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Seleção entra em

quadra no dia 30
Cinco jogadores do Malwee foram confirmados

poro os próximos amistosos do Brasil.
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O CORREIO no POVO

Muito trabalho
na Defesa Civil
Mais de 1,5 mil pessoas tiveram que
abandonar suas cosas desde o início do
enxurrada no município. Até ontem, 7
mil residências foram atingidos.
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A segundo revolução sexual completo dez
anos. O desenvolvimento do Viagro, em

1998, permitiu o tratamento do disfunção
erétil e mudou o panorama do sexualidade
masculino no mundo. O citrato de silde

nalila, nome do substância empregado,
era estudado para tratar angina - dor no

peito. Durante as pesquisas, os médicos
observaram os pacientes tendo ereções
com o uso do medicamento. O que ter

minou redirecionando a sua utilização.
A disfunção erétil é a dificuldade de se

obter ou manter a ereçõo do órgõo se

xual masculino. Suas causas podem ser

orgânicas, psicológicas ou o soma de
ambos. Problemas físicos podem ocasio
nar ou agravar a disfunção erétil. As doen
ças que comprometem o sistema vascular,
especialmente o diabetes e o hipertensão
arterial, estõo entre as causas orgânicas

.

mais freqüentes. Uma dos grandes modi

ficações com o aparecimento do Viagra no

sociedade brasileira foi o disseminação do

informação sobre o problema e o aumento

da procuro por tratamento.

FONTEG1

Gatos precisam
s, de um novo lar

Filhotes foram encontrados no ruo e estão

temporariamente no coso de Marilene Sudan.
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Foi encontrado ontem, o corpo do pedreiroVal
demir Alexandre da Silva, 39 anos, às margens do

Rio Iaraguá, na Rua Wolfgang Weeg, nas imedia

ções do Parque Malwee. Segundo a filha da vítima,
Gláucia Betolan da Silva, 18 anos, Valdemir esta-

va desaparecido desde sábado quando aconteceu

uma forte enxurrada. Ele é a 14a vítima da chuva

na região. Primeiro foi o pequeno Raul Macarini

Neto, de dois anos, soterrado no dia 11 de novem

bro em Guaramirim.
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FUTSALEA
TRAGÉDIA
Xonde tombém
jó perdeu tudo
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PERGUNTAS
SEM RESPOSTAS

Filosofondo com
nossos botões; .•
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ATALDA
CRISE

Um empurrõo ló,
um tropeço oqui
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INTERPRETAÇÃO I

Nõo configuro
nepotismo?
Página 3
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OPINIÃO----------

VelóriQ CDletive
AutoJi�dades p�lítrel!fs c�rrem agtira Rara nhum upelescse ..arrisca a;, serwcontéWlÍl;l.adq,f;k

mostrar soli�ariedade para co:rn o povo ca-: co� leptos;giro�� ao li
.

ar a sujeira que

tarinense. Diante de tamanha ttagétlia, c6m ;oi) tomou contilHaSi"%ruas e s.

:�$lrel�ízo�ij ain,ga incal�'!l1�4)\eis'itjtoq9s que- h�poGrisia reina a\:>soluta nestas h?7:
rem aparecer na imprensa

.'

.

ras, principalment� porque'
demonsírando p.l)eocupa�ª0.·1. /' m.uitº�;;,.<;lg$.sesi.(�ujl\l,�tos estão

Mas medidas práticas, .?té Àá cerco no poder;' de
.

alguma ma-

agora, nada. Ê inacre(litá�el de 20 onbs, aqui neira, ou outra, hái\�ébl:!ijasi;,

��:�: i�i�ta���oâJ��1i�� Mjmesmo em Strhtoii ��;i�md!� aJ:r:�s;� �c:�
de Garantia parasqnern pte- Çoto�ino"o OlormeN e§;vaz�� os, c()��s �úblico§.
cisa reconstruir suas vidas. Forani<'01ni�so;'nãó fiz�Tani
')3esâ:lojadosi§ief desabrigados veImelho tocou, mº� obras para di1+1ip.u4tr os imfi
Jica� m�o dª)! i��:?lll;'pe- pOUCO foi f�ito pactos das épocas de chu-

tência displicênciã des- :fr·· s vãs. A tragédia foi mesmo,

tas ªutq;ridades que passam 1p "it ;1;',. a�!;m��ad�iii1H4 cerca �e
o dia sobrevoando as cidades para a anos, aqui "inesmo em �anta Catarina,

tragédialá decima. E'oufras ooquer saem alarme vermelho tÔ�OUj más ppuco foi

dos gabinet�s com ar condicionado e ca- feito. E agora a população está de luto en-

"'fezi.p.ho, tudõ pago pelo contribuinte. Ne- tefrando seus mortos.

CHARGE

SANTACLARA,
CLAREAI O DIAl

PONTO DE VISTA

Solidariedade!

CRISTIANO MAHFUD WATZKO,
ESTUDANTE DE DIREITO

limitações que motivam o homem a

cada dia buscar novos procedimentos
e novos conhecimentos.

O que podemos fazer agora? Prati
car solidariedade. Um gesto único,
singelo, mas que para as pessoas

que estão com lágrimas no rosto, em

razão de ter perdido tudo, ou de ter

perdido alguém, pode tranqüilizar e

amenizar essa dor.
Durante a semana, a charge do Bas

tos no Jornal foi singela e única. Ele
desenhou pessoas na Arena ajudando
a coletar alimentos, roupas e utensí-

,lios para os desabrigados, só que ele
colocou asas de anjos atrás de cada

um dos voluntários. É isto o que estes

voluntários são mesmos. Cito a frase

do orador grego Cícero que diz: "Nada

mais aproxima os homens dos deuses

do que fazer o bem ao próximo".
Perder os bens é muito ruim e difí

cil, mas perder um amigo ou um fami

liar pode ser tão difícil como perder o
chão para caminhar. E por isso que a

ajuda ao próximo nestes momentos é

tão importante e necessária.

Por último uma frase de Antoine

de, Saint-Exupéry: ''A verdadeira so

lidariedade começa onde não se es

pera nada em troca". E com certeza,

os voluntários tanto de Jaraguá do

Sul como das outras cidades de Santa

Catarina estão praticando a solidarie

dade, esperando apenas confortar um

pouco a dor das pessoas que sofreram

perdas materiais e perdas de amigos
ou familiares.

Nos últimos dias, a natureza tem

sido muito severa com o homem. A

chuva não parou e choveu muito. Para

se ter idéia, o que normalmente chove

em 4 meses, choveu em apenas três

dias. E as conseqüências dessas chu-
,

vas foram enormes. Várias pessoas

perderam suas casas, seus bens e al

gumas pessoas, não poucas, perderam
snas vidas. ,

Existe uma força que apesar de

toda tecnologia que' o homem 'possui
ele não consegue controlar, a natureza

consegue mostrar o quanto o homem

»ossuí limitações. Só que são estas

DO LEITOR

Por favor, me traga
uma notícia boa!

Hoje pela primeira vez em muito tempo acordei de

madrugada, motivo: A tal da chuvarada que conse

guiu me acordar no meio da noite e num pensamento
solidário pensei nas pessoas que neste exato momento
estão dormindo fora de suas casas por estarem desa

brigadas e também por terem perdido tudo, foi então

que lembrei da matéria que vi sobre os incêndios na

Califórnia, ou seja, independente do local do planeta,
da condição financeira de cada família, parece que o

lado ruim de tudo está em destaque, isso nos mostra o

quanto somos frágeis e pequenos perante a força da na
tureza. Ontemmeu irmãozinho me questionou se seria

possível haver um tornado em nossa cidade e a respos
ta que saiu da minha boca foi direta, mas sem pensar:
"Não sei de mais nada, hoje em dia tudo é possível".
Notícias ruins trazem mais audiência para as emis

soras e mais preocupação aos telespectadores, eu

mesmo tenho uma vida maravilhosa, mas essa se

mana assistindo aos noticiários rotineiros me apa
vorei com tanta desgraça, números de casos de pe
dofilia crescem, enchentes, queimadas, Marcelo

Camelo namorando Malu Magalhães (essa é pra

acabar), assaltos no interior do nosso Estado, enfim.
Talvez todas as desgraças sejam conseqüências de

um pequeno ato de cada ser humano do mundo,
principalmente no que diz respeito às questões am

bientais. Junte cada lixinho que um cidadão joga no

ambiente e pronto está feita à desgraça, bueiros entu
pidos, enchentes, pessoas desabrigadas, crianças que
não podem ir à escola, pois as mesmas estão inun

dadas, pessoas vindo passear no centro domingo de

galochas (cena pitoresca). No caso dos incêndios na

Califórnia, cerca de zoo pessoas perderam suas ca

sas e todas suas lembranças por que estudantes fo

ram acampar e esqueceram de apagar sua fogueira ...
E para nós catarinenses não resta muito que fazer a

não ser esperar a chuva passar e que assim seja, mas
os vendedores de guarda chuva agradecem.
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----------POLmcA

FALA Aí!

" Eu vim poro
dizer do minha
solidariedade. "

LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA

(PMDB), GOVERNADOR,
no terço-feiro duronte reuniõo com

outoridodes em Joroguó do Sul.

" Podemos

ultrapassar o coso

dos 100 mortos."
IDElI SALVATTI(pn, SENADORA,
compo rondo o trogédio cotorinense

com o gronde enchente de 1983,
com 52 mortos.

" Foi muito difícil

poro todo mundo. "
ROGÉRIO KANZLER, BOMBEIRO

VOLUNTÁRIO,
que trobolhou no resgote de
vítimos no Borro do Rio Cerro.

Bom senso
Esta não é o hora de bravatas, provocações ou comparações tolos. A conclusão

é do vice-governador leonel Pavon (PSDB) e do senadora Ideli Salvatti (Pn,
ambos virtuais candidatos à sucessão de luiz Henrique do Silveira (PMDB}
em 2010. Diálogo em qualquer situação é o característico de políticos que
não costumam misturar adversidades pessoais com discursos de palanque
em busco de votos quando se troto do segurança e do sobrevivência de 6,5
milhões de pessoas, todos atingidos, direto ou indiretamente pelo dilúvio

que se abateu sobre Santo Catarina. Ouisera fosse sempre assim, com todos

fazendo político com inteligência. Mos não é. O que ocorre agora é coisa

raro, com não poucos, infelizmente, querendo tirar proveito do desgraça
alheio. Não cobrando de quem se deve cobrar, mos só apontando culpados.
Não seria diferente se estivessem no lugar deles. Seria?

�
o
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w

z

PARA ONTEM
Primeiro libero, poro depois
prestar contes, A compreensí
vel pressa é do governador Luiz
Henrique do Silveira (PMDB},
um político já escaldado com

promessas deste e de outros go
verneis quando se troto de so

corro aos estados. O antecessor

Esperidião Amin (PP), com os

duas grandes cheios, de 1983
e 1984, também sobe' de cor o

cantilena que ecoa de Brasília
em momentos como este. Por
isso, o audiência que o presl
dente lula deu ontem, o LHS
é visto como conseqüência do
discurso e não só o continui
dade dele.

É DE RIR
A Celesc já fez um cálculo preliminar
dos prejuízos que o empresa sofreu com

os chuvas torrenciais que, por conto de
desbarrancamentos, atingiram cen

tenas de postes e muitos subestações
geradoras de energia: por baixo, RS 30
milhões. E vem o ministro do Integração
Nacional, Geddel Vieira limo, anunciar
que o Estado, perto dos RS 100 milhões
de prejuízos, terá RS 10 milhões do go
verno federal. TIrando RS 3. milhões já
calculados só pelo Prefeituro de Jere

guá, se é que virá algum tostão, sobram
RS 7 milhões poro todo o resto.

É DE CHORAR
A agonia de milhares de famílias

atingidos pelo catástrofe do final
de semana, infelizmente não se en

cerro com o sepultar de mortos e o

reconstrução, quando possível, dos

próprios cosas. Ao contrário, quem
precisar do soldo do FGTS, cujo libe

ração já foi anunciado, poro tentar

recomeçar, ainda tem um longo cal
vário pelo frente. Disso vão se encar

regar o burocracia e os burocratas,
um dos principais atoleiros do país.
Como diz o ditado, "o que os olhos
não vêem, o c�ração não sente".

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2008

A VOLTA 1
Delegado Fedro Konell (DEM), filho do prefeito eleito Cecília Konell (DEM)
volto poro Jaroguá e assume em janeiro o chefio de gabinete. Neste coso, o

nepotismo não ficaria caracterizado. em lei porque o delegado será cedido

pelo Estado (será?), com o assinatura do governad!>r Luiz Henrique do Silveira

(PMDB} poro prestar serviços à Prefeitura. Perguntas: e quem vai pagar o se-'

lário dela? Ilegal pode não ser, mos não seria, no mínimo, imoral?

AVOLTA2
Fedra foi secretário de Administração no primeiro mandato do ex-prefeito
Durval Vasel e, no seqüência, no mesma posto no g!>verno do pili, Ivo Konell.
À époco, todos filiados 00 PMDB. O engenheiro Aristides Postein, que vai poro
o Plan�jamento, também esteve nit Prefeitura no mesmo período e à frente

do mesmo secretario.

QUEDA DE B�ÇQ 1
Três ministros antecêderam âfesperada visito do presidente lula o Santo: Ca
tarina. por conto do tragédia que se abateu sobre o Estado. O que se espero
é que não fiquem apenas nos discursos. Sobressalto o informdÇão deG:ique
o governo federal pretende disponibilizar só RS 700 milhões paro atender

I
necessidades de outros estados de todo o território brasileiro, atingidos com �

mesmo violência. É !TIerreqJ se comparado 00 quadro de destruição.

QUEDA DE B�ÇO 2 ;r;i iH

Vai valet agora, o influência político. A começar pelo governador luiz Hen

rique do Silveiro (PMDB), dos senad.�res e deputados federais fOtarinenses.
Não pense alguém que há ootro cdminho que nõo esse poro se chegar aos

;çofres'i�:º Uni9�j Por.isso m�"o, tid�:q crit��io, n�� é difícil imaginar ,

qual aTegião aô país que levarÓ v gem. d Nordéste, éOmo sempre.
e

SEM CLIMA
i/Marcodo poro dia 9 d�.dezel1lbro, às 18h30, no auditprio daj�nerja.cerimônia
de diplomação dos vereadores, prefeito e vice eleitos em Jaroguá. Diante de
tontos problemas cousados pelos chuvas no cidade, é um início de mandato

que ninguém imaginava e tampouco desejava. O ato é aberto 00 público.

lE� D�;>FO�p ) ..

