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Molha fica isolado e

sem abastecimento

.\�
�
iSZ32I Inter inicia final

da Sul-Americana
Desmoronamento criou barreira e deixou
moradores sem energia elétrica e água.
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Colorado, do jogador D'Alessandro,
enfrenta o Estudiantes hoje na Argentina.
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Luiz Henrique visita região
OcmtRflOOO� e faz balanço dos estragos

�IA_PO_iO_:�1�1�1=I!=g�_�1 Depois de sobrevoar Iaraguá do Sul, o governador midade pública. Entre desalojados e desabrigados

Aids dobra em
se reuniu com os prefeitos da região, vereadores e são 52 mil pessoas. LHS disse que as prefeituras
lideranças empresariais na tarde de ontem. Disse podem esperar apoio e ouviu pedido para que

maiores de 50 que é necessário unir forças para enfrentar o mo- atue junto ao governo federal para que os atin

mento dramático no Estado. Segundo ele, 30 mu- gidos possam retirar o Fundo de Garantia o mais

nicípios estão em estado de emergência ou cala-breve possível.
Pesquisa revela ainda que tempo
médio de vida dos portadores também
aumentou nos últimos anos.
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Chefes insensíveis não apenas elevam
o estresse no ambiente de trabalho,
mas podem também aumentar o risco
de doenças cardíacas em seus funcio
nários, sugere pesquisa sueca. Equipe
do Instituto Karolinska e da Universi
dade de Estocolmo encontrou uma for
te ligação entre mau gerenciamento e

risco de distúrbios cardíacos _graves e

até ataques do coração nos emprega
dos. Os pesquisadores monitoraram a

saúde de mais de três mil funcioná
rios do sexo masculino, com idades
entre 19 e 70 anos, por um período de
quase dez anos. Foi pedido aos par
ticipantes que avaliassem o estilo de
liderança de seus gerentes em áreas
como a clareza no estabelecimento de
objetivos e a habilidade de comuni
car e dar um retorno ao funcionário
da avaliação do desempenho pessoal.
Ouanto mais competentes os funcio
nários consideravam seus gerentes,
mais baixo seu risco de sofrer proble
mas cardíacos graves.

Fonte: BBC Brusil
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JUVENTUS
Planejamento é
palavra de ordem
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AuxíLiO
NECESSÁRIO
Seja solidário
nessa hora
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ENCHENTE
Tragédia
anunciado
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Ilusão norte-
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DO LEITOR

OPINIÃO----------

Dano moral julgado improcedente pela justiça do trabalho

EDITORIAL

Muitas mortes e tragédias marcaram na. É emocionante ver aquele cenário. Gen

Santa Catarina nos últimos mas. Direta ou te cheg o a todo,i!;Il0mento com d ões.

indiretamé�te toda a;populá'Çâo foi atingi- ,Çentena e pessoas trabalhando O vo

da. Milhares de pessoas perderam tudo, ou- luntários p�a organizar e distribuir tudo.
tras centenas perderam o que Policiais, Bombeiros e Ioma-
de mais prgcioso existe que,,4:�· ,�ue mostrem list® trabalhando dia e noite

a vida. .que não sõo pará prestar âmelhor serviço
Estabelecimentos comer- à população.

ciaís, escolas, indústrias tí� apenasum povo A..
hora é de união,como

veram urapfejuízo !�té agora trobalhttHor e pedft&. o governador. Que to-

incalculável. Muitos bairros empreendedor, mos, dos façam um pouco numa

ficaram sem energia e abaste- imensa corrente de solidarie-
cimento d�1f\água. Jar�guá da' oelma de tu4o, seres,) dade�>Q.ue mostrem ... �ie não

Sul está irreconhecível. ÁÍvo- dotados de imenso são apenas um PovQ,,{traba-
res e morros descem o topo e lhador e empreendedor, mas,
chocam a todos. COmpmX�? .

,i, aciwa de tu�o)seres dotados
;�!Más alguns anjos de carne e ossQ�apa- 0(1fi imeri.�a·'�ompahão. O p�vo 'de Jaraguâ

receram para diminuir toda esta tristeza. está dando uma lição nesse sentido, mas

Quem quí uma prova disso vá até a Are- aind
� �7 .

CHARGE

PONTO DE VISTA

JANAíNA ELIAS

CHIARADIA,
INTEGRANTE DO
INSTITUTO CASSULI

E PROFESSORA

UNIVERSITÁRIA.

partes do corpo, por duas pessoas que se

passavam por passageiros comuns. Em

conseqüência dos disparos; teria sofrido
lesões corporais e emocionais graves e

perdido parte do movimento do braço di
reito. Pediu, entre outras verbas, pensão
mensal até que atingisse os 70 anos de
idade e dano moral de valor elevado.

O juiz do Trabalho que analisou o

caso julgou indevidas as indenizações
pedidas salientando que "entre os margi
nais que lesaram o trabalhador e a empre
gadora não se demonstrou a existência
de qualquer relação. de preposição: não
há nenhum outro vínculo entre eles".
Continuando suas considerações afirma

que "ainda que se admita que assaltos

sejam acontecinientos previsíveis, nem

assim seria razoável supor que viessem

seguidos de disparos de armas de fogo.
O suposto assalto constitui, em relação à

empresa de transporte coletivo, motivo
de força maior - o que exclui a responsa
bilidade civil",

As razões expressadas pelo juiz de

primeiro grau foram confirmadas pe
los Tribunais Superiores, ressaltando
o entendimento do relator do Tribu
nal Superior do Trabalho que por fim
concluiu que "como bem ressaltou o

Tribunal Regional, o acidente não está
relacionado à natureza da atividade de- .

senvolvida pela empresa".
Desta forma, os danos que vierem a

ser discutidos na justiça trabalhistas de
vem se tratar da relação de trabalho havia
entre as partes, e não, outra natureza di
versa. (fonte TST).

Por ter recebido três tiros enquan
to dirigia um ônibus, um determinado
motorista ajuizou reclamação traba

lhista, a fim de receber indenização por
danos morais e materiais. O pedido, no
entanto, foi julgado improcedente pela
Justiça do Trabalho desde a sentença de

primeiro grau.
Na inicial da reclamação, o motorista

contou que "quando no exercício pleno
de sua atividade funcional", foi atingido
por quatro tiros de revólver, em várias

25 de novembro -

Dia Internacional de
Luta pelo Fim da
Violência Contra

a Mulher
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

invoca a reflexão sobre os motivos em que, dian
te de todos os avanços tecnológicos, ainda vemos

cenas de violência doméstica. A mídia aponta er

radamente para uma generalização da violência,
onde fatos noticiados incansavelmente fazem crer

que a violência impera nas relações familiares.
Não é a realidade.

Acontecimentos de violência doméstica são

percentualmente pequenos se considerarmos a

população de nossa comunidade, o que podemos
concluir que atos de violência são anormais e não

devem ser tolerados. Embora 75% das agressões
denunciadas recebam o perdão da vítima, temos

que levar em consideração que o simples fato do

agressor saber que um ato de violência pode gerar
sua prisão, já faz a diferença. Atos impunes geram
novas agressões.

Além da violência física, temos acontecimen

tos de violência patrimonial, sexual, moral e, prin
cipalmente, psicológica, com atos destrutivos da
auto-estima damulher, conceituados perante a lei
Gomo crimes. Em casos de violência domestica, a

lei em vigor dá às autoridades policiais e judiciais
poder para a proteção da vítima, mas ainda são

freqpentemente rejeitados pelas vítimas.
E preciso romper este pacto de silêncio, não

aceitar seguer um grito, denunciar a primeira
agressão. E a única forma de estancar o ciclo da
violência da qual a mulher é a grande maioria das
vítimas.

Ligue 180 em caso de violência doméstica.

SILVANA PASSOW, ?�ESmENTE DO COMOiM
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FALA Aí!

" Só tinha visto

algo assim em filme,
mos era ficção. "

ARNALDO CORRÊA FILHO, 46,
MORADOR DO BAIRRO DA

VELHA, em Blumenau, onde pelos
menos dez pessoas morreram em

desmoranamentos.

" Pode passar
50 anos, eu nunca

esquecerei."
MICHELE SILVA, 23,

MORADORA DE PRÉDIO NA
BARRA DO RIO CERRO,

que viu o desabamento de três
casas matando nove pessoas.

"OMorro do
Baú acabou. "

MARIA ISAURA FAURO TRAVESINI,
resgatada por helicóptero do
Exército da conhecida região

entre Gaspar e Ilhota.

NOVIDADE?
São dezenas de encostos que deslizaram
sobre os rodovias SC-413 e 416, em de
terminados momentos interrompendo o

trãnsito por completo. Nado que espante
aqueles que transitam por estes trechos
do região. Há anos os sino is de que to
neladas de terra e pedras poderiam vir
abaixo são mais que visíveis. Mos nunca
se viu ninguém dos ditos autoridades
competentes mapeando estas áreas poro
algum trabalho prático de prevenção. E
deu no que deu.

Tragédia anunciada
Quem costumo olhar um pouco além do próprio nariz já havia vislumbrado
o tragédia que se abateu mais intensamente sobre cidades do Vale do

Itajaí e Norte catarinense. A ocupação desordenado de morros e encostos
durante décadas, com quase nenhuma fiscalização eficiente, não poderio
mesmo resultar em outro conseqüência que não fosse essa. E que acabou
atingindo, por extensão, os portes mais baixos dos cidades. As prefeituras
têm o poder, ou seja, todo e incontestável autoridade poro coibir qualquer
infração previsto em lei, seja de edificações, seja aquelas que regulamentam .

os ações ambientais. Mos, o especulação imobiliário e interesses políticos
pessoais, que se somam às necessidades de moradia de expressivo camada do
população sem outros alternativos, têm se sobreposto às leis e isso fico cloro
em não poucos situações agora desnudados. A tragédia no Jaraguá Esquerdo é
só um exemplo de loteamento totalmente irregular. Mos autorizado Então,
fico o pergunto: e os mortos, vão no conto de quem?

ÁGUA
Em situações catastróficas como o vivi
do agora em Santo Cotarina, incluindo
o Vale do Itapocu, milhares de pessoas
ficam sem águo. É conseqüência direto
do falto de energia elétrica causado pelo
quedo de árVores e postes. É possível que
haja alguma explicação plausível, mos,
numa primeim análise, vem o pergunto: o
que impede os empresas que explomm o

serviço de instalar gemdores próprios pam
funcionar enquanto o turbidez do águo
permito servi-lo sem riscos à saúde?

UNIÃO NA DOR
A solidariedade de pessoas comuns e

de algumas empresas privados é digno
de registro em horas como es que vive
mos. Ao lodo dos forças públicos, que

: não podem ou não estão preparados
com estruturas suficientes poro aten
der o tudo e o todos 00 mesmo tempo,
é, de foto, o que mantém de pé o es

perança daqueles que perderam tudo
e, em alguns casos, pior ainda com

o morte de familiares. Fazer o bem é
bom poro o olmo. Experimente.

O CORREIO DO POVO lOQUARTA-FEIRA. 26 DE NOVEMBRO DE 2008
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Verbinen participou da sessão

Aprowda verba
para drenagem
GUARAMIRIM

Os vereadores se reuni
ram ontem pela manhã, em
sessão extraordinária, para
votar o projeto de lei do
Executivo que abre crédito

suplementar de R$ 1,29 mi
lhão no orçamento do mu

nicípio. Parte dos recursos

será investida em obras de

drenagem pluvial, visando
evitar novos alagamentos
na cidade por conseqüência
das fortes chuvas 'ocorridas
nas últimas semanas.

A proposta foi aprovada
em segundo turno com voto
favorável de todos os vere

adores que, um dia antes,
estenderam a discussão em

torno da necessidade urgen
te de investimentos do poder
púb ico para reverter o atual

quadro ..Na presença de de
zenas de lojistas que tiveram
seus comércios prejudica
dos, o secretário municipal
de Planejamento, Valéria
Verbinen, prestou esclareci
mentos na sessão da última

segunda-feira, a pedido dos

parlamentares.
Verbinen admitiu a exis

tência de "problemas graves
no sistema de drenagem" e

que levaram o município a

decretar situação de emer

gência. Segundo ele, a prio
ridade será a colocação de
tubos em local próximo ao

Posto Guaramirim, junto à

BR-280, onde os problemas
de escoamento da água leva
ram ao alagamento de pelo
menos três ruas centrais.

Inicialmente, os recursos

(R$ 320 mil) do projeto iriam.
para obras de drenagem plu
vial das ruas Athanásio Rosa,
JoãoOssowski e Emílio Hardt.
, mas, em função da emergên
cia, as verbas serão revertidas

para o secretário também in
formou que a empresa Pavi

plan foi contratada e ainda na
data de ontem daria início aos

trabalhos. "E já em seguida,
com o maquinário, para fazer
a abertura das valas e a çolo
cação dos tubos".

AuxíLiO ÀS VíTIMAS

JARAGUÁ DO SUL

O governador Luiz Henri

que da Silveira (PMDB) che

gou a Jaraguá do Sul ontem

por volta das 15 horas. Sobre
voou a cidade para verificar
os 'bairros mais atingidos e,

logo em seguida, participou
de uma reunião com prefeitos, ,

vereadores, presídentes de as

sociações comerciais e outras

lideranças políticas e empre
sariais da região, no Batalhão
da PM (Polícia Militar).

"Eu vim aqui para dizer,
primeiro, da minha solidarie
dade ao povo de Jaraguá e do
Vale. do, Itapocu. Segundo: da
certeza que podem ter, como
tem tido, de que o governo
do Estado vai ser parceiro das
Prefeituras para auxiliá-las
nas obras que sejam neces

sárias para recompor aquilo
que foi prejudicado pelas chu
vas. Este é nosso compromis
so", declarou Luiz Henrique,
acompanhado pela senadora
Ideli Salvatti (PT) e pelo de

putado federal Nelson Goetten
de Lima (PR).

