de segunda
feira, nas proximidades das Ruas

Ângelo Rubini e Feliciano Barto
lini, na Barra do Rio Cerro (per
to da Ponte da Argi). De acordo

com a Defesa Civil, a suspeita é

de que dez pessoas tenham sido

atingidas pelo desabamento de
três residências e duas garagens
de veículos.

.

Até a noite de ontem, a equi
pe de resgate localizou oito

vítimas, mas somente uma so

breviveu. Renan Wilian Lesco

wicz, 19, foi encaminhado para
o Hospital São José. Segundo
informações, o jovem fraturou

um dos tornozelos e suspeita
se de fratura na bacia, mas está

fora de perigo.
As vítimas são o casal Moa

cir Lescowicz, 44 anos, e Môni

ca Lescowicz, 41, o filho Natan

Victor Lescowicz, 13; e o casal
Guido João Franzner, 43 anos, e

Ivonete Oderdenge Franzner, 34,
e os filhos Alana Franzner, 13, e
Cauê Franzner, 5. As outras duas

pessoas ainda não encontradas

são os pais de Guido. O pai dele
chama-se Avelino. Já o nome da
mãe não foi informado.

De acordo com o coordenador

da Defesa Civil,Maicon da Costa,
a operação de resgate conta com
a participação de zo bombeiros.
e 15 integrantes da Defesa Civil,
entre funcionários e voluntários.

Defeso Civil suspeito que dez pessoas foram atingidos pelo desabamento, no madrugado de ontem

equipamentos foram fornecidos

por empresas do município, que
se sensibilizaram com a tragédia.
Conforme Maicon, mais de zoo

famílias tiveram que sair de suas
casas em Jaraguá do Sul nos últi
mos dias.

A equipe de resgate infor

mou que a busca pelas Vítimas
continuaria durante toda a noi

te de ontem. A previsão é de

que os trabalhos prossigam no
.

trecho por aproximadamente
quatro dias.

Risco de novos deslizamentos
A chuva persistiu durante o opera

çõo de resgate, facilitando o ocorrên
cia de novos deslizamentos. O diretor:
de Obras, Odemar Bonatti, calcula

que cerco de 20 mil metros cúbicos
de terra se desprenderam do bar
ranco até o início da tarde de ontem,

Segundo ele, a área em que ocorreu

o desmoronamento tem aproximada
mente 30 mil metros quadrados.

A Polícia Militar disse que nõo

existe risco de que motoristas que

trafegavam no trecho no momento

do deslizamento tenham ficado
soterrados. Conforme o tenente

coronal Amarildo de Assis Alves,
o motociclista que viu o desmoro
namento acionou o PM e informou

que nenhum veículo arriscou atra

vessar a pista.

Para efetuar a busca, estão sendo
usadas duas escavadeiras, uma

escavadeira para retirar ferragens
e uma retroescavadeira. Alguns DAIANE ZANGHELINI

O velório do representan
te comercial Moacir Lesco

wicz, 44 anos, da assistente

social Mônica Lescowicz,
41, e do filho do casal, Na
tan Victor Lescowicz, 11,
causou comoção na tarde de

ontem, na Igreja Nossa Se

nhora Rainha da Paz, Bairro
Vila Nova. O auxiliar admi
nistrativo Valdecir dos San

tos, 41 anos, que conhece a

família há 17 anos, estava
inconformado. "Ninguém
nunca imagina uma tragédia
dessas. Eles eram pessoas
formidáveis", lamentou. O

enterro da família acontece

às 10h de hoje, no Cemitério

do Centro.

Velório acontece no Vila NoV,.a
.�) :·:;"''\.�i('
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Cena de terror choca moradores
Bombeiros e policiais trabalhavam sem saber o que iriam encontrar

JARAGUÁ DO SUL

O cenário era de terror e

medo no início do amanhecer de
ontem. Moradores da Barra do
Rio Cerro pareciam não acre

ditar no que estavam vendo.
Bombeiros e policiais militares
tentavam resgatar as vítimas

sem saber o que iriam encon

trar. Nem eles, acostumados a

agir nessas horas, escondiam a

comoção muitas vezes transfor
mada em nervosismo.

Carros jogados na pista, ca
sas desabadas e aos poucos os

corpos sendo retirados. Amedi

da que o tempo passava a espe-

.
rança de encontrar gente com

vida diminuía.
Pelas ruas da cidade não

existia outro assunto. Até

mesmo no posto de combus

tível, as atendentes estavam

em pânico e com os olhos
cheios de lágrimas. Marlene
Minatti, 39, não escondia o

nervosismo e via de perto
toda a cena da tragédia. "Não
sei o que fazer. Não pode
mais descer caminhão pe
sado, a terra está tremendo.

Desde ontem (domingo) no

final da tarde a terra está ce-

dendo. Tinham que ter inter

. ditado isso antes".

Os policiais conversavam

quando um pedido de passa

gem foi feito. Um senhor de
cerca de 70 anos estava ten

do um derrame e precisava
de socorro. A pista foi aberta
também para uma mulher que
estava dando a luz.

Com olhar longe e cheio
de lágrimas Michele Silva, 23

anos, estava impedida de voltar

para casa. Moradora do prédio
em frente à tragédia, ela recor

dou o momento em que viu a

cena que, segundo ela, jamais
será esquecida. "Quando acor

dei já estava tudo destruído.
Era uma gritaria, um alerta para
evacuar o prédio. Pode passar
50 anos que eu jamais vou es

quecer do que aconteceu hoje.
Me senti impotente, não podia
fazer nada para salvar aquelas
pessoas. Estou morando em

Jaraguá há seis meses e a chu
va não pára. Minha vontade é

voltar para Pelotas". Segundo a

PM, o prédio foi evacuado, pois
um poste ameaçava cair.

PATRICIA MORAES Equipe de resgate contou com o auxílio de um cão farejador

Mais de 60 veículos foram soterrados ontem, durante o desmoronamento na Barra do Rio Cerro

PREjuízo
Durante a operação de resgate das vítimas do desabamento, o clima era

de apreensão. Os Bombeiros Voluntários lutavam para conter as chamas

que saíam dos entulhos. Um poste que àmeaçava cair foi contido por

guindastes, provocando uma interrupção no fornecimento de energia
elétrica. Moradores do prédio em frente foram orientados a deixar suas

casas para evitar novos acidentes. Cinco residências próximas ao local

do desmoronamento foram evacuadas. O prejuízo também foi imenso

para os garagistas. Somente numa das garagens, 40 automóveis e 20

motocicletas foram soterrados. Na outra revendedora, seis veículos

foram atingidos pelo deslizamento.

Chuva dificulta
o trabalho

Uma dos primeims pessoas o

chegar 00 local do ocidente foi o

bombeiro voluntário Jeferson Ronk

(foto), 21 anos. Às 7h do manhã ele

parou pam tomar águo. Sujo de bor

ro, Rank estava preocupado com o

seguronça do local. Uma máquina do
Prefeituro estava o caminho poro timr
o borro e possibilitar o continuidade
dos tmbalhos. ''A gente está prepa
mdo pam tudo. Mos não sabemos

quanto tempo vamos levar", disse,
prevendo que o chuva que tinha dado
uma trégua naquele momento iria
voltar e dificultar ainda mais.

A 200 metros do áreo isolado
estava Jonathon Machado, 20 anos.

Momdor do prédio do CS, ele tentava
acordar do pesadelo. "Estava dormin
do e quando acordei parecia que esta
va acabando o mundo. Abri o sacado
e era um monte de carro amontoado,
os casas tinham desaparecido. Foi

chocante, não consigo entender como
isso aconteceu. Há dois dias eu estava
olhando essos crianças brincando e

agom estão mortos".
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Desabamentos causam 11 mortes
Este é o número de vítimas na microrregião nas últimas duas semanas

D O CORREIO DO POVO
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TERÇA-FEIRA. 25 DE NOVEMBRO DE 2008

ENCHENTE

JARAGUÁ DO SUL

Nos últimos dias, 11 mortes
.

foram confirmadas na região
em virtude de desabamentos,
sete delas por causa da tragé
dia de ontem. O casal Moacir
Lescowicz, 44 anos, e Mônica

Lescowicz, 41, e o filho Natan
Victor Lescowicz, 11, serão
enterrados às 10h de hoje, no
Cemitério do Centro. O casal
Guido João Franzner, 43 anos,

e Ivonete Oderdenge Franzner,
.34, e os filhos Alana Franzner,
13, e Cauê Franzner, 5, estão
sendo 'velados na Igreja São
Luiz Gonzaga, no Bairro São
Luís. Até o fechamento desta

edição, a funerária' não tinha

informações sobre o horário e

o local do enterro.
No dia 11, o pequeno Raul

Marcarini Neto, de dois anos,

morreu depois de uma sema-

na internado na UTI. Ele mo

rava na Rua Maria Zastrow,
no Bairro Nova Esperança,
em Guaramirim. No fim-de
semana, a costureira Silvana
Martins Manske, 30 anos, e as

filhas Bruna, 6, e Maria Eduar
da, 3, morreram soterradas. A
família morava na Rua Irineu

Franzner, Bairro Tifa Martins.
No meio dos-escombros,

um "pequeno milagre" acon

teceu. No início da noite de
ontem, a equipe de resgate
encontrou um cachorrinho,
que sobreviveu' ao soterra

mento. A informação é de
que ele estava entre os des

troços da cozinha e a sala de
uma das residências. Assim

que foi retirado, o cachorro

fugiu, assustado.

DAIANE ZANGHELINI

Expectativa é de que trabalho de remoçõo no trecho dure quatro dias

GERAl----------

Enchente causou desabamentos e, até o momento, 11 mortes foram confirmadas em Jaraguá do Sul e Guaramirim
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Prejuízos chegam a R$ 3 milhões
Prefeito Moacir Bertoldi disse que a prioridade neste momento ésalvar vidas
JARAGUÁ DO SUL prejuízos já ultrapassam os R$3

Em entrevista coletiva nama- milhões. '?\ prioridade neste mo

nhã de ontem, o prefeito Moacir mento, é salvar vidas", disse, Em
Bertoldi apresentou um balanço um segundo momento, Bertoldi
da tragédia que vive o municí- pretende buscar junto ao gover
pio. Segundo ele, foram 17 se- no federal recursos para ajudar
manas consecutivas de chuva, as famílias vítimas das chuvas.
mais de quatro mil casas atin-

-

''Vamos buscar recursos com os

gidas por alagamentos ou desli- sistemas de habitação e com as

zamentos, sendo 15 delas com políticas de habitação do gover
perda total. Mais de 200 pessoas, no federal", adiantou.
entre funcionários da Prefeitura, A orientação é'para que as

Câmara de Vereadores, Defesa famílias que estiverem em áreas

Civil, Bombeiros, Policias e Vo- de risco, próximas às encostas,
luntários estiveram mobilizados saiam de suas casas. Quem não
no auxilio às famílias vítimas da tiver para onde ir, pode se alojar
força das águas. na Arena Jaraguá. A Prefeitura

Mais de 35 ocorrências de aconselha ainda que os motoris

queda de barreiras foram regis- tas evitem sair e pede a colabora
tradas em diversas localidades ção dos empresários para que as

do município. Próximo à Ceval, atividades sejam suspensas.
vinte postes caíram deixando A situação de emergência foi
toda a localidade sem energia decretada no último sábado pela
elétrica. O abastecimento de DefesaCivil domunicípio e a ten

água também ficou comprome- dência segundo o prefeito, é de
tido principalmente nos pontos que seja decretado estado de ca

rnais altos da cidade. Não se sabe lamidade pública. Quem quiser
quando a situação será normali- ajudar com doações de alimen
zada. O casomais crítico é noRio tos, roupas, móveis e eletrodo
Molha, onde os profissionais do mésticos pode entrar em contato

Samae não conseguem ter acesso através dos telefones: 337095 55/
para fazer a manutenção dos sis- 33709797 e 3371 2510.

temas de captação.
De acordo com o prefeito, os DEBORAVOlPI Prefeito pede poro que empresário� suspendam os atividades e motoristas evitem trafegar pelo cidade

Mauricio Fagundes dos Reis, com o filho no colo, teve que abandonar o caso

Situação chega ao desespero
nos bairros mais atingidos
JARAGUÁ DO SUL

Destruição e medo. Esse foi
o cenário que se viu pelas ruas
de Jaraguá do Sul durante toda
a manhã de ontem. Famílias

que viviam nas áreas conside
radas de risco, próximas às en
costas, precisaram abandonar
as próprias casas. A maior pre
ocupação era salvar móveis e

eletrodomésticos. Na Avenida
Marechal Deodoro da Fonse
ca, no Centro, onde o nível de

água atingiu 1 metro e 20 cen

tímetros no último sábado, os

comerciantes e moradores tra
balhavam na remoção da lama.
A ponte próxima à Jamail foi
interditada, o que complicou o

trânsito na localidade. Os pon
tos mais críticos eram os que
davam acesso à Barra do Rio
Cerro e à Barra do Rio Molha.