:Percorrendo pdbtos attngidostpelas chuvas torrenciais, o prefeito eleito Cecília

l�nell (QEM) pi)de v�r.9 que a espero o pactir de janeiro. Nôo só no que toco

'àrecupemçôo do patrimônio público, mos também açães que exigem muita

determinação e rigorosa aplicoção de leis vigent�s contrq os pr�ador� do

!Deio ambiente; que enriquecem às Custos do desg·,oça alfieia. ji'�li}

ÊISSO
"il� jornaliSta Ano Améligl�emo� que reR��senta o RVS1V efll;jJrosílig, fa
coluna. Em seu comentiÍrio de ontem foi mais que incisivo. 'ferinllo-
gédia ;tarineose, disse que o popul,ução o ,(�!J1édio

.

i
por sucessivos governos que nunco se p arain com

Djto isto, não �,preci�·4i
.

pq4p.
"f;'-� OW""

,-c.,

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Inscrições abertas

POLÍlICA----------

"Que sirva de lição para o

futuro. Isto que estamos viven

do em Jaraguá do Sul era algo
que estava latente, mas não

tomaram as providências",
disse, referindo-se à ocupa

ção desordenada de morros

e encostas, sem a devida fis

calização do poder público
ao longo dos anos. "Todas as

morte em JS, ou quase todas,
são fruto de deslizamentos.
E em todos houve também a

mão do homem, modificando
a natureza", resumiu Raulino,
para quem lei não faltam: "Só
temos que fazer o Executivo

cumprir o que está escrito".

O vereador também questio
nou a necessidade de tubulação
nos córregos para construção
dos imóveis, assim como os cri

térios para liberação de aterros
nas mesmas áreas em que agri
cultores são impedidos de cul
tivar. 'Apesar da neeessidade

de crescimento, é preciso agir
com desenvolvimento social.",
discursou, citando ainda as

pessoas que jogam lixos e entu

lhos em rios e bueiros.

CAROLINA TOMASELLI Raulino: "Construções próximas aos rios seguem com aval do poder público"

Projeto das funerárias em discussão
Texto já recebeu 16 emendas e será discutido hoje pelos vereadores em reunião

de autoria do vereador Eugênio
Garcia (PSDB).

O projeto determina a aber
tura de licitação para exploração
do serviço, a cargo de até seis ,

empresas concessíonárias, O
Executivo propõe contrato com

prazo de dez anos, prorrogável ,

pormais déa; Alguns vereadores "

devem ser contrários à proposta,
por questionarem alguns dos ar

tigos. E, também, pela existência
de uma lei sancionada emmarço
de 2004, mas que nunca chegou
a ser regulamentada. Garcia apresentoll 14 emendas,

ADIADA

Audiência será
dia 2 próximo

A segundo audiência público para
discussão do projeto de lei que proíbe
o comercialização e o consumo de be
bidos alcoólicos em espaços públicos do
município que aconteceria hoje à noite foi
transferido para o próximo dia 2 de dezem
bro. Ficam mantidos o horário e local: às 19

horas, no Câmara de Vereadores de Jara

guá do Sul. Segundo o autora do projeto e

presidente do Coso, Maristela Menel�PI
- do B), o evento foi odiado em função
� do mobilização de poder público, en
� tidades, defeso civil e bombeiros poro
a: atender es vítimas e recuperar os áreas

atingidos pelos chuvas.

__""""!!"'!""' -
-- ...,----"'!""'��, ,Ruo Presidente Epitácia 'Pessoa, 676 I Centro I Jaraguá do Sul/SC

;473371.0202 I www.faculdadejangada.com.br
\

Jangada
FACULDADE

.t�';

Sessão dedicada a famílias e vítimas
Vereadores cobram critérios do poder público para liberação de construções

CHUVAS

JARAGUÁ DO SUL

O assunto não podia ser

outro, Com votação apenas de

projetos para denominação de

ruas, a' sessão, transferida de

segunda-feira para ontem, foi
marcada pela discussão sobre
os acontecimentos que cul
minaram com a morte de 13

pessoas em Jaraguá do Sul. A

pedido do vereador José Osório
, de Ávila (DEM), um minuto de
silêncio foi dedicado às vítimas

e seus familiares'. A presidente
da Casa, Maristela Menel (PT
do B), informou que foi decre
tado luto oficial de três dias no

município.
Vereadores lançaram mão

de n�as, artigos e depoimen
tos noticiados pelo O Correio

do Povo para traduzir a dura
realidade vivida nos últi
mos dias. "Não quero achar

culpados, que somos todos

nós", sentenciou o verea

dor Ronaldo Raulino (PDT),
lembrando que, no último dia

13, quando a região já vinha
sendo castigada pelas chuvas,
usou a tribuna para alertar

sobre os riscos eminentes de
deslizamentos.

Vereadores discutem hoje, às
14 horas, o projeto de lei do Exe
cutivo que dispõe sobre o servi

ço funerário no município, tra
mitando na Casa desde março.

Ontem, a proposta chegou a ser

discutida antes da sessão, numa
reunião marcada de última hora.

O texto, que trata dos serviços
relativos à realização e organiza
ção de funerais, recebeu até agora
16 emendas, algumas delas já re
tiradas. A maior parte, 14, foram
propostas pelo vereador Pedro
f;arcia (PMDB). Outras duas são

20010 das chuvas
do ano em 3 dias

Para o tucano Eugênio Garcia,
embora o responsabilidade seja de
todos, cabe 00 poder público o solu

ção dos problemas. "O povo muitos
vezes estó correndo risco sem sober",
disse, apoiado pelo vereador Rudol
fo Gesser (PP), que comentou sobre
o abertura de novos loteamentos,
porém mantidos os tubulaçães de
mesmo espessuro nos vias principais,
impedindo o vazão do águo o conten

to. Já o vereador Tenys do Silvo (PTB)
informou que, medição realizado no

região mostrou que, em três dias

(21,22 e 23), choveu 316 milímetros,
enquanto que os últimos três anos to
talizorom 1749 milímetros de chuva.
"Em três dias, choveu quase 20% do
volume de um ano", resumiu.

O progressista Dieter Janssen,
que também é loteadot destacou o

necessidade de que os ligaçães do
rede de águo só sejam feitos pelo So-

'

moe (Serviço Autônomo Municipal de
Águo e Esgoto) após o apresentação
do escrituro do futuro usuário, para
certificar que o imóvel é regula[

PEABIRU

Câmara entrega
Comenda hoje
A Câmaro de Vereadores de Guaramir

im realiza hoje à noite, às 19h30, sessão
solene para entrego do Comendo Peobiru,
instituído em agosto de 2006 por meio de
Decreto Legislativo assinado pelo então

presidente Marcos Mannes (PSDB). Os

homenageados deste ano serão o médico
Paulo Sérgio Conte MendesVeloso e os pro
fessoras NairZanotti e Bentinho Wia Roso,
por indicação dos vereadores do bancado
do PMDB, Osni Bylaardl Mario lúcio Rich
ard e João Deniz Vielt A comendo em formo
de escudo banhado o ouro traz o imagem
do Peabiru, caminho que foi percorrido pe
los primeiros desbravadores da região.
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Lição de solidariedade na Arena
Já foram distribuídas mil cestas básicas, 500 colchões e 500 kits de higiene

ENCHENTE

JARAGUÁ DO SUL

Depois da perda, a solida
riedade. Na chuva do último

sábado, a confeiteiraMaria Luí
za Necrei Gonçalves, 31 anos,

viu o nível da água chegar a

um metro de altura dentro de

casa, na Rua Erwin Rux, Bairro
Rio da Luz. Ela, o marido Edi
mir Luiz Lewinski, 31, e os três

filhos - de 12, 11 e cinco anos

- perderam roupas, comida e

móveis. Mas, nessa semana, a

família recebeu alimentos, rou

pas e colchões de amigos e de

pessoas que sequer conheciam.

Eles foram cadastrados pela Se

cretaria de Desenvolvimento

Social e Família para receber

ajuda. "Foi uma grande ajuda",
comentou Maria Luíza.

Ontem, mais de 100 pessoas
trabalhavam namontagem e se

paração de cestas básicas, kits
de higiene e limpeza e roupas.
De acordo com a secretária de
Desenvolvimento Social e Fa

mília, Maria Rech Schiochet,
mais de mil cestas básicas, 500
kits de higiene e limpeza e 500

colchões foram distribuídos.

Segundo ela, também foram
doadas "toneladas de roupas".

Na terça-feira, dois caminhões
de roupas e meio caminhão de

água saíram de Jaraguá do Sul
com destino a Itajaí, um dos

municípios catarinenses mais

atingidos pela tragédia.
A entrega de alimentos e

roupas para os necessitados

acontece após a visita da equipe
de assistência social às residên
cias atingidas. O cadastro das
famílias carentes acontece na

Arena ou has igrejas do municí
pio, com a parceria da Associa

ção das Promoções Humanas

das Entidades Religiosas Cris

tãs. ConformeMaria Schiochet,
mais de 500 famílias já foram
beneficiadas no município.

O jogador de vôlei Gustavo
Ari Ramthum, 16, é um dos vo
luntários que auxiliam o traba
lho na Arena. Esta é a primeira
vez que ele participa de uma

ação social. "É importante aju
dar. Um dia eu também posso

precisar", comentou. Quem qui
ser ajudar com doações, pode
levar alimentos não-perecíveis,
roupas e produtos de higiene e

limpeza na Arena.

O CORREIO DO POVOOQUINTA·FEIRA. 27 DE NOVEMBRO DE 200ã

DAIANE ZANGHELINI Ontem, mais de 100 voluntários trabalharam na Arena. Doações são entregues após visita às famílias atingidas

!:qmília de Maria Luíza foi ajudada graças às doações da comunidade

Mais de sete mil residências já
foram atingidas pela enxurrada
JARAGUÁ DO SUL

Mais de 1,5 mil pessoas
tiveram que abandonar suas

casas no município desde o

início da enxurrada. De acor

do com a DefesaCivil, setemil
residências já foram atingidas
por alagamentos ou desliza
mentos de encostas 15 casas

e pontes de madeira foram
destruídas e .quatro 'pontes de
concreto foram danificadas. O
coordenador do órgão, Maicon
da Costa, comentou que são

recebidas cerca de 15 ligações
por dia de pessoas que soli
citaram vistoria em possíveis
locais de risco.

Até agora, os bairros mais

atingidos pela enchente foram:
Chico de Paulo (Loteamento Fi

renze), TifaMartins, RioMolha,
Jaraguá 84, Jaraguá 99, Garibal
di, Czerniewicz, João Pessoa,
Santo Ant-ônio e Rio da Luz. No

início da tarde de ontem, 20 fa-

mílias tiveram que deixar suas

casas na localidade de Jaragua
zinho, no Garibaldi, par causa
de um deslizamento de terra. A

situação também é de risco no

Rio Molha.
A . família da auxiliar de

produção, Dilair Antunes, 30,
é uma das que foram atingi
das pela chuva de sábado. Di
lair conta que o nível da água
chegou a pouco mais de um

metro de altura dentro da re

-sidência, também localizada

na Rua Erwin Rux, no Rio da
Luz. "Perdemos quase todos os

móveis, inclusive um guarda
roupa novo", comentou ela, ao
lado do maridoDaviCavaleiro,
40, desempregado, e dos qua
tro filhos. Quem quiser ajudar
a família pode entrar em con

tato pelo telefone 9992-0737.

A casa fica na entrada à direi
ta depois de passar a ponte em

frente à Seara/Cargil,

JARAGUÁ DO SUL

Números da
enxurrada

DESALOJADOS (ESTÃO NA
CASA DE AMIGOS OU PARENTES):
................. cerc��e.l.�� ..

lJ.1iI.pe.ssoa�.
DESABRIGADOS: 15 famílias

CASAS ATINGIDAS: 7 mil

CASAS DESTRUíDAS: 15

PONiis DE MADEIRA DESTRúíDAS: 15

PONTES DE CONCRETO DANifiCADAS: 4

MORTES: 13

Liberação do FGTS
o coordenador da Defesa Civil, Mai

con da Costa, informou que o município
busca agilizar a liberação de recursos do
fGTS (fundo de Garantia por Tempo de

Serviço) para as famílias atingidas pela
enxurrada. A expectativa é de que a si

tuação do município seja definida até a

próxima semana. Ontem, o presidente
lula assinou uma Medida Provisória llhe
rando R$ 1,6 bilhão para ações destinadas
a enfrentar a situação de calamidade pú
blica em Santa Cotarina.
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VOLTA AO NORMAL

JARAGUÁ DO SUL

Dos pontos interditados em

Jaraguá do Sul, seis já foram li
berados pela Defesa Civil, Secre
taria de Obras e Polícia Militar.

Ontem, o secretário de Obras,
Gilson Grama, apontou os locais
Walter Marquardt, Ribeirão das

Pedras, Ângelo Rubini, Domin
gos Anacleto Garcia, Paulo Vol

toline, Ribeirão das Pedras, como
os liberados.

De acordo com o secretário,
a intenção é liberar todas as pas
sagens hoje, porém com exceção
do Rio Molha. '1\ nossa priorida
de são para os locais sem energia
elétrica", enfatizou ele. A Rua

Wolfgang Weege, do Parque da

Malwee, vai permanecer interdi
tada. "Omuro está sendomonito

rado, vamos esperar até amanhã

(hoje) para resolver o que será

feito", completou Grama.
Mas, o trabalho ainda conti

nua em outros pontos da cidade.

