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A cada ano, uma em cada dez crianças de pa
íses desenvolvidos é vítima de algum tipo de
abuso, segundo estudo publicado na revista
científica The lancet. De acordo com a- pes
quisa, compilada a partir de vários estudos
anteriores realizados em países da América
do Norte, Europa e Oceania, entre esses
abusos estão negligência, agressão física,
atos sexuais e abuso emocional. Além disso,
segundo os autores, apenas 10% dos casos de
abuso são acompanhados pelos autoridades.

Fonte: BBC Brosil
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Os efeitos da chuva forte e dos pro
blemas causados pela catástrofe em todo
o estado ainda repercurtem em todos os

segmentos. A comoção geral que se abateu
sobre a sociedade chamou a atenção para
a fragilidade a qual todos nós estamos su

jeitos, independente de classe social ou de

qualquer outro atributo. O que vimos nas

imagens na televisão e nos jornais é que o

fenômeno não poupou casas e indústrias e,
além do prejuízo material, deixoumortos e

feridos, o que é mais lamentável ainda,

. fiarp.l!ser rescindidos por conta da crescente

v�b;rização d!'lstasGáreas, todas cobiçadasFor
iInPbiliária�. eJ:lmBreendedores, a maigria 10-
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Reconstrução e reflexão

DO LEITOR

Para onde vai a
economia mundial?

As recentes oscilações nas bolsas de valores bem
como as mudanças nas taxas de juros são apenas
reflexos da segunda onda de choque que varre a

economia.
A queda de confianças dos consumidores norte-ame

ricanos em plena época de compras natalinas é bastante
reveladora e é reflexo da queda na taxa de empregos.

Redução no consumo significa redução na deman
da por matérias-primas o que significa redução nos

preços e no comercio internacional bem como redu

ção no volume de impostos cobrados pelos diversos

países além de reduções nos lucros das empresas.
Embora o Brasil tenha sido menos afetado em um

primeiro momento e sob diversos aspectos esteja em
uma situação privilegiada, não podemos esquecer
que o superávit da balança comercial nos últimos
anos tem sido mantido alto em função multo menos

do volume exportado e muito mais em função da
disparada dos preços da maioria dos produtos ex

portados por nós.
A redução nos preços, combinada com uma re

dução da demanda terá profundos impactos já nos

próximos meses, pois embora grande parte da safra
e mesmo dos minérios tenha sido vendida antecipa
damente com preços definidos, o vencimentos dos
contratos inevitavelmente trará uma nova realidade
às mesas de negociação.

O anúncio da Vale de que está reduzindo a pro
dução de minério de ferro é sintomática.

Hoje se observam alguns fenômenos estranhos
como a cotação das ações de diversas empresas a

preços menores que o patrimônio líquido das mes

mas. Isto seria uma insanidade se não considerar
mos que grande parte do preço de uma ação é a ex

pectativa de lucros futuros e portanto, o mercado
está apostando que os resultados destas empresas
serão menores e eventualmente até negativos.

É uma dura realidade com a qual teremos de
conviver no futuro imediato.

LOURIVAL KARSTEN, Aj)MfN�STRADOR

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

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

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

' telefone (' não serão publicados).

De lição, se é que isto é uma lição, po
demos dizer que mais uma vez a solidarie
dade falou alto. O que vimos de manifes
tações de apoio e de atitudes concretas de
todas as partes do Brasil e mais localmente
amobilização em Jaraguá do Sul, chegou a

.

ser emocionante. Aqui em nossa cidade a

sociedade organizou-se de imediato, as en
tidades se articularam e tivemos um gran
demutirão naArena, em favor da ajudaaos
mais necessitados naquele momento.

É preciso, entretanto, pensar seriamen
te no que aconteceu. Apontar causas e dis
cursar sobre aquela ou a outra situação que
levou a esse acontecimento é insistir com
o lugar-comum.Todos nós sabemos que as

mudanças climáticas, associadas à falta de

planejamento das cidades, com a ocupação
indevida do solo, para ficarmos por aqui,

geraram o efeito indesejado. A verdade é

que ninguém constrói uma casa ou um em

preendimento para ver a água levar embo
ra ou para ficar ao relento. Mas um pouco
mais de atenção a estas questões é mais do
que urgente. De toda a lição pode-se apren
der, quem sabe seja a hora de pensar nisto
commais sabedoria.

É preciso que as políticas públicas se

jam discutidas e cumpridas, que cada um
assuma as suas responsabilidades, como
cidadão ou como governo. Sem atitudes
práticas não vamos chegar a lugar algum.
Mais do que respeitar a legislação, é pre
ciso que o bom senso prevaleça. Sem

demagogias de qualquer parte envolvi
da com o assunto. Estamos na porta de
entrada de uma nova gestão. Momento
mais oportuno não poderia haver.

Cl.;rítÍho da construção ciVil é aç('lleI:ado
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característico de cidades em-frarioo rlesenvel,
vimento, reflete diretamente emáreas de lazer
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FALA Aí!

" Falaram em

confisco, eu diria
estelionato. "

ROMEU TUMA (PMDB-SP).
SENADOR, sobre a perda do

poder de compra dos aposentados
ao longo dos anos.

" Estão condenados
a receber no máximo
um saláriomínimo."

PAULO PAIM (PT-RS), SENADOR,
prevendo a situação dos trabalhadores
em final da vida se nada mudar na

seguridade social.

" Pensionistas e
aposentados não
são prioridade."

VAlTER PEREIRA (PMDB-MD,
SENADOR, alertando que o projeto
de reforma tributária do governo

pode falir a Previdência.

Ch.egando junto
Relator da Comissão de Orçamento do Senado que analisa o orçamento da
União para 2009, o senador Dulcídio Amaral (PT-MS) chega a hoje a Itajaí
para ver de perto uma parte dos estragos causados pelas chuvas torrenciais
em Santa Catarina. A Comissão Intermunicipal de Reconstrução da Micror
região da Amvali, que reúne políticos e outros representantes da sociedade
organizada, vai aproveitar para entregar ao senador um levantamento con

solidado dos prejuízos causados nos municípios da região. levantamentos
feitos pela Comissão indicam perdas, entre outras, de R$ 143,8 milhões

.

em negócios, R$ 110 milhões por conta de 8,2 mil casas atingidas e outros
R$ 4 milhões necessários para a recuperação de estradas, redes de água,
de energia e pontes, por exemplo. Porque os estragos atingem direta ou

indiretamente todos os setores produtivos.

IGUAIS 1
Campos de Goytacazes, uma cidade do
interior do Rio de Janeiro e a mil qui
lômetros de Jaraguá, afundou no iní
cio da semana. Motivo: o rio que corta
o município está totalmente assorea

do, sem nenhum tipo de dragagem. É
o que acontece aqui no Itapocu. Rasos
por conta de décadas de sedimentos
depositados continuadamente em seus

leitos, os rios daqui transbordam com

extrema facilidade.

IGUAIS 2
E pelo mesmo motivo. Mas, nas pro
postas de governo dos quatro candi
datos que disputaram a prefeitura em

outubro passado, não havia qualquer
referência sobre este tipo de obra.
Que tem de ser permanente, evitando,
por certo, enchentes futuras. Mas nem

.

agora, depois desta tragédia toda, se
ouviü alguém falar claramente sobre
isso. Dragagem, não drenagem pluvial,
que é outro problema muito sério.

NÃOSABEM?
Prefeito Moacir Bertoldi (PMDB) imita o

presidente Lua 'na época do 'mensalão': eu
não sei de nada. Foi oque disse ao O Cor
reio, quando indagado sobre ação movida
pela coligaçãD "Jaraguá Nossa Gente" na

tentativa de cassar o registro de candidatura
da prefeita eleita Cecília Konell (DEM). Por
suposto �ín.culo empregatício com o Esta.do,
o que a obrigaria o ter se licenciado até 5 de
julho passado O presidente do PMDB, Car
los Chiodini, prefere "não falar". Ora, quem

1S. moveu o ação foi o coligação liderada pelo
� PMDB em chapa pura, diga-se. E ninguém
� assOme o autoria?

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA. 5 DE DEZEMBRO DE 200ã

CHUVAS·1
'00 blog Visão 1 I) (�.visaolQ.blgg�pot.com). "Sem dúvida alguma,
a trag�dia que se. abateu em.muitos"municípios de Santa Catarina em

função do chuva é algo que preciso ser debptido com profundidade.
Trator o assunto como uma fatalidade dó natureza está .distante de
qualquer atitude, étIca, seja da porte do'S governantes ou da própria
população. Nesttfcaso, todos têm suo parcela de responsabilidade.

CHUVAS2
..;P que se comenta muito após todos estes acontecimertos é de que

....... houve folha ou omissão do poder público, seja em Brusque, Blume
nau, Gaspar, Jaraguá do Sul e em to.das os outras cidades vitimados
'pelo foto; Não, há como eximir, realmente, o poder público quanto à
suo cuLpabilidade. Principalmente no velho questão dos loteamentos
irregulares.

CHUVAS3
Afinal, de quem é a responsabilidade de emitir lic�nça paro que se

construa junto a encostos ou locais onde não há os mínimos condições
poro tal? Aí voltàmos àquelas aulas que tínhamos lá nos tempos dos
professores questionadores de história ou sociologia: o sistema traba
lho sistematicamente a serviço de uma minoria dominante.

CHUVAS4·
.

Há um fulcro de razão nisso tudo. Utilizo o exemplo do cidade onde
vivo, Brusque. Foi criado uma Fundação Municipal do Meio Ambiente
há algunsonos. Elo tem o poder poro conceder �ais liberações. No prático,
ela não funciona. A não ser poro fornecer licenças o uma meia dúzia de
pessoas paro abrir loteamentos em regiões críticas. E aí, não preciso nem

mais uma palavra PQra se ficar bem entendido". De fato, quanto o omissão
do poder público, não é preciso nem mais uma palavra .

CHUVAS 5
Depois do tragédia o tarefa não se resume a mobilidade atrás de recur
sos estaduais ou federais. Paralelamente, é preciso que as forças vivas
organizadas decidam, rapidamente, como reconstruir ordenadamente
tudo aquilo que foi destruído e que, em parte, pode ser feito sem es

perar indefinidamente por dinheiro do governo. A a!l.onia dos famílias
atingidos não pode e não deve ser prolongado, já bosta o trauma que
vai marcá-los poro o resto do vida. :

.. i
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PRIMEIRA INSTÂNCIA Funerárias
sai da pautaNegada ação contra Cecília

Juíza descartou necessidade de afastamento das funções
JARAGUÁ DO SUL

Juíza eleitoral Patrícia Nolli
indeferiu pedido formulado
pela Coligação "[araguá Nossa
Gente" requerendo que seja de
clarada a incidência de falsida
de ideológica da prefeita eleita
Cecília Konell (DEM). PMDB e

o PSB, PR, PV; PC do B, PT do
B, PMN e PSC acusam a de
mocrata de ter feito declaração
falsa ao alegar que não ocupava
cargo ou função na administra
ção pública, quando do pedido
de registro de sua candidatura.