No-Bairro Jaraguá Esquer
do, próximo ao clube Acaraí, a
DefesaCivil precisou interditar

três casas devido aos riscos de
desmoronamento de terra. Já
no Bairro Santo Antônio, pelo
menos dez casas foram atin

gidas por deslizamentos. Em
uma delas, vivia um casal com
uma criança de um ano e toda
a construção de madeira veio
abaixo. "Foi questão de dez mi
nutos. Eu saí de casa e logo ela
desabou", relembra ainda as

sustado o jardineiro Mauricio

Fagundes dos Reis, 35 anos. A
família perdeu tudo e está na

casa de parentes. Quem quiser
ajudar com doações, pode en

trar em contato através do tele
fone 3370 6043.

A rodovia SC 416, próxima
à divisa com o município de
Pomerode também está inter
ditada. Máquinas trabalham
no local desde a manhã de on

tem, mas a previsão é de que a

pista só seja liberada dentro de
três dias.

LHS visita

Jaraguá
O governador Luiz Hen

rique da Silveira deve chegar
hoje por volta das 11 horas em

Jaraguá do Sul. O helicóptero
do Governo do Estado pousa
rá no 14° Batalhão da Polícia
Militar onde, no local, o gover
nador fará uma reunião com

representantes da Defesa Ci

vil, Polícia Militar, Prefeitura,
Bombeiros e demais envolvi
dos no auxílio às famílias atin
gidas pelas chuvas.

Ele falará sobre as medidas

que o Estado deve tomar em

relação à tragédia que tomou
conta da cidade. Luiz Henrique
também vai sobrevoar a cidade
de helicóptero para visualizar
os estragos causados na região.
A informação é do secretário
de Estado do Desenvolvimento
Regional, Lío Tíroni, Pode acon
tecer de a visita ser adiada caso

não seja possível voar de heli- .

cóptero, devido à chuva.
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Deslizamento deixo estrago

Deslizamentos

preocupam
O Corpo de Bombeiros

de Guaramirim registrou
desde sábado até a tarde de
ontem seis desmoronamen
tos em residências e mais de
30 casos de deslizamentos.

Segundo o comandante, Fa
biano Candido, ontem o dia
foi tranqüilo. "Os bombeiros
trabalharam na prestação de

orientação para a comunida
de", afirmou ele.

Em Jaraguá do Sul, o Cor
po de Bombeiros registrou
15 ocorrências. Dos casos

em conseqüência da chu
va, foram deslizamentos e

orientações para as famílias
residentes em locais de ris
co. Segundo o comandante
Neilor Vincenzi, o caso mais

grave foi no Bairro Barra do
Rio Cerro, onde ocorreu um

deslizamento. Ao todo, 30
. bombeiros trabalham no lo
cal. O comandante aguarda
va no final da tarde de ontem
a chegada de duas equipes
do Corpo de Bombeiros de
São Francisco e Barra Velha

para ajudar na ocorrência.
O Corpo de Bombeiros

de Corupá registrou no dia
de ontem três deslizamen
tos e três derrubamentos de
árvores. Em Massaranduba
foram registrados dois des
moronamentos em residên
cias e barreiras na SC 413 e

nas ruas da cidade. Nos dois

municípios, nenhum caso

grave, em conseqüência da
chuva, foi registrado. Em
Schroeder nenhuma ocor

rência foi registrada.

�
:i!
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o
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AJUDA BEM VINDA

Uma prova de solidariedade
Voluntários trabalham na Arena em prol dos atingidos

Todos voluntários vestiram o colete em prol do solidariedade e lotaram o Arena Jaraguá desde domingo

: JARAGUÁ DO SUL
,

'

,

Uma multidão solidária. E o

que se vê naArena Jaraguá. Basta
ir até lá para se emocionar com
uma ação extremante organizada
e um trabalho em prol da vida .

. Alimentos, roupas, móveis, fo

gões, cobertores, materiais de

limpeza, águamineral, colchões,
fraudas, voluntários e solidarie
dade chegam a todo instante. O
trabalho começou domingo e

não vai cessar tão cedo. Quem
quiser ajudar e quem precisa ser

ajudado deve li&ar para o telefo
ne 3370-9797. A frente de toda
essa disposição está o secretário
de Desenvolvimento Econômico,
Márcio da Silveira.

Mas, a ação não se resume

a arrecadação de produtos, mó
veis e mantimentos. Repartições
da Arena estão à disposição das
farnilias desabrigadas por éausa
da chuva. Alas com colchões es

peram por quem precisa de um li

abrigo.
O trabalho está organizado

por centrais. A central de inteli

gência computa todos os atendi
mentos, a entrada e a saída das

doações para realizar o balanço
no fim da operação. As farnilias,
que vão até a Arena, passam pela
central de cadastro, sob coorde

nação do setor Social da Prefeitu
ra. A central de ligações está dis

ponível para atender as pessoas .

que desejam fazer doações e não
sabem como fazer ou têm algo
para doar e não têm como chegar

até a Arena. E a central de veícu
los está disponível para entregar
e buscar os donativos.

Márcio da Silveira contou

com ajuda do Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul, volun
tários anônimos, empresários,
funcionários públicos e de em

presas privadas, entidades, entre

outros. "O importante agora é a

solidariedade. Esse é o espírito
que temos que ter nestemomen
to", enfatizou.

Silveira tambémalertou: "Não
têm ninguém autorizado, que es

teja envolvido na ação solidária

aqui da Arena, para arrecadar
nas casas mantimentos e mate-

riais. Só atendemos as chamadas
de pessoas que não tem como

levar a doação até a Arena". Na
tarde de ontem os produtos mais
procurados eram água mineral,
material de limpeza e alimentos
não perecíveis.

DAiANA CONSTANTlNO

Escolas da região suspendem atividades
Aulas na redemunicipal e estadual foram canceladas. Retomo está previsto para amanhã

Por causa da chuva, as

atividades nas escolas e nos

centros de educação infantil
em toda a rede municipal de
ensino foram cancelas e estão

sem previsão, de retorno. Um
levantamento será realizado

para contabilizar os estragos.
Até ontem, a Secretaria de

Educação apontou a escola
Guilherme Hanemann, as cre

ches Wolfgang Weege e Rodol

pho Hufenuessler, como as
ffl
� unidade de ensino mais atin
:�
c:: gidas. O novo cronograma de

___� ... '� atendimento aos professores
inscritos para vagas de ACTsRuo do Valdete ficou alagado

no município será divulgado chuva.
no dia primeiro de dezembro. Amanhã, as aulas nos co-

Na rede estadual, todos os
. légios Bom Jesus e Evangélico

colégios dos municípios de voltam ao normal, mas depen
Massaranduba, Guaramirim, derá das condições climáticas.
Schroeder e Jaraguá do Sul O Centro Educacional Can

estão com as atividades esco- guru funciona hoje em forma
lares suspensas. A gerente de de plantão, das 7h às 18h30.

educação, Deni Rateck, disse A Unerj (Centro Universitário

não ter previsão de- retorno de Jaraguá do Sul), a Faculda
das aulas. Já em Corupá as de Jangada e a Fameg (Facul
unidades de ensino traba- dade Metropolitana de Gua

lham normalmente. A Valde- ramirim) interromperam as

te Piazera e o Cejas (Centro atividades na noite de ontem.

de Educação para Jovens e As instituições vão avisar os

Adultos), em Jaraguá do Sul, acadêmicos se haverá aula no

também foram atingidos pela dia de hoje.
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População deve estar atenta

COMO AGIR EM
CASO DESLIZAMENTO?
• Avise aos seus vizinhos
sobre o perigo;

• Avise, também, imediatamente
ao Corpo de Bombeiros e à
Defesa Civil;

• Convença as pessoas que moroni
nas áreas de risco a saírem de
casa durante as chuvas;

• Você pode fazer junto com

a sua comunidade um plano de

evacuação;
• Afaste-se e colabore para que
curiosos mantenham-se afastados
do local;

SINAL DE DESLIZAMENTO
• Aparecimento de fendas;
• Depressões no terreno;
• Rachaduras nas paredes
das casas;

• Inclinação de tronco de árvores;

E EM CASO
DE ALAGAMENTO?
• Não deixe crianças trancadas
em casa sozinhas;

• Mantenha sempre pronta
água potável, roupa e remédios,
caso tenha que sair rápido da
sua casa;

• Avise aos seus vizinhos sobre
o perigo;

• Coloque documentos e objetos de
.

valor em um saco plástico bem
fechado;

• Não use equipamentos elétricos
que tenham sido molhados;

• Enterre animais mortos e limpe
os escombros e lama deixados
pela inundação;

• Lave e desinfete os objetos que
tiveram contato com as águas
da enchente;

• Não beba água ou coma

alimentos que estavam em

contato com as águas;
• Lave os alimentos com água e

hipoclorito;

RECEITA
Água poro limpeza e desinfecção
dos casas, prédios ou rya deve ter
a seguinte dosagem: 1 litro de

hipoclorito de sódio paro 20 litros
de águo ou 1 litro de água sanitária

paro 5 litros de águo.

Fonte: Site du Defeso Civil do

Estudo de Santu Coturiu

CUIDADOS

O CORREIO DO POVOHTERÇA-FEIRA. 25 DE NOVEMBRO DE 2008

Cresce o risco de leptospirose
Caso apareçam sintomas, primeiramedida é procurarmédico
JARAGUÁ DO SUL

Com o período de chuvas e

inundações a população deve
ficar alerta às doenças associa
das à água que vem dos esgo
tos. Uma das mais comuns é

a leptospirose. A doença, que
é transmitida pela urina do
rato por meio da bactéria Lep
tospira, preocupa, pois com a

enchente a água dos bueiros

(locais onde costumeiramen

te se encontram os roedores)
verte para as ruas e entra nas

residências.
No entanto, a médica vete

rinária e supervisara do setor

de zoonoses da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Regiane Schio
chet, alerta para os cuidados a

serem tomados. Segundo ela,
quem entrou em contato com

a água não pode se desespe
rar e deve procurar o posto de
saúde apenas se sentir algum
sintoma nos próximos dias. ''A
bactéria só será apresentada
no sangue depois de sete a dez

dias, neste período ela está em

incubação. Somente as pesso
as que apresentam algum si

nal da doença devem procurar
o Posto de Saúde e relatar que
esteve em contato com água
de enchente", comentou. Os

sintomas, segundo Regiane,
são febres altas, calafrios, dor
de cabeça, dor muscular (prin
cipalmente na batata da per
na), dor abdominal, náuseas,'
vômitos e diarréia.