Na lista estão as localidades: Rua
Irmão Leandro, no BairroVila
Lenzi, Tifa Lenert, Sonstisa, Tifa
Javali, Tifa Aurora, Tifa Matias I,
Tifa Matias IT, Tifa Alice, Wolf

gang Weege, Tifa Macuco Peque
no, Rio da Luz ill, Estrada Geral
do Rio da Luz, Tifa Wolfman no

Rio da Luz ill, Ribeirão Cacilda,
Estrada Jaraguazinho, Tifa Ven

delina, Estrada Principal São Pe

dro, Tifa Jaraguá, Serra [aragua
zinho, Tifa Schumann, Ribeirão
Cavalo, RioMolha e no Garibaldi
Estrada Principal, Lado Pequeno
e São Pedro. Sobre a ponte da

Argi, que liga o Bairro Jaraguá
Esquerdo ao Bairro Barra do Rio

Cerro, o secretário tranqüiliza a

população. "Com a chuva aca

bou cedendo a cabeceira da pon
te, mas já estamos corrigindo",
explicou Grama. O tráfego já está
liberado no local.

GE�L--------------------

O secretário de Educação, de
Jaraguá do Sul, Anésio Luiz Ale
xandre, informou que as aulas
na redemunicipal de ensino e os

trabalhos nos centros de Educa

ção Infantil vão ser retomados so
mente na segunda-feira, primeiro
de dezembro. As atividades esco
lares deveriam ser estabelecidas

hoje. Mas, devido à continuidade
das chuvas, as dificuldades de

tráfego nomunicípio, além de al

gumas unidades estarem servin
do de alojamento para as famílias

atingidas, a data foi adiada.
O mesmo procedimento tam

bém vale para a rede estadual de
ensino, em Jaraguá do Sul. Os ou
tros municípios Massaranduba,
Schroeder, Guaramirim e Corupá
seguem com as atividades nor

malmente. De acordo com a ge
rente regional de Educação, Deni
Rateck, essa foi a orientação dada
pela Defesa Civil, da cidade. Na

Fameg (Faculdade Metropolitana
de Guaramirim), os acadêmicos
retornam para a instituição de

(f) ensino também na segunda-feira.
AUnerj, a.Faculdade Jangada e a

Fatej (Faculdade de Tecnologia de
Jaraguá do Sul) seguem com os

trabalhadores normalmente.

DAlANACONSTANTlNO Passagem pelo Parque da Malwee garante a ligação entre o bairro e o Centro da cidade para moradores

os locais foram os mais atingi
dos pela chuva. Is&O significa
dificuldade ou impossibilidade
de acesso de veículos.

E o Samae (Serviço Au
tônomo Municipal de água
e Esgoto de Jaraguá do Sul),
também está normalizado os

trabalhos. Leocádio Neves,
assessor de gestão ambiental,
garante aos moradores da ci

dade, a perfeita qualidade da

água e o abastecimento resta

belecido em todos locais.

Serviços de água e luz
devem voltar ao normal

Celesc trabalha para recuperar os postes danificados pelas chuvas

Pontos de Jaraguá são liberados
Mas rua do Parque da Malwee continua interditada e deve ser avaliada

Os moradores dos bairros
Rio da Luz, Rio Molha, Ribei
rão das Pedras e parte da Bar
ra do Rio Cerro podem contar

com o serviço provisório de

energia elétrica. Estes locais
estavam sem luz desde sábado
e ontem no final da tarde o tra

balho foi restabelecido.
De acordo com o diretor re

gional da Celesc (Centrais Elé
tricas de Santa Catarina), de

Jaraguá do Sul, Luiz Melro, o

serviço será temporário porque

Atendimento nas escolas só na segunda
Secretário diz que medida foi tomada com orientação da Defesa Civil

Anésio Alexandre afirma que na próxima semana trabalho será normalizado

www.cassuli.advbr

Além da defesa

evolução de
eus díreítos, a

negócíos jurídic�,

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99

Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 3371 7511 • Fax 47 32751820
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Encontrada mais uma vítima
ValdemirAlexandre da Silva foi a 14amorte do desastre provocado pelas chuvas

IJARAGUÁ DO SUL

As fortes chuvas que dei
xaram Jaraguá do Sul em si

tuação caótica fizeram mais
uma vítima. O pedreiro
Valdemir Alexandre da Sil

va, 39 anos, foi encontrado
às margens do Rio Jaraguá,
na Rua Wolfgang Weeg,
nas imediações do Parque
Malwee, no final da manhã
de ontem. O corpo foi loca
lizado por um morador pró
ximo à localidade.

O reconhecimento foi re
alizado pelos filhos de Silva.
A jovem Gláucia Betolan da

Silva, 18 anos, não queria
acreditar que aquele corpo
poderia ser de seu pai. Muito
abalada ela tentou explicar
o drama vivido pela família
nos últimos dias. "Foi naque
la enxurrada de sábado à noi

te, como não tinha por onde

passar, não sei se ele caiu

no rio, ou tentou atravessa

lo", relatou a filha. Além de

Gláucia, Valdemir tinha mais

cinco filhos e morava com

eles e a esposa.
Assim que constataram

que o pai havia desaparecido

a família registrou um bole
tim de ocorrência relatando

a aparência dele e que Val

demir, no dia da enchente,
estava com uma camisa do

Grêmio, calça jeans e sapa
tos. Segundo o policial civil,
Marcos César Tessotti, que
buscou o corpo no local, as

características relatadas no

boletim de ocorrência ba
. tem com a do cadáver, que
estava bastante deteriorado
devido ao número de dias

que ficou na água, por isso
a dificuldade de reconhe
cimento. Mas um filho, que
não quis se identificar, con
seguiu reconhecer a arcada
dentária do pai.

HIPÓTESE
Um amigo da família,

que também preferiu não ter

o nome revelado, descreveu

que a hipótese mais provável
é que "no desespero ele tentou
cruzar o rio". De acordo com

ele, Valdemir morava perto do

Parque Malwee do lado direito

próximo ao Rio Jaraguá.

GENIELLI RODRIGUES

Rua Ângelo Rubini será mão duplo por 400 metros,pelo menos, por enquanto

Corpo de Valdemir foi reconhecido pelos filhos que identificaram o pai pela camisa do Grêmio

A-

Rua Angelo Rubini é liberada e

Feliciano continua interditada
Mortes
comovem

JARAGUÁ DO SUL

O local onde aconteceu a

maior tragédia já registrada em

Jaraguá do Sul (perto da Pon

te da Argi) já foi liberado para
o tráfego normal de veículos
desde o início da tarde de on

tem. No entanto, na Rua Ân
gelo Rubini o tráfego foi aberto
em mão dupla até próximo ao

Supermercado Brasão. A Rua
Feliciano Bartolini permanece
interditada por medida de pre
venção, já que existe risco de
ocorrer novos deslizamentos
no local.

Segundo o secretário Gilson

Grama, será feito um estudo do
solo e por enquanto o trânsito
no local será apenas pela Ân
gelo Rubini. Já o poste que foi

carregado pelo barro teve de
ser substituído. De acordo com
o engenheiro da Celesc, Arnal
do Naspolini, o poste é um dos

que abastece a subestação de
Guaramirim e tem capacidade
para 138 mil walts, mas ape
nas a área em torno do local,
até então, estava sem energia.

Segundo o pedreiro da Pre
feitura de Jaraguá do Sul, Da
nison Artur Witthoeft, primei
ramente a prioridade foi retirar
as vítimas dos escombros, de
pois o trabalho ficou focado
na remoção do barro da pista.
e agora começa o processo de
retirada do barro no local onde
estavam as casas.

Já os moradores do edifício
da CS Contabilidade terão que
esperar mais um pouco para
retornar. A informação da De
fesa Civil é que as pessoas po
derão voltar quando a energia
for restabelecida. A previsão,
de acordo com a Celesc, é que
a conclusão dos serviços no lo
cal aconteça amanhã.

Até agora, no total, 14 pes
soas perderam a vida devido às
enxurradas. Primeiro foi o pe
queno Raul Macarini Neto, de
dois anos, que foi soterrado no
dia 11 de novembro em Guara
mirim. Depois as vítimas foram
mãe e duas filhas: SilvanaMar

tins, 30 anos, Maria Eduarda, 4,
e Bruna, 9, no Bairro Tífa Mar

tins, namadrugada de sábado.
No início da semana aconte

ceu a maior tragédia já registra
da no município de Jara,guá do
Sul. Duas famílias foram atingi
das na madrugada de domingo
para segunda-feira. O acidente
tirou a vida deMoacir Lescowi
CZ, 44 anos, Mônica, 41, o filho
Natan Victor, 11, além de Aveli
no eZilda Iranzner, ambos com
73 anos, Guido Iranzner, 43,
Ivonete Iranzner, 34, e os filhos
Alana e Cauê, de 13 e 5 anos. E
ontem foi encontrado o pedreiro
ValdemirAlexandre da Silva.
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PÓS-CAOS

Economia sente reflexo das chuvas
Movimento é frac.Q no comércio e empresas operam com dificuldades

. ,�

JARAGUÁ DO SUL

A menos de um mês do
Natal, as lojas deveriam estar

repletas de clientes à procu
ra de presentes para amigos e

familiares. Mas com a tragé
dia climática que assombra
o município, o que se vê no

comércio de Jaraguá do Sul
são estabelecimentos vazios,
e balconistas à espera dos
consumidores. ''As vendas
caíram em pelo menos 15%.
Alguns itens estão sendo
vendidos em grande quan
tidade, como móveis e col
chões, mas infelizmente essa

procura é devido às famílias

que perderam tudo", comen
ta o gerente de uma loja de
móveis e eletrodomésticos
no centro de Jaraguá do Sul,
Iria Piske. Segundo ele, a en
trega dos produtos também
está comprometida, já que o

acesso a algumas localidades
foi interrompido. "Era para
ser época de compras de Na
tal. Mas não tem clima para
pê'hsar em presentes", acres
centa.'

Em alguns supermerca
dos da cidade, chegou a faltar
itens nas prateleiras por causa

de dificuldades na distribui

ção. O gerente de departamen
to da principal rede de super
mercados de Jaraguá do Sul,
Carlos Arlindo Maders, disse

que faltou água e leite na uni
dade da Barra do Rio Cerro.
Desde ontem, a situação está

normalizada, mas as cargas de

água, vindas principalmente
de Camboriú, e de biscoitos,
trazidos do Rio Grande do Sul,
podem ficar comprometidas.
"Nosso estoque geral é gran
de. Não vai faltar", garante o

gerente.
Já nos postos de gasolina,

a preocupação era no abaste
cimento de gás natural para
os carros. De acordo com o

gerente de um dos principais
postos da cidade, o gás co

mercializado nos postos de

Jaraguá do Sul vem da Bolí
via pelo Paraná. Mesmo com

o rompimento no trecho do

gasoduto na região de Gaspar,
a região norte não deve ficar
sem o abastecimento. A dis

tribuição de gasolina, álcool e
óleo diesel também não deve
ser interrompida.

Era para ser épDca
de compras de Natal.
Mas nõo tem clima

para pensar em

presentes

Prejuízos
incalculáveis

Poro o presidente do Acijs, Guido
Brelzke, os prejuízos aos empresários
jaroguaenses causados pelos chuvas
ainda sõo "impossíveis de calcular".
Ele conta que algumas empresas
sofrerom estrogos na estruturo. Em
outros, a equipe de funcionários em

atividade está reduzido. Mos a prin
cipal dificuldade está em receber
e escoar produtos. "As cargas que
vêm de Sõo Paulo estõo reduzidos
e os que vêm do Sul comprome
tidos", disse. O porto de Itajaí,
muito utilizado pelos empresários
jaraguaenses poro exportação de
mercadorias, está paralisado o que
agrava ainda mais o problema .

./

.....� ,...... ../' / .P' -�� ',,8,
Vendas caíram no comércio do Centro a menos de um mês para o NatalDEBORA VOLPI

.'

Insegurança continua
no Bairro Rio Molha

Rodoviária
Na ródoviária, o movimen

to também caiu. O taxista Rai

mundo Pereira, que trabalhano
local conta que costumava fa
zer 16 corridas por dia. Ontem,
foram apenas oito. Segundo o

encarregado de vendas daCata
rinense, Nelson Zipf, no último
domingo, 70% das linhas foram
canceladas. Ontem, o serviço foi
ampliado. Mas ainda não exis

tem linhas que façam o trajeto
para Pomerode e para Rio dos

Cedros, devido ao impedimento
de acesso-na SC 416.

Também, não é possível
desembarcar FIa rodoviária
de Itajaí, já que a cidade ain

da está'alagada. A orientação
é para que antes de viajar, os
passageiros consultem a em

presa através do telefone 3371

04;47. Já as linhas para as ci
dades do Sul catarinense ope
radas pela União, estão todas
canceladas.

Os moradores das cer

ca de 300 casas que ficaram
isoladas na última terça-fei
ra, no Rio Molha, consegui
ram deixar o local através

de umá trilha. Após quatro
dias sem água e sem luz, o

abastecimento voltou ao nor

mal na localidade. Mas os

moradores ainda convivem

com o medo é com a insegu
rança. A maioria abandonou
as próprias casas. O acesso

continua interrompido no lo
cal onde ocorreu a queda de
barreira. E o tempo instável
faz com que as rachaduras
no barranco que desabou au

mentem.

O motoboy Agnaldo Padi

lha, 32 anos, que mora depois
da 'barreira ainda lembra o

momento do acidente. "Caiu

um pouco. Mas passava carro.

Depois caiu mais e agora está

impossível passar para o outro

lado", conta. Ele está há três
dias sem trabalhar por causa
da dificuldade no acesso ao

centro da cidade. "Meu pai
tem um supermercado e teve

prejuízos. Sem energia elétri
ca, os sorvetes e picolés derre
teram. Temos medo de perder
as carnes também. Perdemos
muita coisa", comenta.