,_
Com base em consultas e

decisões da Justiça Eleitoral,
Patrícia Nolli entendeu que Ce
cília não é servidora pública,
descartando a necessidade de
desincompatibilização das ati
vidades de psicóloga credencia
da do Ciretran, como defendem
os adversários. A juíza também
considerou que a acusação se

trata de crime eleitoral e que,
por isso, deve ser deduzida em

ação penal própria, de compe
tência exclusiva do Ministé
rio Público Eleitoral. "O falso
que se pretende apurar seria o

próprio de crime eleitoral, de
modo que não pode ser objeto
de mero 'incidente' de falsida
de", sentenciou.

O presidente do DEM, Ca
rione Pavanello, disse ontem

que a prefeita eleita está tran

qüila e que lamenta tal atitude.
"Político perdeu, vai para casa", .

largou o democrata, para quem
a ação, se levada à instância su

perior, terá mesma decisão.
O advogado João Carlos Li- t...·.··nhares não foi encontrado pela ,

reportagem, mas informações
extra-oficiais dão conta de que
ainda ontem que a Coligação
"Jaraguá Nossa Gente" ingres
saria com recurso de apelação
junto ao TRE (Tribunal Regio
nal Eleitoral).

POLíTICA�---------

CAROLINA TOMASELLI Presidente do DEM comemom decisão que, pam ele, resume a vontade popular

Aindanão foi dessavez que a
Câmara votou a proposta que re
gulamenta os serviços funerários
no município. Um novo pedido
de vista do vereador José Osório
de Ávila (nEM) adiou pela se

gunda vez a votação do projeto
de lei do Executivo, que estava
na pauta de ontem.

Antes da sessão, vereadores
se reuniram com representan
tes de quatro imobiliárias para
discutir o projeto e as emendas

que, segundo a presidente Ma
ristela Menel (PT do B), serão
votados na segunda-feira. As
discussões acerca da matéria
atrasaram em 20 minutos a

abertura dos trabalhos, depois
paralisados por outros três.mí
nutos, por falta de consenso

das bancadas.
O projeto que dispõe sobre

o consumo de bebidas nos lo
gradouros públicos também
ficou de fora da pauta. O mo

tivo seria a ausência do verea

dor Tenys da Silva (PTB), que
participa de congresso e é autor
de emenda que extingue a proi- �

bição também para eventos em

logradouros realizados ou au

torizados pelo poder público.
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Municípios discutem ações no -Vale
Falhas nas infonnações podem ter prejudicado famílias em áreas de risco

Basicamente, orientações
e puxões de orelha foram os

resultados da reunião dos
representantes do Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil dos
municípios vinculados às se

cretarias de desenvolvimen
to regionais de Joinville e [a
raguá do Sul. Da Defesa Civil
nacional, Magno dos Santos
veio de Itajaí, um dos locais
que sofreu o maior impacto
das chuvas, para apresentar
aos participantes a forma
adequada de preenchimento
dos formulários de Notifica
ção Preliminar de Desastres,
Avaliação de Danos e de ela
boração de mapa indicando
locais mais afeados.

"Por causa de falhas nas

informações enviadas já
mandamos cestas básicaspa
ra lugares que não precisa
vam", exemplificou Santos.
Com isso, pessoas que preci
sam de ajuda podem deixar
de receber o atendimento em

tempo necessário e um atra
so contínuo nos processos.
Santos enfatizou a importân
cia da objetividade em cada

campo de preenchimento
para agilizar a resposta da
Defesa Civil.

Sobre os trabalhos indivi
duais ele enfatizou a impor
tância da preocupação dos
municípios em manter equi
pes preparadas e não uma

"equipe, que só serve para
fazer documento". Ele acres

centou que não pode existir o
voluntário que mal sabe onde
está: "tem voluntário que mais

atrapalha que ajuda", falou
com rigidez.

Para ele, a busca inces
sante por recursos acaba in
fluenciando no desenrolar do
processo de forma negativa e

o essencial na função da De
fesa Civil é ter percepção de
risco. Além disso, o represen
tante da Defesa Civil de Bra
sília aproveitou para falar da
importância de estruturação
de um abrigo provisório para
que as pessoas não se sintam
intimidadas em sair de suas

casas. "Ninguém quer ficar em
abrigo público".

FREDERICO CARVALHO Santos (de pé):"Tem voluntário que mais atrapalha que ajudo".

Vale mapeia danos agrícolas
em documento unificado

Na manhã de ontem, secre
tários de agricultura, sindicalis
tas e representantes de associa

ções da classe encontraram-se
na SDR de Jaraguá com a geren
te de Desenvolvimento Econô
mico Sustentável e Agricultura
da secretaria. Na reunião foram
socializados os procedimentos
de cada município sobre como

iniciaram o levantamento das
baixas na produção e discu
tidas as formas adequadas de

apresentar os danos e prejuízos
causados pelos desabamentos e

enchentes.
Cada um deles deverá,

em contato com os técnicos
dos escritórios municipais da
Epagri, colaborar com o pre
enchimento do questionário

1--��",=·c.,,,��,i!9"""..... '"".," .. ,,=),';¥+,.$., ..

'� fornecido pela entidade para
\ � padronizar a catalogação do

" � impacto das chuvas. Assim
'1l: que todos os formulários fo

Reúniõo no SDR iniciou o processo de levantamento dos dados agrícolas rem preenchidos, os dados

serão oficializados pelo se

cretário de Agricultura de
cada município e levados ao

gerente Regional da Epagrí,
Onévio Zabot, para a elabora
ção de um único documento
regional. Futuramente, ainda
sem data prevista, os dados
serão apresentado ao secretá
rio de Estado de Agricultura,
Antônio Ceron,

�Na reuníão nfirmou-se
que [araguá do Sul foi o muni- ,

cípio mais afetado, superando
os R$ 6 milhões e prejuízos.
Em Massaranduba, os efeitos
foram mais visíveis na região

.

do Morro do Cachorro, mas

de forma geral os prejuízos gi
raram entre 1% e 5%. ''Assim
como em Corupá, o maior pro
blema é a dificuldade no es

coamento dó produto", indica
Cíntia, sobre os danos nas vias
de acesso à produção e para
saída das cidades.

FGTS não sai
antes do Natal

De acordo com Oeonice Forstet
da Defesa Civil estaduat o forneci
mento de dados corretos é essencial
pam colabomr na agilidade dos pro
cedimentos, liberando a terceirização
de serviços sem licitação e abrindo as

portas para saque do F6lS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço) aos
afetados, "o que nõo deve acontecer
neste ano". E mesmo sem documen
tações, perdidas na tmgédia, há como
o cidadõo ter seus direitos atendidos.

"Nos abrigos sõo feitos cadastros
que certificam a condição de afetado
pelo incidente", explico Oeonice. O
mesmo documento pode ser solicita
do nas administrações municipais.
Procedimento simples e aceito pela
Caixa Econômica Federal. Sobre
a possibilidade de um pedido de
estado de calamidade pública ser

. negado, Cleonice afirma que este
problema é menor. Constatando-se
impacto menor, o pedido é conver
tido em situaçõo de emergência, se
for o caso, sem afetar em nada o

recebimento de recursos.

Comissão lew
balanço à União
A Comissão Intermunicipal

da Reconstrução entrega hoje,
ao o relator do Orçamento Ge
ral da União, Delcídio Amaral
(PT-Mf), em Itajaí, o relatório
estimado dos prejuízos ocasio
nados pelas enchentes e desa
bamentos em todos os municí
pios do Vale do Itapocu. "Será
uma radiografia da tragédia e

sugestões de ações possíveis
para a recuperação das áreas

atingidas", resume o secretário
executivo da Amvali e presi
dente da comissão, Alessandro
Hansen Vargas.

Os dados apontam um

registro de 16 mortes, 2.304

desalojados, 264 desabriga
dos, 227 deslocados - que saí
ram da cidade -,322 feridos e

44.496 afetadas. Já os prejuízos
decorrentes da paralisação das
atividades econômicas no Vale
ultrapassam os R$143 milhões.
Na infra-estrutura os danos su
peram os R$ 11 milhões.
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Mais de cem cadastros para auxílio
Moradores atingidos pela enxurrada vão receber ajuda da prefeitura
JARAGUÁ DO SUL

Todas as pessoas que tiveram
as residências de alguma ma

neira atingidas pela enxurrada
EM Jaraguá do Sul, devem pro
curar a Secretaria de Habitação.
O secretário Izidoro Flor garan
te atendimento e amparo aos

prejudicados. Até o momento,
mais de cem famílias estão .ca
dastradas no setor e aguardam
a resposta dos responsáveis. E
30 moradores vão ser entrevis
tados pelos funcionários da se

cretaria para verificar o caso e a

ajuda que precisa ser dada.
Para as famílias que tiveram

perda total, terreno e imóvel, a
Prefeitura vai locar uma casas

por um período de seis meses.

De acordo com Flor, a princí
pio a medida foi adotada com

a intenção de atender imedia
tamente os moradores afetados

pela catástrofe climática. O po
der público irá investir em cada
imóvellocado R$ 500.

Outra possibilidade, ainda
não confirmada, poderá ser a

construção de novas casas. A
Prefeitura está analisando uma

parceria com a Rede Record e

Instituto Ressoar, que promo
vem campanha de socorro aos

flagelados de Santa Catarina

que já contabilizava cerca de
R$ 7 milhões até a última quin
ta-feira. Outras campanhas
do gênero desenvolvidas pela
Bandeirantes e SBT também

podem resultar em parcerias.
O dinheiro arrecadado vem' de
doações. As exigências para os

prejudicados participarem des
ta ação são possuir o terreno e

ter renda até R$ 2000.

Já as pessoas que perderam
parte da residência ou terreno

Último dia para 'fazer
matrículas' municipais

para os pais que ainda não fi
zeram amatrícula ou rematrícu
la na rede municipal de ensino,
hoje é o último dia. Os responsá
veis devem ir até a unidade esca

lar mais próxima do local onde
moram para garantir a vaga. A

orientação do processo ficará

por conta da direção da escola.
Das sh até às tsn, os docu

mentos: certidão de nascimen
to da criança, folha ou compro
vante de pagamento do mês de

outubro, comprovante de paga
mento de aluguel (se tiver), de
claração de horário de trabalho
dos pais ou responsáveis, preci
sam ser entregues. A efetivação
das matrículas será no mês de

janeiro, em 2009. O dia ainda vai
ser definido. A direção vai infor
mar o procedimento para fazer a
matrícula e a rematrícula. Nessa
semana, nos centros de Educação
Infantil, acontece a confirmação
das vagas.

NOTA DE AGRADECIMENTO

A Família de

Edgard Adolpho Eipper
Externa a mais profunda gratidão a todos

os que levaram seu conforto esolidariedade

através da presença amiga, de mensagens e flores nestesmo

mentos de dor.

Agradece a todos os médicos, 'enfermeiros, atendentes,
e a todas aspessoas que dispensaram cuidados e assistên

cia especial ao Sr. Edgard durante a sua enfermidade.

Convida amigos e familiares para Culto de Oração Me

morial no dia 7/12/200S às 19h, na Igreja Evangélica de Con

fissão Luterana de Corupá.

com desmoronamentos de terra
ou prejuízos cam as enchentes o
serviço de mão-de-obra da secre
taria de Obras está disponível. Os
materiais de construção necessá

rios, também serão disponibili
zados pelo setor de Habitação.