O governador também

apresentou os números atuali
zados das ocorrências no Esta

do, onde 30 municípios decre
taram estado de emergência ou
calamidade pública. Segundo
ele, são um milhão e meio de

pessoas vítimas das chuvas,
mais de 52 mil desalojados e

desabrigados, 69 mortes e pelo
menos 30 desaparecidos. "Este

Senadora apontou os prejuízos

POLÍTICA----------

Luiz Henrique participou ontem à tarde de reunião com lideranças pOlíticas e empresarias no Batalhão da PM

Construção de nova ponte
Além da solicitação de libera

ção do FTGS aos trabalhadores da

região, o presidente da Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul, Gui
do Bretzke, entregou um ofício pe-

Governo promete ajudar
LRS vem a cidade e diz que Estado vai injetar recursos

Ideli: "Catástrofe pior que a de 83"
Senadora informou que todas as rodovias federais foram afetadas, com perdas incalculáveis

é o quadro dramático em que
nos encontramos", resumiu,
demonstrando preocupação
com a situação em Itajaí, onde
esteve antes de vir a Jaraguá.

Acompanhando o governa
dor em visita a Jaraguá do Sul,
a senadora Ideli Salvatti (PT)
informou ontem que não há pos
sibilidade de os prejuízos serem

contabilizados neste momento

em que a prioridade é o aten

dimento às vítimas e, também,
a agilização da liberação de re

cursos do FGTS (Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço).
Segundo ela, todas as rodovias
federais foram afetadas pelas
chuvas, assim como boa parte
das estaduais, vias e pontes.

Ideli também informou que

dindo a construção urgente de uma

segunda ponte no trecho urbano da
BR-280, na divisa com Guaramirim.
"Estamos vulneráveis por só termos
uma única ponte", comentou.

Por diversas vezes, ele pediu
ajuda dos jaraguaenses aos

moradores do litoral.
Das lideranças locais, Luiz

Henrique ouviu pedidos de

dos quatro berços existentes no

Porto de Itajaí, o segundo maior
em movimentação de containe
res no país, dois foram destruí
dos pelas chuvas, e um terceiro
está comprometido. Os prejuí
zos se somam aos rompimentos
dos gasodutos, que reduziram
o fornecimento de gás até para
fora do Estado, para evitar oris
co' de novas explosões.

''Vamos ter' que reconstruir

boa parte da malha de gasoduto.
Portanto, ahara que formos con
tabilizar portos, rodovias, gaso
dutos, o prejuízo com certeza

interferência do Estado junto
ao governo federal para libera

ção de recursos do FGTS (Fun
do de Garantia por Tempo de

Serviço) para os trabalhadores

atingidos pelas cheias, o que,
disse, foi feito por ele direta
mente ao ministro da Econo

mia, Guido Mantega. Segundo
LHS, hoje o pedido deve ser

formalizado ao governo pela
.bancada catarinense no Sena
do e na Câmara.

CAROLINA TOMASELLI

vai ficar em algumas centenas

de milhões de dólares", relatou
a presidente do Fórum Parla
mentar Catarinense.

A senadora também com

parou a catástrofe as enchentes
ocorridas no Estado em 1983

quando, segundo ela, foram

registrados 52 mortos. 'lá esta

mos contabilizando 69 mortos,
com mais de 30 desaparecidos.
Portanto, com uma grande pos
sibilidade de ultrapassar a casa

dos 100 mortos. Realmente é
uma situação muito grave, de
catástrofe" .
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NORMALIDADE
-e-

"Prédio do CS está seguro"
"-

Quando Angelo Rubini for liberada, moradores poderão voltar
JARAGUÁ DO SUL

O coordenador da Defesa
Civil de Jaraguá do Sul, Mai
con da Costa, tranqüiliza os

moradores do prédio da CS
Contabilidade. O edifício fica
na Rua Ângelo Rubini, no

Bairro Barra do Rio Cerro, em
frente ao local do deslizamen
to, onde aconteceu a tragédia,
na madrugada de segunda
feira. Os residentes já podem
retirar os pertences. Mas, para
isso, é necessário ligar no tele-

.. fone 3273-2141, da Defesa Ci
.

vil, e pedir a autorização. Um
. responsável vai acompanhar o
morador.

Depois que a pista for libe
rada, os moradores poderão
retornar ao prédio. De acordo
com Maicon da Costa, isso

pode acontecer ainda hoje. Ele
explica que a evasão do local
foi necessária para garantir a

segurança de todos. "O pedido
de saída do edifício não tem

nada haver com o acidente do
deslizamento, mas sim com

o poste, que ficou inclinado,
"

com risco de queda em cima
do prédio" enfatizou o coor

denador. Costa definiu todo o

procedimento, como normal.
Sobre a tragédia, que dei-

"

xou nove mortos e um ferido,
a causa ainda não foi revela
da. Conforme o coordenador,
um geólogo já está fazendo o

levantamento no local do aci
dente para apresentar um rela
tório explicando o motivo do

Operários trabalham no local do desmoronamento. Previsõo é de que pista seja liberada ainda hoje

acontecimento. Para finalizar
todas as obras, será necessário
aproximadamente 30 dias de
trabalho.

Maicon da Costa mostrou

os dados contabilizados até o

momento. Na cidade, mil fa-

mílias estão desalojadas, 20

se encontram desabrigadas e

cinco mil residências foram
afetadas pelos estragos da
chuva. Os locais interditados

pela Defesa Civil estão nos

bairros: Rio Molha, Boa Vista,

Águas Claras, Tifa Martins,
João Pessoa, Jaraguá 84, Jara
guá 99, Jaraguá Esquerdo, Fi
renzi, Amizade, Czerniewicz
e Hanemann.

DAIANA CONSTANTINO

Solidariedade rende frutos na Arena
Até a tarde de ontem, 218 famílias já haviam recebido doações. Serviço continua

Cerca de 300 voluntários trabalham no local para organizar donativos

O trabalho solidário em

prol dos atingidos pela chu
va nos últimos dias continua.
Ontem, mais de 300 voluntá
rios estavam organizando os

donativos, que não paravam
de chegar até a Arena [ara
guá. No dia, o maior núme
ro de solicitações partiu dos
bairros: Rio Molha, Barra do
Rio Cerro, Rio da Luz e [ara
guá 84.

A - central de inteligência
registrou até o momento 218

famílias ajudadas com a ação.

O serviço continua na Arena
com o mesmo ritmo que co

meçou, assim garantiu o se

cretário de Desenvolvimento
Econômico, Márcio da Silvei
ra, voluntário, que está � fren
te do trabalho.

.

E para quem deseja ajudar,
basta ir para a Arena ou ligar
no telefone 3370-9797. Os
itens que estão em falta são:

açúcar, feijão, arroz, farinha
de trigo e de mandioca, café,
fubá, sabão em pedra e col
chões de casal.

O CORREIO DO POVOOQUARTA-FEIRA. 26 DE NOVEMBRO DE 2008"
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Aulas a partir
deamanhã

Amanhã, as atividades da
rede municipal de ensino e

dos centros de educação in

fantil, de Jaraguá do Sul, de
vem ser retomadas. Segundo
"o secretário de Educação,

.

Anésio Luiz Alexandre, uma
equipe da secretaria e um

engenheiro estão fazendo
levantamentos nas unida
des escolares dos prejuízos
causados pela chuva nos úl
timos dias. Depois da avalia

ção, se constatadas escolas
e creches sem condições de
retomar os trabalhos, os pais
e responsáveis serão avisa
dos. Para obter informações
e tirar dúvidas, basta ligar
no telefone 3372-8121.

Na rede estadual, o pro
cedimento não é diferente.
Amanhã, as aulas voltam ao

normal em 'Iarsguã do Sul.
Com exceção da unidade
de ensino Valdete Piazera e

o Cejas (Centro de Educa
ção para Jovens e Adultos),
onde as atividades retornam
na segunda-feira (1/12). As
escolas de Massaranduba já
esperam pelos alunos. Ape
nas o turno da noite não terá
aula. Amanhã, as atividades
normalizam em todos os

períodos. Em Guaramirim e

Schroeder os trabalhos reto-
"mam na quinta-feira.

TRANSPORTE
Em relação, as linhas do

transporte público, o super
visor de tráfego, da empresa
responsável, de Jaraguá do
Sul, adair Freitas disse que
o funcionamento a princípio
está normal. De acordo com

o gerente operacional, Ru
bens Misseldt, um levanta
mento está sendo feito para
indicar os locais de difícil
acesso ou de paralisação
temporária da prestação do
serviço. A avaliação será di

vulgada hoje, assim garantiu
Misseldt à reportagem do
jornal O Correio do Povo.
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EMOÇÃO,

JARAGUÁ DO SUL

Dor, desespero, comoção.
Faltam palavras para descre
ver como foi o enterro da famí
lia Lescowicz. Os sentimentos
servem também para relatar a
dor de toda população de [a
raguá do Sul. Nas esquinas,
pontos de ônibus, ruas o olhar
triste de quem perdeu tudo ou

teve amigos atingidos era visí
vel. Até mesmo quem não so

freu nenhuma conseqüência
se mostrava abalado. A cidade
ficou de luto durante todo o

dia de ontem.

Moacir Lescowicz, 44

anos, Mônica Lescowicz, 41,
e Natal). Victor Lescowicz,
11, foram sepultados na pre
sença de dezenas de amigos
e parentes por voltas das 11

horas, no cemitério do Cen
tro. Uma delas é a prima de

Mônica, Solange de Melo, 37
anos. Solange estava bastan
te abalada, pois além da fa
mília Lescowicz ela também
tem parentesco com a família
Franzner. Solange é filha de
uma irmã de Zilda Franzner

(mãe de Mônica). "Não é fá
cil perder nove parentes de

uma vez só, foi uma desgra
ça para a família", comentou
emocionada.

Rogério Kanzler, bombeiro
voluntário, além de ter traba
lhado no resgate também é

primo de Mônica. Ele esteve

presente no local das 6 às 18

horas de segunda-feira. "Foi
muito difícil para todo mun

do, mexe com toda a comu

nidade, foi muito pesado",
relatou. Mesmo sendo parente
das vítimas, Kanzler disse que
teve que ser profissional. '�

gente sente aquela ansiedade
de tirar todo mundo dali, mas
é claro que no fundo eu estava

muito abalado", descreveu o

bombeiro.
O único sobrevivente do

desastre; Renan Lescowicz,
chegou ao velório de cadeira
de rodas, devido a uma fra-'
tura no tornozelo e permane
ceu no local por aproximada
mente meia hora. Familiares
mais próximos e o próprio
Renan não estavam em con

dições de conversar com. a

imprensa.

,

Unico sobrevivente permanece
no hospital, mas passa bem

Dedicação é
ressaltada

GERAl----------

GENIELLI RODRIGUES Dezenas de amigos e parentes da família Lescowicz estiveram no cemitério do Centro na manhã de ontem

<'

Família recebe último homenagem
Enterro de pai, mãe e filho comoveu familiares e amigos namanhã de ontem

Rogério atua como bombeiro e reluta como ,foi resgate de seus parentes

JARAGUÁ DO SUL

A única pessoa retirada
com vida dos escombros, Re
nan Lescowicz, 19 anos, está
bem. O jovem, que presen
ciou o velório dos pais e do
irmão, mesmo muito abalado

conseguiu se despedir da fa
mília. Ele sofreu apenas uma
fratura no tornozelo e esco

riações. O amigo dele Tiago
Felipe Ronchi, 20 anos, disse

que passou a segunda-feira
com o colega e relatou que
inicialmente ele reagiu bem,
mesmo assim está custando
a acreditar em tudo o que
aconteceu. Tiago e Renan
também trabalham juntos em

uma agência de publicidade.
Ele diz que os pais eram

atenciosos com os filhos e

nunca deixavam faltar nada

para família. Já o irmão mais

novo de Renan,' Natan será
lembrado como uma crian-

ça sorridente. "Ele tinha
toda uma vida pela frente,
sinto muito por ele", disse
emocionado.

Moacir sustentava a fa
mília trabalhando como su

pervisor de vendas em uma

empresa da cidade. Ismael

Zabel, 41 anos, trabalhava

junto com o amigo há 18 anos.

"Sempre foi extrovertido, não
tenho palavras para descrever
o que estamos sentindo. Acre
dito que todas as famílias de

Jaraguá do Sul e região es

tão sensibilizadas com o que
aconteceu", declarou.

Renan foi o primeiro a

ser resgatado pelo Corpo de
Bombeiros, assim que saiu

foi encaminhado para o Hos

pital São José, onde recebeu
os primeiros atendimentos.
Até o fechamento da edição
Renan continuava internado
no hospital.

Mônica Lescowicz, 41

anos, era funcionária da Pre

feitura de Jaraguá do Sul e

trabalhava no atendimento so

cial, como secretária adminis
trativa. A secretária de Desen
volvimento Social e Família,
Maria Schlochet, estava muito
emocionada ao se despedir da
amiga e disse que Mônica era

uma funcionária dedicada ao

emprego e à família. ''É uma

perda muito grande que nin

guém irá substituir. Ela sempre
se preocupava com os filhos
e trabalhava com eficiência",
relatou a secretária.

Depois de comparecer ao

velório da amiga, Maria foi

para a Arena Jaraguá onde
comanda as ações de sua se

cretaria para o auxílio aos afe
tados pela enchente. 'Ainda
tem muita gente precisando
de ajuda", disse quando esta-

.

va saindodo local',' .
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Tragédia deixa um rastro de dor
Seis integrantes da família Franzner foram sepultados na tarde de ontem

DESPEDIDA

JARAGUÁ DO SUL

Depois de 17 semanas con

secutivas de chuva, o sol apa
receu tímido na tarde de on

tem. No entanto, o brilho não
foi motivo de alegria para os

familiares e amigos das nove

pessoas que morreram na tra

gédia ocorrida na madrugada
de segunda-feira, na Barra do
Rio Cerro. Além do enterro do
casal Moacir e Mônica Lesco
wicz e do filho Natan, ontem
também o dia do sepultamento
da família Franzner.

Os aposentados Avelino e

Zilda Franzner, ambos com 73

anos, foram enterrados à tarde
no cemitério da Barra do Rio
Cerro. Eles são pais de Mônica
e de Guido João Franzner, 43. O
filho Guido, a esposa dele, Ivo
nete Franzner, 34, e os filhos
Alana e Cauê, de 13 e 5 anos,

foram sepultados no cemitério

da Vila Lenzi.
Muito chocado com o que

aconteceu, o aposentado Hilário
Tecilla, 58, preferiu descrever
a irmã, Zilda, com apenas uma

palavra: generosidade. "Ela era

uma pessoa que gostava de aju
dar todo mundo", comentou.