Mas o maior medo está
entre os moradores das qua
tro casas que ficam abaixo
da barreira. Todos deixaram
as residências e temem que
o desmoronamento continue.
Neuzina Tomazellí, 61 tinos,
mora na proximidade da bar
reira. e desde segunda-feira
está abrigada na casa de,uma

amiga. "Todo mundo está com

medo", diz ainda assustada.Padilha está sem trabalhar há três dias devido à dificuldade de acesso
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Situação de alerta em todo o Vale
Municípios trabalham na recuperação das estradas e para ajudar vítimas da chuva

REGIÃO

CORUPÁ
As administrações munici

pais da região estão deixando a

matemática de lado e focando
a atenção no auxílio às vítimas

da chuva. Em situação genera
lizada de alerta, municípios
como Barra Velha, Schroeder,
Corupá e Massaranduba traba
lham paraminimizar os danos

provocados pelas enchentes e

desabamentos.
Em Schroeder a maior ação

está sendo efetivada pela Assis
tência Social, e Defesa Civil, re
tirando moradores de áreas de
risco. Cerca de 100 casas foram
invadidas pela água e outras J5
estão sob o risco de quedas de
barreiras. Um dos complicado
res nessas situações, indica o

prefeito Felipe Voigt, é a resis

tência de algumas famílias em

deixar o lar. "Contamos com o

auxílio dos bombeiros e quase
temos que apelar para a polí
cia", comenta. Na cidade, uma
casa já foi desmanchada para
não comprometer outras resi
dências e, outra na Rua Adão

Schmidt, deve ser demolida.
Na cidade de Corupá fun

cionários que estavam de fé-

rias foram convocados a re

tornar e trabalhar em horário

cheio, apesar do turno único

na maioria dos setores. O pre
feito Conrado Müller afirma

que toda Secretaria de Obras
está alerta para dar condições
de trabalho à Celesc que reati
va o abastecimento de energia
em parte da cidade e para via
bilizar manutenção de obras,
pontilhões e vias tomadas pelo
barro, o que dificulta o acesso

dos moradores às suas casas.

Um dos maiores problemas
de Massaranduba também é a

falta de energia, afetando o sis
tema de saúde. A corrida agora
é para adquirir um gerador e

instalá-lo no PA. Além disso, mé
dicos moradores de Blumenau
e que atendem em unidades do
interior do município não con

seguem comparecer ao trabalho.
"Estamos concentrando os aten

dimentos no Centro, a procura
está grande", explica o diretor
Marcelo Bini. Moradores de Jara
guá e Blumenau buscam na cida
de amigos e parentes, aumentan
do a demanda local.

FREDERICO CARVALHO

Perdas na agricultura ainda não foram calculadas pela Epagri
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Em Corupá, um dos municípios afetados, prefeito chamou funcionários que estavam em férias para trabalhar

Chuva impede combate a

fungos e plantas daninhas
Apesar de não possuir nú

meros precisos sobre a interfe
rência da chuva na produção
de banana e arroz - principais
culturas do Vale do Itapocu - é
claro para a Epagri que haverá

perdas causadas principalmen
te pela ação de doenças fúngí
cas. O excesso de chuvas, amu
dança brusca de temperatura,
umidade acentuada e luminosi
dade baixa são um prato cheio

para a proliferação de fungos e

dificultam a aplicação de fungi
cidas, adubo ou pesticidas.

"Muita lavoura está debaixo
da água", comenta o engenheiro
agrônomo da Cooperativa Arroz
Juriti, de Corupá, DagwinWach

holz, lembrando que a maioria

está no período de formação de
cacho, fase na qual a planta pre
cisaria demuita luz e calor.

Dos -fungos que afetam a ri

zicultura, o responsável pela
doença bruzoní, o que mais se

aproveitado clima propício. O

engenheiro lamenta a impossibi
lidade de combate à praga e pre
vê que a queda na expectativa de
produção é certa.

Para o engenheiro o que resta
no momento é observar os estra

gos e trabalhar ações paliativas,
como adubação forçada e aplica
ção de fungicidas mais efetivos.
Aos que estão com o arroz empe
ríodo inicial de desenvolvimento
a solução sugerida é o replantio,
que resultaria num gasto extra

por hectare de R$ 500 aR$ 1.000
- consíderando gastos com a se

mente, equipamento e mão de
obra.

Na bananicultura os resulta
dos esperados na safra de 2008

pela Epagri baseiam-se nas esti
mativas do IBGE de 707,7 mil to

neladas, 7,88% acima dos regis
tros do ano passado. Para o arroz
a previsão do Instituto era de um
aumento de 6,93%.

Sol aparece no

final do mês
Nebulosidade, breves apa

rições do sol e pouca chuva são
as previsões mais animadoras
do Ciram/Epagri para os próxi
mos cinco dias. A longo prazo,
gráficos do Centro de Previsão

de Tempo e Estudos Climáticos

(Cpetc) doMinistério daCiência
e Tecnologia, apontamprecipita
ções elevadas no final daprimei
ra semana de dezembro - do dia
5 ao 8 -, mas de acordo com o

meteorologista da Epagri, Daniel
Calearo estimativas tão distantes
têm apenas 50% de acerto.

"Existe a possibilidade da

chegada de uma frente fria e

baixapressão, além disso é com

plicado apresentar um posicio
namento". Segundo o meteoro

logista anunciar números sobre
a chuva seria criarum alarde em

vão, as certezas ficam por conta
do que foi levantado e previsões
mais próximas que apontam
pouca chuva para SC e influên
cia de sistemas instáveis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



!.Ti. O CORREIO DO POVO
� QUINTA-FEIRA. 27 DE NOVEMBRO DE 2008

CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Filosofando com
nossos botões...

Acabo de lembrar as noites em que eu e um

amigo saíamos da faculdade no maior papo. O ca

minho para casa me parecia tão curto e rápido. Não
dava tempo de conversar o suficiente, sempre ficava

algum assunto perdido pela rua. Ao chegar à porta
ria do apartamento dividido com outras garotas em

igualdade de situação, na dureza sem fim, nós ainda
permanecíamos 30 minutos tentando a despedida.

Apesar de o Bernardo me chamar de Gema, ao
invés de Clara, toda vez que quer me irritar, gosto
muito dele. Pena não nos encontrarmos mais tão fre

qüentemente hoje em dia. Eu aqui, ele lá. A profissão
levou cada um para um canto diferente. Os momen
tos de filosofagem, como brincávamos só para deixar
a amiga estudante de Língua Portuguesa embriagada

, de tanta raiva, agora acontecem por e-mail.
Dias atrás inventei de mexer na papelada da fa

culdade. Procurava comentários da época sobre um
tema do qual resolvi escrever artigos para o jornal
mais lido da cidade e, por isso, tinha de me prepa
rar, organizar argumentos. Dentro da caixa de provas,
trabalhos e afins, achei o bloquinho de anotações
que usávamos para nos comunicar durante as aulas

� professores que não aceitavam bate-papo sussur

rados e paralelos. Na última página, encontrei uma
brincadeira minha, do Bernardo e da Beatriz. Ela

completava a turma, hoje tenta semanter na profis
são é não énlouquecer por C&� da busca incessante

pelo companheiro ideal.
'

Bom, no bloquinho anotamos todas as perguntas
que permeavam as nossas 'cabeças desde crianças e

ainda não haviam sido respondidas com exatidão,
embora os anos passassem. Passei aquele dia todo fi
losofando acerca dela e acabei descobrindo algo nada
surpreendente: a grande maioria delas continuava

sem respostas permanentes. Foi aí que mandei tudo

para a Bya e para o Bernardo:
- Por que a rosa tem o nome de rosa e não de aba

jur, por exemplo?
- Por que quem tem dez filhos é visto como normal

e quem não quer ter filhos é visto como anormal?
- Por que a mulher não "pode" dirigir bem e o

homem não "pode" querer cozinhar, lavar, passar e
limpar a casa bem e sempre?

- Por que todas as mulheres devem estar bronze
adas no verão?

- Por que chamar alguém de branquelo no meio

da rua não é preconceito e chamar alguém de preto é?
- Por que todos nós temos um momento da vida

no qual gostamos de quem não gosta de nós?
- Por que queremos crescer logo quando somos

crianças?
- Por que roqueiros tatuados são vistos como ba

derneiros insensíveis mesmo não o sendo?
- Será que toda criança pensa como as do filme

"Olha quem está falando"?
Os dois me reenviaram o e-mail bem do jeito que

remeti a eles e rimos à beça, aiai ...estou até com abar

riga doendo ...

.kellyerdmann@gmail.com

NOVELAS

VARIEDADES--------�

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine ShaRping 1
• 007 - Ouotum Of Solace ([êg)
(14h30, 16h40, 19h, 21 hI O - todos os dias)

Cine Shopping 2 L' ••
'

Amigos, Amigos, Mulhere�ô parte (Legf
(17h - seg, ter) (15h, 17h - quo, qui, sex. sob, dom)
• As Duos Faces do lei (leg)------,
(19hl0, 21 ��g -todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Noites de Tormenta (Leg) (15h - quo, qui, sex,
sábado, dom) (17h -todos os dias)

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

,tt' :'

'. Cine Cidade i
• Os Mosconoutas (Dub) (15h - qua, sob, dam)

• Cine Cidade 3
• Corrida Mortal (leg) (15h .:t1seg, ter. qQi; sex)
(17h, 19h,21 h - todos os dias)
• Cine Mueller 1
s. Os Estranhos (leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 21 h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Ensaio Sohfe, o Cegueira (leg)
(14hI5, 19h-todososdiosl�:�
• Jogos MortQis V (leg)

.

(16h45, 21 h30 -todos os dias)

..... �':'-I." • .,r

<'

Confissões sob
muita tortura

Jimmy Vaughn é contratado pelo mis
terioso e "invisível" chefe do crime Ziggy
poro obter uma confissõo por meio de
torturo. Jimmy lembro o ritual que pas
sou poro fazer porte do grupo de Ziggy e

demonstro isso. Mos Jimmy no verdade
não é quem ele aparento ser.

Coisas a fazer
antes de morrer
Tessa é uma menino de 16 anos que

tem uma doença incurável. Diante de seu

destino, elo organizo uma listo com o que
gostaria de fazer antes de sua morte e

parte em busca de realizá-lo: se apaixo
nar, ter a primeira relação sexual, dirigir
escondida, roubar coisas numa loja, viver
o tempo que resta. Um temo doloroso,
passado com leveza.

NEGÓCIO DA tHINA
Flor de lys nõo consegue sair do escola. Heitor
nõo volto 00 armarinho pro trator do reformo
do Rosa Graxo. Os funcionórios do EI Choporrito
descobrem que Heitor estó desaparecido. Evan
dro diz para Motilde que Celeste nõo é mulher

poro Diego casar. Elo o aconselho o nõo interfe
rir Edmar diz à luli que avisou o polícia sobre o

desaparecimento de Heitor. Augusto diz o Júlio

que nõo conseguiu dormir por causo do barulho

que veio do apartamento de Suzete.lívio procu
ro Suzete e revelo que Heitor sumiu.

TRÊS IRMÃS
Começo o casamento de Alma e Galvõo. Duda
diz o Morino que vai se entregar A noivo vai

responder quando Sueli se manifesto. Alma
se desespero. Começo uma grande confusõo e

lózoro tiro Alma dali. Violeta pede o Suzana

que apareço no suo coso poro conversarem.

Allredõo e luiz Roberto perguntam o Baltazar
sobre os pedras enterradas no cavo de Au

gusto. O coveiro diz que os pedras estõo nos

areias do Praia Azul, quando Sóvio e Glauco

chegam. No cosarõo dos Áquilo, Violeta diz o

Suzana que é suo mõe.

A FAVORITA
lora e Gonçalo ficam felizes com o volto de seu

Pedro, enquanto Floro dislorço. Holley explode
e termina tudo call] a _l)omorodo. Halley chego
péssimo em coso e se deparo com Donotela. Do
notela comento com Zé Bob estar preocupada
com o rompimento de lora e Holley. Floro mon

do Silveirinho ficar atento à Cilene, poro elo
nõo contar que lora é filho de Dodi. Cilene tenta
consolar Halley, que c'hora preocupado por nõo

po�er mais proteger lora de Floro. Halley acusa
Cilene pelo morte de suo mõe verdadéira.

OS MUTANTES-
CAMINHOS DO CORAÇÃO ,

Vivione falo paro Teófilo que empurr�u Erico em

legítimo defeso. Teófilo acuso Vivione de motor

Érico. Ângelo chomó o médico. Ferraz atiro em

Rodóllo. Ferraz diz que estó se vingando por ter
sido mordido. Rodollo morre. Bianco tento ata

car Simone e Newton. Simone espirro spray de

pimenta nos olhos de Bianco. Bianco fico sem

enxergar e tento olconçó-Ios pelo suo audiçõo
apurado. Dróculo e Bram sobrevoam Sõo Paulo
com Joõo e falam poro ele que existem muitos

vantagens em ser um vampiro.

CHAMAS DA VIDA
Demorô diz que achava que Margoreth tivesse
morrido. Morgareth diz que o culpado loi o

padrasto. Ele dísse que Demorô tinha morrido
e elo acreditou. Arlete diz que adorou ter ido
à feijoada. Carolina ligo para Arlete. Ivonete
diz para Suelen que Pedro vai voltar poro elo.
Suelen diz que Carolina estó lora. Vivi diz poro
Pedro que quando melhorar quer dor uma pa
lestro sobre segurança no interneI. Demoro diz

que saiu de coso porque apanhava do padrasto
e foi morar com outros garotos em um viaduto.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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Cenas da Itália
na nova novela
As primeiros cenas da nova novela de
louro César Muniz, na Record, foram
gravadas na cidade de Palermo, na
Itália. Os atores Miriam Freeland,
Tuca Andrada, Gabriel Braga Nunes,
Daniello Galli e Nicolo Siri partici
param das cenas, que contam com o

direção geral de Ignácio Coqueiro. A
atração, com o nome provisório de
"Vendetta", tem estréia prevista
paro o ·início do ano que vem.

Atriz grávida
do quarto filho
A revisto norte-americano In Touch

Weekly afirmo que o atriz Angelina
Jolle. espero seu quarto filho bioló

gico e não pára de falar sobre isso
com os amigos. Ouem não estaria
feliz com o notícia do novo bebê é
o pai, Brad Pitt, que acredito que
eles deviam esperar um tempo poro
ter outro. Os representantes de Brad
Pitt e Angelina Jolie não confirma
ram ou negaram o gravidez.

Ex de Copola tem
um ataque de raiva
Com raiva de Copola por causo da

separação, lolanda tenta atingi-
lo, acabando com o biblioteca, no
frente do filho Cida e do genro Átila.
Ouando o ex chego e vê o cena, diz

que aquilo é patrimônio de Triunfo.
Elo responde que não vai impedir os
livros de circularem e, descontrola
do, começo o atirá-los poro o povo.
Copola fico arrasado. A cena vai 00
ar no sábado em A Favorita.