Segundo o secretário, a Caixa
Econômica deve liberar o FGTS
dos atingidos, além de linhas
de· créditos com juros leves. '�

soluções vão levar tempo para
serem definidas", destacou Flor,
sobre todas as hipóteses cogita
das. Todos os prejudicados pela
chuva devem ir até a secretaria
de Habitação, localizada na Rua '

Ângelo Rubini, no Bairro Barra
do Rio Cerro, após o Supermer
cado Brasão, das 7h às lsh, para
preencher o cadastro, indepen
dente das necessidades.

DAIANA CONSTANTINO Famílias afetadas pelas enxurradas devem procurar a prefeitura

Buracos mostram estragos da chuva
Mais de 600 quilômetros de estradas devem ser recuperados

Passada a enxurrada, fica
ram as marcas em ruas e es

tradas de Jaraguá do Sul. Ao
todo, mais de 600 quilômetros
devem receber melhorias. A
Secretaria de Obras já iniciou
o trabalho de reconstrução.
Homens com máquinas e ma

cadame arrumam os estragos.
E se o tempo colaborar, a pre
visão é deixar as ruas da ci
dade em ordem até o final de
dezembro. O investimento é

superior a R$ 1 milhão.
Conforme o secretário de

Obras, Gilson Grama, o traba
lho deu largada nos principais
locais de tráfego.como as ruas

Manoel Francisco da Costa, no
Bairro João Pessoa, Serrinha e

José Martins, no Santo Antô
nio, Rua Augusto Demarchi,
no Bairro Três Rios do Sul,;Rua
Schuatzs, no Bairro Amizade,
Tifa Germano, no Bairro Gari
baldi, Lado Pequeno, no Bair
ro Rio da Luz, Rua Joaquim
Francisco de Paulo, no Bairro
Chico de Paulo e Rua Walde
marRau, no Bairro Rau. '

Nos loteamentos Firen
zi, Ribeirão Grande, Ribeirão
Cavalo e Vila Machado, no

sentido Corupá, o serviço de

I

Consertos de ruas e estradas devem custar mais de R$ 1 milhõo

obras requer mais esforço. Se
o sol permanecer constante a

barreira no Rio Molha vai ser
retirada amanhã. A Rua Cam

po Alegre, no Bairro Ilha da

Figueira e a passagem do Mor
ro da Boa Vista, que liga ao

Bairro,Águas Claras já estão
liberadas.

E assim deve acontecer com

a Rua João Januário Ayroso, no
Jaraguá Esquerdo, próximo ao

Parque da Malwee. A passagem
vai ganhar acesso livre,No caso

das barreiras de. grande porte,
como por exemplo no Ribeirão
Cavalo, Jaraguazinho, Ribeirão
Cacilda, São Pedro, Tifa Alma
e Tifa Aurora" as obras podem
levar mais tempo.
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Lucas lamentou retirada da área

,

Area de lazer
é desativado
JARAGUÁ DO SUL

A comunidade daVilaNova
perdeu, nessa semana, a área
de lazer localizada na Rua 25
de Julho. O espaço está sendo
desativado porque o proprietá
rio do terreno rescindiu o con

trato mantido com a Prefeitura

para alugar o espaço para uma
auto-escola. Esta é a' segunda
área de lazer que o município
perde-neste ano por rescisão de
contratos entre os proprietários
e a Prefeitura.

O coordenador de espaços
esportivos, Gilberto Lombardi,
explica que, ao ceder um terre

no à Prefeitura para utilização
como área de lazer, o proprie
tário fica isento do pagamen
to do IPTU (Imposto Sobre

Circulação de Mercadorias e

Serviços). Porém, há casos em

que os proprietários decidem
rescindir o contato por consi
derarem outra proposta mais

vantajosa financeiramente.
O grande problema, se

gundo Lombardi, é que a Pre
feitura não possui terrenos na

Vila Nova e, até o momento,
nenhum dono de imóvel no
bairro mostrou interesse em

ceder o espaço para a constru

ção de uma nova área de lazer.
"Faz seis meses que o dono do
terreno está pedindo a retirada
do parque, mas ainda não en-

'

contramos outro espaço dispo
nível na Vila Nova", explicou.
Foi o que aconteceu com a área
de lazer do Czerniewicz, desa
tivada no início do ano.

Para evitar que outros espa
ços deixem de funcionar por
motivo de rescisão contratual,
Lombardi afirmou que a Prefei
tura está buscando adquirirter
renas para outras 12 áreas de
lazer localizadas em terrenos

particulares. Hoje o município
possui 46 áreas de lazer.

A retirada do espaço entris
teceu o estudante Lucas Dias,
10 anos. "Vinha todos os. dias

jogar bola aqui com os meus

amigos. Agora vamos ter que
jogar futebol num campinho
no centro, que fica longe da
minha casa", lamentou.. _

ENXURRADA

O CORREIO DO POVOOSEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2008

Mais espera pam retirar FGTS
Comissão quer agilizar recurso, previsto para sair em 30 dias
JARAGUÁ DO SUL

A gerência da Caixa Econô
mica Federal de Jaraguá do Sul
informou a Defesa Civil' que o

FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) dos trabalha
dores atingidos pela enchente só

poderá .ser liberado mediante

publicação do decreto do estado
de emergência no Diário Oficial
da União. Nessa semana, o Go
verno do Estado não reconhe
ceu a situação de calamidade

pública e, após a avaliação dos

prejuízos e das áreas atingidas,
decretou estado de emergência
em Jaraguá do Sul.

De acordo com o coordena
dor do escritório de projetos da
Prefeitura, Antônio Carlos da
Luz.. também voluntário da De
fesa Civil, a previsão da Caixa
Econômica é que o recurso seja
liberado dentro de 30 dias. Mas,
para tentar agilizar o processo,
a Comissão Intermunicipal de
Reconstrução entregará hoje
o levantamento dos prejuízos
causados pela enxurrada ao re

lator do Orçamento da União,
senador Delcídio do Amaral,
à bancada catarinense e ao

governador Luiz Henrique da
Silveira, em Itajaí. A comissão
é formada pela Amvali (As
sociação dos Municípios do
Vale do Itapocu), Projaraguá,
Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), CPL (Centro
Integrado de Profissionais Li

berais) e SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional).

Técnicos do TeU esclareceram sobre procedimentos para ações de reconstrução, na tarde de ontem

Iécníces do TeU no SDR
Técnicos do Tribunal de Contos do

Estado, do Trtbunal de Contos do Uniõo,
Ministério Público e do Controladoria
Geral do Uniõo visitaram o SDR (Secre
tario de Desenvolvimento Regional) no

tarde de ontem. O objetivo do encontro
foi esclarecer os procedimentos legais
necessários poro o realização dos açães

de reconstrução nosmunicípiosatingidos
pelo enxurrada. Uma dos orientações
repassados poro os prefeitos do Vale do
Itapocu foi o dispenso do licitação para
,realizar determinados serviços quando
é d�retado estado de emergência no

�unicípio, mos que futuramente será
preciso prestar contos.

emendas para investimento em

infra-estrutura e habitação em

2009. Em relação à isenção do

,-IPTU (Imposto Sobre Circula
ção de Mercadorias e Serviços)
para as famílias que perderam
suas casas, Antônio disse que
ainda não houve nenhuma de
liberação sobre o assunto. '1\

prioridade da Prefeitura ago
ra são as situações de caráter'
emergencial, como a avaliação
das residências e a recuperação
das ruas atingidas", coinentou.
AAmvali estima que a enxurra

da tenha causado um prejuízo
de R$ 300 milhões na região.Além de pedir agilidade na

liberação do FGTS, a comissão
também vai pedir recursos e DAIANE ZANGHELINI

Caminhonete encontrado no Rio Jamguá
Fiorino foi arrastada pela enchente e localizada ontem, nos fundos da Arroz Urbano

'JARAGUÁ DO SUL

Uma caminhonete Fiat!
Fiorino foi encontrada ontem
no trecho do Rio Jaraguá que
passa atrás da Arroz Urbano,
no Jaraguá Esquerdo (perto
da Ponte da Argi). O proprie
tário Jio veículo, o comer

ciante Moacir José Gabardo,
40 anos, contou que a Fiori

'"
no foi arrastada pela água no

� sábado, 22, quando o muni

i cípio foi atingido pela enxur
{§ rada. A loja de equipamentos

Fiorino foi retirada do rio à tarde agrícolas do qual Moacir é

proprietário

fica�
cerca de

20 metros do rio. caminho-
nete era usada a tr balho.

Moacir lembra ue, no mo

mento da enxurra a, a força da
água arrastou, além da Fiori
no, mais duas caminhonetes,
que foram retiradas a tempo
do local. Na mesma noite, ele
registrou boletim de ocorrên
cia na delegacia. O veículo
foi avistado no rio na manhã
de ontem por funcionários da
Arroz Urbano.

"Como a loja fica perto

daqui (da empresa), alguns
trabalhadores sabiam que eu

tinha perdido o carro e me

avisaram. Então eu acionei
os bombeiros", contou. Para
retirar o veículo do rio, os

bombeiros precisaram cha
mar um guindaste. Dentro
da caminhonete estavam al
gumas máquinas agrícolas,
no valor de R$ 12 mil, que
não tinham seguro. Segun
do o comerciante, o prejuízo
causado pela enchente foi de
aproximadamente R$ 85 mil.
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2009

�!i��� Fire Economy(1)

R$22.890,
DERS34975L .

200
Siena Firel2l

R$29.9ãõ;
,DER$��

JAVEL Concessionário FIAT.
Ruo Expedicionário João Zapello, 214
Fone 32740100 - Jaroguá do Sul - SC

www.jovel.ccrn.br

SEM PRAZO

SC-416 ainda com tráfego precário
Barreiras entre Jaraguá e Pomerode complicam o acesso às duas cidades

A passagem da rodovia estadual se 416, que
liga [araguá do Sul a Pomerode, continua inter
ditada. Na altura do Bairro Alto da Serrinha,
que define o limite entre os dois municípios, o
trecho permanece em obras. Na semana passa
da, duas barreiras desmoronaram na localidade.
Ontem, o trânsito de veículos estava limitados
a, moradores da região ou a quem tem parentes

.

que moram na localidade.
O trabalho de limpeza e sinalização está sob o

comando do setor de Infra-estrutura da SDR (Se
cretaria de Desenvolvimento Regional), de Jaraguá
do Sul. Segundo o gerente regional, Volnei Buzzi,
motoristas que trafegarem por aquele trecho da ro
dovia devem ter omáximo de cuidado.

Já no município de Pomerode, na descida
da serra, o trânsito foi totalmente interrompido
ontem por novos deslizamentos. A desobstru
ção da pista é responsabilidade da SDR, de
Blumenau. Porém, ainda não há data definida

para a sua normalização. Em alguns momen

tos é possível trafegar em meia pista Ao todo,
são 11 quedas de barreiras entre Blumenau e

Pomerode e duas quedas da pista de asfalto
já bastante afetada desde sua inauguração há
cerca de 20 anos.

,_' �,k,

Na descida da serra, já em Pomerode, um novo desalizamento de terra ocorreu pntem pela manhã fechando a rodovia
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MODA

O BOM E VELHO JEANS
Quando ·apareceu, a intenção era vestir o trabalhador das

minas, mas hoje é usado em qualquer ocasião
Ele ficou popular na déca

da de 50 e, desde então, todos
aderiram. Estamos falando do
bom e velho jeans.