Para prevenir a leptospirose
é recomendando não entrar em

Pessoas que entraram em contato com o águo devem ficar atentas 00 sinal de febre alto e dor no corpo

,,�!;,*

Água da Samae não'Yíem 'I'sco
De acordo com o assessor de

gestõo ambiental do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Águo e Es
goto). Leocádio Neves e Silva, a água
trotada pela empresa não corre o

risco de contaminação. "Nosso água
tem um teor de cloro do primeiro ao

último, ponto de abastecimento, são

dois mililitros de cloro poro cada
litro de água. Como o substância
mata o bactéria a possibilidade de

contaminação é nula;', explica o as

sessor. Ouem tem poço de água ar

tesiana que entrou em contato com

a água da enchente deve evitar ao

mq¥imo sua utilização.

Outra recomendação é esteri
lizar todos os móveis, louças,
roupas, piso, com cloro. Regia
ne explica que uma colher de

cloro para cada litro de água já
é o suficiente.

Os alimentos que foram

atingidos pela água,
.

mesmo

que lacrados, devem ser jo
gados fora porque apresen
tam risco de contaminação.
Infelizmente não existe va

cina contra a leptospirose. E
o uso de antibióticos só deve
ser feito depois de detectada
a doença, já que o uso do me

dicamento durante o período
de incubação pode mascarar a

leptospirose.
contato com a água da chuva,
caso isso não seja possível, usar
botas e não expor a pele à água,
sobretudo se tivermachucados. GENIELLI RODRIGUES

Intensidade da chuva deve diminuir
Previsão é que tempo melhore a partir de hoje, mas sol firme só depois de sexta

JARAGUÁ DO SUL

A previsão do tempo para
os próximos dias em Jaraguá
do Sul continua sendo de
chuva, mas com uma inten
sidade menor (fraca a mode

rada) do que no fim-de-sema
na. Segundo ameteorologista
da Epagri-Ciram, Marilene
de Lima, hoje o tempo segue

_ com nebulosidade e chuva

� isolada, alternando períodos
� com chuva e sol. Essa con-'

� dição deve permanecer até
Chuva deixou estragos em Jaraguá quarta-feira, quando o tempo

começa-a se firmar um pouco
mais. Apenas a partir de sex

ta-feira a chuva pára e pode
ocorrer o dia todo de sol.

Segundoameteorologis
ta, um vórtice: ciclonico de
intensidade média provo
cou as áreas de instabilida
de. "Este sistema estacionou
na região norte e litoral de
Santa Catarina o que pro
vocou as chuvas", explicou
Marilene. O volume de água
registrado na região já di
minuiu significativamente.

No sábado para domingo
foram 92 mm (milímetros).
Ontem até o meio-dia foram
10mm.

O vórtice ciclonico é for
mado por vários fatores, entre
eles a concentração de umida
de, sistema de alta pressão do
oceano, zona de convergência ,

do Atlântico Sul e frentes frias
que se deslocaram do litoral
Norte da Argentina. "Tudo
acaba influenciando para con

figurar esta situação", finali
zou a meteorologista.
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COUJN!5TA

Eu vi! Meninos, eu vi!
Sentada na nuvem, no ponto mais alto

do mirante celestial, eu estava distraída.
O mundo inteiro estava bem debaixo dos
meus olhos e eu podia escolher qual par
te do planeta ampliar. Eu já tinha passado
pela Tchecoslováquia, pela Chechênia, pelo
Zimbábu:e e pela Patagônia. Apenas pela
curiosidade dos nomes. O que me interes
sava estava dentro de um território quase
triangular. Escolhi a Granja do Lula por que
sempre tive curiosidade de ver seu banhei
ro. Parei quando meus olhos cruzaram o

umbral da porta da suíte presidencial. Sol
tei um gritinho: "Dona Marisa?!". Nunca

imaginei uma coisa daquela. Sai de fini
nho, com o rosto pegando fogo e pensan
do que aquelas roupas de couro deviam
ser importadas. Assim como o chicote e
a máscara. Onde estaria o senhor presi
dente? Ah, mas é claro! No seu gabinete!!!
Apertei o botão correspondente e meus

olhos .se depararam com uma sala gigan
tesca, suntuosa e vazia. Quando estava

desistindo de encontrar o presidenciável
por ali, uma cabeça se ergueu da escriva
ninha. Sob a roupa de faxineiro eu podia
jurar que já tinha visto aquela cara na

bancada do DEM no senado. Espionagem?!
'Não fiquei para confirmar. Senti vergonha
da guerra política de bastidores.

Procurando o "barbudínho" dei de cara

com o Ministro da Fazenda dando um "tro

quinho" para a secretária, com o Ministro
das Relações Exteriores, ensinando Rela- <'

ções "Interiores" a uma estagiaria voluptu
osa e com o Ministro do Meio Ambiente,
dando um tapinha num cigarrinho bern
natural. Estava desistindo, pensando em

selecionar outra área do meu mapa, quando
entrei no banheiro, meio sem querer. Tor

neiras caras, banheira luxuosa e um vaso

sanitário ocupado. Opa! Aqueles dedinhos
cruzados sobre o joelho ... COntei: Um, dois,
três, quatro, cinco ... outra mão: seis, sete,
oito, nove .... BINGO! Lá estava Luis Inácio
Lula da Silva! Sentado no seu troninho,
tendo à sua frente uma revista Contigo! As
calças estavam abaixadas até os tornozelos,
as pernas eram feinhas, branquinhas, com
veias azuladas e quase nenhum pêlo.
A fisionomia indicava certo esforço e a

revista estava aberta na página de novelas.
Não pude suportar a decepção. Era realmen
te bizarro presenciar o presidente fazendo
sua "cáca" ali dentro, os ministros sujando
lá fora e Dona Marisa dançando em fren
te ao espelho, naquela roupa encouraçada,
numa espécie de ensaio para logo mais a

noite. Quando o chicotinho estalou mais

alto, fechei meu mapa e desisti. Suspirei e
selecionei: "Iraque".

• elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES---------

,A

• Cine Shopping 2
• Amigos, Amigos, Mulheres porte (leg)
(17h - seg, ter) (15h, 17h - quo, qui, sex. sob, dom)
• As Duos Faces do lei (leg)
(19hl0, 21h20 -todos os dias)

cr;;:J;
• Cine Shopping 3
• Noites de Tormento (leg) (15h - quo, qui, sex,
sóbado, dom) (17h - todos os dias)

• Cine Cidade 1
• OOZ, m Of Soloçe (�.yt)(l4h3'Ô, ,1�h, �lMo _;:l��os os dill�t·

• Cine Cidade 2
• Os MosConoutas (Dub) (15h ... quo, sob, dom)

Histórias que
se cruzam

Uma garota é encontrada morta
numa propriedade rural por Arden,
uma jovem que vive sob a guarda de
sua mõe. Ela resolve sair de casa para
curtir o namorado. Ao mesmo tempo
vemos à história de Krista, uma ado
lescente que é viciada em drogas e foge
da ira de sua mõe e do padrasto.

Um mundo
de segredos

Follett acompanha a trajetória de
quatro crianças que presenciam um cri
me e se comprometem a mantê-lo em

segredo. Apesar das diferenças sociais que
os separam em plena Idade Média, pelas
três décadas seguintes suas vidas seguem
se entrelaçando, em encontros e desen
contros que geram todo tipo de sentimento,
do amor ao ódio mais profundo.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Aurora mostro a Belarmino o anúncio com o foto
de Celeste. Matilde foz compras com Abigail.
João encontro livio no hospital e Romiro fico
observando. Heitor acredito no história contado

por Flor de lys sobre o falso tiu e descobre que
é provóvel que um dos quatro bonecos esteja
em poder de seu hóspede. Abigail e Diego se

conhecem. Heitor consegue ter acesso o chove
do coso de Suzete e planejo vasculhar o quarto
de Wu em busco do boneco. Diego encontra An
tonello e o apresento paro Celeste.

TRÊS IRMÃS
Virgínia diz os filhos que Violeta vem com tudo

poro destruí-los. Morquinho falo poro o avó que
vai morar com o mãe. Dudo conto paro Eros suo
história. Alma e Suzana acomponhom Dora até
suo coso e o irmã conto que o sepultura. do pai
foi violada. A mondo de Violeta, Glauco e Sávio
bolam um plano e provocam um enfarto em Pa
cífico. Suzana desperto de um sonho agitado,
destrói o cestinho onde foi ochodo e encontro

uma medalhinha com a foto de Aninha. Suzana

pergunto o Waldete se Aninha é sua mãe.

A FAVORITA
Dodi expulso Holley de suo casa. Holley fica o

espreito e vê quando Boroúno chego. Dodi deixa
Boroúno e seus capangas levarem Sobiá e Fafá.

Halley assiste o tudo. Dodi prende Manu e sai
de carro. Holley escuto os gritos de Manu e a

socorre. Manu agradece Holley e revela o conte

údo da corto de Cilene. Halley fico perplexo ao

descobrir que é o filho de Donatelo e Marcelo.
Mesmo presenciando o sofrimento do filho, Ci
Iene não conta que lora, na verdade, é filha de
DodLlaro pede um beijo poro Halley.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO>
Iara diz que aceito Cris. Ela conta que desen
volveu novos poderes. Iara se transforma em

poço d'água e diz que é a mulher-água. Vavá
diz paro luna se decidir entre Torso ou Gaspar
Torso acredita em João. Ele discute com Sandro
e Botisto. Bianco passa mal e tenta se controlar
na frente de Simone e Nil. Elo esconde o rosto.
Simone e Nil estranham e se preocupam com

Bianco. Felipe tento fugir do clínico, mas dá de
cara com HiromL Ela aponta o armo poro Feli

pe, mos ele diz que é um vampiro do bem.

CHAMAS DA VIDA
. Margareth faz carinho em Demorô. Andressa,
Miguel, Roseclair, Docinho não entendem nado.
Andressa diz que o nome de Demorô é Maicon.

Margareth diz que pensava que o filho estava

morto. Docinho diz poro Andresso que Morga
reth pirou. Rosecloir diz para Morgoreth que
ela foi visitor o túmulo do filho delo. Pedro diz

poro Antônio que não voi fugir. Antônio diz que
irão tiror ele de lá. Tuquinho, lourdes e Ivonete

preparom o feijoada. Ivonete sai e diz que vai
convidar Pedro para o festo de oniversário .

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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DIVIRTA-SE MUNDO ARTISTICO
Fofoaueira -

Quatro sen�oras se reúnem para um

chá. Uma delas diz:
- Somos amigas há muitos anos e está
na hora de nos conhecermos melhot Eu
sou cleptomaníaca, mas não vou roubar

.

nada de vocês.
A segundo:
- Pois eu sou ninfomaníaca. Mas jamais
estive com seus maridos. Outra anuncia:
- Confesso que sou lésbica. Mas nenhu
ma de vocês me interessa.
A última vai saindo depressa:
- Me desculpem, mas eu sou fofoqueira,
e tenho que dar alguns telefonemas
urgentes.

Avião de banda
cai em Recife
Um avião bimotor, da bando Calypso,
saiu de Teresina {PI}, onde Joelma e seu

grupo fez show e caiu em Recife {PEl.
A aeronave levava 10 pessoas. Há

confirmação de duas mortes: o

produtor do bando, Gilberto Silvo, e o

empresário Eurico Pedroso Júnior. Fe
ridos foram socorridos por moradores
e levados poro os hospitais. O avião

atingiu de raspão uma coso. Não se

sobe os motivos do quedo.