SUDOKU
Vejom a corip.ho de sapeco

�!;do TIgor! Elçf(�m cinco meses

e está esperando poro sef
adotodo no Ajopro. Telefone
poro contato: 91230657

(dos 16h osi'20h).

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

repelir números em cada linho e cada coluna. Tombém
nõo se pode repelir números em coda quodrodo de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

SOLuçÃO"
Muitos nuvens com aberturas de sol e condições
de-chuva isolado o qualquer hora do dia.

.Algumas regiÕes seguem com tempo firme e

predomínio de �ol. Temperatura mais elevado.
� Fases da lua

MINGUANTECHEIA

20111

NOVA CRESCENTE

1/11 � '5/11 13/11

HOJE

MIN: 18° C
MÁX: 2'5° C
Nublado com pancadas

SEXTA

fy1í.N:17C�·MAX:24°C�
N\1blado

SÁBADO

6Mí�: 17° C '.
.

MAX: f6°C
. Sol com nuvens

_I ÁRIES

�� (20/3 o 20/4)
Vida social e pro-

� l fissional em alto.
Nesta fase, que se

estende durante todo o semana

você pode contar com o colheita
de alguns frutos importantes.
Pode comemorar os esforços em
preendidos e sempre se esforçar
poro conseguir mais.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Com o pàssagem
de Mercúrio em

Sagitário.você está

passando por uma ótimo fase
paro resolver pendências ligadas
o relacionamentos familiares e
domésticos. Muitos acordos po
dem aparecer e dor certo, sejam
eles comerciais ou pessoais.

L� LEÃO

�;J (2217 o 2218)
:. ') Nesta fase você

...., Uo--; deve olhar com
mais carinho poro

suo criança interior. Faço coisas

que você gosto, com pessoas
especiais. Apesar do suo pesado
cargo de trabalho e respon
sabilidade, o mundo continuo
girando. Sai e divirto-se mais.

p"
CÂNCER

�.� (21/6 � 21m .

'-';"_'.-;:" Se voce conseguir
: 'deixar o trabalho

um pouco de lodo.
O amor promete grandes reali
zações. Você não pode esquecer
que, apesar de muitas coisas
ainda precisarem de solução, o
vida continuo. Não fique se preo
cupando com coisas passadas.

rrr
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Você esta entrando
em uma fase em

que situações foro
de seu controle podem aparecer.
N(io se alteree procure reS!l)fer
uma coisa de cada vez. Não
deixe que os emoções confusos
atrapalhem ações que devem ser

tomados racionalmente.

TOURO
(21/4 o 20/5) .

Um novo ciclo de
mais colmo e satis

fação inicio e você

agora pode relaxar um pouco
mais. O que você deveria ter
feito, já fez, agora deve deixar
a vida te guiar. Época boa poro
o amor e os relacionamentos.

Emoções à flor da pele.

#
LIBRA

.

(23/9 a 22110)
Não d?ixe que o

preguiça tome
conto de você.

Mexo-se! Procure fazer logo o

que deve fazer e não deixe os

coisas poro depois. Fase familiar
e doméstico posso por ótimos
momentos, com possibilidades
de mudanças no suo residência.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Mantenho o controle
sobre suo impulsi
vidade. O momento

pede equilíbrio e
comedimento. Não gostemais do
que o necessário. pois existe forte
tendência pro que você passe dos
limites. fase de reavaliação de
valores cristalizados.

DOMINGO

MíN: 17° C
MÁX: 26° C
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(2211.1 021/12)
Fase de grande es-

.

tímulo, motivação
e sucesso. No

.

trabalho as coisas estão muito
bem. Continue investindo todos
as fichas em suo vida profissio
nal. Até no final deste ano você

começa uma fase onde o foco será

ambição em todos os seto"llS.

CAPRICÓRNIO .

(22/12 o 20/1)
� Os bons fluidos de

Vênus e Júpiter
ainda em seu signo

promovem uma ótimo fase poro o

amor e os finanças. Procure olhar
mais poro os lodos, seu amor pode
estar por aí. Cuide dos setores que
ainda pedem atenção até o inicio
de2009.
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ANIVERSÁRIOS

27/11
Adriane Bisewski
Alcides E. Bacca
Aline dos S. Wennski
André R. Vieira
Andréia L Rodrigues
Camila Engelmann
Cristiane Schroeder
Débora V. Pereira
Doralice 1. Bartel
Eduatdo J.Welter
Eufrida Gurll
lrines Rafael de Souza
Jackson Beswoski
Jair Rumos

.,

Janete W. Pedri
Jean Guilhenne Konell
João Rosa de Oliveira
Leila Aparecida ao Silva
Léo Ber Kembrock
Leopoldo Behling
Luciane Telles
Maiquel Machado
Marcia t de Oliveira
Patrick Sell
Pedrõl!Ferreira
Renato R. Rehnke
Rosalina Anhaia
Sandra Regina fi(Unco Baaf�
Santana A. Ferreira "Ni:�!
Simone Aparecida K: de Souza
Sirléia Wolter
Tecla j. Lemke
Terezil10 Scholinskf
Yan Carlo Monteiro

DIVIRTA-SE

Separação .

Dois pescadores estão à beiro do rio
bebendo uma cerveja geladilíha e ob
servando com atenção o bóio, quando
um delesdiz:'

'

- Jorge, eu acho que vou me separar
do minha mulher, já faz três meses

que ela não falo comigo! Chego em
cas� ela nem olho poro mim, vamos
dormir nem me dá boa noite...
O outro, após refletir uns momentos,
Ibe diz: '

- Pense bem, pense muito bem
Alberto, porque hoje em dia é muito
difícil encontrar uma mulher tão boa
assim!!!

AOUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Cuide bem de seu

coração e mante
nho o racionali

dade, vá com colmo nesse setor.
Não se entregue o qualquer
espécie de sedução. O amor pos
so por uma fase de reavaliação e

por isso deve se manter flexível,
mos não totalmente entregue.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Ótimo fase profis
,..,� sional e social. No

trabalho os coisas
continuam melhorando. O suces

so está garantido depois de anos

de luto. O amor pede um olhar
mais brando e calmo. Se estiver
só, é possível que encontre seu

amor entre amigos.
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DOAÇÕES
Comunicado

urgente
o grupo de voluntários e us enti

dades, que atuam em favor das vítimas
dos chuvas, em Jaraguá do Sul, soli
citam o doação dos seguintes itens:

sol, água mineral em embalagens de
5 litros, farinha de milho e de man

dioca, açúcar, arroz. O Centro Empre
sorial também colocou à disposição
uma conta poro depósito em dinheiro.
O vaiar será utilizado para compras de
materiais e alimentos. Os depósitos
devem ser feitos poro: Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul), Ban
co do Brasil, Agência 0405-7, Conto
Corrente 5388-0. O comprovante do
depósito deve ser enviado via fax (47)
3275-7001 ou pelo e-mail coordena

cao@cejas.com.br. Informações, com

Giordani Weller. através do telefone
(47) 3275-7023.

11'CONFRATERNIZAÇÃO

Jantar
cancelado

O jantar de confraternização, dos
associados, núcleos setoriais e dire
torias Acijs e Apevi, foi cancelado. O
evento estava agendado paro hoje,
qulnta-lelm, às 19h, no Associação
Recreativo do Malwee. A causo do can
cel menta é o chuva. Aqueles que já
efetuaram o pagamento do credencial
devem solicitar o reembolso, através
do telefone 3275-7033 ou pelo e-mail

eventos@acijs.com.br.

ARTE

Piano a 4 mãos,
na Scar

Hoje, na Scar (Sociedade Cultura Artís
tico), de Jaraguá do Sul, Piano o 4 mãos.
A noite clássico será com duo de piano
o quatro mãos. A partir dos 20h30, o

espetáculo vai reunir no palco os pianis
tas Felipe Kreiling e Talita Martins, com
apresentação de peças de Mozart, Debus
Si Schubert Poulenc e Ronaldo Miranda.
Os valores dos ingressos são de R$ 5 e R$
10. Informações no Bilheteria do Centro
Cultural ou pelo telefone (47) 3275-2477.

LOTERIA

CONCURSO N° 1983

24 - 26 - 38 - 41 - 80

CONCURSO N° 712

Primeiro Sorteie
11 - 13 - 21 - 30 - 36 � 39

Segundo Sorteio
03 - 06 - 11 - 11 .... 39 - 44

VITRINE----------

SOLIDARIEDADE

"Campa��� Juízes Solidários" é o temo do trabalho promovido pelo
Anamatra (ASSOciação;Nacional dos Magistrados do Justiça do Trabalho) e aI
Associação dos Magistrados do 12° Região (Amatra 12). O objetivo é ajudar
os vítimas dos chuvas. Os interessados devem fa�er as doações em dinhei
ro nos contos: Banco do BrosH, Agência: 4200-5, Conto-Corrente: 5010-5,
CNPJ: 00.536.110/0001-72, TItular: Juízes Solidários ou Coixa Econômica

Federal; Agência: 2375 - Operação: 013, Conto-Corrente: 1000-3, CNPJ:
76.556.992/0001-08, Titular: Associação dos Magistrados do 12° Região
- Aplatra 12 ..0 montante arrecadado será poro comprar IDantimentps, aga
salhos e bens de primeira necessidade poro as vítimas dasenchentes.

EDITAL :;"lm;<;�:

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC I",,,,.;
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro do Registro de Imóveis da Comarca .F"
de Jaraguá do Sul/ SC, lama público pelo presente edital, TERRANOVA IMOVEIS LTDA, '

CNPJ sob n° 01.142.277/0001-11, estabelecida na Rua 9-25 de Julho n° 1.400, Bairro Vila

Nova, nesta cidade, requercom 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 1155-Alvin Flohr, Bairro Amizade, perimetro urbano de Jaraguá do SuUSC,
abaixo caraclerizado, aprovado pela Prefe�ura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, 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 297.585,57m2, sendo constituido 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, ,�.683- centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAGuA DO SUL, 20 DE NOVEMBRO DE 2008.

AOFICIALA

EDITAL
P��K��Wo�u?..o.<': .;N'x;;.u, DOSUL::.C.

"""""''''Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC

ISA MARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca

de Jaraguá do Sul/ SC, torna público pelo presente edital, que AMAURI

INACIO DOROW, CI RG n° 1.261.903-5-SESP-SC, CPF n° 501.381.549-53

e sua esposa TANIA NIGIA DOROW, CI RG n° 15/R-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 n° 134 Bairro Czerniewicz, nesta cida

de, requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas

Ruas 1249-Sem Nome e 1250-Sem Nome, Bairro Rau, perímetro urbano de Jaraguá 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 responsável técnico, o técnico em agrimensura Antonio Cartas 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 constituído de 37(trinta e sete) parcelas, A.U.P.E., sistema viário e remanescentes.

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

Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAGUA DO SUL, 20 DE NOVEMBRO DE 2008.
.
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PREFEITURAMUNICIPAL DE GUARAMIRIM - SC

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

EXTRATO CONTRATUAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim; Contratada: Cons
trutora Gomes e Gomes Ltda; Objeto: Ampliação de Rede de Abas

tecimento de Água; Valor: R$ 408_784,18 (quatrocentos e oito mil e

setecentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos); Vigência:
Início: 25/11/2008 - Vigência: Início: 31/01/2008; Licitação: Tomada
de Preço pi Obras e Serviços de Engenharia. Guaramirim (SC), 27

de Novembro de 2008.

MARIO SERGIO PEIXER
PREFEITO MUNICIPAL

SESI

Arrecadação
Por conta dos problemas cousodos

pelo excesso dos chuvas, o Sesi Recebe ali
mentos não perecíveis, roupas e artigos de
higiene pessoal para encaminhar às pes
soas atingidos pelas enchentes. Os pos
tos de coleto são todos as Farmácias do
Sesi espalhados pelo Estado. As doações
serão repassadas às unidades do Defeso
Civil de cada município.

FECAM

Solicitação de ajuda
A Fecom solicito ajudo para os famílias

atingidas pelo chuva. O pedido foi feito às

associações dos municípios cotarinenses

para organizar o coleto de doações no re

gião e mobilizar os cidades na componho
de arrecodação de donativos. Informações
através do telefone (48)3221- 8816.

CEFET

Doações em
dinheiro

o Cefet (Centro Federal de Edu

cação Tecnológico de Santo Cata
rina) lançou o componho nacional

para arrecadar doações de roupas
e alimentos não perecíveis para ns

vítimas dos incidentes causados

pelos fortes chuvas em Santa Cata
rina. As doações em dinheiro devem
ser feitos poro o Fundo Estadual
do Defeso Civil (Banco do Brasil,
agência 3582-3, conto corrente nO

80.000-7). Todos os recursos arreca

dados vão ser utilizados no compra
de mantimentos paro os desaloja
dos. Informações pelo telefone (48)
3271-1400. O Cefet, em Jaraguá do

Sul, fico no avenida Getúlio Vargas,
nO 830, no Centro. A unidade será o

posto de arrecadação. O número do
entidade é (47) 3275-0911.

VESTIBULAR
Modalidade de Ensino a Distância

Duração de 2 a 3,5 anos

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

Informações:
Grupo Uninter
4732761268

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

Data da Prova: 07 de dezembro de 2008

EDITAL

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/ SC, toma 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 6.515f77, 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, perimetro
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

PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2008

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

AVISO DE ALTERAÇÃO

A Fundação Municipal de Esportes de Jaraquá do Sul, através do Presidente, torna

público para conhecimento dos interessados no Pregão Presencial 24/2008, que por
motivo de declaração de situação anormal caracterizada como situação de emer

gência no Estado de Santa Catarina e no Município de Jaraguá do Sul, conforme
Decreto nO 6.524/2008, está transferíndo a data para Visita Tecnica e entrega e aber

tura dos envelopes conforme segue: DATA PARA VISITA TÉCNICA: Somente no

dia 04/12/2008, as 09 horas. Agendar visita com o EngO Civil Sr. Marcus Alessi, na
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita a Rua Waltér Marquardt, nO 1.111, bairro:

Barra do Rio Molha, ou pelo telefone (47) 2106-8244/ 9922-0071. DATA, HORA e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 12:30 horas do dia 05 de dezem-
. bro de 2008, na Coordenadoria Administrativa da Fundação Municipal de Esportes
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Gustavo Hagedorn, nO 636 (Arena Multiuso Jaraguá),
bairro: Nova Brasília. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 13

horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria Administrativa.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de novembro de 2008.