Totalmente incorporado
na moda, o tecido é sempre
novidade e a cada ano ganha
novas modelagens. É a roupa
do dia-a-dia, de ir a escola, ao
trabalho e até às festas mais
sofisticadas, basta saber com
binar os adereços.

O que não dá para imagi
nar é que tudo começou com

o comércio de lonas nas minas
do oeste dos Estados Unidos,
lá pelos idos de 1850. Era co

mum mercadores oferecer o

produto
-

aos mineradores, no
entanto o mercado ficou sa

turado e ninguém mais sabia
o que fazer com tantas lonas
foi aí que o industrial alemão
Levi Strauss teve a idéia de fa
zer calças para serem usadas
pelos trabalhadores das mi
nas. Foi o maior sucesso, eles
adoraram a novidade porque o

tecido (na época em cor bege)
era forte e não se rasgava com
facilidade como as roupas que
usavam. Mas havia uma re

clamação, o tecido era "duro"
demais.

Strauss resolveu então pes
quisar e encontrou algo me

lhor, em Nimes, na França. O
tecido era resistente e mais
flexível e, a partir de uma cor

ruptela da expressão De Ní
mes, acabou virando Denim.
Foi ainda idéia de Levi tingir
o Denim usando a raiz de uma
planta chamada Indigus, tor
nando o tecido originalmente
branco em azul. Estava criado
o Denim Índigo Blue.

E por que Jeans? É por cau
sa dos marinheiros genoveses
que se referiam às calças que
usavam para fazer seu traba
lho como "genes". Daí o nome
conhecido até hoje.

Mas, foi graças a Elvis Pres
ley, James Dean, Marlon Bran
da e outros astros da década de
50 que o jeans entrou na moda
para sempre. Para completar,
veio a revolução da década de
60 e o jeans virou símbolo de
novas idéias e novos tempos.

Atualmente, existem inú
meros tipos de tecidos jeans,
alguns carregam o nome de
grandes grifes assim como

existem inúmeras imitações
e índigos blues para todos os

gostos e bolsos.

. A cada ano o jeans ganha novas modelaçóes e adereços,
mas sempre como sinônimo de praticidade

Se__ pa� paradefimro jeans é

"-::I:�S'*!úes
de�d.d.�as.sma!ÕOS

detalhes criam ti ilu ,de volume. Além disso, de
no região do perno, o foca e botões grandes tombéin
são ótimas opções.

• Se esconder es gordurjnhas é o seu objetivo, en
tão os calças tradicionais com bolso ou sem bolso sã�os
mais recomendadas. O. corte reto e o tecido devem conter
elasticidad� sem�r justo. Use e abuse do jeans eSllurg:

• O corpo violo& ode ficar incrível com o éolçu:baixg
e justa no perna

• Pora os boixinhosJ o calça deve ter cin
justinho. Os modelos com muitos detalhes, boI terois e
.borro dobrado devem ser evitados, pois achatam o silhueta.

• As mulheres com os pernas compridos podem usar
sem medO' o calço com o borro dobrado. Elltdó um char
me extra. Uma dict preciosa: fique longe dos modelos
com o boca largo. Eles alongam o silhueta. _

• Poro os magrinhas, a dica é preferi' pre os

calças o go corpo•. Calças do e com
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCiU,OR

o show de Hugo Chávez
Para saber como o presidente da Venezuela mes

meriza seus irmãos, o melhor é fazer o que eles fazem
todo domingo às 11 da manhã: sentar-se em frente da
televisão rodeado com refrigerantes, cervejas e pipocas
para assistir ao Alô Presidente, a comunhão televisi
va semanal de Hugo Chávez com o seu país. Eu vi o
programa num bar, porque a proprietária da pensão
onde me hospedei emMérida, cidade da região central
e capital estudantil do pais, disse que ver Chávez na
televisão; só o seu velório. De camisa verde de corte

militar, à vontade, o presidente estava de bom humor.
Falou às câmeras por seis horas seguidas. O monólogo
emendava uma aula de história atrás da outra - Chá
vez sabe tudo dos feitos militares de Simón Bolivar, o
"libertador das Américas" e seu grande herói -, entre
meados com participações da platéia e vídeos breves.
A Venezuela respira Simón Bolivar. No carimbo do
passaporte percebe-se que Chávez até mudara o nome

de sua nação para RepúblicaBolivariana da Venezuela.
Bolivar, nascido na Venezuela em 1783, que sonhou
com uma grande república pan-americana, é presença

, constante nos altares e santuários dos lares venezue

lanos. Chávez, insistentemente culpava os suspeitos
de sempre, pelos problemas de seu governo, chaman
do-os de lacaios do imperialismo. Com dúvidas nessa

questão, compreendi a visão radical que ele têm da
sociedade: os ricos são maus, os pobres são santos e

os que discordam do presidente são inimigos. A men

sagem central do seu programa era a tlesapropriação de
uma fazenda de gado em Barinas, estado onde a fa
mília Chávez controla tudo: o governo do Estado,
as secretarias e .as prefeituras. Estima-se qué nes

se estado a familia é proprietária de 17 fazendas,
num total de 35 mil hectares (fonte, Jornal Estado
de São Paulo). Seis horas após sua saudação jubilo
sa ao povo, Chávez, feliz, fechou o Alô Presidente.
Um rapaz chavista que me acompanhava duran
te o programa, conversava sobre a cidade, sua vida
e o presidente do pais. Convidou-me para visitar
seu bairro. Um bairro pobre nas encostas íngre
mes que circundam o vale de Mérida. Os Andes
podem começar ou terminar em Mérida. Erh mui
tos picos que estão nas cercanias, há neve eterna.

Enquanto subíamos, ruas sinuosas e esburacadas,
ligadas em um emaranhado de trilhas ladeirantes,
conectando as vielas em declive, abaixo vêem-se
os reluzentes prédios da área comercial. As habi
tações do bairro eram formadas de tijolo aparente,
onde barracos de papelão e lata competem por es

paço em ângulos impossíveis, nos precipícios. Em
vez de transporte público, as áreas altas da cida
de são atendidas por numerosos ônibus partícula
res caindo aos pedaços e jipes igualmente decré

pitos, que por alguns centavos permitem a uma

dúzia de infelizes passageiros, espremer-se em

bancos baixos de madeira pregados no assoalho
atrás dó assento do motorista e rezar para sair vivos.
Sentei-me num desses veículos com o rapaz e, baten
do a cabeça no teto a cada sacolejo, procurei concen
trar-me no que ele continuava dizendo de Chávez.
"Com Chávez, tengo mi lugar. Antes, nós, os pobres,
não éramos ninguém. Agora somos reconhecidos".
A função daquele jovem no morro, era "fiscalizar". Mo
rava no meio da pobreza com o intuito de distribuir
brindes, diga-se dinheiro, aos que hasteavam a bandei
ra chavista em frente a sua casa, e aos que saiam pelas
ruas com a camisa vermelha - sinônimo de apoio ao

governo. Esse é um dos métodos "democráticos" que
Hugo Chávez usa para vencer as eleições.

NOVELAS

VARIEDADES---------

·CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
o 007 - Quantum Of Sotace (leg) (14h30 - quo, qui,
sex, sob, dom) (16h40 - todos os dias)
o Os Estranhos (Leg) (19h, 21 h - todos os dias)

• Cine Shopping 2
o Um Segredo Entre Nós (Leg) (15h10 - quo, qui, sex,
sob, dom) (17hl O, 19h1 0, 21 h1 O-todos os dias)

• Cine Shopping 3
o Bezerro de Menezes - O Diário de um Espírito (Dub)
(15h qui, sex, sob, dom)
(16h, i 19h30, 21h - tódos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
o 007 - Quantm Of Solace (Dun) (19h, 21 h1 °
- seg, ter;'quo, qui, sex) (19h2S;21 h25 - sob, dom)
o Caçadores de Dragões (Dub)
(17h50 - sob, dom)(14h, 15h40, 17h20
,- seg, ter, qua, qui, sex)
o Madagascar 2 (Dub)(14hl0, 16h -sob, dom)

• Cine Cidade 2
o Missõo Babilônio (Leg) (14h - seg, qui, sex)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias)
o Os Mosconoutos (Dub) (14h - ter, quo, sob, dom)

• Cine Mueller 1
o Rede dé Mentiras (Leg)

-

(14h15, 16h40,- sex, seg, ter, quo, qui)
(19h15, 21 h50 - seg, ter, qui, sex, sob, dom)
o Madagascar 2 (Leg) (15h-17h - sex, sob)

• Cine Mueller Z.
o Eu, Meu Irmôo e �osso Namorado ([eg)
(14h, 16h, 18b, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine MueUer$
• Vicky Cdsti

#,(14h30, 16h3 ias)

BLUMENAU
"lace�Dubt'
osdlas)

> 21MO - todos os4lias)

• Cine Neumarkt 4
o Quase Irmãos (Leg)
It4h30, 16h30, 19h30, 21 h30 - todos os dias)

• Cine NêunlOrkt5
o Colegiais emApuros (Leg)
(14h, 16h10, 19b, 21h10 -Iodos os dios)

• CineN
.. Coso do (leg)
(14h40, 19b51l ..-IPdos os diasl
o Um Segredo Elitre Nós (leg)
(l7h10, 22h - todos os dias)

A guerra
de Cloro

Em 1942, na pequena cidade de
Zolkiew, a vida da judia Clara Kramer ja
mais seria a mesma. Enquanto milhares
eram assassinados ou escravizados, Clara
e sua família eram mantidos escondidos
em um porão. Vivendo sobre a proteção
do SI: Beck, um anti-semita declarado e

beberrão, mas que preferiu abrigar uma
família judia ao vê-los morrer.

DVD

Um lugar de
crocodilos

Uma perigoso criatura aterroriza tu
ristas e moradores de uma cidade para
disíaca. Para tentar capturá-Ia, Michael,
'vai à busca do animal, mas o que pode
atrapalhar seu trabalho é um poderoso
criador de répteis da região e que é ca

paz tudo por crocodilos ferozes.

NEGÓCIO DA CHINA
Romiro provoca Lívia. Belarmino se nego o aju
dar Cormindo e ela decide colocá-lo na justiça.

,

Abigail, Antonelo e Joelmo aparecem no res

taurante do hotel onde Mauro e Adriano se en

contram no Rio. Abigail fico enciumado com o

jantar de Adriano e Júlio e decide encontror os
dois. Adriano fico encantado com o beleza de
Júlio 00 buscá-lo poro jantar. Belormino nega o

pedido de Semíromis de dar seu nome a Tamuz,
e elo diz que entrorá no justiça, Ramiro aparece
de surpreso no plantõo noturno de Lívio.

TRÊS IRMÃS
Wolquíria otropolho o jantar de Alcides e Wal
dete. Dora diz a Bento que teme ser castigada
por um crime que nõo cometeu. Violeta lê uma

corta sobre a reloçõo de Alcides e Waldete.
Alfredõo reencontro Neidinha. Florindo revelo
o Suzana que Aninha, no verdade, a salvou e

a professora desabafo com Xonde. Vidigol,
Chuchu e Gennaro intimam Lázaro a dizer o

que sabe sobre o sumiço do corpo de Augusto.
Galvõo resolve entrar no mor e Gregg o solvo.

Suzana, e Xonde quase se beijam.