Hilário disse que a família tinha
12 irmãos, todos nascidos em

Jaraguá do Sul. Ele lamentou a

dor de ter perdido, ao mesmo

tempo, a irmã, o cunhado e dois
sobrinhos. "Perdi um irmão há
dois meses, e agora acontece

isso", disse. O professor Calixto
Franzner, 45, filho de Avelino
e Zilda e irmão de Guido, pro
curou palavras para comentar

sobre a família, mas as elas fu

giram diante da dor da perna.
'� gente nem sabe o que dizer",
emocionou-se.

O CORREIO DO POVOOQUARTA·FEIRA. 26 DE NOVEMBRO DE 200ã

DAIANE ZANGHELINI
. Hilário Tecilla lamentou a morte da irmã Iilda, do cunhado Avelino e de dois sobrinhos no desmoronamento

INTERDITADO

-

e��ga�dos na pistq(�!
o dto foi de o um grupo ddxêominhoneiros. No Ruo Feliciono
Bortolini, nos proximidades do locol atingido pelo desmoronamento qu
matou noVe pessoas, éerca de 20 cOrD.inhões eSíllvam parados; A pist
estava interditoda pato a passogem dê caminhões sem carga em yirtude
dg�'iQ�,(ls 4�:.£�cuperllçõo do t�echo. O�omin��l\eiro Pau;jque Hersberg�
30 'onos, esta: no local desde a madrugada de segunda-feira. quando'
aconteceu a tragédia. Ele chegou sábado na cidade e agora

-

sabe

quondopode.rá voltar para Cufltiba/Pli ttl

Moradores dedicam a tarde à limpeza
Funcionários do cartório fizeram mutirão; nível da água chegou a 1,5m
JARAGUÁ DO SUL

A chuva deu uma trégua
na tarde de ontem e algumas
pessoas aproveitaram para
limpar as casas e comércios

atingidos pela chuva do fim
de-semana. Na Marechal Deo
doro da Fonseca, funcionários
do tabelionato de notas e pro
testos fizeram um mutirão de

limpeza. A altura da água che
gou a quase um metro e meio
de altura e vários móveis e

computadores estragaram. A
previsão é de que o cartório

volte a funcionar somente na

segunda-feira. Outros mora

dores das imediações tiveram
a mesma idéia.

Ontem, um caminhão pas
sou pelo Jaraguá Esquerdo re

colhendo entulhos. O motoris

ta Lauro Chaves comentou que
o trabalho acontece no muni

cípio desde domingo, e até o

final da tarde de ontem ele já
havia juntado 18 carradas de
restos de móveis e eletrodo
mésticos. "Começo a trabalhar
às 7h e termino só perto da
meia-noite. Onde tiver lixo eu

pego", disse. Posteriormente os

destroços são encaminhados

para reciclagem,

Chuva alagou o tabelionato no sábado, estragando móveis e computadores

Desde domingo, caminhão já recolheu 18 calTlldas de entulho no município
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CAOS

JARAGUÁ DO SUL so, no Bairro Jaraguá Esquer
do, uma das .localidades mais

atingidas pelos alagamentos
do último final de semana,

os móveis na beira da calça
da demonstravam o prejuízo
causado pelas águas. Estantes,
sofás, aparelhos de telefone e

demais utensílios domésticos
foram perdidos.

Já a Rua Afonsp Barbi, no
Bairro rifa Martins, precisou
ser interditada pela Defesa Cí
vil-Urna "cratera" foi formada
devido ao desmoronamento

�

de terra.

A chuva deu uma trégua
ontem, em Jaraguá do Sul, mas
por todos os lados da cidade
erat possível encontrar ves

tígios Elos estragos causados

pela chuva. Ruas esburacadas,
trânsito lento, escolas sem

aula, estabelecimentos comer
ciais fechados e máquinas tra
balhando na remoção do barro

que tomou conta de casas e de
ruas inteiras. A sensação entre
os moradores era de que o pior
já havia passado, mas o medo
e a insegurança ainda toma

vam conta de todos.
Na Rua João Januário Airo-

.. DEBORA VOLPI

Valmir mostra a destruição que tomou conta da rua, no Boa Vista

GE�L--------------------

Famílias perderam móveis e eletrodomésticos por causa dos alagamentos

Uma "cratera" foi aberta devido ao desmoronamento no Tifo Martins

Destruição e prejuízo em todo cidade
Boa Vista, Rio Molha e Barra estão entre as localidades mais atingidas

Susto no

Boa Vista
Uma das localidades mais

castigadas é o Morro da Boa

Vista. Moradores deixaram as

casas com medo dos desliza
mentos de terra. A Rua Do

mingos Rosa, que dá acesso ao

Morro das Antenas, foi interdi
tada. As estradas estão tomadas

pela água, pelo barro e cheia de
buracos.

O pintor Valmir Luiz Bale

na, 39 anos, relembra emocio

nado os momentos de medo e

susto. ''Nós tiramos os mó�eis
de casa e colocamos na casa

do vizinho. Eu ia sair de casa,

tocou o telefone e fui atender.

Quando olhei para a rua, vi
uma avalanche de terra. Aque
la ligação salvou minha vida

porque era para eu estar na

rua", relata. Agora a inseguran
ça toma conta de toda a família.
"Minha esposa não quer mais

morar aqui", diz o pintor que
está alojado na casa de paren
tes. "Vou ver com as autorida

des o que podem
-

fazer pela
gente", desabafa.

Já na casa do vigilante Eloir
Ferreira de Oliveira, 46 anos,

o excesso de água e a falta de

tubulação adequada causou

prejuízos. 'lá perdi armário e

todo o carpe da casa. Mas se

não fosse o muro, a casa teria

desmoronado", comenta.
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Moradores isolados no Rio Molha
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CAOS
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Escola Ribeirão Molha, mas

ninguém consegue chegar até
o local para levar roupas e ali

mentos às vítimas. "A gente
demora tanto para construir

as coisas e agora pode perder
tudo. É muito difícil", diz.

De acordo com o coorde

nador da Defesa Civil, Mai
con da Costa, 'até mesmo os

profissionais do órgão encon
tram dificuldades no local.
''A orientação é para que as

pessoas abandonem as casas

no Rio Molha. Está perigoso
até para nós trabalharmos

lá", alerta. Profissionais da
Celesc e do Samae também
estiveram na área, mas os

trabalhos eram impedidos
pela falta de acesso.

Local está sem água, sem energia e sem acesso ao Centro da cidade

Moradores do Rio Molha ficaram isolados, sem água e sem luz, Samae e Celesc tentam normalizar serviço

Principal estrada da localidade foi tomada pelo barro, o que impedia o acesso de moradores do bairro

Uma das cenas de maior

desespero foi vista no Rio Mo
lha. Moradores ficaram isola
dos na manhã de ontem. Sem

água e sem energia elétrica,
eles não podiam deixar as pró
prias casas devido ao desmo
ronamento de terra que tomou
conta da estrada principal da
localidade.

"Ontem (segunda-feira) ti
nha passagem. Mas à noite,
começou a cair mais terra. Da

barreira para baixo, tem luz,
mas a gente não consegue
subir para ajudar quem está
lá em cima", diz a secretária

Elizete Tomazelli, 25 anos. Fa

miliares dela moram próximo
ao local da queda de barreira,
mas precisaram abandonar

as residências. Segundo ela,
muitos desalojados estão na DEBORA VOLPI

Atingidos começam a limpar as casas com a trégua do chuva

Chuvas com menor intensidade
As chuvas que atingem

Santa Catarina devem perma
necer pelo menos até hoje, mas
com menor volume, de acordo
com o Centro de Previsão do

Tempo e Estudos Climáticos,
do Instituto Nacional de Pes-

quisas Espaciais (Cptec/Inpe).
Amanhã, a previsão é de

que o sol apareça com mais

força, mas ainda existe o ris

co de chuva. Na sexta-feira, as
temperaturas devem subir e o

céu claro predominar.
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

A neurose do destino
Nascido numa geração de pós-guerra, in

fluenciado pela retórica cultural dos países
aliados, vendo filmes de propaganda ameri
canos ao compasso de "Chattanooga chao
chao" e "St. Louis March" com a orquestra do

magnífico Glenn Miller, minha juventude so

freu o impacto perturbador das "guerras jus
tas". As cenas idílicas no meio das batalhas
entre Humphrey Bogart e Ingrid Bergman em
"Casablanca" me deixavam extasiado. Minha

paixão pelos americanos não tinha limites.
Era louco de desejo pela Marilyn Monroe e

tinha uma brutal admiração pelo presidente
Kennedy. Amorte de ambos foi um divisor na
minha consciência.

Descobri que o elemento de verdade por
trás de tudo isso, que a maioria das pessoas
está sempre disposta a repudiar, é que os seres

humanos não são criaturas gentis que desejam
ser amadas e que podem apenas defender-se
se forem atacadas. Pelo contrário, são criaturas
com poderosa quota de agressividade. Ou como
diria Sigmund Freud: "O seu próximo é, para
eles, não apenas um ajudante potencial ou um
objeto sexual, mas também alguém que tenta

satisfazer sua agressividade, explorar sua capa
cidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo
sexualmente sem o seu consentimento, apode
rar-se de seus bens, humilhá-lo, causar-lhe so

frimento, torturá-lo e matá-lo".
Estados Unidos é um país poderoso, sofre

crises e suas falhas nos atingem, sua política
externa imperial nos afeta e somos incapazes
de libertar-nos. Sua agressividade tem as mes ...'

mas características das nossas. No entanto, as
dimensões das tragédias sempre, na história
da humanidade, mantiveram sua proporcio
nalidade conforme o tamanho e a importância
dos países. O ser humano tenta esconder sua

agressividade gratuita, sejam norte-america
nos ou não, através de concepções religiosas
fundamentalistas, tanto no Ocidente como no

Oriente, mas que no fundo esconde a "pulsão
da morte". ''A finalidade de toda a vida é a

própria morte" definia Freud, que confirma

que a agressão corre solta no mundo, alimen
tada por um impulso primitivo nessa direção.
De Afeganistão ao Iraque, a tortura tem sido
o sócio silencioso da cruzada pela liberdade
do mercado global. A morte prematura do ser

humano perante a chama do capitalismo em

estado puro, é mostrada como o ponto final
da evolução ideológica da humanidade.
A "neurose do destino" torna-se assim,

numa compulsão a repetir uma experiência
dolorosa, que se instala de maneira incons
ciente nas fantasias de um povo, a ponto
de se empenhar ao máximo em se deter em
infelicidades e afrontas, tentando de forma
neurótica dar formas realistas a esses senti
mentos. O que até então era uma ficção cine

matográfica do combate entre Eros e Tânatos,
termina configurando-se numa destrutiva e

demoníaca realidade.

VARIEDADES---------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• 007 - Quotum Of Solace (leg)
(14h30, 16h40, 19h,21hl0-todososdios)

• Cine Shopping 2
• Amigos, Amigos, Mulheres à porte (leg)-- .....

(17h - seg, ter) (15h, 17h - quo, qui, sex. sob, dom)

• As Duos Faces do lei (leg)
(19hl0, 21 h20 -todos os dias)

• Ci Shopping 3
de Tormento (leg) (15h - quu, qui,

sábado, dom) (17h -todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• 007 - Quotum Of Solace {Dub)
(14h30, 16h40, 19h,21hl0-todososdios)

• Cine Cidade 2
• Os Mosconoutos (Dub) (15h - quo, sob, dom)
• Cine Cidade 3
• Corrido Mortal (leg) fI �h - seg, ter, qui, sex)
(17h, 19h,21 h -todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Os Estranhos (leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 21 h - todos os dias)

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

A virada de
um tribunal

No tribunal do Mississipi, o júri volta
atrás do veredicto contra uma companhia
acusada de despejar resíduos tóxicos no

reservatório de água de uma cidadezi
nha, a empresa apelou à Suprema Corte,
composta por nove juízes. O desfecho de
"O Recurso'; é uma surpresa, perfeito
para um livro cheio de viradas. O escritor
domina os tribunais.

,

M��Qis V (leg)
(16h45, 21tiiO - todos os dias)

ler 3
Of Solace (Leg�
5, 21 h45 -10;5 o�.jQios)

BLUMfNAU
• Cine Neumorkt 1
• Falai ,�)
(14h h,15, 21 h40 -. !óà�s os dias)

• Cine Nil1!lllotkt 2
• 007 - Quantum Of Solace (Lllg)
14h20, 19h40, 21h50 ...•

rlU
urn Of SOlatê
-todosos di

• High Musicol3 (Dub)
(UhlS, 191tHodos os dias)

•
'.

kt6
nlre Nós (leg)
,19bl0,21hl0 ....Jqdososdios)

DVO

Mensagens para
desvendar casos
Assassinatos estõo aterrorizando a

cidade do Dr. Murray, onde mulheres es

tõo aparecendo com os corpos mutilados.

Enquanto isso, o Dr. Murray bebe cada vez

mais. Até começar a receber, na tela de
seu computador e no espelho de casa,

mensagens de "socorro".

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Antonello decide ir embora do teste, mos Joel
mo impede que elo saio. Heilor nõo consegue
parar de pensar em suo converso com Flor de

lys e confesso poro livio que pretende investi

gar Wu. Diego fico surpreso 00 ver o escritório

que Evondro preparou poro ele. Heitor encontro

Suzete, mos decide nõo devolver os chaves de
seu apartamento. liu revelo o Flor de lys que
Heitor está correndo perigo e pede poro ovisá

lo sobre o risco que esté correndo. Heitor vascu
lho o quarto de Wu e é flagrado por ele.

TRÊS IRMÃS
Dm:o acuso Violeta de estar se vingando por
causo de Morquinho. Bento aconselho Dora o

contar tudo sobre o ocidente poro o filho. Wol
dete conto poro Violeta que Suzana encontrou o re

licário de Aninho. Golvõo espero ansioso por Alma
no altar Violeta sai de coso com Poulinho poro o

casamento. Morino conto o Dudo que Toninho foi

seqüestrado por três bandidos que pedem poro elo
se entregar Dora chego 00 casamento sem Bento
econto o Alcides que recebeu o intimoçõo. Alma
entro no igreja com lázaro.

A FAVORITA
Holley se esquivo de lora. Silveirinho conto

poro Floro que Holley já sobe que é filho de
Donotelo e Marcelo. Manu brinco com Dodi e

exige o corto de Cilene e o OVO com o crime

gravado. Zé Bob insiste em encontrar Baiano.