Bombom foro
do carnaval
Depois de três anos sendo o rainha do
bateria do Portela, Adriano Bombom
teve que deixar o cargo. Existi0 um

movimento dentro do escola poro der
rubar Adriano que, não era simpático
com os ritimistas. O nome de luma
de Oliveira era o mais cotado poro
o lugar. O que é negado pelo irmão
do modelo. Bombom disse que se sen

te desrespeitado. "Estou me sentindo
muito mal com tudo isso".

Pet shope canil
canil baby <t�JJy

• Adestramento de cães • Aluguel de cães para guarda •

• Banho e Tosa • Creche para cães •

• Compra e venda de filhotes • Hospedagem·

SUDOKU Clie do leitor
o alegre gatinho Bill foi fotografado
pelo leitor Marcelo Momm!

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

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

SOLUÇÃO
O tempo segue instóvel com condições de
chuva, mais persistente e volumoso, com
chance de ventos fortes e trovoados.
As temperaturas devem baixar

� J�raguâ Sul e Região

HOJE

MíN: 17° C
MÁX: 26°C
Chuvoso

QUARTA
MiN: 17 C
MÁX: 27° C
Chuvoso

lSI ÁRIES

"'15' (20/3 a 20/4)

l� -, Últim�s dias para
. '" � organizar tudo o

que preciso sem

dificuldades. Mudanças previs
tos em associações e parce
rias, sejam elas comerciais ou

pessoais. Pare paro refletir e
dê os passos que deve dar em

direção àquilo que você deseja.

}(
GÊMEOS

,

(21/5 o 20/6)
Uma nova vida

desponta em seu

horizonte. Prepare-
se para mudanças positivas.
Você pode se despedir de uma

dos fases mais difíceis de suo

vida e voltar a olhar com otimis
mo paro seus planos e necessi
dades. Fase de fé renovada.

L� LEÃO

�,:) (22/7 a 22/8)
:. ') Momento bom para

� u.-: novos investimen-
tos. Tmbalho em

alto pede mais envoMmento e

organização. Coloque sua criati
vidade em tudo o que fizer; sem
medo de errar. Um novo talento

pode estar querendo se expressar
e você não está permitindo.

r- ""
CÂNCER

�.� (�1/6 a 21/7)
,,-:;••_ ••;.-, Nao se preocupe
: ; em demasia e

se entregue um

pouco mais aos seus desejos. O
controle é necessário em algu
mas situações, mas em outras,
infelizmente, ele é somente uma

ilusão. A fase que se inicia é a

que envolve esse aprendizado.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Fase para a estru

turação de suas

emoções e senti-
. mentos. Se estiver pensando em

levar mais a sério um relaciona

mento, este é o momento certo

para uma séria conversa o dois.
Se estiver só, prepars-se poro
um encontro pouco casual.

TOURO
(21/4 a 20/5)
De na,da adianta
a voce um amor

passageiro. Não é
mais isso que você quer paro o

si. Se for assim, o melhor que
tem a fazer é ficar sozinho. A
fase é para amores sérios. Isso
não quer dizer casamento, mos

compromisso com o coração.

MINGUANTE

13/11 20111

NOVA CRESCENTE CHEIA

QUINTA

MiN: 18° C
MÁX: 26° C
Chuvoso

:it
LIBRA
(23/9 a 22/10)
A fase que se

inicio é a de entrar
em contato com

limites, realidades e ausência de
controle. O momento que se ini- .

cio envolve entrega, percepção
e aprofundamento de experiên
cias. Entendo a necessidade do
desenvolvimento da fé.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Algumas amizades
tendem a ser dei
xadas de lado, pois
a tendência nesta

fase é o permanência apenas das
coisas e pessoas que realmente

.

fazem sentido pam você e sua

vida. A fase é muito boa e nada do
,

que não tenha valor permanecerá.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

JJ1
•

A velha fase ruim

( { terminou. Agom é
hom de sentar e

agmdecer profundamente, com o

alma e o comção expostos, todos
os acontecimentos do passado.
Missão cumprido sagitário! Agom
é hom da merecida recompensa e
colheita. Boa sorte!

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

...{. Inicio uma novo

fase para você. No
vos aprendizados,

com encerramento do que não
serve mais e novas oportunidades.
O mais importante a aprender
agom é a entrega. Não tente con

tmlar nado, deixe a vida mostmr o
cominho que deve seguir.
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ANIVERSÁRIOS

24/1\:.1
Ana M�Íia Kobrovski
Andressa F. Mader·
Bruna Rubin
Edir Doge
Emmerich Ruysan
Giovana Tait
íris Borg
Isolde M. Schmidt
Jean felipe Venera Pruss

!: Leticill)lGaroline Hernatski
· Lori Todt Motta
Marina henn
Mauri$$e K. Heller
Mauro Koch
Rosane Leticia Maffei
UdivaJdo Keunicke

25/11
>;.Alci Maria de Oli�eira ;:
Alessandro CrisUna dos Santos
Amarila Schmoeller

•
Ana Eduardo Pinheiro

i Anabel Montoski
,
Anderson Petry
Cássio Lucio ..

,

Catarina Holler d��i1Santos
Dicésar L. Popa Dink

•

h Dicesat.i�unelli P�padiu
: Dôrianê;Koch Heni
Eliane V. da Cun�L
Elinor Çipriani
Eria �. Cagnini
Gabriel S. da Cruz
Helio Mendonça de Vargas

ri;!lronda'ilranden g
" Jaime Sabino
José Roberto Pinheiro Cyrimó
Krislaine ferraz
Luana Teixeira B�lena'
Miriam Carli

·
Reuci R,peder

!ii Neusa Sêrpa
Odair Barcelos Afonso
Rosimeri Vegini
Suzan�l\!tanger
Vanessa Schalinski
Vanessa Schwirkowsky

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Neste momento
você pode sentir
uma espécie de

chacoalhão astral pedindo a

você que olhe mais profunda
mente para os escolhos feitas. A
hora é de avaliar seu passado e

se preparar para novas escolhas
futuros. Amor pede reflexão.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• O momento é de
�� reflexão, reavalia-

ção e introspec
ção. Paro por alguns minutos,
agradeça e deixe Plutão levar

consigo toda dor e mágoa que
deixou em seu coração. As
perdas fazem porte da vida de
todos nós. Agora o fase é outra.
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

{�:�f'·��..-"""'v��, '�''''''''_....�_

Dica 29: If ��""�,,=--

COMO ESCREVER AS HORAS
Existe uma c •

. onvençao internaCio jsfgnatário,queestipu/a .'
na, da qual o Brasil é

O .
o seguinte'sfmbo/o de horas .

h
.

. . e ,o de .

�musçuloesempontO). minuto é min.' (tudo
Nada de hs, de 7;00, 7,00.
Horaseminutos se juntam na escrita

.

Exemplos: .

O'Jogo começará às 21 h30min'
Areu '-

r

mao terminou às 15h'
O filme durou 2h30min:

'

Enchente de 1972;
na véspera de Natal

•
Outra grande enchente que a

região do Vale do Itapocu passou
foi em dezembro de 1972. Nos
dias 22 e 23 a cidade sofreu com
fortes chuvas que inundaram a

maioria dos terrenos ribeirinhos
e os bairros. As pessoas residen
tes no município naquele ano

afirmavam que as águas que
desceram pelos rios Jaraguá e Ita

pocuzinho foram superiores aos

das enchentes de 1944 (a maior
enchente que já havia sido regis
trada na história de Jaraguá).

Todos se preparavam para
o Natal quando as águas inva
diram a cidade. Casas inteiras
ficaram submersas. Quatro pon
tes-pênseis foram levadas pelas
águas. Na época, como toda a re

gião era rural, os estragos foram
principalmente na agricultura. A
população não atingida prestou
solidariedade aos desabrigados

e desalojados. O jornal O Cor
reio do Povo de 30 de dezembro
de 1972, afirmava que a cidade
nunca havia visto seus morado
res prestarem tanta solidariedade
aos necessitados.

<'

Schroeder também passava
dias de tristeza. Várias ruas es

tavam alagadas e as chuvas cau

savam estragos de milhões de
cruzeiros. Grande parte de Gua
ramirim ficou em baixo d'água.
Os maiores danos foram nas mo

radias e indústrias. Na represa da
cidade a água chegou a marcar

mais de sete metros acima do
nível normal. O trânsito entre

Joinville e Guaramirim ficou in

terrompido.
Apesar dos grandes estragos,

a véspera de Natal foi calma e as

famílias se preocupavam apenas
em limpar as sujeiras que a en

chente de 1972 trouxe.
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HISTÓRIA

(Ponte do Portal) Em junho de 1992 uma grande enchente castigou a região. Uma pessoa morreu afogada

Cheias marcaram a

região com estragos
Em 92, mais demil pessoas fornm prejudicadas

Junho de 1992 retratava um

cenário parecido ao atual. Vários
dias de chuva causaram alaga
mentos em diversos bairros de

Jaraguá do Sul, e nas localidades
de Massaranduba, Corupá, Gua
ramirim e Schroeder. O jornal O
Correio do Povo anunciava que a

região do Vale do Itapocu passa
va pela maior enchente dos últi
mos 40 anos,

Jaraguá do Sul parou. As
linhas de ônibus não funcio
navam, bancos, indústrias e

comércios fecharam as portas.
Escolas municipais, estaduais e

privadas cancelaram as aulas. A

população ficou quase três dias
sem abastecimento de água po
tável. A BR-280 que liga Jaraguá
do Sul a Corupá ficou interdi
tada por 'queda de barreira. A
área agrícola foimuito atingida,
comprometendo as safras se

guintes de milho, arroz, feijão,
banana e aipim. Mais de mil

pessoas ficaram desalojadas ou
desabrigas. APrefeitura da Cida
de estimava gastos de Cr$ 100

milhões somente para a restau

ração das estradas. Durante os

dias de emergência a Secretaria
de Bem Estar Social distribuiu
cestas básicas, cobertores e col
chões para a comunidade.

Durante operíodo, oCorpo de

Registro de Imóveis da Comarca de JaragÍJá do Sui I SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, OIiciala do Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul I SC, torna público pelo presente edital. que AMAURI
INACIO DOROW, CI RG nOl.261.903-5-SESP-SC. CPF n° 501.381.549-53
e sua esposa TANIA NIGIA DOROW. CI RG n° 15/R-l.980.969-SESP-SC.
CPF n° 577.038.849-87, brasileiros, comerciantes, casados pela regime
da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, domiciliados
e residentes na Rua Julius Verch n° 134 Bairro Czemiewicz. nesta cida
de. requereram com base no art 18 da Lei n° 6.766/79. o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. situado nas

Ruas 1249-Sem Nome e 1250-Sem Nome. Bairro Rau, perlmetro urbano de Jaraguá do SuI/SC. abaixo carac

terizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuUSC, conforme certidão n° 241/2008, expedida
em 13.08.2008, assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Antonio Carlos da Silva, CREA
n° 47483-8, ART n° 2682228-1. O desmembramanto é de caráter residencial possui a área total de 23.763,50m',
sendo constituido de 37(binta e sete) parcelas. A.U.P,E., sistema viário e remanescentes.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias; contados da data da última publicação do presente
edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.
Marechal Deodoro da Fonseca. 1.683- centro, Jaraguá do SuUSC
JARAGUA DO SUt, 20 DE NOVEMBRO DE 2008.

Em 1944 a cidade Jaraguá do Sul passou uma enchente que marcou

a vida de muitos moradores. Este alagamento tinha sido considerado

pelos moradores e autoridades a maior enchente do município, até
dezembro de 1972 quando o cenário mudou.

Bombeiros registrou cerca de 130
pedidos de.ajuda para retirada de
móveis e pessoas em residências

alagadas, Um deslizamento de
terra deixou duas pessoas feridas
e foi registrado uma morte por
afogamento.