A FAVORITA
Gonçalo posso mal e Donatela tenta ajudá-lo,
mos ele a afasta. Donotelo tenta convencer

Gonçalo que é inocente. Gonçalo está atordo
ado e Donatelo pede paro ele nõo contar nado
poro Irene e Lara. Catarina arruma os malas
poro viajar com Stela poro o Rio de Janeiro, Zé
Bob encontra Vilma morto. Gonçalo se escende
no coso de Floro. Floro entra em cosa e fala mal
de Lara e Gonçalo poro Silveirinha, que conto

que Adoilton voltou e quer dinheiro. Gonçalo
escuto quando Flora ameaça motor Adoilton.

CHAMAS DA VI DA
Guilherme diz que vai morrer. Brito pergunta
se ele tem AIDS e os dois chorem. Roberto diz
para Vilma que todos sabem que ela e Miguel
tiveram um coso. Vilma diz que está brigando
pelo que é dela e diz paro Roberto brigar por
Andresso. Roberto diz que Vilma vai querer
destruir a vida de Andressa. Vilma diz que vai
descobrir tudo sobre Andresso. Guilherme e

Brito chegam em coso. Brito diz poro Roseclair
que Guilherme está com AIDS. Ivonete discute
com Lourdes por elo ter falado com Tomos.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Tufõo, Curupira, Pisodeiro e o Mulher-Zum
bi se unem para tentar derrotar os mutontes.
Mulher-Zumbi diz que eles tentaram matá-lo.
Maria pressente um perigo. Pesadelo aterrori
zo Beto e Aline. Felipe aviso que nunca atacou

ninguém. Cris nõo acredito e prende Felipe
em um campo de energia. Pati se sente pode
roso com sua mutoçõo. Joõo pede a ajudo dos
vampiros poro atacar Batista. Carol e Gislaine
se recusam a ajudar. Hiromi alcanço Sonsúo e

atira dardo tranqüilizante contra ele.

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

Madonna' com
novo paquera
Há algum tempo circulam rumores

que Madonna e Alex Rodriguez esta
riam se conhecendo melhor. Depois de
passarem juntos o feriado americano
de Ação de Graças, o jogador de
beisebol foi ao show da cantora em

Miami. Ele sentou-se na primeira fila
e o clima entre eles era mesmo.de
carinho explícito, até mesmo quando
Madonna se apresentava no palco.
Não tiravam os olhos um do outro.

Gonçalo oferece
'fortuna a Dodi

Casal retoma
relacionamento
Apesar de lázaro Ramos não falar de
sua vida pessoal com a imprensa, e
sua esposa Taís Araújo também ser fe
chada, os fofoqueiros de plantão dão
como certo a retomada do casamento
dos dois. Após a crise no relocione
mento, tudo indica que eles tenham
reatado, Isso porque os dois foram
vistos juntos com freqüência e lázaro
esteve mais do que presente na festa
de aniversário dela.

Dodi poderá não resistir a oportuni
dade de tornar-se rico, coisa que ele
ambiciona há muito tempo. Gonçalo
vai oferecer uma fortuna em dólares
para que o cafajeste lhe entregue o

vídeo no qual Flora aparece matando
o Dr. Salvatore. O empresário toma
esta atitude após saber da verdade

, e implorar pelo perdão de Donatela.
As cenas serão mostradas na próxima
semana em nA Favorita".

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO
Nuvens com aberturas de sol e condições de
chuva isolada em algumas regiões. No Litoral Sul,
há condições de chuva isolada se estendendo por
momentos do dia., Temperatura em elevação.
�

13112

MiNGUANTENOVA CRESCENTE CHEIA

HOJE

MíN:'WC
MÁX: 26'" G
Nublado Sol com nuvens

DOMINGO

MíN: 15° C
MÁX: 280 C ,+ 1 f f

Nublado com pancadas
.

de chuva

lSI ÁRIES

4�' (20/3 a 20/4)
., Hoje o dia é de

� l maior introspec-
. ção. Você está mais

sensível e confuso. Júpiter e .

Vênus continuam promovendo
o sucesso e a projeção social e

profissional, trazendo benefí
cios e abrindo novos caminhos
nesse setor da sua vida.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Você precisa
tomar cuidado
com o excesso de

agressivida e e a dificuldade de
controle. A ões e reações impul
sivas não abem em nenhuma si

. tuação neste momento. Procure
manter a calma e discernimento.

Ouça primeiro antes de atirar.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Procure manter o

Cluto controle, sua
energia está tão

alta que é possível que saia
por aí arrumando confusões.
Fuja de discussões'e mantenha
o equilíbrio. Faça práticas de

meditação para manter a har
monia dentro e fora de você.

� LEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
:. '} Aproveite para se

...,� divertir e namorar.
Se tiver filhos, a

relação tende a se estreitar
agora. Muitos dos seus valores

pessoais ligados à sua auto
estima tem sido questionados.
Cº"ntinue investindo seriamen
te na sua vida material.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Hoje você pode
sentir certa sen

sação de desequi
líbrio no trabalho. Mas não se

preocupe muito. Resolva o que
for necessário e espere o dia

passar. Amanhã já estará tudo
bem; Procure não perder de foco
a necessidade de se envolver.

TOURO .

(21/4 a 20/5)
.

Emoções mais pro
fundas tefldem a

se manifestar. Esta
é uma fase onde muita coisa
escondida e pode vir à tona. Se
precisar, procure ajuda de um

amigo e desabafe. Será impor
tante falar a respeito. A fase
continua ótima para o amor.

� �
CÂNCER

�........._� (21/6 a 21/7)
;��f� Muitos dos seus
t ; valores já vêm

sofrendo alterações
severas, mas muita água ainda vai
rolar. As alterações serão internas
e acontecemo lentamente e

profundamente. As relações daqui
em diante terão um sentido mais
efetivo em sua vida.

, CAPRICÓRNIO
:-. (22/12 a 20/1)

� Através do amor
você começa uma

nova fase em sua

vida. As mudanças serão tão
lentas que às vezes você nem per
ceberá. Mas há algo acontecendo
bem no centro de você. O estabe
lecimento de vínculos sólidos está
previsto para esta fase.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O amor continua
trazendo alegrias,
pois você está mais

preocupado com
a seriedade dos compromissos.
Coso ainda esteja só, procure não
se fechar, pois há grande chance
de você encontrar alguém espe
cial. Não abuse dos gastos.

.

rrr
VIR-GEM

. (23/8 a 22/9)
Você estará mais
sensível. Procure
não arrumar

confusões ou discussões desne
cessárias. No amor, tudo corre

com tranqüilidade e possibili
'dade de concretizar algo mais
sério e efetivo em sua vida. O
trabalho continua intenso.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA. 5 DE DEZEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

5/12

lu
ia Po

Olori Lom i
�" � '-.,

VJllério da Silva
Valtrudes K. Laube
Waldemar Maass
Wand.erlei Viola
Yon Luiz Seoz

DIVIRTA-SE

19/12

Queda
Os dois amigos estão escalando uma

montanha enorme, uma coisa que
eles adoravam fazer durante os finais
de semana, quando de repente, um
deles pisa em falso e despenca lá
de cima, desaparecendo no abismo.
Imediatamente o outro o contata pelo
walkie-talkie:
- Alô ... Alô ... oi cara, você está bem?
- Sim, estou bem!
- Ouebrou algum osso?
- Não, nenhum!
- Então, volta a subir que eu te

espero!
- Não posso! Eu qinda estou
caiiiiinnnnddddooooo!

AQUÁRio
(21/1 a 18/2)
O dia está meio
confuso, princi
palmente com as

finanças. Não dê nenhum passo
definitivo. Procure se afastar
dos problemas e não entre em

discussão. Mantenha o controle,
fazendo apenas o que deve ser

feito hoje, sem preocupações.

. .
PEIXES

111.. (19/2 a 19/3)
•• S�a en�rgia esta-,..,� ra a mll e o que

você mais deseja
é estímulo através de novas

pessoas e situações. O inespe
rado pode acontecer, portanto,
deixe a vida te levar. No amor,
ainda há impasse entre o que é
e o que poderia ser.
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IH O CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2008

FESTA

Baile de �hope
o tradicional Baile de Chope,

promovido pela Sociedade Recre
ativa Alvorada, será neste É neste
sábado, dia 6, às 22h30. A banda
Os Cometas promete animar os con

vidados. Os interessados devem ad
quirir os ingressos antecipadamente
nos seguintes locais: Posto Mime da
Walter MarquQrdt, Flash Vídeo Lo
cadora e Posto Mime do Rio Cerro.
Informações através do número (47)
9968-5490.

O Colégio Evangélico Jaraguá vai
realizar no dia 9 de dezembro, pró
xima terça-feira, o tradicional Auto
de Natal. Para celebrat o evento
envolve professores e funcionários e

aproximadamente 500 crianças que
vão apresentar dança e canto. Toda
a comunidade está convidada, basta
chegar até no ginásio de Esportes
Arthur Müller, às 19h.

Evento de Na·tal
O Natal Marisol está marcado

para o dia 11 de dezembro. No even

to haverá várias apresentações: Coral
Marisol, Show de Fogos, Chegada do
Papai Noel, Presença dos personagens
Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre. A festa

-

começa às 20h30, em frente a Marisol.

Informações pelo telefone 33726157
ou através do e-mail comunicacaoin
terna@marisol.com.br.

(NÇHENTES

Relatório do Vale
vai para Brasilia
A "Comissão Intermunicipal de

Reconstrução", composta pelo poder
público e sociedade civil organizada
da Microrregião da Amvali, viii en
tregar o levantamento consolidado
dos prejuízos causados nos muni
cípios por causa das enchentes. O
Relator do Orçamento da União, Se
nod'or Delcídio do Amoral recebe o

documento hoje em ItajaL

FALECIMENTOS

Faleceu às 11 h do dia 3/12, a Snt
Regina Stenger com idade de 74 anos,
o sepuhamento será realizado dia
4/12, com saída do féretro da resl
dência na Estrada Garibaldi, seguindo
para o cemitério de Jaraguá 84.