Holley comento com Norton que o plano de
Floro poro Triunfo é um absurdo. Floro discute
com Holley e já que ele descobriu tudo o mondo
sumir. Holley chego 00 rancho poro o jantar de
Irene. Holley discute com Floro e Silveirinho.
Irene surpreende quando chego com Pedro poro

jantar

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO'
Ferraz mondo Diana entrar no corro. Diana des
maio. Ferraz morde o pescoço de Diana. Érico
propõe uma trégua entre elo, Vivione, Teófilo e

Pocholo. Elo diz que eles precisam se unir poro
encontrar Ágata e Eugênio. Viviane e Teófilo
se recusam o fazer um acordo. Vivione empur
ro Érico, que cai e bote com o cabeça. Teófilo
checo o pulso de Érico e elo nõo esboço reoçõo.
Cris beijo Iara. Eugênio e Ágata vêem o casal e
correm em direçõo o eles. Bianco se transformo
em vampiro e sente vontade de atacar.

CHAMAS DA VIDA
Arlete avanço em Vilma, mos é contido por
Dionísio e Pedro. Andresso diz o Demoro que o

sentimento por Roberto mudou. Vilma ofende

Eurico, ele falo que nõo vai aceitar suas provo
cações por respeito à Tuquinho. Júnior convido
Gabriel poro passear. Ivonete fico bravo porque
Michele está no festa. Miguel diz poro Andresso

que salvar Demorô foi um jeito de se libertar do

que fazia mal. Andresso diz que ele é uma pes
soa precioso. Miguel diz que se livrou de uma

mulher e um amor que o escravizou por anos.

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

Luma de Oliveira é
a rainha da Portela
Será mesmo luma de Oliveira que vai
substituir Adriano Bombom à frente
do bateria do Portela, no carnaval
do Rio de Janeiro. Isso é comentado
desde que o mulher do sambista Dudu
Nobre perdeu o posto de rainha de
bateria do escola. O anúncio oficial
será feito nos próximos dias. luma
declarou seu amor à escola de Madu
reira: "Sempre achei o águia o coisa
mais lindo do mundo".

Ator se envolve
com atriz casada
Paulinho Vilhena, 29 anos, estava
saindo com o Camila Rodrigues, 25
anos, ex de Bruno Gagliasso, quando
00 mesmo tempo se envolveu com

uma atriz casado, que trabalho com

ele no novelo "Três Irmãs", do Rede
Globo. Camila ficou muito chateada e

acabou tudo. Teve gente que ameaçou
contar tudo poro o marido do outro.
Camila e o outro discutiram. Paulinho
Vilhena está quieto no dele.

Halley e sua mãe
se reencontram
Assim que descobre todo o verdade
sobre seu passado, Holley diz o Zé Bob
que preciso ver o mãe e ele afirmo
que vai pedir poro elo o procurar. Ao
sair do coso de Cilene, Holley ouve

Donatela lhe chamar. Depois de con

versor os dois se abraçam e choram.
A conversa continuo, até que ele falo
sobre ter se apaixonado pelo próprio
irmã. Donatela revelo então que lora
não é irmã de Holley.

SUDOKU

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

repetir números em codo linho e codo coluno. Tombém
nõo se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3.

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

� Jaiaguã � R�giâ�
I

HOJE QUINTA SEXTA SÁBADO
MíN: 17° G MíN: 18 G MíN: 18° G MiN: 17° C
MÁX: 27"G MÁX: 26°C. MÁX: 24° G MÁX: 26° C
Nublado Nublado Sol com nuvens Nublado

O sol finalmente volta o predominar em SC.
A região afetado pelos fortes chuvas volto ter
sol entre nuvens. Temperatura em elevação
durante o dia. Ventos fracos.

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

VI! ÁRIES

4:�.' (20/3 o 20/4)
. r� I' Com o entrado de

,,� Plutão em Capri·
córnio você começo

o sentir que há necessidade de
transformar definitivamente
padrões de funcionamento
emocionais e mentais que já não
servem mais. A mensagem agora
é: desista do controle e acredite.

)(
GÊMEOS
(21/5 iJ 20/6)
Plutão deixa
Sagitário e se você
parar, pode perce-

ber que uma energia deixo seu

campo. energético. Agora você

começo uma nova fase em suo

vida. No entanto, deixe a vida
acontecer paro ter mais claros
os caminhos que deve seguir.

L� LEÃO

�,.:) (22/7 o 22/8)
:. ') O trabalho ganho

� u.--: novos significados
com o entrada

de Plutão em Capricórnio, bem
como sua relação com a saúde
do corpo e do mente. O que você
preciso neste momento é ter
bem claro o que pode fazer de
mais produtivo nesse sentido.

.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Plutão em Capri·
cór.nio traz a você

possibilidade de

mudanças, mas de forma sua·
.

ve. Sob a influência de Júpiter
e Vênus nesse signo, há grande
chance dessas mudanças acon·
tecerem no plano afetivo. Deixe
o vida acontecer naturalmente.

,., ""
CÂNCER

.�_......._, (21/6 o 21/1)
;���� Com a entrada de
: ; Plutão em sua cosa

dos relacionamen·
tos, você sentirá uma necessidade
de aprofundamento nesse setor
de sua vida. Antigos padrões de
funcionamento não servirão mais,
pois nesse setor acontecerá num
nivel mais elevado.

111'
VIRGEM

.

(23/8 a 22/9)
Você começo uma

fase de revisões
sobre a sua formo

de amor e o verdadeiro sentido
que o amor tem em suo vida.
Sua criatividade também passa
por mudanças profundos, bem ..

como o formo que se"relaciona
com seus filhos, coso os tenha.

#
LIBRA

.

(23/9 a 22/10)
Seu relacionam�n.
to com as emoçoes
mais profundas e

com a vida doméstico e familiar

começam ã pedir um olhar e
você sente necessidade de mu·
danças nesse sentido. Não tenha
pressa, deixe a vida mostrar os
caminhos que deve seguir.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

'-1 Agora que o

{ tempo das trevas
já passou, é hora

de retomar suo ·fé e otimismo
no vida. Parece mentira. Não há
bem que sempre dure, nem mal
que nunca se acabe. Se entregue
e deixe a vida mostrar qual o
melhor caminho a seguir agora.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Nesta fase da vida,
sua mente deve ser
reabastecido. Todo

processo de pen-
sarnento passa por mudança em
seu funcionamento. Procure não
se deixar levar pelo pessimismo.
Momento ótimo para aprender

. tecnicos de controle.:

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Com o entrada de
Plutão você preci·
sa aprender a ter

confiança, entrega e fé. Muita
coisa sairá de seu controle, mas
você não deve se desesperar
com nada: apenas confiar. Deixe
a vida mostrar o melhor cominho
que deve seguir.

O CORREIO DO POVOmQUARTA·FEIRA. 26 DE NOVEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA·SE

Murheres
No princípio, Eva não quis comer a
maçã, ficava negando.
- Come - disse o serpente- e serás
como os anjos!
- Não· respondeu Eva.
- Terás o conhecimento do Bem e do
Mal - insistiu o víbora.
• Não! -:- Elo continuava o recusar.
- Serás imortal.
- Não!
- Serás como Deus!
• Não, e não! .

A serpente já estava desesperada e

não sabia o que fazer poro que o Eva
comesse o maçã. Até que teve uma

idéio.
Ofereceu-lhe novamente o fruto e

disse:
- Elo emagrece.

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Começo uma fase
de reflexão a

partir do entrado
de Plutão em Capricórnio, no dia
de hoje. Uma novo fase se inicio
e você deve estar atento e ligado
nos caminhos e pessoas que o

vida mostra paro você. Use sua
intuição o .tempo todo.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
.•• A partir de hoje,
�.." com o entrado

de Plutãoem
Capricórnio inicio uma nova fase
em sua vida. Procure reaprender
a relaxeir, pois seus antigos
questionamentos não farão mais
sentido. Medos e duvidas não

. terao mais espaço em suo vida.
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IE O CORREIO DO POVO
QUARTA·FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2008 VARIEDADES---------

OANOÉ
BRASÃO

O brasão de Jaraguá do Sul foi ins
tituído pela Lei Municipal n,? 203 de 29
de novembro de 1968, pelo prefeito Victor
Bauer. No mesmo ano, o Rotary Club pro
moveu o concurso "Um brasão para Jara
guá do Sul" e uma comissão se reuniu no

Itajara Tênis Clube, em 23 de agosto, para
escolher o brasão da cidade.

O único competidor foi o Sr. Eu

gênio Victor Shmõckel, nascido em

Joinville, que após debates intensos foi
aprovado por unanimidade. O desenho'
do brasão ficou a cargo do Sr. Moacyr
Silva, nascido em Canoinhas. O brasão
da cidade tem o formato de um escudo

português clássico, com quatro quar
tos, onde cada um representa algo do

município de Jaraguá do Sul e, abaixo
um listeI.

O escudo simboliza a filiação étni
ca primitiva, acima a coroa mural de
cinco torres traduz a grandeza da cida
de. A frase ao centro "Grandeza pelo
Trabalho" deixa claro que só o trabalho
esforçado pode engrandecer uma cole
tividade ..

O primeiro quarto, ao lado direito,
representa o nome '1\ Pérola do Vale do

Itapocu", a cidade rodeada pelo verde
das matas, o Morro da Boa Vista e o rio

Itapocu. O segundo quarto, a esquerda
do brasão, representa o cognome ado
tado pela comunidade: '1\ Rainha do
Arroz". A imagem tem colono com sua

enxada ao ombro, disposto ao trabalho,
e os produtos que nascem das terras

de Jaraguá: milho (produzido especial
mente entre os anos 1915 e 1925), cana

de açúcar e o arroz.
O terceiro quarto, no canto direi

to abaixo, representa '1\ Metrópole d�
Dinamismo", através de um conjunto
industrial, imaginando as atividades in
dustriais que são desenvolvidas aqui. O
último quarto, localizado no canto abai
xo à esquerda, está dividido em duas

partes: a primeira é uma homenagem ao

fundador de Jaraguá do Sul: Emilio Car
los Jourdan. A segunda parte está repre
sentada por uma águia em homenagem
aos colonizadores europeus.

O listel abaixo do escudo leva o

nome de Jaraguá do Sul com os anos

1876 e 1934. O ano da fundação e o ano
da criação do municio pelo decreto n.

°

565, d�;26 de março de 1934.

VOCÊ SABIA?
A Rua Jacob Buck foi denominada com este nome pela Lei n.? 172 de 10 de

maio de 1967. O Sr, Jacob Buck era natural de Stuttgart, Alemanha, e nasceu em
13 de janeiro de 1880. Em 1903 ele chegou a Joinville e no ano seguinte mudou-se
para Jaraguá do Sul. Já na cidade, em 1907 Jacob Buck casou com Eva Rumpel.
Jacob era alfaiate e visitava os colonos para tirar medidas, tornando-se muito co

nhecido na cidade. Antes de morrer em 1945, ele ensinou a diversos jovens a arte

da costura. Jacob Buckmorou e tinha alfaiataria nas esquinas das Ruas Marechal
Floriano Peixoto e Cel. Procópio Gomes de Oliveira.

DESVENDADO
Agradecimentos aos leitores que solucionaram o mistério da última pu

blicação: Dona Trudi, Marile Behling, Antonio Merini, Roberto Buzzarello e

David da Costa. :t;Ja foto acontecia o Desfile Cívico da Escola José Duarte Ma
galhães, na Rua Angelo Rubini (final da década de 60 ou inicio da década de
70). Ao fundo o Comércio Benthien, a casa da família Benthien, onde morava
o padeiro de sobrenome Ludero.

• O Presidente Cost� e Silva �:���ai���5;o
Ato Institucional numero �I

1 t da ditadura
período mais f�c���o de

VlO e�tde março de 1964
militar no Brasil iniCia

a em

(13 de d�.zembro). (2)
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IÇOS

"Taxo promocional o partir de 0%, com entrada de 55% do valor 10101 do veículo Okm no alo da compra + 12 vezes fixas no plano do financiamento CDC + TC de R$ 750,00 + Lâmina boleto de R$ '4,50 cada +

IOF, com custo de registro do cartório incluso, Esta promoção é válida paro toda linha Fiat Javel, modelo básico, disponível em estoque, com exceção de veículos utilitários. Sujeito a aprovação de crédilo pelas
instituições financeiras. Os prazos e taxas poderão ser alterados se houver alterações no mercado, sem aviso prévio. Promoção vólida até 30111/2008 ou enquanto durarem os estoques. Esta promoçõo pode ser

revogada sem aviso prévio,

�'fJ�T�!��
JAVEL Concessionério FIAT. Rua Expedicionário João Zap-ella, 214 - Fone 3274 0100 - Joroguá do Sul - SC - www.jovel.com.br

SEMI
NOVO

iii

--_._------_ ....
_-_._-----_._._-----_

.. ---�------.
------------,-----_

..
_--------'--._---------------_.._-------------------_._-_"--
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-------------vEícULOS O CORREIO DO POVO In.
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www.giovaneveiculos.com.br

ASTRA 4P ADVANl eornpí, 07
MONTANA conquest 1.8 05
VECTRA GL compl. 00
VETRA gl97
VECTRA GLS GNV 97
CELTA 4P ci opes personal. 08
CORSA SEDAN m. novo - ar 04
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIIND 2P 01
CORSA WIND 2P C.rodas 99
CORSA WIND 4P + GNV 99
CORSA SEDAN 00

c _ ..............•.........................····-�···-········_-··-···-_···········_····I··-···········-·_ ···_···-···········_····�GOLG4 OPS 4P07
Gal G4 2P ar + opes 06
GOL 1.6 POWER compl. 03
GOlMI97
GOL Gill SPORT • AR 02
SIENA HLX 1.8 flex 07
PAllO 4P FIRE fLEX C. AR 07
PAllO WEEK.HLX flex compl. 05
PALIO WEEK.1.S 8v completa 99
UNO MILLE fire 04
UNO MILLE EX 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XLS 1.605

!-._-------------..;------------+--.---.-----i KA zetec roean 00
KA CLX vitro trava + opes 97
RESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 01
ESCORT SW COMPL 98
ESCORT GLX compl. 97
ESCORT 1.6 GNV 95
VERONA GL GNV + RODAS 94
C31.6 XTR 07
AUDI A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 1.616V 03
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

, .....................•...•.....•.......................•............................."......................................................................................... 4 , CLIO 1.0 comet - OH 04
CLIO RL 4P CiAR VIDRO 1.0 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FAZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
CG 125 01
SUZUKI YES 125 06
PAllO WEEKEND
FOCUS 1.6 2005 COMPLETO
ADVENTURE 1.8 2006

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

Elétricas,
larme, Retrovisores Elétricos,

Rodas de Liga-Leve, Faróis de
Neblina, Air Bag n, Freios ASS,
Oesembaçador Traseiro, Cd
Player pi 06 Cd's, Piloto
Automático.