JEAN CARLO LEUTPRECHT

Presidente Fundação Municipal de Esportes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------SOCIAL

LI NUM JORNAL
Olha só. Quem disse que sutiãs são apenas para mulheres? No Japão, um
dos produtos mais vendidos em uma loja on-line de lingeries é o sutiã para
homens. A Wishroom foi inaugurada há duas semanas e já vendeu mais de
300 peças para o público masculino, ao preço de USS 30 cada. O estabele
cimento também comercializo calcinhas para homens, além das tradicionais
confeccionadas para mulheres. O sutiã está disponível nas cores preta, rosa e

branco, mas não é de fácil aceitação para todos os homens. Bem, esse sutiã
pode até ser usado por "homens" despeitados. Aqui em Jaraguá, segundo o

que comentam, o meu querido amigo "lelüo" acessou o site e encomendou

um tamanho GG. Será?

,

SOSJARAGUA
Amigos continuem enviando mantimentos poro os

desobrigados do enchente. O local mais apropriado poro

entrego é o Arena Joroguá. Produtos de limpeza, águo e

leite sõo prioridade nesse momento. Por favor, ajudem!
Como escreveu minha amigo Daisy Ribeiro, no suo página
do orkut: "Quem está isento de tonto tragédia, está
também capacitado o ajudar". Doe-se!

• Falha nossa!!! Quem está feste

jando idade nova com mega festa
no próximo dia 12 de dezembro,
em Florianópolis, é a herdeira do

grupo Weg, Clico Voigt e não Clico

,, Werninghaus como registrei ontem
É possível descobrir na coluna.

mais sobre uma pessoa numa • O tempo passa rápido mesmo. Pa-

hora de brincadeira do que rece que foi ontem que o empresário
num ano de conversa "

Roberto Breithaupt, diretor do grupo

PLATÃO Breithaupt, foi capa da primeira edi-

ção da revista Nossa. Mas na verdade

já se passaram 10 anos.

• O jornalista da 105FM, Jailson

Angeli, já está com as malas pron
tas para curtir as férias de final de
ano em Porto Seguro, na Bahia.

• Recebi convite do amigo OJ Pau

lico, para curtir hoje à noite na

Estação do Tempo, um encontro

regado a muita conversa. Fora, é

clero, muitas loiras geladas.

.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a amiga Thais Ger
mano. Ela sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das melhores novida
des do mundo teen. Valeu mesmo!

NIVER DO VELOSO
Hoje o telefone do meu queridíssimo ami

go Silvio Veloso; da Contato Coli Center,
certamente estará ocupado a cada minuto.
Pois nesta quinta-feira, o boa gente bate as
taças e faz tim-tim. Parabéns irmão e que
sejas plenamente feliz.

ROMANCE
Chegou no meu e-mail: o dentista
"benitén" João Carlos Marcatto Filho
andou circulando pela night com uma

bonita gata loira. Pelo que se fala, tem
romance no ar. A sedutora, uma join
villense, parece ter flechado o coração
do rapaz! Quem viver, verá.

NAS RODAS

• O empresário Valério Junkes, da
Vê Mais, prepara os quitutes para co

memorar no sábado a idade nova.

• No próximo dia 5 de dezembro, na
Flora & Botequim, com parte da ren

da revertida em prol dos atingidos
pela enchente, acontecerá mais uma

edição da festa Flora Style.

AGENDEM
O promoter Neni Junkes traz para
mega show em Jaraguá, no pró
ximo dia 17 dezembro no London
Pub com tema ecologicamente cor
reto, a banda Queen.

As bonitonos Any Bochélo e Moyoro Coelho,
no Festa de 10 anos do revisto Nosso

CASAMENTO
No sábado, dia 29, quem troca alianças na mão esquerda com

a bonita Arelí Mariza Kopsch é o presidente da Sociedade Ami

zade, José Augusto Demarchi. A cerimônia será na Capela São

João, em Jaraguá.

Paulo Mottos, este colunista, Lio Tironi e Joilson Angeli,
no festa de 10 anos do revisto Nosso no London Pub

TE CONTEI!
.Acesse hoje o site www.

moagoncalves.com.br e confira
o vídeo da Festa de 10 Anos da
Revisto Nossa, no london Pub.

• Tem novo par na geração in
ternet. O "gato bonito" Mauricio
Lins de Brito e a lindinha Karla
Tereza Nora vivem fase de grude
total e pgrece qUe vai rolar namo
ro firme.

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai poro o

amigo e gente do bem Giorgio
Rodrigo de Souza. Ele está o mil
com o novo endereço de sua empre
sa Destrorned, que fica agora, no
Ruo Frontisco Fischer, 90, 00 lodo
do Javel. Bolo Bronco, garoto!

• Já circulam carros com adesi
vos com uma frase assustadora:
"Collor voltaró em 2010". Seró?

• Fabrício Peçonha e Sandrinho
serão os'DJs que farão os esque
letos do moçada balançarem,
qfsta sexto-feira, no Bierbude.
'fi'

• A minha amigo Dulce Mathias
deu um t�mpo de Curitiba. Elo
voltou para trabalhar na Bebber
Calçados, aqui naterrinha.

• Por favor gentl�iNãO ousem
esquecer de ligar poro o minha
querida amigo, o sempre bonito
na Foby Ewald Saad. Pois hoje é o

.

dela receber omerecido coro

parabens. Mil vivos anüga.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I!l O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2008

Ouinto-feira, 27 denovembro
- london Pub: tem show de pagode com grupo Kibellezo comemorando no

cosa seus 11 anos de bando. Acessos: RS 5,00 femi nino e RS 1. 0,00
masculino. cobrados o partir dos 22h�0 ópenas para área interna, sendo o

deck da cosa com acesso livre.
- Choperio Bierbude: música 00 vivo com Renata e Gibson., Início às 21

h
do Tempo: discotecagem de hits de época programada com DJ

Paulica. Acesso: R$ 3,00 feminino e R$ 8,00 masculino - cobrados o partir
dos 21 heres.
- Momma Club: em Pomerode, apresentação dos duplos Qrlando & Odair e
Mazzo e Gabriel, cem repertório sertanejo universitário. �cesso: feminino
free e masculino R$ 5,00.lníc;0 às23 heres,

Sexto-feira, 28 de novembro
· london Pub: show com banda Forenight, repertório rock e pop-rock.
Ace S 10;00 feminino e RS 15,00 masculino, cobrados a partir dos
22 nas para área interno, sendo o deck da casa com àcesso livre.

'

· Choperia Bierbude: traz para o palco dois grandes nomes da cena

eletrônico nacional, os DJs Fabrício Peçonha e Son Schwartz (também
conhecido como Son,drinho). Responsáyel p,elo warm-up está o OJ Deivid
Rousisse. Acesso: R$ 10,00 feminino e RS 15,00 masculino. Início às 22
horas.
- Estação do Tempo: música 00 vivo com bando lady Murphy, trazendo
clássicos do rock para- o polca da CaslLAcesso: RS 8,00 feminino e R$l2,OO
masculino· cobrodoso partir das21 horas.
- Chopperio Avenida: em Guaramirim, apresenta Renoto e Cio em formato
a os:1/olores não divulgados: Início às 23 horas.

s: em Indoiol, promove o bolada 20 Super Tops, Com

opresentóçóo dos DJ$ Fernando Christoff e Carlos Fuse. Acessos: valores niío

divulgados.lnício às 23 horas.

Sébedo, 29 de novembro
-london Pub: aberto para happybour a partir des 17h30, apresento II noite
Bolada tondon, com DJ Kika Melo, de Baln�ório Combqtiú. Acessos� R$
'0,00 feminino e R�J 5,00 masculino, cobrados o partir das 22h30 apenas
para 1Í(�a interna, sendo o deckdgcasa com acesso livre.
• Chopeda Bierbude: músicQ ao.vivo com boMa Tribo dQ Lua. Início às 21
horas.

. . '.", <k.N '�i"
- Estação da Tempo: discotecagem de hits de' época até meio-noite com o

residente OJ Odaill' após, repertório de house music. Acess� RS 5,00
teminlllo eR$lO,Q.�;masculino· cobrados o partirdasnhotas.
- Momma Club: empomerode, apresento Fe$ta do Tequila, com DJsJohnny e
Oliver. mais pagodecom grupo Intuisamba no segundo piso. Acesso: s

ados. I ni!liQ às 23 horas.
�,

- ,,-'!>;',\:i

go,'30 de novembro
- london Pub: abe happy hour II po,rtirdlls 16h, apresento à

espéçial sertonej dupla Rodolfo 8. Ravet-Acessos: R$ 5;00 femi
RS 10,00 masculino; cobrados q partir das 20h apenas para área interna,
sendo o deck do casa com acesso Ii�re.
- Esta d� Tempo: pagode ao)�iv� .? pnrtir �,9S J9 hora o: R

f e RS 8.00masculino. . :/
•

· Chopperio Avenida: em Guoromirim, apresenta o conjunto 4Ever MPB.

Acess�: valor ulgados.ln í.cio às 18 horas.

CONTATOS:
C m.1l hoppeJ.io .....• A�.enipa:
c ioove com. 373 7; cho'ô.ii.o Bierbª({e:
bierbude.com.br au 32751686; Estação doTempo: 3376 4822; london Pub:
3055OOD5;Mo lub: momnra,com.br.

i'��; i
o_ i\:"

r.3@poracaso.com

VARIEDADES---------

MÚSICA

Uma miscelânea de

sotaques no Femusc
Festival divulga panorama da edição 2009
JARAGUÁ DO SUL

Se a histórica Torre de
Babel fosse musicada, po
deria encontrar uma versão
modernizada em Jaraguá do
Sul. O nome, no entanto,
seria alterado para Femusc

(Festival de Música de San
ta Catarina). Faltando pouco
mais de um mês para dar a

largada da quarta edição, o

evento já garante uma mis
celânea de sotaques e pro
cedências.

Segundo dados divulga
dos pela organização, 502
instrumentistas estão ma

triculados e outros 237 per
manecem na lista de espera
torcendo por desistências.
Entre os que garantiram a

participação, a mistura é

gigante. Para começar, são
327 homens e 174 mulhe
res. Grande parte deles tem

mais de 18 anos e sai de
diferentes partes do Brasil
diretamente para o Centro

m
Cultural da Scar. Entre os

" 18 estados presentes na lis

tagem o com maior repre
sentação é São Paulo, sendo
seguido, meio de longe, pelo
Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Rio de Janeiro.
Pernambuco, Tocantins e

Mato Grosso do Sul habitam
a extremidade oposta.

Além disso, o festival
ainda está à frente de outra

estatística significativa. Em
2009, cerca de 60 orques
tras e instituições devem

integrar o programa profis
sional do Femusc, o único
do país a oferecer curso de
reciclagem específico aos

músicos experientes.
Os instrumentistas che

gam a Jaraguá do Sul no dia
25 de janeiro para a mara

tona de estudos que segue
até sete de fevereiro. Parale
lo ao evento, ainda aconte

cem os encontros de Bandas
Catarinenses, Oboístas e

Fagotistas, Harpistas, o Fe
muskinho e o Simpósio de

Educação Musical.

KELLY ERDMANN

Além de aprendizado, Femusc ainda dá oportunidade de intercâmbio cultural

\;jIAIO-lt'»O
jfEMUSC,200!
Alunos motrictlados: 502
Alunos em listo de espere; 237

• PROCEDÊNCIA DOS ALUNOS
POR ESTADO BRASILEIRO

r

• DISTRIBUIÇÃO POR SEXO

�IIJQ"l. "","",,,,,,,"-\+""":,"',,�,:d',-',,_,--,,"'�':
Mulheres··

.

• PROCEDÊNCIA DOS ALUNOS
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Jogadores da Malwee
em mais 2 amistosos
Brasil enfrenta a Venezuela em dois jogos

SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL

JARAGUÁ DO SUL

Cinco jogadores da Malwee
foram confirmados para os

dois amistosos da Seleção Bra
sileira de Futsal, nos dias 30 e

31 de novembro (próximos
domingo e segunda-feira). Os

goleiros Tiago e Franklin, 0-

fixo Leco, o ala Arí e o pivô
Lenísio devem viajar hoje para
o interior paulista, onde acon

tecerão os jogos. A princípio
os atletas do time jaraguaense
se apresentariam depois dos

Jogos Abertos, mas com o can

celamento da competição, eles
viajam antes.

Mesmo não tendo divul

gado oficialmente até o fim
da tarde de ontem, a Confe

deração Brasileira de Futsal
informou da convocação para
o time jaraguaense. Depois do
título mundial, a seleção sen

do solicitada com freqüência
para a realização de amistosos.
Desta vez o adversário será a

Venezuela. Um time desco
nhecido para Leco. "Nunca

joguei contra eles, mas acredi
to que tenham o mesmo estilo
das outras seleções sul-ameri

canas,quetêmjogadoresleves
e habilidosos", comentou.

O técnico brasileiro, PC
de Oliveira, está fazendo uma

renovação no elenco, pensan
do já no próximo Mundial.
E Leco, que vem sendo lem
brando constantemente destas

convocações, se diz feliz com

a oportunidade. "Por ser sem
pre chamado, acho que o PC

gosta do meu estilo de jogo e

FIGUEIRENSE

Rodrigo Fabri

pode ser punido
o opoiodor do Figueirense Rodrigo

Fabri foi denunciado pelo Procuradoria e

vai o julgamento na sexto-feira (28/11)
no STJD. O jogador pode pegar o gancho
de duas a seis partidas, podendo ficar
fora do Brosileirão caso seja apenado,
pela expulsão no jogo contra o Náutico.
Ele vai responder pelo artigo 254 - pra
ticar jogado violenta.