VITRINE----------

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

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

Protocolo: 90957 Sacado: FABRICIA FERNANDES BUDAL CPF: 052.B20A49·54
Cedente: COOPERATIVADE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDICNPJ: 82.639,451/000
Número do Titulo: 145.690/001 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: COOPERATIVADE CREDITO VALE DO ITAJAI·VIACREDIData Vencimento: 08/0112008 Valor: 1,469,55

Protocolo: 91523 Sacado: CLAUDIO LUIZ MACHADO CPF: 004.680.659-89
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO iTAJAI-VIACREDICNPJ: 82.639.451/000
Número do Titulo: 138,4481001 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDIData Vencimento: 06/0312008 Valor: U76,75

Protocolo: 92156 Sacado: PAPEL JARAGUA LTDA CNPJ: '04.984.198/000
Cedente: ESCRITORIO CONTABIL BUCHMANN SC LTOA CNPJ: 76.371.5821000
Número do Titulo: 1466 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 3011012008 Valor. 1,461,97

Protocolo: 92564 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ: 09.123.3071000
Cedente: VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.147/000
Número do Titulo: 05589-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 30/10/2008 Valor: 120,18

Protocolo: 92740 Sacado: BAR E MERCEARIA KONE LTDA
-

CNPJ: 03.184.019/000
Cedente: PARATI SA CNPJ: 82.945.9321000
Número do Titulo: 0519400 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 03/11/2008 Valor: 161,69

Protocolo: 92869 Sacado: LOJA DOS PRESENTES OLIVEIRA LTDA-ME CNPJ: 79.889,432/000
Cedente: CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 62.434.436/000
Número do Titulo: 225619C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BRADESCO Data Vencimento: 06/11/2008 Valor: 869,73

Protocolo: 92997 Sacado: ALENCAR JOSE DAS NOVES CPF: 493.282.989-20
Cedente: BANCO FINASA S/A CNPJ: 57.561.6151000
Número do Titulo: 36.4.575.637Espécie: Nota Promissória
Apresentante: BANCO FINASA S/A Data Vencimento: 09/08/2006 Valor: 28.623,00

Protocolo: 93110 Sacado: TEODORO LESSMANN CPF: 383.469.669·20
Cedente: ELETRONICA J,;RAGUAENSE LTDA ME CNPJ: 06.182,671/000
Número do Titulo: 12363003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por InOicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 24/10/2008' Valor: 150,00

Protocolo: 93143 Sacado: DJONATAWILLIAN CASTRO CPF: 059.199.389·94
Cedente: BANCO FINASA S/A CNPJ: 57.561.6151000
Número do Titulo: 3679139949 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: BANCO FINASA S/A Data Vencimento: 11/04/2008 Valor: 752,01

Protocolo: 93144 Sacado: BETI ROSANE KELLER DA ROCHA CPF: 039.300.349-30
Cedente: BANCO FINASAS/A CNPJ: 57.561.615/000
Número do Titulo: 3663803429 ESpécie: Outros Tipos d� Olvidas
Apresentante: BANCO FINASA S/A Data Vencimento: 07/08/2007 Valor: 666,96

Protocolo: 93156 Sacado: COM MAT DE CONSTR DAIANE LTDA CNPJ: 06.019.2451000
Cedente: LORENZETTI SA INDS BRAS ELETROM CNPJ: 61,413.282/000
Número do Titulo: 204284-02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10111/2008 Valor: 73,58

Protocolo: 93398 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ: 09.123.307[000
Cedente: VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.147/000
Número do Titulo: 05676-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 'Data Vencimento: 07/11/2008 Valor: 265,26

Protocolo: 93436 Sacado: CARLOS ROBERTO SANTOS CPF: 084.820.389-13
Cedente: EVE PREST.DE SERV,DE DIGITACAO LTDAME CNPJ: 06.179.859/000
Número do Titulo: SA-000056-6 Espécie: Cheque
Apresentante: EVE PREST.DE SER\l.DE DIGITACAO LTDAME Data Vencimento: 12/12/2007 Valor: 700.00

Protocolo: 93526 Sacado: VILMAR DAMOTTASILVA CPF: 913.999.04949
Cedente: PIRAMIDE AUTO PECAS LTDA-EPP CNPJ: 04.408.767/000
Número do Titulo: 2TT2/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA. Data Vencimento: 15/1112008 Valor: 460,00

Protocolo: 93581 Sacado: FRANCA MICHEL MENGARDA CPF: 023.228.099-18
Cedente: LIGUE JA LOC COM EQUIP CONSTR CIVIL LTDA CNPJ: 00.951.8651000
Número do Titulo: 000656 Espécie: Duplicata de Venda Mercanm por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/11/2008 Valor. 220,00

Protocolo: 93594 Sacado: FABIO NEGHERBOM CPF: 037.613.229-92
Cedente: MECANICA VOIGTCAR LTDA CNPJ: 01.414.916/000
Número do Título: 836 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil. por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10111/2008 Valor 198,00

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedio do presente
Edital, para que os mesmos comparecaro neste Tabelionalo na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr, 1569, no prazo da Lei, a fim de

liquidaro seu debito, ou entao, dar razao porque naoo faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etcz

Jaragua do Sul, 05 de Dezembro de 2008

LOTERIATIRO

Festa de Rei
e Rainha

"WWIJMW...•
CONCURSO N° 1 027

13 - 20 �- 33 - 44 - 47 - 60

•
CONCURSO N° 885O Clube de Coça e Tiro Bracinho, de

Schroeder, promove a Festa de Rei e

Rainha neste sábado, dia 6 de dezem
bro. A concentração dos sócios está
marcada para as 10h, no sede social,
e às 13h segue o evento com a busca
das Majestades: Sr. Carlos Boshommer
e Sra. Nelsi Hünnick. A animação fica
por conto de Hugel Bog Portal Ger
mânico Musikanten, de Pomerode. A.
partir das 23h, o atração será Chiquito

.

e Bordoneio. Informações através dos
telefones (47) 3374-1172.

07 - 10- 11 - l' - 16
33 - 36 - 33 41 - 45
50 -� 56 - 51 - 62 - 63
11 - 11 - 18 - 84 -

NUMjjN3@
CONCURSO N° 04299

Prêmiu Bilhete

1°

Pedido de Licença
Ambiental de Operação

DELMAX PAPELAO E EMBALAGENS LTDA, torna público
_ que requereu à Fundação Estadual de Meio Ambiente

(FATMA) a AUC - AUTORIZAÇÃO DE CORTE, VEG/13298/
CRN, localizada na Rua, Carlos Frederico Ramthum,
número19640, Bairro Santa Luzia, em Jaraguá do Sul.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

16 de dezembro de 2008
Pelo presente Edital ficam convocados todos os ASSOCIADOS

PATRIMONIAIS do Clube Atlético Baependj, a fim de-reunirem em As
sembléia Geral Ordinária, em sua sede social sito à Rua Augusto Mielke,
466, nesta cidade, no próximo dia 16 de Dezembro de 2008 às 19h30min
em primeira convocação ou às 20h em segunda e última convocação
com qualquer número de associados presentes, para tratarem da seguin
te ORDEM DO DIA:

1 - Aprovação do novo Estatuto Social.
2 -Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Jaraguá do Sul, 02 de dezembro de 2008.

Sidney Carlos Buchmann - Presidente
Clube Atlético Baependi
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FLORA STYLE
Essa é para ninguém perder! Hoje à noite você vai curtir um frege de verdade
em Jaraguá, com muita luz, boa música e gente bonita. Estou falando da
festa dos promoters Fernando Raboch e Eduardo Fogaça, que trazem nesse
dia os melhores Djs: Naiomi, Eduardo Moretti e Marco Tomelim, para animar
mais uma edição da Flora Style, na Flora & Botequim. A noite promete ser

inesquecível e cheio de boas energias. Quem for, toma chope Künigs grátis
até 1 h da madruga e as 100 primeiras mulheres ganham Absinto Ice free.

DO CONTROLE
"De todas os coisas que existem, algumas
estão ao nosso alcance, e outras não. Es
tão ao nosso alcance: o pensamento, os
impulsos, o querer e o não querer - em
uma palavra, tudo aquilo cujo resultado
são nossas próprios ações".
PAULO COELHO

NAS RODAS
• Um casal que está em alto sintonia é
Carlos Monteiro e Cléia Araújo. Sem
pre muito apaixonados

• O amigo Ivan Sacht já comprou o seu

passaporte. Ele vai assistir 00 show da
Madonna, no Rio de Janeiro.

• O promoter Adrianinho Junkes pro
mete mega festa para o próximo dia
19 de dezembro, em Guaramirim.

• Leandro Vargas e Sibele Maria Dal
piaz é outro casalzinho que desfila nas

casas da moda em Jaraguá.

• Por essas e outros, que Jaroguó é View.

LIVRO
Dia 1,8 de dezembro, às 18 horas no

Museu da WEG, tem o lançamento do
livro: Eggon João da Silva - Idéias e

Caminhos: A trajetórias de um dos fun
dadores do WEG, dos escritores Sônia
Diegues e léo Bruno.

RECEBE
Bem no condição de darling dos dar
lings da cidade, o querida Marlene
Piazera Rocha preparo as bochechas,
o bolo e o guaraná, hoje à tarde. Uma
turma já espalhou que vai invadir o

suo belo cosa; com o coro de parabéns
pro você. Quem monda ser querida?!

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a amiga Bruni;
do Bicho Grillo. Elo sempre lê esta
coluna para ficar por dentro das
melhores novidades de nossa so

ciedade e prepara os quitutes para
comemorar a idade nova dia 17.

lTE CONTEI!
III No próximo/dia 12 de dez��
bro, acontece a entrego da 311
etapa da obras: da nova sede ao
Fundação Cultural, do Museu do

Expedicionário e Memorial do
Estação Ferroviária.

• O meu abraço cheio de

energias positivas de hoje vai
para o meu amigo e ex-bancário
Manoel de Souza, o Manéca.
Gente boa tai!

.

• Dando seqüencia às genti
lezas do pai Vicente Donini, o
presidente do grupo Marisol,
Giuliano Donini, enviou a este
colunista o tradicional brinde
de fim de ano da empresa.
Valeu!

• Tem uma morena, freqüen
tadora das melhores balados
da cidade, que vem tirando o

fôlego de muitos marmanjos.
Alta e linda, onde elo passa
deixa dezenas de rapagões de
boca aberta. É um arraso.

• O amigo Chico Silva recebeu
dezenas de amigos, no último
domingo, com testerê daqueles
para comemorar o idade nova

• Perguntar não ofende. Por
que alguns bares insistem em

solicitar o telefone do cliente
na entrada??? Alguém poderia
me explicar? Eu não consigo
entender. Pois gero fila e deixa
os pessoas "fulas do vida". Isso
quando não chove. Ai o povo
que se dane no molhado.

• Precisamos prestar mais
atenção no crise financeiro que
se avizinho e menos atenção
nos bravatas do Lula.

• Com essa, fui!!!
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Jogo da Estrelas
A partida beneficente que o craque Falcão está organizando na

Arena Jaraguá, para o dia 15 de dezembro, está dando o que fa
lnt A possibilidade do torcedor ver de perto ídolos como Bebeto,

\ Viola, Edmundo e até Roberto Dinamite anima o jaraguaense, que
não vê a hora de garantir seu ingresso. Mas calma ainda tem a fi
nal do Catarinense antes. A assessoria do camisa 12 deve divulgar
mais detalhes nos próximos dias, até com a confirmação de novos
atletas. A transmissão pode ficar a cargo da SporTV, já que ainda
não tem nada confirmado com emissora nenhuma.

NATAÇÃO
A equipe Urbano/FME terá dois desafJos neste fim-de-semana. O pri
meiro deles será em Palhoça, onde 41 atletas disputam o Campeonato
Estadual de Natação de Verão. As provas começaram ontem e seguem
até amanhã, quando se encerra o evento com um jantar de confrater
nização para a entrega do prêmio de "Destaque do Ano", promovido
pelo Federação Aquática de Santa Catarina. A jaraguaense Helena
Gschwendtner é a mais cotado a receber o prêmio no suo categoria. Já
no domingo, 17 nadadores estarão em Florianópolis, onde disputam a

Travessia Internacional da Lagoa da Conceição.

TIRO
O jaraguaense Samuel Lopes conquistou duas medalhas de prata no Sul
Americano disputado no Chile. Mas mal chegou e já viajou para um novo

compromisso, que é o último do ano. Ele está no Rio de Janeiro onde,
até domingo; disputa a final do Campeonato Brasileiro. Há 18 meses na

liderança do ranking do carabina deitado, ele espera manter a ponto e

também melhorar no ar camprimido, onde é o terceiro colocado.