Mauro
����

2005, Prata, Gasolina,
Desembaçador Traseiro.

Ano/modelo 04/05, Cor Prata,
Gasolina, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e

Retrovisores Elétricos, Alarme,
Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-Iéve, CD
Player, Bancos em Couro.

veículos

2006, Cinza, FlexPower,- 63,502'Km, Ar
condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme,
Desembaçador Traseiro .

.

Venha buscar seu carro na Mauro Veículos. e
contemple o ano novo com automóvel novo.
Confiança, credibilidade e garantia a toda prova.
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PRISMA 1.4 JOY 00�

entrada de6.990 + 620 60x de

LINHAVECTRA
a partir de

53.990
àvista

(ELTA 1.0 LIFE 2P ...�

entrada de5.990 + 49960. de

"IliéllitJl>5u,ieitdll.apto\la!;âtxlbhallliltttta�\lalida'fõlliiilSID;piim!!il'àSll'Brmllas.
Celta 1.0UfuAexpower, 2 portas,R6A,ano/fabficaçâo 2008,anofmodelo 2009,com preço promoàonal à vista a partirde AS 24.990,00 ou comentrada de 23>

5.990,00) e seldo finandadoem60presteçf>esmensaisdeAS 499,OOcomtaxade 1,48%am.e 19,28%a.o. totalzando RS 35.744,00.aT24,31%a.a.TCC e IOF

dusos. Prisma 1.4Joy EconoFlex, R6f\l ano/fabrici.ção 2008, ano/modelo 2009,com preço promocional à vista a partirdeRS 30.740,OOou com entrada de 22

(R$6.990,OO) esaldofinandado em60fln'SlaÇõesmensais deAS 62O,OOcom taxa de 1 ,48%am.e 19,28% a:a totalizandoAS 44.182,50. aT24,31%aa.TCCe
não lndusos, UnhaVectra ancVfabricação 2008,ano/modelo 2009 com taxa promodonal de 0,14%am. e 1,69% aa, com entrada de SCI',o esaldo finandad

em 12presta5õesmensais.TCCe IOF nãoindusos,aT1,72%amPlano.definandamentodisponivelsomentenasConcessionâriasdaRedeChevroletpartici
pantesA nãoinddênàadelOféexdusfva paraPlanoLeasing.Ospreçoscorrespondem aosrrodelosbáskos,com pintura sólida, semopdonaisecom fiete

lnduso,Condições válidas para IleiruiosChevroietZeroKm,disponíveis no estoque daConcessloréra,Contrataçãosujeita à préI<ia aprovação de credito.

.;;3274,4444
..!. ;J",{lll:t. ;:e:c'::':.::: ,,=:':5,£'::, 5:;

:i��;': . J:::':;'::;; :::: 3.:'#' �:-

I'

E
SPEED 150ce
Parcelasde
r� ��.._r:V _f];2 ? (1 r.r - "-� -'"; rJ':_; \

__j__J�
mensais

SEMENTRADA
Com:
• rodas de figa leve
• freio a disco
• partida elétrica e a pedal
• indicadordigital de marcha
• marcador de combustível

KANSAS 150cc
Parcelasde

r1��
..

_r�.9_r)
(In.r_,� ")�U

___J

<:»

� mensais

SEMENTRADA
Com:
• rodas de liga leve
• freio a disco
• partida elétnca e a pedal

Joinville II - Itaum

,(47) 8.!t66-7755
Joinville 1- Centro

(47) 3455-528:1
CQnsulto n New Motos Pilla eisras c¢odiÇÕ6S Speed tsõcc OO:OOC()m PlGÇO pmmoclcnal it ceee de AS 5 050,00 II vista OI': Slim' entrada {I saído
l:nanc:-adoem 48 cercetes menses lius.de RS 225,00, com jurosde 2,80II"a_m. e 3&.28% a.a., rom emplacamento e 1 capacete Incluso, Kansas
,soccoaros¢OO1 �eç<J: pt'MlOdúnal aparti! de R$ 6 650,00 à viS:a ou sem efliradà e saldo fioarttiadoem 48,pa£celasmensais fixas de AS 293,00,
com jurasde 2.80�";' a.m. eS9.��aa., com EII'I1p1acam&rUO e 1 eapaeete !!!Idu$(I. Plano da fin�am6(llOCDC Motos pelo BMCO Itaú. pala
cessce nsee 0t.I jvrWl� &I.l1(l.im àaJXovaçãodo Crédl!O, íC não 1I')C.:;i$ �!OÇlurdonoo nt,,<anciarnent(l5' Te de AS 400,00, Gra\IQrr..et.Je >'1$39.00
e bOlalo baneàtlo ceRS -4,50 por parcela. COI\1Ç!¢ válida scmeue cere cctceem estoque.Ccni� Vàlida até 00111 J200B ou enquanto duraram
OS eSloqtJ9S hr..agens meram6fItQ ilustrativas. A NewMclos -ese-ve-ee c direrto de oorrigir pcSS:wls 8fl'05 grâf!eos_

�N.EWMOTOS
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, O CORREIO DO POVO
-----------------------NEGOCI'OS,--------------Q-UA-Rt-A-F-EIRA-;-26-D-EN-OY-EM-BR-0-DE-20-08

t CASAS

CORUPÁ Vende-se, cl 206,20m2,
no centro, duas .salas comerciais, 4
qtos, 4 bwc, 2 salas, 1 coz, área de

serviço, garagem pi 2 carros,
documentação em
dia, R$ 210.000,00. Tr: 3375-2798
ou 9905-9850.

ERVINO Vende-se, de mad, com
varanda e 2 banheiros. R$
17.000,00. Aceita carro no neg. Tr:
3370-3561.

KITINETE Procura-se, com 2

quartos, ou casa pra locação no

valor de R$ 350,00. Tr: 3371-7424,

KITINETE Procura-se, valor até R$
250,00. Tr: 047 9137-3156.

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

VILA NOVA Vende-se, mista com 3

qtos e demais dep. Tr: 3370-6370.

BAEPENDI Vende-se, de alv, com
suíte e demais dep. e garagem pi 2
carros, Tr: 3370-6370.

, GUARAMIRIM V,ende-se, suíte, 2

qtos, wc, 3 salas, coz, gar pi 3
carros, + uma edícula cl dormitório,
sala grande, lavan, salão de festa,
churr, sacada, Tr: 3373-2847 ou

8427-7080.

PiÇARRAS - Vende-se casa NOVA,
recém construída, 82m2, 3 quartos,
sala e cozinha conjugada, bwc,
lavanderia e garagem com

churrasqueira. Terreno com 312m2,
todo murado, Ótima localização
próximo ao Candeias e o Bali HaL
Contato: 8443-2506 ou 3370-5338
(tarde e noite).

In g� itmmnU'fl
BARRA VELHA Aluga-se, no

centro, para 6 pessoas. R$ 100,00
diária. Tr: 9953-1446 ou 4103-0335.

PRECISA-SE Rapazes para dividir

apartamento no centro, todo
mobiliado. Tr: 3372-2040 ou 8422-
2379.

WALDEMAR GRUBBA - Vende-se ou

aluga-se, prox ao hospital Jaraguá.
Tr: 3370-0783.

CENTRO -ÓTIMO APARTAMENTO
NO CENTRO cl área privo de
125,26m2 - Ed. Jaraguá - 10 andar -

Suíte + 02 qtos. grandes, sala

espaçosa, cozo 02 bwc, dep. de emp.
sacada, área externa, 01 vaga de
garagem. CRECI/SC 2716J (47)
3274-8844.

t TERRENOS
JOAO PESSOA - Vende-se, 2800m2.
R$1 00.000,00. Tr: 9607-3335.

PROCURA-SE - Terreno direto cl o

dono, aceite carro como entrada + o

financiamento -,Tr: 3371-7424.

SANTO ANTONIO Vende-se,
350m2, água, luz, asfalto. R$
30.000,00 ou R$ 5.500,00 de
entrada + parcelas de um salário. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

UBATUBA Vende-se, 300m2, cada
lote com escritura. R$ 16.000,00
cada. Tr: 3373-2847 ou 8427-7080.'

RAU - Terreno próximo à Lulimar
Embalagens, medindo_2.535m2, com rua

asfaltada Valor R$ 150.000,00. Aceita-se
automóvel ou imóvel de menor valor.

'

CRECVSC2716J-Tr. (47)3274-8844.

RAU - Terreno próximo a ponte em

consírução, medindo 345m2, (15x23).
Valor: de R$ 75.000,00 por R$
68.000,00, somente a vista. CRECI/SC
2716J-Fone: (47)3274-8844

• SALAS COML.
GUARAMIRIM Aluga-se, lote
rausis, cl 240m2, wc + espaço para
outro escritório. R$ 900,00. Tr: 3373-
2847 ou 8427-7080.

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

GARIBALDI Vende-se, com casa e

água no terreno. Tr: 3370-6370

RIO CERRO II Vende-se, 50 mil m2,
2 lagoas, 2 nascentes, cachoeira. R$
140.000,00. Tr: 3376-0726.

t LOCA ÕES
ESTRADA NOVA Aluga-se, 2
kitinetes. Tr: 3274-8464.

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

3275-1101 / 9104-2393
R. Wigando Menslin - Baependi

LIGUE E ANUNCIE

2106-1919

TOYAMA
ENGENHARIA

CNPJ. 07,687 822/0001-31

Projetos Arquitetônicos
Administração e Regularização de Obras

Avaliaçôes, Perícias e Laudos
Cálculos Estruturais

Consenção de Condomínio

Rua Guilherme Dancker, 145 - Centro - Jaraguá do Sul Fone: (47) 3275-6871 (47) 8408-7809

TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIG,INAIS COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e

131130 às 19h • SÁBADOS: 81130 às 12h3275.3300 • 3055.3300
SPEDITO
IMÓVEIS * CRECI: 4364

ATENDIMENTO

ONLINE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETORfAliMOSEMPRÉSTIMOS PARA
APOSENTAVOS E PENSIONISTAS VO INSS.
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70,00. Tr: 3273-5674. 1364 ou 3371-3064

EQUIPAMENTOS - Vende-se, para CAPACETE - Vende-se, pi trilha. R$
bar e restaurante, mesas, chapa, 180,00. Tr: 3371-8489 ou 8402-9667.
fritadeira e etc. Tr: 9988-0428.

MAQUINA - Vende-se, de sorvete Tr:
3376-0590.PROJETOR - Vende-se, epson com 2

meses de uso. R$1.600,00. Tr:
9988-0428. MAQUINA - Vende-se, fotográfica

sansung, modelo com filme. R$
70,00. Tr: 3370-0983.FILHOTES - Vende-se, 4 collies, puros.

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

ia Técnica em

acão c/e
,

es e Rec/es

MAQUINAS - Vende-se, 2, de afiação
de ferramentas, fresa e serra, em

ótimo estado. Aceita proposta. TR:
9993-6740.

FOGAO - Vende-se, 4 bocas. R$
100,00. Tr: 3371-8489 ou 8402-
9667.

t VENDE-SE FREEZER - Vende-se, 320L. Tr:
3376-0590.

PADARIA E CONFEITARIA - Vende
se, com todos os maquinários e

clientela formada. Tr: 3372-1058.APARELHO - Vende-se, de cd, painer
e um par de auto-falante 6x9, novo.

Tr: 3275-3538.
GELADEIRA - Vende-se,
Prosdócimo. R$ 150,00. Tr: 3371-
8489 ou 8402-9667

PORTAS - Vende-se, 6 com caixilho,
e 8 janelas com vidro. R$ 500.00. Tr:
3373-2917.

m Montagem e Manuten�ão
e Software

BICICLETA - Vende-se, aro 26,
Mormaii, 21 marchas, cl suspensão
dianteira e traseira, 2 meses de uso.

R$ 450,00. Tr: 9975-2825.

LANCHONETE - Vende-se, completa
no Bairro Baependi. Tr: 9613-7754. TELEVISAO - Vende-se, 20",

sansung. R$ 245,00. Tr: 3370-0983.
LEITOES - Vendem-se. Tr: 3276-
0086 ou 8827 -4204. TRAILER - Vende-se, de lanche,

completo, com mesas e cadeiras,
LOJA - Vende-se, ótima localização, com cobertura rústica. Tr: 9973-
centro, rua Reinaldo Rau. Tr: 8834- 8881 ou 3273-5822.

CALOPSITA - Vende-se, 2 meses. Tr:
9984-5305.

CAR�INHO - Vende-se, de bebe. R$

1/08 Q 16/07/09
�

22h - 3g e sg feira
: 160 horas

SENAC Jtlftlguá tio Sul

75-8400
senae

icros e notebooks tão rápid�s,
, .'. N tal vai chegar mais cate o seu a

as ofertas de novembro da fo
presente com .,
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Pizza G 35cm + refrigerante = R$19,00
Pizza M 30cm = R$12,OO
Pizza P 25cm = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

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

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro n° 4480

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu

.

- Quiropraxia
.

- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua .João Marcatto, 156/centro - Jaraguá do Sul - se

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

.A maior emelhor pizzaria
do plana/�o none
agora�ambém
em "araguti do Sul

Seja um Técnico
.

em Enfermagem!

Matrículas abertas

Início das aulas: 02/02/2009

Informações: 3376-4296

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

Jaraguá do Sul S.C

www.sc.senai.brl(47) 3372 9500

SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

"'==-.r.:,'!:•.=,_.... .

A INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO. SAU'DE BELEZA-Q-UAR-n-.FE-IRA-.2-6-DE-NO-VEM-BR-O-DE-20-08�-------------------- & ----------------------��------------

AINDA ESTÁ NA DÚVIDA DE COMO PERDER AQUELES QUILINHOS QUE ADQUIRIU AO LONGO
DESTE ANO? A FARMÁCIA EKILIBRIO SUGERE ALGUNS DOS MELHORES FITOTERÁPICOS
CONHECIDOS E SEM CONTRA INDICAÇÕES!!

CONHEÇA UM POUQUINHO DE CADA UM:

CITRUS AURANTIUM
Acelerador do metabolismo

Obtido a partir da laranja amarga, estudos clínicos mostram que componentes do Citrus aurantium
aceleram o metabolismo, promovendo um maior gasto de calorias e, conseqüentemente, a queima de

estoques de gordura.

O Citrus aurantium age ligando-se a receptores encontrados no tecido gorduroso, ativando o

metabolismo e a queima de gordura, sem interferir no sistema cardiovascular.

O Citrus aurantium também tem propriedade digestiva, melhorando a absorção dos nutrientes e

p-rotegendo o estômago.

INDICAÇÕES
* Queima gordura.
* Elevar os níveis de energia.
* Eleva o metabolismo.
* Promove o emagrecimento

POSOLOGIA: 250 a 500mg ao dia.

***Caralluma flmbrlata

A obesidade é um dos maiores problemas globais e é considerada como um fator de risco para vários
distúrbios crônicos como a diabetes, hiperlipidemia, hipertensão, doença cardiovascular, entre outras.
A Caralluma Fimbriata, é um cactus encontrado na selva da África, nas Ilhas Canárias, índia, Arábia,
Europa e Afeganistão crescendo ao ar livre.Essa planta suculenta é usada para SUPRIMIR FOME E
APETITE, AUMENTAR A RESISTÊNCIA E DIMINUIR CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL.A maior razão

pela qual indivíduos não conseguem permanecer em programas de perda de peso é porque com dietas
moderadas, o corpo precisa trabalhar dobrado para queimar reservas do organismo e os indivíduos se
sentem cansados, indispostos. Enquanto que as medicações supressoras do apetite, são efetivas
porém apresentam freqüentemente efeitos adversos, já com Caralluma fimbriata o indivíduo recebe
um aporte energético suplementar,e sendo assim, sente-se mais disposto até mesmo para praticar
exercícios, obtendo ganho de massa magra e sem nenhum efeito adverso, pois a planta não tem
nenhuma toxicidade conhecida.

1m

PRATES SAÚDE BUCAL li {t SAÚDE

OctlontolGlia 14 h

Dr Gilmar de Oliveira
CRP 12/01950

Clínica Geral ill
..r j ) I I Périodontla ·w

. .#'
_ d.JJ Implantes dentais

. .....d ..J' Próteses Dentais I
Psicoterapia - Psicopedagogia

Dific de Aprendizagem - Hipnose
Angelo Schlochet, 173, Centro, Jaraguá do Sul

(.""mo ao Bel", Rio) fone, 3055.0024 Rua João PicCOli, 216 I Fane: 3371·0272

Indicações:
Caralluma Fimbriata é indicada nos tratamentos para emagrecimento:
* REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE A CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA;
* PROMOVE SENSAÇÃO DE SACIEDADE, DIMINUINDO A FOME:
*AUXIliA NA REDUÇÃO DO PESO CORPÓREO, SENDO BENÉFICO NO TRATAMENTO DA OBESIDADE.
* DIMINUIR O AÇÚCAR NO SANGUE

POSOLOGIA: Até 1000 MG ao dia.

***FASEOLAMINA

(INIBIDOR DA ABSORÇÃO DE AMIDO)
Extraída da planta Phaseolus vulgaris, Fasolamina é uma glicoproteína que possui como principal
propriedade a capacidade de inibir a ação da enzima alfa-amilase. A amilase é responsável pela
quebra do amido, (reserva energética dos vegetais) encontrado em massas, batatas, arroz, pão, etc,
diminuindo o peso que os carboidratos exercem no ganho de calorias da alimentação.
A ami lase é responsável pela quebra do amido sendo produzida nas glândulas salivares e no pâncreas.
O amido que não pôde ser digerido na boca é levado até o intestino delgado, onde sofre a ação da '

amilase pancreática; que quebra o amido em uma molécula menor - a maltose. A maltose não é
absorvida, por isso, a enzima maltase, produzida no próprio intestino delgado, transforma a maltose
em glicose. A glicose é absorvida pela parede do intestino delgado, atravessando os capilares e

entrando na corrente sangüinea.

- Propriedades: quando ingerido, a Faseolamina inibe a ação da amilase e, consequentemente, a
conversão de carboidratos em glicose (açúcar) é suprimida. A inibição desta conversão impede a

absorção de uma parte dos carboidratos ingeridos na dieta na forma de glicose. O resultado é a

redução dos níveis de açúcares e as calorias atribuídas a eles e uma diminuição das reservas de

gordura. Os carboidratos que são normalmente armazenados pelo corpo na forma de gorduras serão
eliminados sem causar qualquer efeito negativo.
- Segurança: a tolerância deste produto é bastante alta e comumente não provoca efeitos colateraís.

POSOLOGIA: 200 a 1000 MG ao dia.
ASSOCIE ESSES TRÊS FITOTERÁPICOS E GARANTA UM VERÃO MAIS FELIZ!

Conheça também nosso composto ativador do bronzeado para dar aquela cor de verão!!!

Farmacêuticas responsáveis:
MariáMartelli Milan
Suélenkuhn
Viviane Machado

Rua João Picam 110 Centro - Fone: 3371-8298/3371-6087

�m FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO .!tkl! INSTITUTO DE BELEZA

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilales

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu
Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

EKILÍBRJO
Farmácia de Manipulação

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoter�picos e

Cosméticos manipulados �k�
Presidente Epilácio Pessoa. n@ 532

Rua João Picolli. 110' - Centro

TeL 3371-8298 Rua Bernardo Grubba, 62 . 3371·6022
•
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Sonhos que se transformam em realidade

WCAJlOS .JOOO8 D.
PIAYSTilftOll 3

VA

ALA01,
AO lADO DO OSTO CI IÁl)H

PARA O PAR .UE MALWEE.
'ileNE: 3376.:120.

e-mail: planeta�e@ ...._.._
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� CHEVROLET
ASTRA - Troca-se, OQ, modelo

esportivo. Troco por casa, pago a

diferença a vista, valor até R$
45.000,00. Tr: 9974-5123.

CELTA - Vende-se, 04, 1.0, 4 pts, preto.
R$ 20.500,00. Tr: 3276-1899 ou 8837-
1037

CORSA - Vende-se, 98, baixa Km,
motor novo, VE, isofilme. R$ 11,500 á
vista. Tr: 91 06-0834 ou 9171-2020.

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

VECTRA - Vende-se, 00, 4pts, GLS,
2.0, cinza, campi, ótimo estado. R$
26.000,00. Tr: 91 04-2668 ..

t FIAT .

FIORINO - Vende-se, 89, aberta, Tr:
3371-9157.

FIORINO - Vende-se, furgão, 92, R$
5.500,00. Tr: 3376-3413.

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

PAllO - Vende-se, 08, Fire Flex, 4 pts,

campI. R$ 29.900,00 ou financiamento.
Tr: 9169-1272.

PUNTO - Vende-se, HLX 1.8, preto
Vesúvio (pintura metauca), 08,
completo, único dono. Tr: 47 9954-
5800.

STRAOA - Vende-se, DO, 1.5. R$
20.500,00. Tr: 9927-8182

t FORD
ECOSPORT - Vende-se, 04, vermelha,
campi, 72.000 km. R$ 38.000,00 neg.
Tr: 3370-3003 ou 91889280.

FIESTA - Vende-se, 4pts, 01, AR. AL,
TE, licenciado até 2009. R$17.7oo,00.
Tr: 8825-2449.

GOL - Vende-se, 95, 1.6, azul, aro de
liga. Tr: 8821-2105 ou 8845-5032.

(após 15h).

GOLF - Vende-se, 97, GLX, 4pts, aro

15. R$17.000,00. Tr: 9607-3335.

KOMBI - Vende-se, 75, toda originai,
relíquia para colecionador. Tr: 9988-
0428

FUSCA - Vende-se, 75, branco. R$
1.300,00. Tr: 9601-2744.

j> MOTOS

DT - Vende-se, 180, para trilha, com

documento, freio a disco, pneus novos.
R$ 1.800,00. Tr: 9953-2627 ou 8848-
1838.

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

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

SUZUKI- Vende-se, AN 125 Burgman
Partida Elétrica, automática, 2005 -

Preta - R$ 4.500,00 neg. Tr: 9973-
3449.

TITAN - Vende-se, 97. R$ 2.500,00. Tr:
9953-2627 ou 8848-1838.

• OUTROS

CIVIC - Vende-se, 05, 1.7, preto, todo
revisado. R$ 41.000,00. Tr: 9975-
1177.

PICASSO - Vende-se, 06, exclusive,
preta, branco de couro, automática,
exelente estado, completa. Tr: 3055-
0522 ou 3372-2430.

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

PICASSO - Vende-se, 03, AR, DH, TE,
CD, couro, roda de liga leve. R$
30.000,00. Tr: 9987-1004.

à� •�
SPONCHlADO
-

COMPRA - VENDE - FINANCIJ
Confira Nossas Cartas Contempladas

Utilize seu FGTS e saia 90 aluguel!
CARTAS DE CREDITO

Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20mil R$ 180,00
R$70mil R$ 625,00
R$100mil R$ 892,00
R$150mil R$1.071,00
R$190mil R$1.650.00
Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realcons,orcios.com.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online
gibacont@hotmail.com
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Compra
• Troca

Financia •

Vende

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

PROMOÇÃO IMPERDíVELI

Gol City 2008 LDT/AQ
unico dono RS 25.990,00

Cross Fox 1.6 2005 ACIDHNEJTR EcoSport XLS 1.6 ACIDHNEfJRJCD
unico dono RS 40.900,00 unico dono RS 35.900,00

Sio rnaIs de .8 ofertas

Cliente é especial, venha conferir!

Scenic 2004 Privilege 1.6 AC/DHNE Honda Civic EX 2005 único dono, Vectra GLS 2000 ACD/OHfTRIOI
fTR/AIB/ABSunico dono RS 36.990,00 AC/DHNEfTRJAIR 2/C0 RS 43.400,00 AlB 2RS 26.990,00

Contemplados BNU -

Consórcio Contemplado
Imóveis e Automóveis

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

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

Devolta! Meninas 5 Estrelas "

�

x

..,. ,

Com novas gatas na casa *
RAFAELA 18 anos *
INICIANTE

Paola t8 anos

Sharon t8anos

*

Nicoli 18 anos *
PAULA Temos motorista que leva e traz

SENSUAL E SEDUTORA 1471 9624·8410

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Loja com

toda linha
em

condições especiais

·ESTOFAOOS
BElL'ARTE
A PREÇO

DE FÁBRICA

Até

60�

VEícULOS-------------

OS ESTOFADOS
MAIS COBIÇADOS,

NAMElHOR
OPORTUNIDADE

DOA 01
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SOSJARAGUA
.

Hoje, quando você estiver lendo esse toque e se ainda não teve oportunidade
de ajudar nenhum de seus irmãos jaraguaenses que passam por dificuldades,
por favor, abra seu coração, ainda há tempo. Olhe dentro do seu guarda roupas,
na despensa e na geladeira. Certamente você encontrará algo que neste momen

to não é necessário para você, mas que poderá ajudar muita gente necessitada
em função dessa calamidade que assola Jaraguá do Sul. Seja solidário! Caso não
saiba onde entregar: ligue para Prefeitura ou leve pessoalmente na Arena
Jaraguá, local com maior concentração de pessoas desabrigadas.

• A querida Norma Ewald, esposa do
boa gente e empresário Ivo Ewald,
foi a aniversariante mais festejada

. de ontem .. Parabéns, Norma!
�----------------�

IN
Olha só meus amigos. Estar solteiro está
na moda. Ao menos para alguns des
colados de Floripa que já adotaram o

anel Singelringen com uma espécie de
identificador de sua condição de "dispo
nível". A jóia é de prata, com uma capa
e acrílico turquesa, design de vanguarda
e unissex. A jóia deve virar febre neste
verão! Aqui em Jaraguá o mimo ainda
não apareceu. Mas se pintar tem gente
na fila querendo comprá-lo.

" A inveja, a raiva
e os insultos, quando
nõo aceitos, continuam
pertencendo a quem os

carreg,a consigo. "
PROVERBIO ZEN

NIVER DA "RO"
Hoje não ousem esquecer de ligar para
a toda bonitona Rocelan Saretta. Pois
é bem nesta quarta-feira a vez dela
receber todo o carinho dos amigos e

familiares pela estréia de mais um

aniversário. liguem!

TÁPERDOADO
Putz grilo! Finalmente o Vaticano
absolveu John Lennon pela decla
ração, em 1966, de que os Beatles
eram mais conhecidos do que Je
sus. Finalmente? Bem, comparado
ao tempo levado para perdoar Ga
Ii�eu Galilei, até que o processo de
Lennon correu com certa rapidez.
Especialmente se levarmos em con

ta que Galileu estava certo e Lennon
completamente equivocado.

INAUGURAÇÃO
Na semana passada os amigos Cesar
Silva, Rodrigo Fogaça, Rodrigo Rasta,
Fernando Siqueira, Ederson Sohal
lemberger e Márcio Klombauer,
inauguraram com muita fidalguia
mais uma opção de gastronomia
na cidade. Trata-se da Deep Grill.
Uma churrascaria com mais de 20
tipos de carnes nobres e um Buffet
de "dar água na boca" de qualquer

.

um. Valeu e sucesso rapaziada.

NAS RODAS
• No próximo dia 12 de dezembro, a

socialite Clica Werninghaus, herdeira
do grupo Weg, arma o maior festerê
em Floripa. O evento é para come

morar a idade nova. Se eu conheço a

moça vai ser coisa de cinema.

.
.
• E o boa praça Érico Vericimo, que"

atualmente mora na Ilha, vai reinau-
gurar o seu bar, ainda este mês. Volto
ao assunto.

• Agora é pra valer. A festa Flora Sty
le será realizada dia 5 de dezembro,
na Flora & Botequim e não dia 29. E
o que é melhor: parte da renda será
revertida em prol dos afetados com a

enchente. Agendem!