Após vistoriar estradas, casas
e pontes, o prefeito de Corupá
em 1992, Ernesto Felipe Blunk,
decretou calamidade pública.
Alguns trechos da cidade fica
ram completamente isolados.
Mais de 150 casas foram inunda
das e a área rural foi seriamente
atingida. O prefeito anunciou

que os estragos eram de Cr$ 500

milhões e pedia ajuda aos gover
nos federal e estadual. No trecho
entre Corupá a São Bento do Sul
várias barreiras despencaram, in
terditando a passagem,

Quedas de barreiras e a queda
de várias pontes foram os prin
cipais problemas registrados
em Massaranduba. O prefeito
da época, Dávio Leu, decretou
estado de emergência e estimou

prejuízos de aproximadamen
te Cr$ 200 milhões. Além das

.

pontes danificadas, três escolas
ficaram alagadas.
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A aniversariante Rute dos Anjos, ladeado
pelos amigos: Lilian e Morcela, sexto-feira
no Estação do Tempo " Somos bons

consoladores e

maus sofredores' ,
MARQUÊS DE MARiCÁ

ONDAOBAMA
Olha só essa. Pesquisa revela: 98% dos
cariocas votariam em um negro para
presidente. Desde que, evidentemente, o

candidato não fosse a Benedita da Silva.
Mas será o Benedito?

,

REVEILLON
Vocês vão concordar comigo. O Réveillon é um momento

para ser passado com a família e amfgos! Por isso o

Hotel Ribeirão Grande Resort prepara uma noite m�i
to especial. Tudo para que você, sua família e amigos
aproveitem ao máximo a virada do ano, curtindo uma

boa música. Uma mega estrutura será montada para
receber os mais descolados.

CiÚMES
Pelo meu celular fiquei sabendo: A bolsa
Chanel preta dI;. correntes - chiquérrima!
usada por aquela loira charmosa e sara

du- ela ganhou do amado poderoso- que
desfilava com o acessório dia desses em

um salão de beleza, deixou algumas don
docas da city loucas para ter uma igual no
closet. Foi um frisson!

TEM DE TUDO
Não é mesmo. Às vezes parece que a in
ternet sabe de tudo, não? Mas o Akinator
vai um pouco mais além: ele promete
adivinhar o que está passando por sua ca

beça. Com uma série de perguntas, o site

garante descobrir em que você está pen
sando diante do computador. O endereço
é http://en.akinator.com/
Bem, comigo funcionou.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo Will, lá do Bar
da Frau, em Joinville. Ele sempre lê esta
coluna para ficar por dentro das melhores
novidades da sociedade. Valeu mesmo!

FLORA STYLE
A festa encampado pelos promoters Fer
nando Raboch e Eduardo Fogaça, que se

ria realizada no sábado, dia 22, na Flora
& Botequim, foi cancelada devido ao esta
do calamitoso da região onde aconteceria
o evento. Segundo os organizadores, o

festerê vai ser realizado no próximo sá
bado, dia 29 de novembro. Então, quem
comprou ingresso antecipado, guarde,
pois tá valendo.

'
'

FUXICO
Olha só. Recebi torpedo dando conta de que
está rolando uma sintonia entre o "bonitón"
WillianWinter, da geração vôo livre, e a gata
descolada Marcelo Pires dos Santos. Os dois
ficam, ficam, ficam ... e ninguém entende
porque não assumem o lave.

TE CONTEI!
• Pensando bem: não almocei
peQ�a!!do em você, não jantei
pens��do em v9cê, agora I1go
consigo dormir 'porque estou
com fome.

• Linor, o grandé�Brasa, dQJede
de supermercados Brasão, é sem
pre um bom popa nos momentos
de la��J:e descontração.
• Estudos comprovam que
entre todos os mamíferos, os que
mais se empenh9m em pr��icas
homossexuais são.os morcegos
macho�. Ah, agora tá explicada
aquelg ..,"faminha" do Batman.

,� .;;l,
.

,,,.,
,:<

• No próximo dia 29 de
novembro acontece, na Recrea
tiva �reithaupt, d\!tes�a Summer.
Embalando o evento, a dupla
sertaneja Orlando e Odair e o

excelente grupo de pagode Nosso
Conceito. li>

• Certamente, ontem, o minha
amiga'Uca foi o aniversariante
mais festejado da semana.

• Os �inhos encomendados .. Q�la
Adega Airoso Menezes, poro as'
boas festas de fim de ano, real
mente são'de muito bom gosto.
Aliás, bom gosto é o que não
falto poro o amigo Thiago Airoso
Menezes, o Pinguó. .

.

• Não podemos ��itar que os

pássaros do amargura voem sobre
nossas cabeças, mos pode
evitar que eles.façam ninh
nossos cabelos.

• Co ssa, fui!

I �.==-,�ft Farmácia"AI .-arana
Oisque-antrega

3275..1689
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Jose cancelado
Infelizmente 2008 será lembrado, no história do esporte cotori

nense, pelo ano em que os Jogos Abertos foram derrotados pelo
mau tempo. Nado mais sensato que cancelar, já que o região do
Médio Vale do Itojoí foi uma dos mais atingidos. Antes disso, no
sábado, os meninos do notação ainda conquistaram três medalhas.
Soelen Bozzo, Bárbaro e Tolito Hermann e Morino Fructuozo (foto)
levaram o proto no revezamento 4x200m livre. Além disso, Soelen foi

. bronze nos 400m livre e Morino proto nos 200m medley.

FUGINDO DA CHUVA
A delegação de Jaroguá do Sul já está em coso. No domingo, apenas
o pessoal do bolão 23 resolveu se arriscar e voltar e levaram mais de
"três horas de Timbó até aqui. Ontem o pessoal do notação, do bolão
16 e do bocha também retornou, usando o acesso entr� ..

Blumenau e

Guaramirim, mas com;tt�pnsito lento por causo das barreiros na rodo
via. A cidade não sofrég com alagamento no alojamento, no Escola
Erwin Prade, em Timbó.

FINAL DO ESTADUAL
A rapaziada da Malwee/CEJ/FME perdeu o primeiro no Estadual. No
sábado, pelo último partida do turno do quadrangular final, foi der
rotado, em Blumenau, pelo equipe da coso por 4x2. Já os outras duas

partidos, os jaroguaenses venceram. Eles chegam no returno desta
final, de 5 o 7 de, embro no Porque Molwee, em.segundo lugar
com seis pontos, t enos que os blumenauenses. Sãó:��ento e

Guarani de São Mi o Oeste têm um. Paro ficar com o título, a

Malwee/CEJ/FME precisará vencer os três jogos.

TREINOS ADIADOS
A Malwee também vem sofrendo com os chuvas. Com o Arena ocupado
paro o arrecadação de donativos, o Porque Malwee interdit,do e o

Ginásio do Duas Rodos sem condições de uso, os jogadores fizeram

apenas um treino Us' e farão o mesmo coisa hoje. Com Q cancela-
mento dos Jasc, o e !11ais um tempo p paração
das finais do Está 2 de dezembro.

k

.... LOR
OS sõo-paulinos estão felizes do vida. E não é por menos. Estõo com

uma mão e o segunda já está chegando no tricampeonato inédito
do Brasileirão. Nada mais justo poro o clube mais bem estMurado,
mais regular e mais pr ional do futebol nacional. Mesn:!ó;há ton-
to tempo tendo uma�g modelo no país, parece . o ainda
não espelhou outras pes grandes do Brasil. O tftu o sim.
� ponto firial.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------

Kiferro (uniforme escuro) confirmou o primeiro lugar do Segundona depois de somar três pontos no fim-de-semana

FUTEBOL AMADOR

Chuva e resolução
atrapalham rodada
Times foram impedidos de entrar em campo
JARAGuÁ DO SUL

As fortes chuvas que casti

gam o Vale do Itapocu cance

laram a rodada de duas com

petições do futebol amador.
As semifinais da Primeira
Divisão foram adiadas para o

próximo fim-de-semana, as

sim como a decisão do título
do Campeonato Sênior. Já a

Segundona teve cinco jogos
disputados num fim-de-sema
na que previa rodada dupla,
o que não aconteceu também

graças a uma resolução da LJF
(Liga Jaraguaense de Futebol)
na sexta-feira.

Como alguns clubes não pa
garam as taxas para a entidade,
eles estão impedidos de entrar

em campo até que quitem es

tas pendências. Com isso, na

rodada do fim-de-semana, eles
perderam por WO pelo placar
de 3xO, conforme determina

regulamento da competição. Os
confrontos entre Ponte Preta x

Galvanização Batisti e Vila Rau
x Atlético B/Barrabaxo não fo
ram realizados porque os qua
tro não estão em dia com a LIE
Além deles, também estão na

mesma situação o Caxias B e o

-Guarany.
Apesar das chuvas, a rodada

ainda teve cinco partidas que

ClassificaçãéO Segundona
T�nJLARES
011. Times V E D GP GC SGp';
1° Kiferro 32 15 9 5 1 32 15 17
2° Cruzeiro 31 15 9 4 3 37 17 20
3° JJ Bordados 29 15 9 2 4 31 25 6
4° Seleto/Unino Jagunço 29 15 8 5 2 34 15 19
5° Tupy 26 15 8 2 5 28 26 2
6° Galácticos/Rio Molho 24 15 6 6 3 25 23 2
7° Botofogo B 22 15 6 4 5 28 27 1
8° Guarany 21 15 6 3 6 31 30 • 1
9° . Rio Cerro 20 14 6 2 6 20 20 O.
10° Flamengo B 19, ;15 6 1 8 28 32 -5
11° Atlético B/Barrabaxo 17; 15 5 2 8 20 26 -6
12° Caxias B 14 14 4 2 8 22 25 -3
13° Garibaldi 14 15 3 5 7 24 28 -4
14° Ponte Preta 11 15 3 2 10 15 29 -14
15° Vila Rau 10 15 3 1 11 17 39 -22
16° Galvanização Batisti 9 15 1 6 8 13 35 -22

definiram os quatro semifina
listas. A Kiferro terminou com

o primeiro lugar, já que venceu
o único confronto por WOo O
Cruzeiro perdeu a liderança
depois de ficar no OxO com o

Seleto/União Jagunços e perder
por 2xO para o JJ Bordados, que
ficou com o terceiro -lugar. O
time de Guaramirim terminou
em quarto.

Já nos aspirantes, três estão
garantidos, faltando definir a

última vaga. O primeiro lugar

ficou com o Tupy, que somou

seis pontos na rodada. O Se
leto terminou em segundo. A
indefinição está justamente
no terceiro lugar, ocupado
atualmente pelo Atlético B/
Amizade, que está em pen
dência com a Liga. Se ele qui
tar esta dívida nos próximos
dias, poderá jogar a semifinal.
Caso contrário o JJ Bordados
assume a terceira colocação e

o Garibaldi entra na zona de
classificação.
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PRÊMIO BRASIL OLíMPICO

Cielo e Maurren são
os favoritos do COB
São três homens e três mulheres indicadas
SÃO PAULO

O COB (Comitê Olímpico
Brasileiro) divulgou ontem a

lista dos candidatos a receber
o Prêmio Brasil Olímpico. Di
vidido entre homens e mulhe
res, dois campeões olímpicos
aparecem como favoritos na

lista da entidade - César Cielo
e Maurren Maggi. Cielo tenta

ocupar o lugar de outro nada
dor, que venceu em .2007. Tia

go Pereira, destaque do Pan do
Rio de Janeiro, levou o "título"
no ano passado.