�[il
'"
z

�
'"

,�
""", ü

Leco quer aproveitar todas as chances que tiver na Seleção Brasileira

Malwee segue treinando
Mesmo com dificuldades para

conseguir local poro treinqr, a

Molwee tento manter o rotina no

meio desse caos instalado no re

gião com os fortes chuvas. Ontem
fizeram um treino de manhã no

Porque Malwée. e hoje vã9,flpara

quero fazer o máximo para me
manter no grupo", afirmou.

O primeiro jogo será domin

go, às 10 horas, em Araraquara,

Times fazem

doações em se
o mau tempo que vem causando en

chentes em Santa Cotarina está mobili
zando os times do estado. Depois de o Avaí
anunciar que irá coletar doações pam as

vítimas dos tempomis, o Criciúma adotou
medido semelhnnte. O Tigre tmnsformou a

secretario do clube em um posto de coleta.
A medido visa ajudar os desabrigados pelos
enchentes que assolam o estado.

o Ginásio da Duas Rodos, já libe
rado. O técnico FernondolFerretti
também terá () agravante de não
treinar com o time completo, por
causo da Seleção. Os convocados
devem se reapresentar no Molwee
na próxima terça-feira (2/12).

com transmissão da TV Globo.
Na segunda-feira o confronto
será às 19h15, em Campinas,
ao vivo pela SporTV.

COPASC

Rodada será
nesta noite

A Federação Cotarinense de Futebol
confirmou a realização do última rodada
da Copo SC após dois adiamentos devido
às chuvas. As duas partidos serão nes

ta noite. O Brusque recebe o Avaí B, às
20h30, e guem vencer se classifica para
a final. Em Joinville, o JEC precisa vencer

o Cidade Mui por mais de dois gols para
se garantir na decisão. .

.
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Transferida a final
A chuva adiou também o turno do final do Estadual de futsal
sub-17 feminino, que aconteceria neste fim-de-semono, em Luís
Alves (já que Brusque, que sediaria a etapa, estava sem ginásio).
Segundo o site da Federação Catarinense, as partidas agora serão
nos dias 6 e 7 de dezembro, na Arena de Brusque e o returno
no fim-de-semana seguinte, em Chapecó. O time jaroguaense da
Malwee/Kelme/Restaurante Arweg/Girolla/FME aproveitará paro
recuperar as atletas Carol, Camila e Cândice, as duas primeiras
lesionadas e o outra está com resfriado.

DOWN HILL
Enfrentando muita chuva e muita lama, o atleta de Guaramirim, Edu
ardo Voller dos Santos, conquistou o primeiro lugar na prova de Dõwn
Hill realizada em Schroeder no fim-de-semana. O jovem que compete
pela categoria juvenil é um dos destaques dest� ano nas competições
promovidas pela Federação eatarinense de Mpuntain Bike. Conquis
tou o título em três etapas e um terceiro lugar em um.

XANDE RELEMBRA
Natural de �J�menou, o ala da Malwee, Xonde, é um dos m�,is
ternados com os tragédias causadas pela chuva nos últimos"Hi
Santa Catarina. Em 1983 e 1984, quando morava em Blumenau, teve
sua cosa atingida pela enchente e, no época, censequiu salvar apenas
um televisor. "No época houve o mesmo comoção e o Brasil inteiro
resolveu ajudar", lembrou. De�tq vez ele não sofreu diretamentç, mas
diz que compartilho do sofrimênto dos pessoas desobrigadas. "[sto é
uma experiência de vida muito marcante e difícil", comentou.

SÉRIE B
, O Flameng'o crtiou tanto que na terça-feifO º Rl�sidente da 6qn{i$são

de Arbitragem da CBF, Sérgio Corrêo, disse que'Ó' arbitro Carlos ��gê
nio Simon seria "rebaixado" poro o Série B. E ontem foi confirmado..
O gaúcho apitaró o confronto,.entre Corinthians e o ameaçado Amé
rica-RN, em. Notal, pela Segundona. Mas o árbitro não ocredi.�a em

punição, já que o cachê dele não diminuiu p o. Mos é engríiçado.
Quantos times já chiaram com arbitragem e o iz nado sofreu?

MOVIMENTANDO
O adversário,da Malwee no final do Estadual,�iJoinville, também so

fre com as chuvas paro treinar. Com o cancelamento dos Jasc, a equipe
foró um jogo-treino com a ACE (equipe amadora do cidade) nesta
sexta-feira no Ivan Rodrigues, como formo também de incentivar a

doação voluntária de alimentos aos desobrigados. Só lembrando que
o decisão entre Molwee e Jec será nos dias 8 e 12 de dezembro, com
transmissão dll SporlV.
esporte@ocorreiodopovo.com.br I
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'Malas broncas' surgem na reta final
Grêmio poderia dar ajuda financeira para/o fluminense vencer o São Paulo
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BRASILEIRÃO

RIO DE JANEIRO

As malas brancas circu
Iam pelos bastidores do fute
bol e aguçam o interesse de
muita gente. Ontem foi a vez
do atacante Washington, do

Fluminense, dizer que acei

taria de bom grado um in

centivo financeiro do Grêmio

para derrubar o São Paulo.
"Não precisamos da ajuda de

ninguém para entrar em campo
com vontade de vencer o São
Paulo. Mas se vier um dinheiro
extra neste fim de ano será mui
to bom", disse o centroavante.

Washington, com 20 gols, briga
pela artilharia do Campeonato
Brasileiro. Apesar do tom de

brincadeira, ele admitiu que
a tal da "mala branca" é prá
tica comum no futebol, mas
não contou se já foi benefi
ciado alguma vez pelo pre
sente.

Com ou sem ajuda, a par
tida é encarada como uma fi
nal de campeonato nas Laran

jeiras. O volante Wellington
Monteiro, que ganhou a posi
ção de titular na lateral-direita,
é direto. "Muitos acham que o

Campeonato Brasileiro já aca

bou. Não no que depender da
gente. Vamos a São Paulo em

busca da vitória".

Apesar da tranqüilidade
sensível no ar das Laranjeiras,
o técnico René Simões não

alivia a barra dos jogadores
do Fluminense. Com o time a

um ponto de se ver livre em

definitivo do risco de rebaixa
mento, René realizou um pu
xado treino físico e tático nes

ta quarta-feira, e indicou que
deverá manter contra o São
Paulo a equipe que derrotou o

Internacional, por 2xO, na úl
tima rodada.

ESPORTE----------

Washington revelou que a prática da "mala branca" é comum no futebol e não vê problema nessa situação

Torneio no Catar terá os dois

principais tenistas do mundo
DOHA (CATAR)
A organização do Torneio do

Catar confirmou ontem que o

espanhol Rafael Nadal e o suíço
Roger Federer, os dais primeiros
colocados do ranking mundial,
vão participar da disputa em

2009. A competição, que é re

alizada em Doha, começará no
dia 5 de janeiro.

Assim, o Torneio do Catar

será o primeíro da próxima
temporada com a presença dos

principais tenistas domundo. A
organização também confirmou

que o britânico Andy Murray e

o norte-americanaAndyRoddi
ck vão jogar em Doha.

Disputado em quadras de

cimento, como preparação
para o Aberto da Austrália, o

Torneio do Catar distribuiu

US$ 1 milhão {-aproximada
mente R$ 2,34 milhões). Em
2008, o croata Ivan Ljubicic
foi campeão ao derrotar Andy
Murray par 2 sets a O, com urn

duplo 6/4, na final.
No ano passado, Nadal ini

ciou o ano participando do
Torneio de Chennai, na Índia,
ficando com o vice-campeo
nato. Federer, por sua vez, já
vinha sofrendo de mononucle
ose e optou por disputar jogos
oficiais apenas em Melbourne,
no primeiro Grand Slam da

temporada.
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----------MULHER

REGISTROS
Quando você começa a mexer em coisas velhas, antigas, es
quecidas, encontra um montõo de coisas que já nõo sabe o

que é nem de onde vem! E foi assim, encaixotando as coisas

para a mudança, que dei de cara com um caderninho velho,
amarelado e meio desfolhado. Nõo acreditei e parei para
lê-lo do começo ao fim. lembram dos antigos cadernos de

recordações, que costumávamos fazer no primário ou giná
sio? Esse que estava em minhas mõos, era da minha sétima
série. lembrei do rosto de cada um daqueles nomes. Uma das
minhas melhores amigas à época escreveu: "Um dia você vai
encontrar esse caderno em meio a algumas coisas prontas
para serem jogadas fora. E você vai lembrar de mim, mesmo
que tenha me esquecido durante muito tempo. É por isso que
escrevo aqui, para que você saiba que mesmo em períodos de
longo esquecimento, eu passei pela sua vida e esse registro é
a prova concreta disso. E você nõo jogará esse caderno fora.
Nunca. Adoro você". Realmente, jamais o jogarei fora! E você,
nõo tem um caderninho desse, perdido em algum lugar?

BIQUININHO
É na hora de escolher o biquíni que nós mulheres temos uma crise de nervos.

Sendo assim é interessante levar em conta algumas dicas: mulheres com

seios pequenos devem usar os "eortlnlnhc", com bojo, ou entõo os tomara

que-caia. As peitudas precisam de suporte. Para isso, sutiõs estilo faixa com

alças, cai bem (ou melhor, nõo cai). Aquelas que têm um quadrilzinho em

forma podem usar calcinhas bem estreitinhas ou mesmo com lacinhos, que
sõo lindas. Mulheres com quadris avantajados devem usar calcinhas mais

altas e com as laterais largas. Siga as dicas e boas compras.

,
..._ ......._-._. .........

'\

BONS E RUINS
Nõo tem jeito. A máscara das pessoas cai

quando você menos espera. O lado bom
é que cai. O lado ruim é que às vezes

demora e a decepçõo é tõo grande. Por
outro lado também, há pessoas que num

primeiro momento lhe parecem comuns

e até mesmo dispensáveis, mas que com

a convivência se mostram grandes pes
soas. Entre dores e alegrias, algumas
pessoas passam pela gente quebrando
pedacinhos nossos enquanto outras

. aparecem do nada para colar os ca

quinhos com muito jeitinho. Essa é a

graça da vida. Sofrer por uns e levan
tar por outros.

. BEM ME QUER...
Sempre me dizem para agradecer por
estar sozinha, sem um homem do lado
e sem o ciúme, a possessividade e o

controle. A questõo nõo é essa. Nõo
posso nem mesmo dizer que gos
taria de estar com alguém. O que
eu sinto falta é de simplesmente
estar apaixonada. Independente de
ser correspondida, apenas gostar de
alguém. Sentir as pernas tremendo,
as mõos suando, se perguntar se vai
encontrá-lo na rua, dormir e acordar
suspirando. Nõo é um homem espe
cífico que faz falta. Mas a falta dessas

sensações. Sei que é bom estar sozinha.
Mas às vezes quase chego a desejar um
amor platônico. Só pro sentir!

(EN)LAÇO
Vocês já repararam que os laços estão
com tudofNas sapatilhas, nos sapatos,
nas sandálias, nos fuxicos de cabelQ, :' �erminei de ler "Uma vida
nas blusas (até nas mais simples), nos
vestidos, nos cintos... Grandes, discretos, 'interrompida - Memórias de

em tecido, em crochê e até mesmo em
um anjo assassinado" (Alice

plástico (!) eles dõo uma charme todo Sebold). Interessante leitura,

especial aos modelitos. E mesmo em
narrado por uma menina de

uma roupa super simples, para o dia a .

15 anos, agora no céu, apó�
dia, os lacinhos dão aquele toque capri- 'ser estuprada e assassinada. E

chado de mulher antenada e moderna. a história de como um mundo

Para ficar extremamente feminina, nada desaba paro uma família, após
melhor do que um laço. uma tragédia desse porte. Uma

ficçõo'que no fim das contas, me
, comoveu. Recomendo.

TRANQUILA
Meu manequim é 44 e dispenso qual
quer comentário. Até porque meu pai diz
que mulher tem que ter sustância (meu
pai adora me agradar. É um querido,
mas mentiroooooso). Falando sério. Já
fui mais paranóica com essa história de

corpo perfeito. Nõo nego certo incômo
do nem digo que estou completamente
conformada. Mas já não choro mais cada
vez que penso numa calça 38 grudada no

corpinho sarado. A gente tem que se gos
tar e fazer o possível pro se sentir bem.
Estou tentando, gente! Estou tentando.

GOSTEI!
Uma estilista super conceituada (Thais
losso, ex-Zapping, ex-Cavalera e ex

Sommer) lançou uma linha de camisetas
bacanérrimas. Dá uma olhada no nome

da coleção: Ah! Isso nõo vende! A coleçõo
traz uma série de frases que questionam
a padronizaçõo e a definiçõo de beleza
no nosso país. Uma delas estampa a

frase "To Bete" com referênçia a novela
mexicana "Betty, a feia" ou "Ugly Betty".
Justamente para aqueles dias em que
você acorda, se olha no espelho e diz:
"Sai de mim, dragõo!". Boa sacada!
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Vocês acham que eu errei o

dia de estar aqui, não é? Nada
disso. Algumas adaptações são

necessárias, de vez em quando.
Em caráter temporário ou per
manente. Só para avisar, então,
que estarei por aqui as quintas
feiras pelo menos até o fim do
ano. Não esqueçam, ok?

ifenho raiva, dos Jetsons. As

roupas não são "autoguardan
tes", nem os filhos são "au
tocriantes", nem as louças são

autolimpantes. Vidinha fácil a

que eles levavam no desenho não
é? Carros voadores, trabalho

completamente automatizado,
cidades suspensas, robozinhos

pensantes ... Queria viver para
acompanhar essa evolução.

Dia Nacional de Combate ao

Cõncer. As estatísticas são desa
nimadoras. E as previsões ainda
mais. E com a chegada do verão,
cuidado com o sol. As coisas nõo
acontecem só com os vizinhos ou
com os fulanos da tv. Use prote
tor solar, obedecendo o prazo de

reaplicação e nada de torrar no sol
feito louca. Bonita sim. E saudável
também. Cuid�-se.