Apoiar os que estão
precisando de ajudo, devido
às fores chuvas no região.

Letícia Moraes, filho do Marcão do Malwee Futsal, e irmã do editora
chefe do jornal O Correio do Povo, Patrício Moraes. A belo casou no

último domingo no Eslovênia (Europa). A família mondo os parabéns
e vetes de muitos felicidades. O noivo é Marcos Tavares jogador de
futebol e goleador do camlleonato nacional daquele país.

�

Irene, Elm, Helena, Diva, Tácile, Vani, Iris, Karla, Suely, Janinha,
Nora, Dionne e Bruno, durante encontro mensal do família Chiodini

b out i q v.e
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PROERD

Cerimônias anuladas
As cerimônias marcados poro terço-feira (formatura militar com promoção de Policiais Militares) e quinto-feira (27) (forma

tura dos turmas de 4° série do Programo Educacional de Resistência às Drogas - Proerd) foram cancelados.

CULTURA

FEIRA DAS ETNIAS
No último dia 20 aconteceu na escola Abdon Batista a 1° Feira das Etnias. o evento envolveu os alunos dos pe

ríodos Matutinos e Vespertinos. No ocasião, loram apresentados danças, gastronomia, geografia de vários países,
como Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Arábia, Jilpõo, Espanha, Polônia, África, entre outros. Também foi
resgatado o Dia da Consciência Negro. O destaque do trabalho foi para o apresentação do dança folclórica portu
guesa, que foi apresentado pelos estudantes do 20 ano�.!e a dança germpnica, exibida pelos alunos do 10 ano.

LOTERIACEPA

Encontro Regional de Apometria
o Cepo (Centro de Estudos e Pesquisas Apométricas) promove o 30 En

contro Regional de Apometria. O evento está agendadO' para os dias 29 e 30
deste mês, o partir dos 8h30 até às 18h, com intervalo poro almoço, no Hotel
Mercure (Getúlio Vargas, Centro, Jaraguá do Sul). O valor do investimento é
de R$ 40. Os interessados devem fazer as inscrições através dos telefones
3370-8076,9922-8076,9922-8079.

CONCURSO N° 378

02 - 03 - 04 - 06 � 12
13-14-15�16�19
21- -23�

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO ND 6.524/2008
Declara em Situação Anormal, Caracterizada como Situação de Emergência, as Areas do Municipio Afetadas por Enxurrada.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGuA DO SUL, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o inciso XXIX, do artigo 71, da Lei
Orgãnica do Municipio; artigo 17, do Decreto Federal N' S.376, de 17 de fevereiro de 200S; Lei Estadual N' 10.92S, de 22 de setembro
de 1998; Decreto Estadual N' 3.924, de 11 de janeiro de 2006; e Resolução N' 003, do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC; e,
CONSIDERANDO a precipitação de chuvas constantes desde o mês de agosto de 2008, e a ocorrência de enxurradas nos dias 21,22 e
23 de novembro de 2008, atingindo parte da área urbana e parte da área rural do Municipio; CONSIDERANDO que, como conseqüências
deste desastre, resultaram danos humanos, materiais e ambientais, prejuizos econômicos e sociais; CONSIDERANDO a. recomendação
do Conselho Municipal de Defesa Civil - COMDEC, que analisou os efeitos do desastre, em acordo com a Resolução N' 003, do Conselho
Nacional de Defesa Civil - CONDEC; CONSIDERANDO que concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade o grau
de vulnerabilidade do cenário e da população frente ao desastre; DECRETA: Art.1' Fica declarada a existência de Situação Anormal,
provocada por desastre e caracterizada como Situação de Emergência. Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas
para as áreas deste Municipio, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental a ser estabelecida pelo Formulário
de Avaliação de Danos e peio 'Croqui das Areas Afetadas. Art.2' Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações
de resposta aos desastres, e a realização de campanhas educacionais e preventivas, com o objetivo de orientar, auxiliar e facilitar as
ações de assistência à população afetada pelo desastre. Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pelo Vice-Presidente do
COMDEC. Art.3D De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV, do artigo S', da Constituição da República Federativa do Brasil, de
1988, autoriza-se às autoridades administrativas .e aos agentes de Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos

desastres, em caso de risco eminente: 1- penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador,
para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas; II· usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias
que possam provocar danos ou prejuizos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou parti
culares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso O' uso da propriedade provoque danos à mesma. Parágrafo único. Será
responsabilizado o agente de Defesa Civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança
global da população. Art.4' De acordo com o estabelecido no artigo S', do Decreto-Lei N' 3.36S, de 21 de junho de 1941, autoriza-se
que se dê inicio a processo de desapropriação, quando for o caso, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente
localizadas em áreas de risco, com intensidade de desastres. §1' No processo de desapropriação deverão ser consideradas a depre
ciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras. §2' Sempre que possível essas propriedades
serão trocadas por outras sit_uadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em
locais seguros, será apoiado pela comunidade. Art.S' Este Decreto entra em vigor .na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21
de novembro de 2008, devendo viger por um prazo de 90 (noventa) dias. Parágrafo único. O prazo de validade deste Decretopoderá ser

prorrogado até completar um máximo de 180 (cento e oitenta) dias. Jaraguá do Sul, 24 de novembro de 2008.

MOACIR ANTÔNIO BERTOLDI - Prefeito Municipal

SESSÃO

Câmara de
Vereadores

O secretário do Câmara de Ve
readores, de Jaraguá do Sul, Ruy
lesmann informo que o órgão man

tém serviço de plantão. A sessão de
segundo-feira foi suspenso e agora
está marcado poro o dia de hoje,
quarto-feira, às 15h. No Câmara,
também está disponível um posto
de recepção de donativos poro os

famílias atingidos pelo chuva. Essas
foram decisões indicados pelo mesa

diretora. Informações 3371-2510.

PALESTRA

Comunicado de
cancelamento

A palestro "Vendendo com bom
humor", com o consultor Renato Pe
reira foi cancelado em função dos pro
blemas causados pelos fortes chuvas
no região e em todo o Estado de Santo
Catarina. A novo doto será anunciado
nos próximos dias. As pessoas que já
haviam adquirido ingressos poro o

evento podem ser ressarcidos junto 00

setor financeiro do ApevL Informações
pelo telefone 3275-7003 ou através do
e-mail financeiro@apevLcom.br.

ADIADA

Programação
natalina

A CDl (Cõmara de Dirigentes lojis
tas), de Jaraguá do Sul, comunico que
devido às chuvas, o abertura do progra
mação natalino foi odiado. A novo doto.
será divulgado nos próximos dias. O
projeto de decoração "Natal poro todos"
envolve atividades no região central e

em oito dos 38 bairros do cidade. Além
do iluminação e decoração no centro,
um caminhão adaptado com o temático
do componho percorrerá os bairros mo

tivando o comunidade o participar dos
atividades, que incluem eventos coorde
nados pelo Sesc e Fundação Cultural.

LIMPEZA

Procon sem

atendimento
O Procon de Jaraguá do Sul comuni

co que está impossibilitado de realizar
atendimento 00 público hoje. O motivo
é devido aos donos causados em suas

instalações, que foram atingidos pelo
enchente ocorrido no último final de
semana. O Procon está recebendo re

paros no fiação elétrico e nos equipa
mentos, devendo reabrir amanhã, quin
to-feira (27), possivelmente.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá fiWv�ADA
do Sul / SC, torna 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 6.515/77, residen
tes e domiciliados na Rua José Picolli n° 627, nesta cidade, requereram com base no art. 18
da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 784-Clara
Schreiner Verbinen, 1183-Sem Nome e 473-Jose Picolli, Bairro Estrada Nova, perlmetro
urbano de Jaraguá 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 responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n° 36872-9, ART n" 3195953-0.
O desmembramento é de caráter residencial possui a área total de 8.142,27m', sendo constituido de 10(dez)
parcelas, sistema viário 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/SC
JARAGUA DO SUL, 20 DE DEZEMBRO DE 2008.

AOFICIALA

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro do Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul / SC, toma público pelo presente edital, TERRANOVA IMOVEIS LTDA,
CNPJ sob n° 01.142.27710001-11, estabelecida na Rua 9-25 de Julho n° 1.400, Bairro Vila
Nova, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei n" 6.766/79, o REGISTRO DO LOTE
AMENTO denominado RESIDENCIAL ITACOLOMI 2, situado nas Ruas 435-Tenente Hugo
Alves Garcia e 115S-Alvin Flohr, Bairro Amizade, perimetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme
Decreto n" 6.427/2008, expedindo em 21.07.2008, assinando como responsável técnico,
engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n" 36872-9, ART n" 3269408-0. O lote
amento é de caráter residencial, possui a área total de 297.585,57m', sendo constituldo 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/SC

JARAGuA DO SUL, 20 DE NOVEMBRO DE 2008.

AOFICIALA

EDITAL
�J",OOSI.A.�.C.Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul 1 SC, toma público pelo presente edital, que AMAURI
INACIO DOROW, CI RG n" 1.261.903-S-SESP-SC, CPF n° S01.381.549-53
e sua esposa TANIA NIGIA DOROW, CI RG n° 15IR-1.980.969-SESP-SC,
CPF n" 577.038.849-87, brasileiros, comerciantes, casados pelo regime
da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, domiciliados
e residentes na Rua Julius Verch na 134 Bairro Czemiewicz, násta 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 Jaraquá do Sul/SC, abaixo carac

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

AOFICIALA
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SUPERLIGA DE VÔLEI

Jairo (15) foi para a Superliga depois de defender a Seleçõo Brasileira Juvenil no Sul-Americano em Minas Gerais

Jaraguaenses curtem
nova fase do carreira
Jairo e Alemão defendem equipes paulistas
JARAGUÁ DO SUL

A Superliga de Vôlei já co

meçou e dois jaraguaenses
curtem a oportunidade de po
derem jogar no principal cam
peonato do país que hoje tem o

melhor voleibol do mundo. Um

privilégio para poucos. Os dois
- o levantador Jairo e o oposto
Alemão -, foram revelados nos

projetos de categoria de base
mantidos pela Marisol e pela
FME e disputam pela primeira
vez esta competição, ambos por
equipes do interior paulista.

Quem já viveu a emoção de
estrear foi Alemão. Ele defende
o Santo André e vem sendo re
lacionado para todos os jogos.
Seu primeiro jogo foi no dia 29
de outubro, na rodada inaugural
do campeonato, contra o Vôlei
Futuro, de Araçatuba. "Me sen

ti muito nervoso no primeiro
jogo. Mas entrei, joguei bem e

ajudei o time a ganhar", disse o

jogador, que viu seu time apli
car 3 sets aO.

Alemão disse que a adapta
ção foi tranqüila e comemora o

fato de ser relacionado em todos
os confrontos. "Foi tudo bem

aqui, desde quando cheguei.
A estrutura da equipe é muito
boa".Agora ele vive a ansiedade

Alemõo (12) já estreou com a camisa do Santo André na Superliga

de jogar perto de casa. No sábado
(29/11}, ele jogará em Joinville
contra a Unisul, às 19 horas, no
Ginásio da SER Tigre.

Já o levantador Jairo ainda
não estreou, porque a documen
tação necessária só ficou pronta
na semana passada. Ele espera
ser relacionado para o jogo des
te sábado, quando a equipe que
defende, o Lupo/Náutico Ara

çatuba, recebe o todo poderoso
Minas. Jairo também falou sobre
a adaptação no interior paulista.

"Fui muito bem recebido pelos
meus companheiros e a cada dia
vou me entrosando mais com o

grupo dentro e fora da quadra. É
uma grande experiência na mi
nha vida", conta o jaraguaense,
que divide uma casa com outros

quatro atletas. ."Quero aprovei
tar esta oportunidade que estou
tendo da melhor maneira possí
vel. Vou-fazer de tudo para dar o
meumelhor", afirmou.

JULIMAR PIVATTO'

O CORREIO DO POVO IE)QUARTA-FEIRA. 26 DE NOVEMBRO DE 2008

Trabalho continua

JUVENTUS NA BANCA ....

Dois acadêmicos do Unerj apresentaram, nos respectivas bancos,
trabalhos de conclusão de curso relacionados ao Grêmio Esportivo
Juventus. A primeiro foi Mariane Vieira, que se formou em Análise
e Desenvolvimento de Sistemas. Elo criou um programo para cadastrar
todos os jogos do história do clube e mesclar dados. Ou seja, ficaria mais
fácil poro descobrir o maior goleado, quem fez mais gols. quem mais jo
gou, estes dados que todo torcedor gosto. E Rafael Michalak, formando
em Arquitetura e Urbanismo, redesenhou o Estádio João Marcatto, com
um projeto moderno e arrojado. As fotos estão no site www.poracaso.
com/juventus. Ah, os dois foram aptpvados com noto máximo.

No Juventus, os reuniões continuam e

o planejamento do clube está quase
pronto. É o que garantiu o presiden
te lido Vargas, que vem mantendo
as atividades paro que o clube não
pare. Nos próximos dias, o projeto
de patrocínio deve ser apresentado.
Enquanto isso, o presidente disse que
pode ter novidades em breve, mas

não quis especificar quais. No final
da conversa que tive com ele ontem,
ele deixou escapar. "Estamos lavando
as arquibancadas, fazendo melhorias
no estádio paro estarmos prontos se

essa novidade se confirmar". Será
que está pintando uma vaga na Pri
meiro Divisão? lido não quis falar.

MIGRANTES DO FUTEBOL
Nesta semana; excepcionalmente, não publicaremos a Série Migron
tes do Futebol. A chuva também é o motivo sim. Primeiro por tomar
mais espaço do jornal, o que é justo. f depois porque vem atrapalhan
do até para fazer as entrevistas com alguns ex-jo'gadores, que também
sofrem com o mau tempo. Na próxima semana, voltaremos com nossa

programação normal. Lembrando m
.

uma vez que se vOcê'conhece
algum ex-jogador do Juventus outra. cidade para defend
o trieolore acabou adotando guo do Spl para morar, é só ent
erp.contato pelo e-mail esporte@ocorreiodopovo.com.br.

i

Ao contrário do que foi publico n gna passado, os irmõos fdua
do e Leonardo Spredemann terminaram, respectivamente, em terceiro
e segundo lugares no classificação geral do Campe!)nato Brasileiro de
Bicicross. Eles terminaram em primeiro e terceiro na última etapa da
c efição e se preparam agora para a Capa Brasil, no dia 6 de de-

, em. Brusque. Eles cO[llpet 111 apoio de BretzkelXuki, P
lar Arma�ém Frutas e Ver r(l�� �ecobo.r; "9tel Etalan.rLciQchonete Rio Bralleo•.