DOACÃO .

�

Nilmar loi o nome do jogo na final da Sul-Americano, vencido Relo
Internacional. Tanto que levou o prêmio de melhor atleta e ganhou
um corro no valor de R$ 91 mil. Apesar de ter gostado do modelo, o
,atacante Colorado vai cumprir o que tinha combinado com os compa
nheiros - vai vender e rachar o valor entre os funcionários do clube
que, segundo ele, Utra�plhom muito e aparecem pouco".

'[@�$)'�f�

RECOPA ss

Começo hoje, em Brusque, o Recopo Sul-Brasileiro, que reúne quatro
equipes. O time do cidade será o representante catarinense, já que
venceu o Copo Santo Cotorina. Participam ainda dó certame o Lon
drino (vencedor do Copo Paraná), o Pelotas (campeão do Copo Lupi
Martins) e o Atlético Soroçaba (o melhor do Copo Paulista). No ano

passado, o título ficoy cpm o Marcílio Dias.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

..................................................._... . __ .

• 9h - Guarani/São Miguel x
Apama/Blumenau

• 10h - Molwee/CEJ/FME x Anjo
Futsol/Criciúma

• 16h - Anjo Futsal/Criciúma x

Guarani/São Miguel
• 17h - Malwee/CEJ/FME x Apama/
Blumenau

.

ESPORTE----------

Equipe sub-17 fez o melhor campanha no Estadual e tem a vantagem de disputar o título no Parque Malwee

RET� FINAL

Sub-17 do Molwee
quer-o bicompeonoto
Time decide título em casa a partir de hoje
JARAGUÁ DO SUL

O time sub-17 de futsal de
Jaraguá do Sul decide em casa

mais um título do Campeona
to Catarinense damodalidade.
Os atuais campeões fizeram a

melhor ca:mpanha da compe
tição e têm a vantagem de de
cidir no Ginásio do Parque da
Malwee hoje e amanhã.

Eles entraram em quadra
25 vezes, venceram 22, empa
taram duas e perderam apenas
uma - no turno do quadrangu
lar final para o Apama/Blume
nau. Devido a esse tropeço a

equipe precisa vencer todas
as partidas e ainda torcer por
uma derrota do time de Blu
menau ou que a equipe adver
sária sofra mais gols, já que o

critério de desempate é o nú-'
mero de gols sofridos.

No quadro de classificação
o time de' Blumenau está com
nove pontos, a Malwee tem

. seis, Anjo Futsal/Criciúma e

Guarani/São Miguel têm
.

um

ponto cada. No entanto, o téc
nico Augustinho Ferrari reve-

RETURNO QUADRANGULAR FINAL
AMANHÃ (6/12)

PARQUE MALWEE

HOJE (5/12)
,,, ...........•.. _ ".� _ .

• 19h - Anjo Futsal/Criciúma x
, Apama/Blumenau
• 20h - Malwee/CEJ/FME x

Guarani/São Miguel

a equipe ficou impossibilitada
de treinar na Malwee, mas isso
não afetou a condição de jogo
dos atletas. Uma motivação a

mais para os atletas do sub-17
é a convocação para a Seleção
Catarinense. Os vencedores do
Estadual têm mais chances de
conseguir a vaga, uma vez que
o técnico campeão comanda a

equipe de Santa Catarina no

Campeonato Brasileiro de Se

leções, que ainda não, tem data
nem local definido.

GENIELLI RODRIGUES

la que a equipe está facada na

competição como um todo e

não apenas no time de Blume
nau. "Para ganhar o bicampeo
nato precisamos vencer todos
os adversários. Fizemos vários

jogos com a equipe de São Mi

guel e foram muito difíceis. O
título pode ser decidido no úl
timo jogo, mas podemos ficar
fora se não ganhar os dois pri
meiros. Não podemos pensar só
na partida contra o Apama".

Quanto aos treinamentos
Ferrari relata que devido aos in
cidentes das últimas semanas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---- -------.--------�----- � �-------: 1'1mlJ"lIIurt:.:ll --- --- _

----------·ESPORTE O CORREIO DO POVO IESEXTA-FEIRA. 5 DE DEZEMBRO DE 2008

SÉRIE: MIGRANTES DO FUTEBOL

BIRO-BIRO, O
CRAQUE DA CAMISA

,

NUMERO 10
No Brasil, todo mundo do

lendário e folclórico Biro-Biro

que defendeu o Corinthians na

década de 80. E o Juventus tam
bém teve o seu. Carioca da Pavu
na,AlfredoGonçalves chegou em
Jaraguá do Sul em 1993, quando
já tinha 32 anos. Sua experiên
cia e habilidade nameia-cancha
lhe renderam a camisa 10 no

time que vinha sendo montado
pelo técnico Picolé. Ele veio do
Operário de Ponta Grossa, junto
com Ricardo e Éder. Jogou em

93 e no ano seguinte foi para o

Blumenau. Voltou em 1995 e
.

em 96 encerrou a carreira nova
mente no Operário.

Biro lembra de uma passa
gem interessante com a camisa
do Juventus, durante a Copa
Santa Catarina de 1993. ''A

gente tinha ficado em quinto
no Estadual e chegamos como
um dos favoritos na Copa.
Nosso time era muito bom e

fomos jogar em Joinville, que
era freguês nosso na época.
Mas aí estávamos' perdendo

�"

de lxO e apagaram a luz do Er
nestão. Depois de meia hora,
a luz voltou e o juiz não deu

condição de jogo. Além disso,
suspendeu cinco atletas nos

sos, que não puderam jogar
na semifinal contra o Fíguei
rense", disse. O time da Capi-
tal foi o campeão na época.

Hoje Biro-Biro trabalha com

futebol de base. Tem uma es

colínha (O Pequeno e a Bola) e

ano que vem iniciará uma par
ceria com o João Pessoa, onde
pretende treinar mais de 200

crianças. Além disso é quem
comanda as categorias de base
do Juventus/FME, mas não pen
sa em ser técnico profissional.
"Prefiro trabalhar na formação
de atletas", resumiu.

JULIMAR PIVATTO .

Antes e depois: no
Juventus (ao lado) e acima,
durante treino da Escolinha

O Pequeno e o a Bola

Biro-Biro em ação com a camisa do Juventus contra o Criciúma, no Estádio João Marcatto

VALMOR, O MAIOR
,

IDOLO DO SOGRO
Das histórias que contamos

aqui, a grande maioria dos mi
grantes resolveu ficar na cidade
porque casou. A história do

zagueiroValmar não é diferente.
Mas ele teve o aval do sogro
â.esde o dia em que foi apre
sentado. O Seu Mário Stirighen
(em memória) gostavamuito do

Juventus e ficou feliz quando a

filha Jussara disse estar namo
rando o zagueiro Valmor. Tanto
que, logo no início do namoro,
convidou o genro para ficar
na casa, já que o mesmo tinha
se contundido. "Meu pai quis
ajudá-lo, pois imaginava que
seria ruim ele se recuperar no

alojamento", lembrou Jussara.
Valmar é natural de União

da Vitória (PR) e começou jo
gando no Pato Branco. Ainda
júniar se transferiu para. o Cori
tiba, onde se profissionalizou e

foi emprestado a outras equi
pes do interior paranaense, até
chegar aqui, em 1991. Ficou até
1993, quando resolveu parar. O
motivo maior foi uma briga por
causa do seu passe. Na época,
o então presidente Ângelo Mar
gute disse que tinha comprado
Valmor junto ao Coxa, mas o

time curitibano disse não ter
vendido. "Me senti um palha
ço", disse o ex-jogador.

Hoje ele tem uma empresa
de jardinagem e não esquece
o jogo que mais o mareou, "Fbi
contra o Criciúma (em 16. de
agosto de 1992). O time deles
estava em alto, pois havia sido

campeão da Copa do Brasil (em
1991). Ganhamos de lxO aqui
com um'gol meu", comentou.
Valmor fez história no futebol
amador da cidade, principal
mente no Flamengo, más agora
teve de pendurar as chuteiras
por causa de um problema no

joelho direito. ''Até tentei voltar
neste ano, no veterano, mas

o joelho inchou novamente",
lamentou.
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A delicadeza da blusa de cetim indiana

Uma seleção do que há de melhor

para comprar nesta semana
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combina com o verão. Para poderosas'

Sapatênis FERRACINI
par perfeito para
homens elegantes.

MEGA TRANZE O PÉ CALCADOS E ESPORTES
AV Marechal Deodoro Da Fonseca, 159

3372-0057
Av. Getúlio Vargas, 67D - Corupá

3375-2750

SOL DE CETIM BOUTIQUE
Av. Mal Deodoro da Fonseca, 136
Sala 5E - (Galeria Bazar Jaraguá)
3275-4284

o tênis Reebok é a marca que se adapta
para todos os estilos e ideal para esporte.

Caixa de aço ouro rosa, pulseira de aço com

cobertura de nitreto de titânico, cronógrafo,
calendário, à prova d'água 1DOm e tanquímetro.
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Por
RicArdo
DA NieL ireis

Quem segue es tendências
vem POIQ RO$o Choque

Foi anunciado e essa foi a galera que compareceu: a Caravana da Solidariedade
de Guaramirim também foi um sucesso! De parabéns toda essa moçada que
tirou seu tempo no sóbado passado para coletar doações em prol os afetados
pelas cheias em Santa Catarina

FALANDO EM SOLIDARIEDADE•••

Repassando as linhas de Gabriel Seifert, que mandou Q convite via email para nós:
"Salve pessoal! É o seguinte: o Grupo Companheirismo Jaraguensé vai realizar neste
sábado, dia 06, o Grill Beneficente do Companheirismo Jaraguaense. Estaremos lá no

salão da Igreja Matriz São Sebastião fazendo um almoço especial para todos, a fim de
arrecadar fundos para as vitimas dos recentes acontecimentos na cidade e estado. O
valor de cada cartão será R$ 12,00, dando direito a um bifão de miolo de alcatra mais

acompanhamentos, como salada, maionese e farofa. Todos estão convidados,
aguardamos as presenças!"

FLORA STYLE
Com tempo totalmente avesso à última circunstância, a data parece cair perfeita para a

temática "summer" da balada Flora Style, reprogramada para acontecer logo mais às
23h na Flora e Botequim. Já adquiriu ingresso? Qualquer dúvida, ligue para o 9975

.

2700 ou 8807 6888.

"A modelo é a Bruna e as fotos a gente fez no London Pub, para divulgar em
nosso blog ladyrosachoque.blogspot.com as coleções verão da loja" - textinho
direto do último email da Diana, que sempre manda em primeira mão para nós
os últimos updates da loja e de seu site. Pros meninas, fica a recomendação das
visitas.

Baladas em dezembro - 01
Charles Lux manda correspondência adiantando o que a

Moinho Disco têm programada para o mês:
- Dia 11, quinta-feira, o tema será hip-hop apresentando
atração internacional. DJ da tour mundial de Snoop Dog,
toea no coso o fera Spin Easy - direto do Harlem, NY.
- Dia 20, sábado, balada de encerramento (e
possivelmente a última grande do ano em Jaraguá) com
os residentes da Moinho Disco. Igor Lima, Adrian Bernardz
e DJ Xalinho programam repertório para bombar a coso.

ta

MAX
Pires

Baladas em dezembro - 02
Já de seus eventos, "Pépe" Narloch e Thiago Mattos
anunciam:
- Dia 12, sexta-feira, novo edição do bolado Pagode Chic
no Choperia Bierbude, apresentando grupo Novo
Tendência acompanhado de convidado especial, o ex

Travessos Endrigo Moraes.
- Dia 20, sábado, promovendo evento no Estação do
Tempo, trazem Carlos Fuse para noite especial com house
music figurando no point.