Aparecem na disputa tam

bém o ginasta Diego Hypólito,
que ficou fora do pódio na Chi
na, mas teve a melhor posição
de um ginasta brasileiro, com
a sexta colocação, e o veleja
dor Robert Scheidt. Ao lado de
Bruno Prada, ele conquistou
uma medalha olímpica pela
quarta edição consecutiva das

Olimpíadas, foi prata em sua

estréia na classe star, mesmo

depois de um mau início na

competição.
Entre asmulheres,Maurren

foi campeã no salto em distân
cia, vencendo suas rivais e a

suspensão por doping que a

tirou das pistas entre 2003 e o

início de 2006. Desde o retor

no, voltou a crescer na prova e

chegou a ficar com a segunda.
colocação no Mundial Indoor
de Valência, em março. Em Pe

quim, bateu a principal rival,
a russa Tatyana Lebedeva, por
apenas um centímetro para fi-
car com o aura.

Suas concorrentes serão a

judoca Ketleyn Quadros, pri-

CORINTHIANS

Timão quer
o Fenômeno

A contratação do atacante Ronaldo
ainda está distante, mos o Corinthians
não desistiu de ter o Fenômeno em seu

elenco no retorno à elite do Campeonato
Brasileiro. Sem dinheiro para fazer gran
des investimentos, o limão sai à caça de

parceiros interessados em colaborar finan
"eiramente com a contratação do jogadot

Mourren Maggi surge como favorito entre os mulheres poro o prêmio

Público já pode votar
A partir de hoje, o público pode- dezembro, no Teatro do MAM, no Rio

rá participar da eleição votando por de Janeiro. Os concorrentes do Prêmio
'meio do site dq COB (www.cob.org� Brasil Olímpico: foram decidi�os por
br) e do Prêmio'(www.premiobrasill1- votação feita por jornalistas, dirigen-
limpico.com.br), ,até 15 de dezembro. tes esportivos, atletas, ex-atletas e

A premiação será .feita no dia 16 de personalidades do esporte..

COPA DAVIS

Pará confirma

jogo beneficente
Ronaldinho fará a alegria das crian

ças carentes na cidade de Belém, no Pará,
dois dias antes do Natal. Ouem garante é a

Federação Paraense de Futebol. Segundo a

entidade publicou em site oficial, o atleta

agendou um amistosa para o próximo dia
23 de dezembro no Estádio Mangueirão
com a presença de Koká e Messi.

Espanha ainda
comemora título
Pela terceira vez em oito anos a Espa

nha se sagrou campeã da Copa Davis. Mas,
desta vez, a vitória teve um gosto ainda mais

especial. Ouando Fernando Verdasco venceu

Jose Acasusa e assegurou a Ensaledem (tro
féu da Davis), comou uma tempomda de oum
para o paíS. Sem dúvida, 2008 foi o melhor
ano da história do tênis espanhol .

.
.
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BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO Resultados - 3Sa Rodada

Col. Time P V E O GP GC SG

1° São Paulo 71 36 20 11 5 64 35 29

2° Grêmio 66 36 19 9 8 53 34 19
3° Cruzeiro 64 36 20 4 12 55 42 13

4° Palmeiras 64 36 19 7 10 55 44 11

5° Flamengo 63 36 .18 9 9 61 40 21
6° Coritiba 53 36 14 11 11 52 42 10
7° Goiás 52

.

36 14 10 12 54 43 11
8° Internacional 51 36 14 9 13 46 44 2
go BOlalogo 50 36 14 8 14 49 41 8
100 Vitória 48 36 14 6 16 46 44 2
W Sport 48

.

36 13 9 14 42 40 2

12° Atlético-MG 47 36 12 11 13 50 59 ·9

13° Fluminense 43 36 11 10 15 47 46 1
140 Santos 43' 36 11 10 15 44 53 -9
15° Atlético·PR 42 36 11 9 16 39. 49 -lO

16° Náutico 40 36 10 10 16 42 53 -11

17° Figueirense 38 36 9 11 16 43 71 -28
180 Vasco 36 10 7 19 54 70 -16
19° Portuguesa 37 36 9 10 17 45 64 -19

20° Ipatinga 34 36 9 7 2Ô 35 62 -27

Figueirense 4x3 Náutico
80talogo 2x2 Atlético-PR

Portuguesa OxO Goiás
Coritiba 5xl Santos
VitMa 4x2 Grêmio
Vasco 1 x2 São Paulo
Cruzeiro 3x2 Flamengo
Internacional Oxl Fluminense

Sport 3xO Atlético-MG
Palmeiras 2xO Ipatinga
liRlfiiu!.tjltl,[,t6iljwm;
Domingo (30/11)
16h - Botalogo x Figueirense
16h -Internacional x Cruzeiro
16h - Vitória x Palmeiras
16h - Portuguesa'x Sport
16h - Coritiba x Vasco
16h - Náutico x Atlético-PR
16h - Flamengo x Goiás
16h -Ipatinga x Grêmio

.

16h - Atlético-MG x Santos
. 16h - São Paulo x Fluminense

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO Resultados - 37a Rodada

Col, Time PG "J V

1° Corinthians 85 37 25
2° Avaí 66 37 18
3° Santo André 65 37 18
4° 8aruert 63 37 20

5° Bragantino 57 37 16

6° Ponte Preta 55 37 lS
7° Vila Nova 55 37 16
8° Juventude 53 37 15

go São Caetano 53 37 14

100 Bahia 51 37 14

J10 Paraná 49 37 14

12;° Ceará 49 37 12
13° Brasiliense 47 37 13
140 ABC 45 37 11

15° Aménca-RN 43 37 11

lS? Fortaleza 42 37 11
17° Marilia 42 37 10
18° Cnciúma 41 37 11
19° Gama 34 37 9
20° CRB 24 ,37

(, i;1;*0:\;' GP GC SG
São Caetano 2x1 Juventude'
Paraná 4xO CRB

10 2 79 27 52 Ceará 1xO Gama
.

12 7 69 38 31
. Bahia 2xl Marília

11 8 68 44 24 Brasíliense 2xl Vila Nova

3 14 56 52 4 Corinthians 3x2 Avaí

9 12 47 39 8 Bragantino Oxl Fortaleza

7 14 51 45 6 ABC lxl Ponte Preta

7 14 55 55 O Baruen 3xO Aménca-RN

8 14 48 46 2
Criciúma 4x4 Santo André

11 12 59 53 6
9 14 47 65 -18
7

13
8
12
10
9
12
8

Próximos Jogos - 38a Rodada
Sexta-feira (28/11)
20h30 - Gama x Bahia

16 48 51 -3 20h30 - Santo André x Paraná
12 51 48 3 Sábado (29/11)
16 56 61 ·5 16h - Ponte Pretax Criciúma

14 52 56 -4 lSh - Marilia x Ceará

16 44 51 -7 16h-CRBxABC

17 53 56 -3 16h - Fortaieza x Brasiliense

15 45 59 -14
16h - América-RN x Corinthians
16h - Juventude x Barueri

18 39 51 -12 16h - Vila Nova x Bragantino
7 21 37 72 -35 16h - Avaí x São Caetano
9 23 34 69 -35

JARAGUÁ DO SUl
SEGUNDA DIVISÃO
Jogos com WO (onde o perdedor foi
suspenso da rodada)
Aspirantes entre parênteses
Guarany Ox3 Galáctico�Rio Molha (Ox3)
JJ Bordados 3xO Caxias B (3xO)
Ponte Preta Ox3 Garibaldi (Ox3)

Botafogo B 3xO Vila Rau (3xO)
GalvanizaçãQ Batisti Ox3 Kiferro (Ox3)
Tupy 3xO Atlético B/Barrabaxo (3xO)
Rio Cerro 3xO Guaranr(3xO)
Seleto/Uniãó Jagunços 3xO
Caxias B (3xO)
Jogos Realizados

Rio Cerro lxO Flamengo B (lxO)
Cruzeiro OxO Seleto/União
Jagunços (OxO)
Cruzeiro 0x2 JJ Bordados (2x3)
Flamengo B Oxl Galácticos/
Rio Molha (Oxl)
Botofooo B Oxl Tupy (Oxl)
Jogos cancelados (onde as duas equi
pes estavam suspensas da rodada)
Ponte Preta x Galvanização Batisti
Vila Rau li Atlético B/Barrabaxo

•

meira medalhista olímpica ra colocada nos Jogos de Pe- . SÉRIE C BRASllEIRÃO
individual feminina do Bra- quim, entre as lutadoras. com RESULTADOS - 14° RODADA
sil, com o bronze na categoria mais de 67 kg. No último ano, Confiança 3x2 Duque de Caxias
leve, e Natalia Falavigna, do a vencedora entre as mulheres
taekwondo, também tercei- foi a ginasta Jade Barbosa. Atlético-GO OxO Campinense

Guarani 2x1 Águia
Rio Branco 2x1 Brasil
Subiram: Atlético-GO, Guarani de
Campinas, Campinense-PB e Duque
de Caxias-RJ.
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DIVÃ COM CINTIA WELDY

QUEM É VOCÊ: SOU jaraguaense, estilista, 28 anos e o procura de um

grande amor Tenho no minha família o pilar mais importante do minha
estrutura e nos meus amigos todo o conforto e apoio que preciso em

cada momento. Sou simpático e adoro rir. Considero o bom humor um
poderoso elixir do juventude.
TRAlJALHO: Aprendimdo.
FAMIUA: Meu porto seguro.
BELEZA: Um estado de espírito.
OUAUDADE: Extrovertido.
DEFEITO: Roer unhas (minha·mõe quase me bote).
UM PRAZER: Viaja[
ESPEOAl.: Alguém do passodo.
UVRO: O vencedor está só (Paulo Coelho)
FILME: Pecodo Original, Com Angelina Jolie eAntonio Bonderas.
PERFUME: Fantasy (Britney Spears)
HOMEM: Jô Soares
MULHER: Mono do Penha Moia Fernandes, líder de movimentos em defeso

.

dos direitos do mulhe[
SONHO: Construir um obrigo para animais.
LUG� Cqchoeiras de Corupá.
POÇAO MA61CA: "Nõo concordo com o que dizes, mos defendo até o morte
teu direito de dizer" (Voltaire)

SEM ESCOLA?
Pára tudo. Como é que funciono essa história de vogo em escola? Tem que dormir no
filo poro conseguir uma vogo? Poro ajudar (pelo menos deveria ser), tem o tal história
do zoneamento escolar que garante à criança uma escola próximo do suo moradia.
Mos e quem nõo consegue? Deixo o filho fora do escola? Pago um transporte particular
poro leva·lo à escola lá do outro lodo do cidade? Nem o lei, nem os pois responsáveis
permitem suas crianças foro do escola. Oual é o soluçõo enquanto novos escolas nõo
sõo construídos nem sõo ampliados os que já existem? Espero os respostas.

AJUDA
Eu sei que venho falando dessa chuva há algumas semanas. Mos vamos combinar
que o coisa ficou sério. Àqueles que moram em áreas privilegiados, livres de
alagamento, resto que se solidarizem com os pessoas que estãe necessitando.
Nõo preciso esperar nenhuma componho de solidariedade.

r ......

CIRURGIA PLÁSTICA
Depilação Definitiva à Laser
Microtransplante Capilar (cirurgia de calvíce)
Upoaspiração Mamoplastia
Abdominoplastia Rinoplastia
Prótese de Mama Otoplastia (cirurgia das orelhas)
Cirurgia de Calvicie Rejuvenecimento Facial

Agende sua consuHa:
Consultório Joinville: (47) 3422·6225
Consultório Jaraguá: (47) 3275·0596
CLINICA DE ESTETICA ESPAÇO VITAL

www.drtanus.com.br
rodrigo@drtanus.com.br

ENCOMENDA
Estou absolutamente "de face" com os

sandálias do loja Carmela. Vocês têm alguma
noçõo dos modelos maravilhosos que chego·
rom? Calçados do conceituado marco Raphaela
Bool, um mais lindo do que o outro. A Andréia
se mostrou bem esperto e, nõo bastasse os

w modelos dispostos no site (www.lojacarmela.
� com.br), elo disponibilizou amostras no orkut.
ii! Por que o mundo orkuteiro é um sucesso e elo
� sobe bem disso. Mulher empreendedora que
,� entende tudo de modo e conhece bem os de
g sejos femininos. Andréia, guardo aquela verde
� pro mim? Tamanho 38, tá?