' &\ . .
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SUL-AMERICANA

ESPORTE----------

Inter inicia a disputa pelo título
Colorado joga hoje na Argentina querendo quebrar tabu do adversário
BUENOSAIRES

Internacional e Estudiantes trará Sánchez. O técnico do Inter,
iniciam hoje, em Ciudad de la Tite, viu os dois jogos em que o

Prata, a decisão do título da Copa Estudiantes eliminou o Argenti
Sul-Americana. A partida será nos Juniors (lxl e lxO) e, além
às 22 horas no estádio em que .do talento de Veron, destacou
a equipe argentina não perde a organização tática da equipe.
há 45 jogos. Para tentar quebrar "Como nós, eles jogam com uma

o tabu e manter a vantagem do linha de quatro atrás. e um losan
segundo jogo, o Colorado se es- go no meio-de-campo. Na frente
pelha na vitória contra o Boca Iu- é que há variações" analisou.
níors, em pleno La Bombonera. Leonardo Astrada, técnico do

Os dois times vivem situações adversário, pede atenção máxima
parecidas.FocadosnaSul-Ameri- . com as estrelas coloradasi-?�ã.Q.
cana, estão usando times mistos podemos descuidar nun 'la�:il� .

nas competições nacionais ..No mar e Alex, e é fundam
último domingo, o Estudiantes,' deixar D'Alessandro pe , res

poupando cinco titulares, goleou. saltou. O treinador ínclusíoe.mos
o Tigre. Já o Colorado vem pou- '. trou que está por dentro do iti�e"
panda mais o seu elenco, jogan- queestudouafundooquesefán�'
do praticamente com um time . cessário para sair de campo com o

B no Brasileirão. O desfalque do resultado positivo. "É uma equipe
time da casa será o volante Brafia, que pressiona e marcamuito. Não

expulso na semifinal contra os podemos dar espaço, pois eles têm
Argentinos Juniors. No lugar en- jogadores que desequilibram". . Alex é um dos jogadores que mais preocupa o treinador argentino, ao lado de Nilmar e do meia D'Alessandro

Muricy blindo elenco tricolor
.para evitar clima de 'oba-oba'
SÃO PAULO

Jogador de futebol adora
aparecer em semana decisiva.
ilustrar as páginas dos jornais e

estar nos programas de televisão
e rádio são fatores que ajudam
na promoção da carreira e, con

seqüentemente, a conseguir con
tratos melhores. No São Paulo,
porém, a prática está descartada
nesta semana. O técnico Muricy
Ramalho não permitirá a exposi
ção de seus atletas. Todos estarão
blindados. Entrevistas, só as cole
tivas no clube. O treinador luta, a
todo custo, para evitar o clima de
"já ganhou". Não admite ver nin
guém falar que o São Paulo está
com o título praticamente garan-

tido. Entrar na euforia da torcida,
nem pensar. As lições que Mu

ricy Ramalho carrega na carreira

ganharam bons argumentos nes

ta edição do'Brasíleírão,
O Flamengo, por exemplo,

disparou nas primeiras rodadas
do campeonato. Depois, veio a

abertura da janela de transfe
rências internacionais, no meio
do ano, e ocupa a quinta colo
cação. O Grêmio, então, surgiu
como candidato principal à

conquista. Os gaúchos chega
ram a abrir 11 pontos do São
Paulo. Mas perderam fôlego e

agora estão cinco atrás. "Por

que também não poderíamos
tropeçar?", indagou Muricy.

MlJricV disse que os jogadores só dõo entrevistas depoIs do treino
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.Promoção
de Ventiladores

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

Pesquisa divulgada on

tem pelo Ministério da Saú
de mostra que dobrou o nú
mero de casos de infectados
pelo vírus HIV/Aids entre os

maiores de 50 anos. Em 1996,
a taxa de incidência era de
7,5 casos/l00 mil habitantes.
Já em 2006, a incidência era

de 15,7 casos/l00 mil habi
tantes. Os estudos mostram
também que o tempo médio
de vida dos portadores do ví
rus HIV dobrou nos últimos
doze anos entre a população
da região Sul e Sudeste. De
1995 a 2002, a chamada so

brevida aumentou de 58 para
108 meses.

Dos 47.437 casos de Aids
entre os maiores de 50 anos,
63% são homens, e 37%, mu
lheres. Segundo a diretora do
Programa Nacional de DST e

Aids do Ministério da Saúde,
Mariângela Simão, os precon
ceitos com a sexualidade das
pessoas maiores de 50 anos es

tão relacionados a esse resulta
do, como a questão cultural/A
Aids sempre foi vista como

uma doença de jovens e adul-

NACIONAl----------

Aids dobra em pessoas acima dos 50
Pesquisa revela ainda que tempomédio de vida dos portadores também aumentou

tos, como se a população mais
velha não fosse sexualmente
ativa", ponderou. 'Além disso,
quando esses homens inicia
ram a vida sexual não existia
a Aids", complementou.

As estimativas do Ministé
rio da Saúde são de que atual
mente existam 630 mil casos
de pessoas infectadas pelo ví
rus HIV no Brasil. Entre 1980
e junho de 2008, o país regis
trou 506.499 casos da doença,
com 205.409 mortes em sua

decorrência. Já entre os anos

2000 e 2006, a média anual de
casos foi de 35.284 casos.

Segundo os dados do go
verno, a região com maior in
cidência do vírus é a Sudeste,
com 60,4 dos casos registrados
para cada 100 mil habitantes
entre 1980 e 2000. Já a região
Sul concentra 18,9 casos/l00
mil habitantes dos registros.
Em terceiro lugar está a re

gião Nordeste (11,5 casos/l00
mil habitantes), seguida pela
região Centro-Oeste (5,7 ca

sos/100 mil habitantes) e pela
região Norte (3,6 casos/l00
mil habitantes). Programa Nacional de DST e Aids têm registrado 47.437 pessoas infectadas maiores de 50 anos

30,5 pontos porcentuais. O nú
mero reflete a alta de 3,8,pontos
porcentuais para pessoa física e

o aumento de 0,5 ponto porcen
tual para pessoa jurídica.

Lopes afirmou ainda que as

concessões de novos financia
mentos em novembro até o dia
12, com oito dias úteis, tiveram
alta de 5,7% no geral, na com

paração com os oito primeiros
dias úteis de outubro. Na pessoa
física, a expansão foi de 14,8%
e na pessoa jurídica, 1,2%.

Na mesma base de compara
ção, o volume de crédito cres

ceu 2,5% este mês até o dia 12
ante igual período do mês pas
sado. No segmento pessoa físi
ca, o crescimento foi de 2,8% e

para a pessoa jurídica, 2,3%.
A alta de juros e o aumento

das concessões de crédito pres
sionaram os índices de inadim

plência, que subiu de 4% para
4,1% de setembro para outubro.

Juro ao consumidor sobe
para perto de 60% ao ano
BRASíLIA
o BC (Banco Central) di

vulgou ontem que as taxas de
juro ao consumidor voltaram
a subir no início de novembro.
Segundo dados da autoridade
monetária, as taxas atingiram
45% ao ano em novembro até
o dia 12, com oito dias úteis. A
alta foi de 2,1 pontos porcentu
ais ante os oito primeiros dias
úteis de outubro, informou o

chefe do Depec [Departamento
Econômico) do Banco Central,
Altamir Lopes. A pessoa. física
teve alta de cinco pontos por
centuais, para 59,8% ao ano,

enquanto o custo para pessoa
jurídica subiu 0,2 ponto por-

� centual, para 31,9% ao _an!=,.
� Namesma base de compara
� ção, o spread bancário, que é a

diferença entre o custo de cap
tação dos bancos e o valor do
repasse para o cliente, cresceu
2,2 pontos porcentuais, para
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R$ 200 milhões poro empréstimos

BC dos EUA

apoio 'crédito
WASHINGTON

O Fed (Federal Reserve),
banco central dos Estados
Unidos, ampliou os esfor

ços para apoiar os merca

dos de crédito por meio da

criação de novos programas
que visam impulsionar o

crédito ao consumidor e o

mercado de títulos lastre
ados em hipotecas. Dentro
da Talf (Linha de Emprésti
mos de Títulos Lastreados
em Ativos a Termo), o Fed
irá estender até US$ 200 bi
lhões em empréstimos para
os detentores de títulos las
treados em ativos que têm
como garantia empréstimos
a consumidores e pequenas
empresas, como emprésti
mos estudantis, para aqui
sição de automóveis e em

préstimos concedidos via
cartão de crédito.

A linha de empréstimo
do Fed implica que, em caso

de inadimplência, o credor

pode confiscar a garantia,
mas não pode ir atrás do to

mador do empréstimo para
buscar compensação adicio
nal. "O Talf tem o intuito de
aumentar a disponibilidade
de crédito e apoiar a ativi
dade econômica ao facilitar
novas emissões de títulos
lastreados em ativos garan
tidos por empréstimos ao

consumidor e a pequenas
empresas a spreads de juro
mais normais", disse o Fed,
em comunicado.

AGÊNCIA ESTADO

PODER
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Chávez luta por 3° mandato
Aliados do presidente foram derrotados em estados estratégicos
CARACAS

O presidente venezuela
no, Hugo Chávez, disse que
o PSUV (Partido Socialista
Unido da Venezuela), fundado
por ele em 2006, poderia pro
mover uma nova reforma para
a Constituição do país, permi
tindo sua reeleição indefinida.
A Carta Magna Venezuela per
mite que os presidentes gover
nem durante dois mandatos.
Chávez deveria deixar o cargo
em 2013.

Chávez, que chegou ao

poder em 1999, não conse

guiu aprovar em referendo a

proposta de ampla modifica

ção da Constituição que dava
mais poderes ao presidente e

garantia a reeleição- indefini
da. Na eleição regional deste
fim de semana, ele mais uma

vez conquistou a maioria dos
Estados. O PSUV venceu em

17 Estados.
O militar retirado já afir

mou em múltiplas ocasiões
em seus dez anos de governo
que governará até 2021. Minu
tos antes, na mesma entrevista
coletiva, Chávez afirmou que
não voltaria a propor a refor
ma, que deve ser submetida
ao voto popular. "Restam para
mim, a partir do próximo dia
2 de fevereiro, quatro anos

de governo. Se Deus quiser, e

se tiver boa saúde e todas as

outras condições e considera
ções, vou acelerar o passo nes
tes quatro anos para cumprir o

Mesmo com o PSUV vencendo em 17 Estados, o presidente Hugo Chóvez não gostou de perder em alguns locais

projeto socialista", afirmou.
Chávez foi reeleito em 2006,

mas sofreu sua primeira derrota
em dezembro de 2007, quando

tentou aprovar sua polêmica
reforma constitucional. A pro
posta daria a possibilidade de
Chávez se candidatar ao cargo

novamente em 2012, esten

dendo o mandato presidencial
de 6 para 7 anos e ampliando
seus poderes em diversas ques
tões, como nomear autoridades
regionais e ter o controle das
reservas financeiras internacio
nais do país.

No último domingo, a opo
sição venceu em Estados po
pulosos e economicamente

importantes, conseguindo
uma grande oportunidade
para lutar por uma divisão
de poder mais eqüitativa na

Venezuela.

Países perderão 8 milhões de empregos
Relatório da OeDE diz que crise atual é a mais grave desde o início dos anos 80

Crescimento deve chegar em 2010

A atual recessão econômi
ca será "a mais grave desde o

início dos anos 80 e provocará
forte aumento do desempre
go", afirma a OCDE (Organi
zação para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico)
em seu relatório Perspecti
vas Econômicas, divulgado
ontem. A OCDE estima que
o número de desempregados
nos países que integram a or

ganização poderá aumentar
em 8'milhões nos próximos
dois anos.

O crescimento econômico
dos 30 países que integram a

organização (que reúne prin
cipalmente economias desen
volvidas) será provavelmente
negativo durante um certo nú
mero de trimestres e permane
cerá fraco até o final de 2009.
O nível de atividade econômi
ca pode cair para um ritmo de
0,4% até ano que vem.

"Para a maior parte .

dos
países da OCDE, a retomada
econômica, em termos de ten
dência de .. crescimento; não

é esperada antes do segundo
semestre de 2010", diz o estu
do. Segundo a organização, as
incertezas em relação à econo
mia mundial são excepcional
mente fortes e podem levar a

uma deterioração da situação
econômica no próximo ano.

'� principal incerteza em rela
ção à dimensão e à duração da
fase de fraca atividade econô
mica está ligada à rapidez com
a qual a crise dos mercados de
capitais será resolvida", afir-

. ma o-relatório,
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Fox 1.0 4 portas 2009
Preço a partir de

R$32.290,
NOVOS IlCNS Of SÉRIE
• � hidróvlka
• RodO de aço 15"
• limpador. Iavodor
e�
dovidrofraseiro
• Novo motor VHT

Fax. 1.0 VHT (51.11r4), 4 porias. Tatar Flex, MY 08109, edição 2, com preço promocional á vista a partir de RS 32.290,00 ou financiado com entrada de R$ 16.145.00 (50%) +24 presteções mensais de RS 822,47. Taxa de juros de 0.99% am. e 12,55% e.a ..

Ictal da operação R$ 35.884,33 GET máximo para esta operação de 22,06% e.a. Estoque Fax 1.0. IOF e Te Inclusos na operação e no CET para todas as modalidades de financiamento, que estão sujeitas it aprovação de cadastro peta
Banco Volkswagen. Ofertas válidas para vetculos básicos. de cor sqHda. sem opcionais. Garantia de fábrica 3 anos, sem Hmile de quilometragem para dafeitos de fabricação e montagem em componentes Internos de motor e íransrrussâc (exceto Kombl,
limitada a 80 mil km). A concessão de Qualquer percenteet de desconto elimina os brindes oferecidos oeste anúncio. Validade 29{11(2008.

www.autoerde.CQI11.br GrupoAuto Bite 40 anos de credibilidade.

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.4732746000

o catarinense é um povo solidário e participativo. 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+

A solidariedade está no nossa sangue.
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