Do orkut (isso vai virar um es-

, paço fixo por aqui) de uma ami

ga. "Quem sou eu: Bela como o

encontro fortuito sobre uma mesa

de dissecação, de uma máquina de
costura e um guarda-chuva"!/se não
me engano, isso é uma definição so
bre colagem artística. Mas ela foi

genial na sua adaptação.
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condições econômicas estão tão estreitamente ligadas à

instituições financeiras, fica a dúvida sobre quanto falta

para ajustar e eliminar seu poder de contaminação e a

que custo. Não é apenas um empurrão que precisa acon
tecer, mas uma mudança na sociedade e no conceito de
risco incorporado a sua cultura, não nas visões presentes,
mas nas atitudes quanto ao futuro. À medida que a crise
se espalha pelo mundo, a intenção do presidente eleito,
único pelo histórico, emerge como guia orientador em

relação ao futuro. Ao substituir a miscelânea de erros da
atual administração Bush, por propostas de intenções e

padrões mais claros, o futuro passará a ser menos ines
crutável que antes e a economia poderá voltar a crescer.

Segundo Peter Bernstein (1997), o capitalismo não pode
ria ter florecido, nem poderá continuar (nosso grifo), sem
duas atividades extremamente necessárias: a primeira, é
a contabilidade, demonstrativo real dos atos e resultados
das atividades empresariais, que foi subvertida por admi
nistradores e auditores inescrupulosos, dado a desregu
lamentações do setor financeiro, conseguiram mascarar

a verdade aos investidores ocasionando prejuizos gigan
tescos; a segunda, é a previsão, uma atividade mais desa
fiadora que associa assumir riscos com as comparações
diretas. Embora previsões nunca deêm cem porcento, sâo
de valor inestimável. Ninguém planeja embarcar produ
tos através do oceano, dispormercadoria para a venda ou
obter dinheiro emprestado sem antes tentar determinar o

que o futuro poderá reservar. Pois os executivos e inveti

dores assumiram negócios de altíssimo risco sem se im

portarem com as questões da crescente complexidade e

ECONOMWSANTACATARINA-------

<'

to sustentável. Os temas deba
tidos serão a sociedade civil e
o Estado, educação, estratégia
de defesa, sustentabilidade,
agronegócio, logística, trans

portes, inovação, tecnologia,
empreendedorismo, infra-es
trutura e gestão pública.

O Fórum de Líderes é um
instituto criado em 1977 que
congrega empresários com

posição de liderança, com o

objetivo de alinhavar idéias

para o desenvolvimento do

país e defesa da livre iniciati
va. "Buscamos abrir um canal
de comunicação direta com os

governos, para que o empresa
riado tenha voz ativa junto à

sociedade", afirma o presiden
te do Fórum, Ozires Silva.

volume das aplicações, esquecendo métodos de medidas
e probabilidades, apenas aplicando a.lógica condicional,
"se continuar assim, então lucraremos", esquecendo da
bicondicional, "se, e somente se todos os devedores hon
rarem seuscompromissos".Apartir do estouro do subpri
me, tudo o mais caiu devido ao alto grau de atrelamento

. das operações financeiras. Bernstei diz que sem números,
não há vantagens nem probabilidades; sem vantagens e

probabilidades, o único meio de lidar com o risco é ape
lar para os deuses e o destino. Sem números, o risco é

uma questão de pura coragem. É difícil imaginar como
instituições centenárias e portentosas do setor financeiro
evaporaram sem deixar rastros, e as que ainda não se fo

ram, estão sendo socorridas para evitar a falência de todo
o sistema. A perspectiva de enriquecer é altamente mo
tivadora, e poucas pessoas ficam ricas sem correr riscos,
mas o que houve foi uma exposição desmedida ao risco

expondo mesmo aqueles que não almejavam a riqueza,
pessoas e países. Com ou sem Obama, o mundo preci
sa não só encontrar o equilíbrio, mas repensar sobre as

causas que levaram a situações tão devastadoras. É
hora de um novo Renascimento e uma Reforma que
prepare o terreno para o controle do risco. No Brasil,
a fusão de bancos parece um caminho inverso. Porque
um banco tem que ser maior, como quer Lula, se refe
rindo ao Banco do Brasil. A qualidade vai melhorar?

Não, pois quanto menos bancos na praça, mais poder
fica concentrado neles e nós, pobres brasileiros, vamos
pagar a conta na forma de juros e tarifas massacrantes.
Até quando e quanto o Brasil aguenta?

Um empurrão lá, um tropeço aqui
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordenou na

segunda-feira passada, dia Z4, reunião ministerial para
avaliar a crise financeira mundial e as medidas adotadas

para evitar a escassez de crédito nomercado nacional. É a

primeira vez que Lula reúne toda a equipe desde o início
da crise. As proposições saídas deste encontro devem ser

observadas com cuidado, pois o comportamento do go
verno neste momento é contingencial, e tais proposições
compostas podem ser verdadeiras ou falsas. O ministro
da Fazenda, Guido Mantega, disse que os países emer

gentes e os daAmérica Latina não vão entrar em recessão

e afirmou que o Brasil ainda terá condições de crescer

4% em Z009. "Haverá uma desaceleração, mas não ha
verá recessão", garantiu. Tal afirmação não pode ser con

siderada uma tautologia, ou seja, uma proposição que é

sempre verdadeira, pois as frases declaradas deveriam
ser formuladas com os conectivos da Lógica, com o con

dicional "se ... , então" e o bicondicional "se, e somente
se". A piora da crise poderá demonstrar uma contradição,
ou seja, falsidade na afirmação, pois a solução não depen
de apenas das declarações para salvaguardar o mercado
interno, mas principalmente deve ser levado em conta a

condição internacional como implicador direto que po
derá levar a novas propostas e afirmações. A eleição de
Barack Obama nos EUA e a definição de seu staff econô
mico, mantendo algumas proposições já em andamento,
como também formulando outras, aliviará as tensões.

Notícias desta semana dão conta que Obama declara que
psetende dar um empurrão na economia antes da posse
e o mando reage positivamente ao fato. Mas quando as

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

Fórum elege destaques empresariais
Três empresários de Jaraguá serão homenageados no Fórum de Líderes 2008

EMPREENDEDORISMO

No próximo dia 3, em São

Paulo, Franscisco Amaury Ol

sen, da Tigre S/A - Tubos e

Conexões; Guilherme Weege,
da Malwee Malhas, Leonardo
Fausto Zipf, da Duas Rodas
Industrial Ltda.; Udo Dõh

ler, da Dõhler S/A; e Vicente

Donini, da Marisol S/A serão

homenageados durante jantar
que encerra o Fórum de Lí

deres/Z008. Eles foram eleitos
os destaques catarinenses pelo
Fórum de Líderes Empresariais
em Z008. No total, são ZZ6 líde
res regionais e setoriais.

Os problemas brasileiros e

os reflexos na competitivida
de da iniciativa privada serão.

analisados pelos executivos,
que buscam o desenvolvimen- Vicente Bonini é um dos cinco empresários cotarinenses reconhecidos com o prêmio brasileiro
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VIOLÊNCIA

Bmsil tem grande taxo de homicídio
País é oitavo do mundo commortes violentas e quarto com jovens de 15 a 24 anos
BRASíLIA

O Brasil é o oitavo país do
mundo com mortes violentas,
com uma taxa de 49,1 óbitos

por 100 mil. Comparado a

outros 82 países, o Brasil é o

quarto com a maior proporção
de jovens (de 15 a 24 anos)
mortos de forma violenta,
uma taxa de 79,6 por 100 mil.
Os números fazem parte do
relatório "Mapa da Violência:
os jovens da América Latina",
da Ritla (Rede de Informação
Tecnológica Latino-America

na), divulgado em parceria
com o Ministério da Justiça e

o Instituto Sangari.
Os países com piores ta

xas de homicídio juvenil
são: El Salvador, Colômbia,
Venezuela, Guatemala, e

Brasil. O Brasil é o terceiro

país do mundo em índice de

vitimização juvenil no que
sito homicídios: a taxa de

jovens mortos por assassi
nato é 170% maior do que a

de brasileiros com menos de
15 e mais de 24 anos. Segun
do o estudo, a desigualdade
de renda explica 63,5% das
mortes de brasileiros jovens.

1 milhão de
carros elétricos

O governo alemão decidiu

apostar nos veículos elétricos
e espera que mais de 1 mi

lhão destes esteja circulando

pelas ruas alemãs até 2020.

A indústria agora precisa de
senvolver baterias elétricas de
alta capacidade.

As afirmações foram dadas

pelos ministros de Transpor
tes, Wolfgang Tiefensee, e do
Meio Ambiente, Sigmar Ga

briel, durante uma conferên
cia nacional sobre veículos
elétricos. Os dois ministros

afirmaram que o número de
veículos elétricos na Alema
nha chegará a 5 milhões até
2030 e que o Estado aumenta
rá os recursos para promover
a pesquisa nesse campo.

O DIW (Instituto Alemão

para a Pesquisa Econômica)
considera que o forte aumen

to do parque automotivo elé
trico obrigaria a 'construção
de novas centrais energéticas
para cobrir a demanda.

Para o conjunto da popula
ção, a concentração de renda

explica 59,7% das taxas de
homicídio.

Na América Latina, um jo
vem tem 30 vezes mais chan
ce de morrer assassinado do

que um jovem europeu. A
taxa de mortalidade violenta
entre eles na América Latina

é de 43,4 por 100 mil. Nas

demais faixas etárias, de 20,8

por 100 mil. Na Europa, 7,9
em 100 mil, a mais baixa do

planeta. "Mais do que a pobre
za absoluta ou generalizada é
a pobreza dentro da riqueza,
são os contrastes entre ambas,
com sua seqüela de maximiza
ção e visibilidade das diferen

ças, a que teria maior poder
de determinação dos níveis de
homicídio de um país", diz o

relatório.
É a injustiça social que ex

plica esse drama juvenil que
está virando a América Latina.

A América Latina é a região
mais desigual do mundo. A
exclusão social é um forte in

dicativo, não o único, mas se

observa correlação clara entre

exclusão e violência.
. �

Por ser mais excluído da sociedade o jovem é o que mais sofre de mortes violentas, como assassinato

QQEM
SUPERA
DIFICULDADES

MERECE
-ESTE DIREITO
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MUNDO ANIMAL

CONTRA-CAPA---------

três anos no mês de julho. Ela conta com

15 voluntários e se mantém com a mensa

lidade de R$ 10 dos 150 associados, além
do apoio de empresas.

Hoje, a Ajapra tem 55 animais, entre
gatos e cachorros para doação. E três lares

temporários estão à disposição na cidade.
Conforme a voluntária, Jaqueline Amorin,
42 anos, "para combater o aumento dos bi
chos de rua, é necessário fazer um trabalho
de castração em massa nas comunidades
carentes e conscientizar as crianças nas

escolas". Segundo a voluntária, uma em

presa patrocina as apresentações de "Di
ário de um Cão", realizadas nas unidades
de ensino do município. 'Até agora mais

de 800 crianças assistiram a peça, que tem
como objetivo conscientizar sobre os cui
dados com os animais", explicou Jaqueli
ne. Os interessados em ser voluntários da

Ajapra, adotar um animal ou deixar para
adoção devem ligar no telefone 9123-0657,
com Eliane, das 16h às 20h.

JáMarilene mora na Rua Alberto Antô
nio Klein, 204, loteamento Piazera, Ilha da
Figueira. O telefone é 03370-5644

DAIANA CONSTANTINO

www.autoe1ite.com..br Grupo Auto Elite II anos de tredibilidode. ��..." .

,

GATINHOS ESPERAM POR UM LAR
Marilene Sudan recolheu os filhotes na rua, mas não pode ficar com eles

JARAGUÁ DO SUL

Vinte gatos, nove adultos e 11 filho
tes. Esse é o número de animais que
Marilene Sudan, 47 anos, tem na sua

residência, em Jaraguá do Sul. Todos
os bichos foram encontrados na rua e

agora permanecem alojados na casa da
adoradora da espécie. Porém, o carinho
e o cuidado dela não são suficientes para
mantê-los. A autônoma precisa de ajuda
com a alimentação e a medicação ou um

novo lar que os abrigue.
Nesse caso, a Ajapra (Associação Jara

guaense Protetora de Animais) pode am

parar, oferecendo a ração dos gatinhos. E
quando os bichos encontrarem um novo

dono, a entidade fica responsável de pro
videnciar a castração, que é realizada em

parcerias com algumas clínicas especiali
zadas da cidade. A Ajapra também fisca
liza como o adotado está sendo cuidado.
Outra preocupação de Marilene é a cons

cientização para que as pessoas não aban
donem os animais na rua.

AAjapra não possui sede e nem abrigo
para os animais. Então, pessoas como Ma
rilene disponibilizam um lar temporário
para os bichos. A associação completou Marilene cuido de 20 gatos que recolheu no rua, mos precisa que alguns sejam adotados

Fox 1.0 4 poJ1as 2009
Preço Q pcu1ir d.

R$ 90

Fox 1.0 VHi (5"%11t4). 4 portas. fotal FIelc, MY 08/09, edlçãó·2, com pr&ÇO pton\Ocional à vtsta a pattlrde �Sa2 . .290,úO ou financiado com eotl'MB de RS 16.145,OO{50%) t24 prestàç6e$ r'I'\tI:I"IlIais tie R$ 822,47. Taxa de juros de G,99%, am. e 12,55% 11.11..

Total da cpereçêe R$ 35.884,33 eET mârlmo para esta operação ce 22,00% e.e. Estoque Fox 1.0. IOF e Te lncrusos na cperecãc e no CET para todas as modalidades da final'lclarrnmtO. qoe esfâo so}enas à aprovação de cadastro pelo
Banco Volkswagen, Orettâs vfilidas pilrà veicules béeíeoe, de COt siilida. som opcionais. Garill"l!ia de râbnc:á 3111005. sem limite de qUUometrngC:ffl pa.ra defeitos de ratlBcação e mo(1h!l�jem em ecmccnereee interno! de motor e tr3flsmlssiío (exceto Kombl
Ilmilada ti 80 mil k!l1), A ccnceseac dá qualquer pO'!f'aenWIII ae dà$C�mt() elin1{na os brlndQ$ orerec,'dos neste af\Únda, Válida,iJe 29111.12008. Caraguá Auto Elite
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