"TÉIS PASTÉIS"
Sentei com meu pai nesse fim de semana e após conversarmos algumas ameni·
dades ficamos lembrando do passado. Olhando poro os contos do coso, do pátio
e recordando tudo o que tinha ali. lembramos acontecimentos, dotas especiais,
pessoas que passaram. Nessas horas sinto que meu amor por esse homem de
cabelos broncos só aumento. Nõo bastasse todo o bondade ele ainda consegue
me motor de rir com aquelas piados antigos que eu já ouvi mil vezes e aquele se

toque bem alemõo. Até meu filho virou fõ. Com os braços em volto do pescoço do
meu velho, meu garotinho pede com todo jeitinho: "Nono, falo xogo do picho".
Adoro estar com os dois homens que mais amo no vida.

Jangada
'FACULDADE

J

SEM PALAVRAS
A notícia: Aviõo do Bando Calipso
cai e moto dois. Senti pelos po
bres olmos e juro que fiquei
paralisado com o noticio no tv.

Esperando, rezando, esperando,
rezando. E quando eu soube que o

Joelma e o Chimbinha nõo estavam
no aviõo eu chorei. Por todos os

músicos que eu ainda vou ter que
ouvir Nõo gente, eu nõo sou tõo
malévolo o ponto de desejar uma
desgraça. Apenas queria que eles
sofressem um susto daqueles que
deixam o gente sem voz.lmaginem
eles, mudinhos do Silvo. Nõo seria
uma bençõo?

BISCOITO DA SORTE

BEIJOQUEIRAS
Vocês lembram de uma cena do
filme Homem Aranha em que o herói
se penduro de cabeça poro baixo e o

Mary Jane tosco um beijo nele us

sim mesmo, de ponto cabeça? Pois
esse tipo de beijo está no manual do

beijo do Kama Sutra. Sõo 30 beijos e

mordidos explicados posso o posso.
Alguns me deixaram "boiado". Os
nomes sõo bem exóticos: Beijo ln
clinado (de ladinho?), beijo pressõo
(arrepiei), beijo palpitante (aos
cardíacos, cuidado!), beijo broche
(aquele que furo o "tecido"?), beijo
viajante (do seriado Cargo Pesado?); ..
E os mordidinhas: Mordido clássico
(ai), mordida escondido (iii), o coral
e o jóia (Hein?), mordido de javali
(aaaiiiiiii!). E poro quem penso que
mordido é coisa de bicho, talvez isso

explique o nosso instinto animal.

t)Dr. Rodrigo Tanus
Cirurgia Plástica e Mic!ocirorgia

CRM-SC 13079 RQE 6360

Especialista peta Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

Pronto paro mais um dia?

Falando sério, hoje é também o

dia nacional do doador voluntário de
sangue e o dia Internacional do Elimi·
noção do Violência contro osMulheres.
Dois assuntos que merecem atenção.

A mulher levou meu guardo-chuva
no maior coro·dura! Vocês acreditam
nisso? Eu estava lá, sentadinho espe·
rondo o minha VIrI. de ser atendido,
quando elo saiu porto aforo, acendeu
um cigarro, passou o mõo no guardo
chuva e se foi. E eu, inaédula com o coro

de pau, nôo consegui articular urna pala·
vra e fiquei apenas olhando o chuva coi[
Que ódio! Eu e minha sina...

• Nõo se pode misturor atenção de
um amigo com flerte. E quando os de
mais amigos começam com grocinha,
é melhor sair pelo tangente. Amigo
é amigo e ponto final. Complicodo é
quando o amigo tem uma boco "boua"
demais do conto. Ô vida!

• Pelo passogem do Dia do Con
sciência Negra, extroí esse t�hinho .

do perfil orkuteiro de um amigo
.

j de Pirocicaba: "Deixe o pequeno'
mancho em suo pele se espalhar
Sinto assim teu brilho aumentat seus
dentes mais broncos irão parece[ O
amor nõo reconhece cor e no palmo
dos mõos nôo há diferenças. Misture
se. Extroia... Acrescente... Some!"
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PERIGO NAS ESTRADAS

Chwa dificulta tráfego em rodovias
.
Viagens longas devem ser evitadas nos próximos dias, riscos estão sendo avaliados

As chuvas que atingem Santa
Catarina desde sexta-feira provo
caram queda de barreiras e alaga
mentos nas principais rodovias
do Estado. Pelo menos 18 delas
têm trechos intransitáveis, sendo
três rodovias federais (BRs 470,
282 e 101) e outras 15 estaduais.

Devido ao risco de desliza
mentos e alagamentos,. a reco

mendação das polícias rodoviá
rias Estadual e Federal é para os

motoristas evitarem viajar, sob
risco de acidentes ou ficar para
do em congestionamentos.

A preocupação agora é que

com a diminuição dos níveis dos

rios, as águas ganhem velocida
de e provoquem erosão das mar

gens e deslizamentos. Encostas,
morros e margens de rios são os

pontos mais vulneráveis, segun
do a Defesa Civil Estadual.

O órgão pede ainda que os

motoristas evitem o tráfego em

pontes até que o nível das águas
baixe. A Defesa Civil ainda não
teve condições de avaliar cada
uma das estruturas. Outra dica
é evitar viagens longas pelas es

tradas federais e estaduais pois
muitas ficaram danificadas pe-

las chuvas.'
A chuva afetou o tráfego em

uma das principais rodovias do
Estado, a BR-lOl, que dá aces

so a diversos pontos turísticos

de Santa Catarina e por onde é

transportado grande volume de

carga.
Segundo a Polícia Rodoviária

Federal, a rodovia teve a pista
interditada na região do Morro
dos Cavalos, na cidade de Palho

ça. O acúmulo de água na pista
também provocou interdição da

ponte dos Navegantes, no muni
cípio de Itajaí.

o BR-l0l
Interdição na região do Morro dos Cavalos. na cidade
de Palhoça. devido à queda de barreira e na Ponte
dos Nagevantes. em Itajai, devido a acúmulo de água
na pista.
o BR-282

Interdição nos Km 31 e 45. na cidade de Águas
Mornas, devido à queda de barreira e afundamento
do asfalto.
o BR-470
Interdição no Km 41, devido a rompimento da
rodovia, e do Km 10 ao 20. perto do município de
Navegantes, por causa do excesso de água na pista.
o SC-302

Interdição na Km 147, na cidade de Lebon
Régis, para trabalho de recuperação da pista,
pois o asfalto cedeu.

o SC-401
Interditada na Km 14, em Florianópolis, devida à

queda de barreira.
o SC-408
Rodovia que liga a BR-l0l à cidade de Antonio
Carlos está interditada devida à queda de barreira
no Km 88.
o SC-411
Interditada no Km 5, devido à queda de barreira

próximo à cidade de Gaspar.
o SC-413
Interditada no trecho que liga Blumenau a

Guaramirim devido à queda de barreira.

o SC-416
Rodovia que liga Jaraguá do Sul a Pomerode sofreu

interdição devido à queda de barreira na Km 30.

o SC-418
Interdição provocada devido ao alagamento na pista.
o SC-430
Tráfego em apenas meia pista devido à queda de
barreira no km 29.
o SC-431
Interdição no km 9 devido à queda de barreira
próximo à cidade de São Bonifácio.
o SC-438
Tráfego sendo feito em apenas meia pista devido á

queda de barreira na altura do Km 138, na Serra do
Rio do Rastro.
o SC-466
Desvio do tráfego sendo feito pelo centro de Itá,
devido ao deslizamento de pista na altura do Km 71.
o SC-470
Vários trechos interditados entre Itajai e Blumenau
devido a alagamentos e queda de barreira.
o SC-474
Rodovia que liga Blumenau a Guaramirim está
interditada na Km 2 devido à alagamento.
o SC-486
Interditada entre os Km 14 e 23 devido a queda de
barreiras e afundamento do asfalto.

o SCT-477
A pista cedeu e provocou a interdição da pista

..:.:=:-. C O L É G , O

MARISTA
SÃO Luís

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Governador pede a união de todos
Luiz Henrique disse que está é a pior crise climática já registrada em se
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CAOS NO ESTADO

FLORIANÓPOLIS
O governador, Luiz Henri

que, afirmou durante coleti
va à imprensa, na manhã de
ontem, que o Estado enfrenta
a pior tragédia climática da
história catarinense, devido
às chuvas fortes e contínuas
há mais de 60 dias. Em rela
to ao secretário nacional de
Defesa Civil, Roberto Costa

Guimarães, também presen
te, Luiz Henrique informou

que a enchente atinge um
universo de mais de 1,5 mi

lhão de pessoas. O Governo
Federal colocou à disposição
todos os suprimentos neces

sários.
Para o atendimento emer

gencial nos mais de 60 muni

cípios atingidos, o Governo
do Estado trabalha com todas

instituições de governo sob a

coordenação do Departamen
to Estadual de Defesa Civil.

Equipes do interior e de ci
dades que não foram afetas
também foram deslocadas

para os municípios do Lito
. ral, do Norte e Vale do Itajaí.
Além do número de desabri

gados e desalojados, que é de
cerca de 20 mil pessoas, e do
número de mortes, que é de
50, Santa Catarina enfrenta

problemas no abastecimento
de gás, água, energia elétri
ca, rodovias, e soterramen

tos, em diversas cidades. Há

pessoas desaparecidas e pelo
menos quatro municípios
isolados. "É uma crise climá
tica que precisa de união de

todos", disse o governador.

as equipes de emergência e SECOM

Estradas destruídas somam

prejuízos de R$ 30 milhões
Conforme o seoretário de

Estado de Infra-estrutura, Ro
mualdo França, o prejuízo da
malha viária catarinense pode
ser superior a R$ 30 milhões.
Para ter a noção exata é preci
so fazer a avaliação de todas
as rodovias danificadas e das

pontes. "Todas as equipes de

engenheiros disponíveis já
estão fazendo avaliações e o

levantamento de possíveis so

luções. Um balanço deve ser

divulgado pela Secretaria nos

próximos dias", afirma.
O presidente Companhia de

Gás de SantaCatarina (SCGÁS),
Ivan César Ranzolin, informou

que em virtude do rompimen
to de uma tubulação da TBG

(Transporte de,r;-asoduto Brasil
Bolívia) o abastecimento de gás
foi interrompido nos municí

pios afetados, desde Guarami

rim, no Norte do Estado, até o

Rio Grande do Sul. A medida é
de segurança, pois novos desli
zamentos podem provocar mais

rupturas. Postos de combustível
já estão sem gás. A prioridade,
de acordo com o presidente, é
o consumo residencial. Infor

mações estão sendo atualizadas
e divulgadas através do site da
Defesa Civil catarinense: www.

defesacivil.sc.gov.br .

Prejuízo com a malha viária só será divulgado quando chuva parar

SANTACATARINA-----�---

Governador visitou áreas atingidas ontem. Segundo a Defesa Civil, são 50 mortes no Estado

Blumenau vive risco de deslizamentos
Mais de 1,5 milhão de pessoas foram atingidas pela chuva nos últimos dias

A Defesa Civil de Blumenau

(SC) alerta para a possibilidade de
novos deslizamentos e desmoro
namentos nomunicípio. Segundo
o diretorTelmoDuarte, vários pon
tos, nos bairros, estão em situação
de risco e as pessoas que residem
nestes locais devem deixar a casa

imediatamente e procurar um dos

abrigos público.
"Mesmo com a diminuição

da intensidade das chuvas e o ní
vel do rio diminuído, a terra está
muito encharcada e continua ofe
recendo riscos", avisouDuarte. Ele
aconselha as pessoas a levarem

consigo apenas objetos pessoais,
colchão e alguma roupa para faci-
litar a locomoção.

Cinco municípios estão isola- 11#..

dos pelas águas, e mais de 1,5 mi-
,�

Ihão de pessoas foram atingidas.
Na cidade de Blumenau, onde 13
mortes foram confumadas, o pre
feito João Paulo Kleinubing decla
rou estado de calamidade pública
na noite de domingo.

Também houve mortes causa-

das pelas chuvas em Jaraguá do
_ Sul (páginas 4;5,6,7,8 e 9), Brus
� que, Guaratuba, Gaspar, Pome

� rode, Bom Jardim da Serra, Luiz
� Alves, Rancho Queimado, Ilhota,
Benedito Novo e Rodeio. Em Brusque, bombeiros tiverom que utilizar botes paro resgatar atingidos
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EUA vão injetar US$ 20 bi

para salvar o Citigroup
WASHINGTON

o governo dos Estados Uni
dos anunciou ontem um plano
de resgate para o Citigroup, o

segundo maior banco do país,
depois que as ações do grupo
despencaram mais de 60% na

semana passada. O governo vai

comprar US$ 20 bilhões em

ações preferenciais do grupo,
além de garantir até US$ 306

bilhões de empréstimos e títu
los de alto risco da instituição
financeira.

Os US$ 20 bilhões virão do

programa de resgate de US$
700 bilhões que o Congresso
aprovou para ajudar o siste
ma financeiro. Em outubro, o

grupo já havia recebido US$
25 bilhões do pacote. Com os

problemas se espalhando pelos

ELEiÇÕES REGIONAIS

Chavismo cresce combancos, os governos de todo o

mundo têm intensificado seus

esforços para conter a pior crise
financeira em 80 anos.

O anúncio do pacote de res

gate aconteceu após o acordo
sobre garantias alcançado pelo
Citigroup com o Departamen
to do Tesouro, o Fed (Federal
Reserve) e a Corporação Fede
ral de seguros sobre Depósitos
(FDIC, agência de garantias de

depósitos bancários). Em um

comunicado conjunto, as três

entidades federais anunciaram

que pretendem dar ao ex-nú

mero um das finanças "prote
ção contra eventuais perdas inu
sitadas sobre um pacote de ativos
por cerca de 306 bilhões de dóla
res em créditos e seguros".

eleição na Venezuela
Mas antichavistas mantiveram dois estados
CARACAS

O Partido Socialista Uni

do da Venezuela (PSUV), do

presidente Hugo Chávez, ga
nhou as eleições regionais na

maioria dos Estados no do

mingo, mas a oposição ven

ceu nas duas províncias mais

populosas do país e derrotou

o governo na Grande Caracas,
informou a Justiça eleitoral do
país ontem.

Os aliados de Chávez ga
nharam em 17 dos 22 Estados,
apesar das reclamações de que
o governo fez pouco para con

ter o alto número de assassina
tos e a maior inflação da Amé
rica Latiná. O PSUV recuperou
os Estados de Trujillo, Aragua,
Guárico e Sucre de dissidentes
chavistas. O governo manteve

ainda Barinas, terra natal do
líder e onde seu irmão, Adán
Chávez,concorreu.

A oposição manteve os dois
Estados ganhos nas últimas

eleições regionais, há quatro
anos, e venceu na área me

tropolitana de Caracas, que é
densamente povoada, além de
obter a prefeitura da capital.
Eles governarão 6,6 milhões
dos 24 milhões de habitantes
do país..

Em dois Estados, Táchira
e Carabobo a autoridade elei
toral informou que ainda não

podia apontar um vencedor,
mas a oposição declarava vitó
ria apertada baseada em dados
locais. O comparecimento ba
teu recorde nas eleições regio
nais. Em um país onde o voto

A Empresa Industrial Metalúrgica Trapp Ltda, estabelecida na Avenida Pre

feito Waldemar Grubba, n. 4545, Bairro Vieiras, Cep 89256-502 na cidade

de Jaragua do Sul- SC - CNPJ 83.238.832/0002-59, requereu junto a Fat

ma - Fundação do Meio Ambiente a Lao - Liçenca Ambiental de Operação.

VESTIBULAR
Modalidade de Ensino a Distância

Duração de 2 a 3,5 anos

Cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC
· Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
· Comércio Exterior
· Gestão da Produção Industrial Aulas Ministradas em: Jaraguá do Sul
· Marketing Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 320 - Sala 34
· Gestão Pública
· Logística
· Gestão Financeira
· Pedagogia - Licenciatura

Inscrições até o dia 05 de dezembro de 2008
Taxa de Inscrição: R$ 50,00

Data da Prova: 07 de dezembro de 2008

Presidente diz que comparecimento de 65% o é sinônimo de democracia

não é obrigatório, 65% dos ve
nezuelanos foram às urnas.

Chávez, que fez uma cam

panha frenética dizendo que
seu futuro político estava em

jogo, declarouvitória. Enquan
to seu partido diz que o mapa

político é predominantemente
vermelho e os socialistas ga
nharam 1,5 milhão de votos'

a mais, a oposição afirma que
agora governa as áreas mais

populosas do país, regiões
chave em eleições futuras.

O presidente apontou o

comparecimento recorde dos
eleitores nos últimos anos

como um sinal de que a de
mocracia do país é saudável.

"Quem pode dizer que há
uma. ditadura na Venezue
la?", indagou.

Informações:
Grupo Uninter
4732761268

EDITAL

Regislro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Regislro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul/ SC, lorna público pelo presente edital, que ALVARO VERBINEN FILHO. CI RG n'

486.308-9·SESP-SC, CPF n' 181.822.169-15 e sua esposa ELVIRA RAUX VERBINEN, CI

RG n' 1.583.323-2-SESP-SC, CPF n' 817.067.409-30, aposentados. brasileiros, casados

pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da lei 6.51507, residen

tes e domíclliados na Rua José Picelli n° 627, nesta cidade, requereram com base no art. 18

da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, siluado nas Ruas 784-Clara

Schreiner Verbinen, 1183-Sem Nome e 473-Jose Picolli, Bairro Estrada Nova, perfmetro
urbano de Jaraguâ do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul/SC, conforme certidão n' 419/2007, expedida em 12.12.2007, assinando

como responsávellécnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n' 36872-9, ART n' 3195953-0.

O desmembramenlo é de caráler residencial possui a área lolal de 8.142,27m', sendo conslituldo de 10(dez)
parcelas, sistema viário remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da úllima publicação do presente

edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este', no endereço da 'Serventia: Av.

Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- cenlro, Jaraguá do Sul/SC
JARAGuA DO SUL, 20 DE DEZEMBRO DE 2008.

AGÊNCIA ESTADO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGuÁ DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AOFICIALA A V I S O DE ALTERAÇÃO
O Municipio de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Administração. torna público para conhecimento dos lnteressadcs nas licitações

por Pregão Presencial, que por motivo de declaração de situação anormal caracterizada como situação de emergência no Municipio, con

forme Decreto nO 6.524/2008, está transferindo a data para entrega e abertura dos envelopes dos Editais abaixo relacionados, conforme

segue:
.

EDITAL S.1;1�<io.

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sui I se L� i

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, OIiciala do Regislro do Registro de Imóveis da Comarca i-�.,...de Jaraguá do Sul/ SC, toma público pelo presente edital, TERRANOVA IMOVEIS LTDA,
CNPJ sob n' 01.142.277/0001·11, eslabelecida na Rua 9·25 de Julho n'1.400, Bairro II1la

Nova, nesta cidade. requercom base no art. 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DO LOTE·

AMENTO denominado RESIDENCIAL ITACOLOMI2, situado nas Ruas 435·;renente Hugo
Alves Garcia e 1155-Alvin Flohr, Bairro Amizade. perlmetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuiISe, conforme

Decreto n° 6.427/2008, expedindo em 21.07.2008, assinando como responsável técnico,

engenheiro civil Adriano Anlonio da Fonseca, CREA n' 36872·9, ART n' 3269408·0. O lote

amento é de caráter residencial, possui a área total de 297.585,57mll, sendo constltuldo de

68(sessenta e oito) lotes comercializáveis, A.U.P.E:1, A.U.P.E. 2, sistema viário e remanescente.

O prazo·de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da

Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/Se

Nova data para entrega dos· envelopes,
credenciamento e Disputa
Entrega: Até as 8:15 do dia 03/12/2008

Disputa: Às 08:30 do mesmo dia.

Entrega: Até as 09:30 do dia 03/12/2008

Disputa: Às 09:45 do mesmo dia.

Entrega: Até as 10:45 do dia 03/12/2008

Disputa: Às 11 :00 do mesmo dia.

INFORMAÇÕES: A inlegra dos Edilais e esclarecimentos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: Rua Walter Marquardt nO 1,111,

bairro: Barra do Rio Molha, municipio de Jaraguá do Sul-Se, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.bL

,J¥aguá do Sul (Se), 24 de novembro de 2008.

Modalidade

Pregão Presencial nO 167/2008
Objeto
Aquisição de materiais de expediente e cartuchos

de tinta novos

Pregão Presencial n° 168/2008 Aquisição de materiais de higiene e limpeza.

Pregão Presencial n° 61/2008·FMS Aquisição de impressos gráficos

JARAGuA DO SUL, 20 DE NOVEMBRO DE 2008. CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

AOFICIALA
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Fox 1.0 4 portas 2009
Preço a pamr de

R$32.290,
NOVOS trENS DE SÉRIE
• Direção hidráulico.
• Rodo de aço 15"

• Limpador; lavador
ed_
dovidrofra5eiro
• Novo motor VHT

Fox 1.0 VHT (5211r4), 4 penes. jctet Flex, MY 08/09. edição 2, com preço promoCional a Vista a part!! de R$ 32.290,00 ou financiado com erareoe de R$ 16.145,00 (50%) +24 presíeçõee mensais de R$ 822.47. Taxa de juros de 0,99% a.m. e 12,55% e.a ..

toter da operação R$ 35.884,33 CET máximo para esta operação de 22,06% a.e. Estoque Fax 1.0. IOF e Te Inclusos na operação e no eEl para todas as modalidades de financiamento, que estão súJeitas é aprovação de cadastro pelo
Banco Volkswagen. Ofertas válidas para veículos básicos. de cor sólida, sem opcionais. Garentls de fábrica 3 anos, sem limite de quilometragem para defeitos de fabricação e montagem em componentes Internos de motor e transmissão (exceto Kombi,
limitada a 80 mil km). A concessão de Qualquer percentual de desconto ellmina os brindes oterecâcos nesle anúncio. Validade 29,'1112008.

Gl"Upo Auto Ertle 40 anos de eredibilidade. 4732746000
Caragu6 Auto Elite
Uma relação de confiança.

A solidariedade está no nosso sangue.

o catarinense é um povo solidário' e participative. Não é por acaso que construímos um grande Estado. União' e cooperação estão em nossa

cultura, em nosso sangue. Vamos mostrar isso, mais uma vez. Vamos ajudar a salvar vidas. Seja um doador na semana do Dia Nacional do Doador de

Sangue - 25 de novembro. Mostre' que você é solidário. Mostre que você é catarinense. Procure o Hemosc ou informe-se pelo www.hemosc.org.br..

0+
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