Baladasem dezembro - 03
No London Pub, Chico pede para avisar do evento que vai
rolar dia 17 em tributo uma das famosos bandos
britânicas. Special Queen - Radio Queen mandará noite
adentro repertório de Mercury e cio, num show até então
inédito em Jaraguá do Sul. Já saindo do perfil balado, o
rapaz mondo recomendar o deck do coso poro a galera que
quer aproveitar esses bem-vindos dias de sol num bom
happy hour. De terço-feira à domingo o London já está
aberto às 17h30 com chopp gelado esperando.

Baladasem dezembro - 04
Nem parece tonto, mas esse mês o Bali Hoi de Píçormsfuz
festa já comemonindo seus 14 anos de coso! Com um

milhão de histórias pro contar, o clube obre dia 13
apresentando duas bandos e cinco DJs poro. marcar a

ocasião.Já no agendo, o próxima festa será dia 27.
P.s: e pro quem quer um bico bem diferente nesse final-de
ano, o rede Bali Hoi está recrutando pessoal para montar
time (equipe de divulgação, bares e caixas). Acesse
balihaLcom.br/contato e envie mensagem solicitando
informações.

Baladas em dezembro � 05
E lá no outra ponto do litoral, mais precisamente em

Ubatuba, o Banana Joe anuncio que dia 13 vai fazer suo
Batucado do Vila, com dois grupos de pagode e diversos
DJs promovendo o alto-astral em seus ambientes. Evento
grande paro dia 26, vai rolar no Banana show nacional
com Inimigos do HP. O primeiro lote de ingressos está
sendo vendido o R$ 20,00. Dê uma passado no

bananajoe.com.br para conferir mais detalhes.

Co-autor Max Pires

FAIXAS DEsTA SEMANA:
Albert Hammond, 101 I
Lemon Jelly, Only T�me I
Vil1ce Guamidi My
Little I
Letting The
Washingto!1,_ !pm"nwnp

Instituto Educacional

SERTANEJO EM GUARAMIRIM•••

Galera fã do sertanejo já está com os ingressos em mãos para
sábado migrar para o Porque Municipal de Eventos de
Guaramirim conferir o show de Hugo Peno e Gabriel. Sucesso
absoluto no Paraná, o duplo que reuniu mais de 35 mil
pessoas em show irá dividir palco com os regionais Rodrigo &
Rodrigo, seguido por Doni & Rafa. Poro quem quiser dor uma
folgo do violão, haverá tendo eletrônico no área externo,
comandado pelos DJs Igor Limo, Rodrigo Fabro e Diego
Magera. A organização prevê coso lotado, e recomendo:
cheguem cedo para evitar filas. Os portões obrem às 21
horas. Contato? Ligue para o 9973 3866.

•••ELETRÔNICO EM JARAGUÁ
Quem preferir uma bolado a outro ritmo pode dor um chego no

London Pub amanhã, que traz os DJs Moe Dove (house) e

Adrianinho (hip-hop) em bolado solidário: com doação de 1 kg
de alimento ou 1 peço de roupa têm-se acesso liberado 00

evento.

OUTRA ELETRÔNICA
Lá no Porque Aquático Ocaê, tem evento agendado para dia 13.
A bolado em questão será o Activy Tour, que cruzo três estados
poro chegar aqui. Entre os destaques do line-up estão os

nomes Cassiano Cruz, Cosmic Trip live, Léo Dagaz e Origens
live. O evento não tem site oficial, mos digitando "Activy Tour
2008" na busco dentro do Orkut você pode encontrar mais
referências.

Destaque para Daniello Ristow, presença na Choperia
Bierbude sexta passada
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Mudanças à vista para próximo ano
Cuca pode voltar ao Flamengo, já Luxemburgo e Batista prometem ficar
DA REDAÇÃO

_

Os três times que disputam
as duas últimas vagas para a

Libertadores têm seus coman
dos ameaçados. Caio Júnior
não conseguiu convencer a

torcida rubro-negra, Vanderlei
Luxemburgo foi até agredido
pela torcida - organizada do
Verdão e Adilson Batista apen
sar de levar o Cruzeiro às oita
vas-de-final da Libertadores e

_

ser campeão mineiro também
estava ameaçado.

Dos três, o único que já con
firmou a saída é Caio Júnior.
No seu lugar a diretoria rubro

negra pensa em colocar Cuca,
ex-Botafogo. Pelo menos é o

que dizem nos bastidores. Cuca
surge como o nome mais viável
entre as frentes rubro-negras,
uma vez que Renato Gaúcho,

apesar de ser o preferido de
Márcio Braga, não conta com

a simpatia do vice de futebol, e
Vanderlei Luxemburgo é nome

descartado pelo presidente. Ou
tro nome é o de Carlos Alberto
Parreira, que não confirma se

voltará a trabalhar como técni
co na próxima temporada.

Vanderlei Luxemburgo final
mente fez as pazes com a torci
da. Ele emitiu um comunicado
oficial informando que não

quer deixar o clube. Na ocasião
da agressão ele afirmou que se

sentia triste em trabalhar no

Palmeiras pelos acontecimen
tos e cogitou até sair do clube.
Já Adilson Batista acertou on

tem a renovação do contrato

com o Cruzeiro. Além de man

ter o treinador, será mantida
também a comissão técnica. Cuca é o mais cotado para assumir o Flamengo em 2009, mas time cogita também a contratação de Parreira

,

CAN'OAGEM'- HISTORIA UMA AVENTURA JARAGUAENSE
O· éspírito av�ntureiro de três jovens foi suficiente o -bastante poro que tentassem

�epetir2 feito de Emílio Carlos Jourdan e navegadores do. tempo em que nosso país
era denominado deJerfp �e Vera Cruz eTerra de Santa Cruz, porém em dobro, isto é,

" completar o percurso no ��ntido inverso: ido e volto Jaraguá - Borro Velho. Em Z3 de
janeiro de 1953, Murillo BOl1eto de AZevedo, Amadeus Mahfud e Getúlio Garc{a.pa�
tiram poro a grande emprei�ada. Orio caudºloso tinha no mínimo o dobro do volume
d'água que apresenta nos

-

ijoje. Erri'mel.p à correnteza, um redemoinholragou
-

a. e e p sonho ficou· pelo meio do cominho. Intrépidos,
és qu�}n�o si entregam nunca .. e nôo se rendem jornais,

.er. ..afaram-se me�!�':� o �Ies �¥ juntou Ad,alpha �ahfud. A bor�.o
do "Macaco II", aíingirant>a metíl:<Foram' recebido� p�la populg-;
çôo e o prefeito de Borra Velho com foguetórip.e disê9rsP deboo§�'
vindos. No retorno o Jaraguá, os aventureiros foram rêcepciQnado�
'Por.populares, amigos e autoridades municipais. O percurso foi
cMmptido em um dia e meio poro ido e poro o retorno foram dois
dias remando contra o correnteza até nosso cidade.

A canoa está para Jaraguá do Sul assim como a caravela está para o Brasil. Em 8 de março de 1500, Cabral
partiu de Portugal e, em 22 de abril descobriu o Brasil. Ancorou em Porto Seguro as 13 caravelas tendo a

bordO 1.350 homens. No dia 11 abril de 1876, Emílio Carlos Jourdan partiu do porto de São Francisco do
Sul, adentrou o Rio Itapocu em Barra Velha e, em 15 de nbrll. ancorou em Jaraguá do Sul com vinte canoas e

uma tripulação de 62 trabalhadores, sendo 54 negros e oito brancos, em local próximo onde anos depois foi
edificado a residência de Mário Tavares do Cunha Mello.

.

CAMINHO DO PEABIRU
A utilização do Rio Itapocu (Pedra Alta) como roto
de navegaçõo data dos primórdios do descobri
mento do Brasil. Era uma das portas de entrada
do Oceano Atlôntico em direção ao Oceano Pacífi
co, roto denominado de Caminho do Peabiru. Em
1523, o náufrago português Aleixo Garcia, numa
expediçôo integrado por dois mil indígenas Cari
jós, adentrou o Rio Itapocu e navegou até onde
hoje é Jaraguá do Sul, depois seguiu pela trilho,
que

- iniciava no atual bairro Amizade, indo até

Corupá, dali o partir dos c9nfluências dos Rios
Humbold e Novo, subiu o serro margeando este
rio. Garcia seguiu oté Cuzco, o Vale Sagrado do
Império Inca no Peru. O espanhol Álvar Núiíez
Cabeza de Vaca comandou uma expedição no

mesmo trajeto em 1541, tendo na passagem des
coberto os Cataratas do Iguaçu. Esta enigmático
roto construído pelos índios sul-americanos tinha
por objetivos: ligar li Pacífico ao Atlôntico e, o

busca de uma mitologia, a "Terra sem Mo!". Esse
território mágico seria o morado dos ancestrais,
descrito como o lugar onde os roças cresciam sem

serem plantados e onde a morte era ignorada.

KENTUCKY - UM CASO DE AMOR
.COM A NATUREZA
O Clube'de Canoagem Kentucky, entidade de utilidade pública, foi
·fundado em 1'5 de julho de 1'988, com objetivos de conscientizar
a populaçõo local sobre o necessidade do preservpçõo dn bacia
hidrográfico do região, considerando os três dimensões. do de
senvolvimento sustentável: econômico, social e ambiental: Atu.am
também como apoiadores do defeso civil, sociedades beneficentes

o
.e clubes de serviços. Têm participado de merntenns, ecológicos,
atividades de loser.e compet1ções rocais"es!aduais e nacionais.

�.
....

éoptinua no próxima sexto Íéira.Clube de Canoagem Kentucky tem
como objetivo conscientizar a preservaçõo
da bacia hidrográfica da regiõo r e d a c a o @ o c o r r e i o do P o v o . c om . b r
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-

, ILUMINAÇAO NATALINA .

A iluminação Natalina de Jaraguá do Sul começou a funcionar no último final de semana de forma gradativa e sem grandes
alardes. O momento é de respeito aos últimos acontecimentos que chocaram toda a comunidade. Desta forma, deve-se
elogiar a todos que estão organizando a decoração deste ano, o COL e parceiros, não somente pela beleza da decoração
que deixará a cidade mais bela, mas também pela forma consciente de colocá-Ia em prútlcn. Entre tantas notícias infelizes
sobre os preços cobrados pelos comerciantes de Itajaí e Blumenau, mais uma vez os empresários do comércio da região
demonstram maturidade e senso crítico. Como diria o entrevistado no Jornal Nacionat vamos reerguer.

ELEIÇÔES NO SINSEP
O Sinsep (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul e
Região) promove amanhã (dia 5 de dezembro) eleições para a renovação da
sua diretoria, gestão 2009/2013. Apenas uma chapa, denominada "Servidor
Valorizado, Serviço Público Oualificado", inscreveu-se a participar do pleito.
Dezesseis mesas farão a coleta dos votos. Uma delas ficará instalada na sede
da entidade (Marina Frutuoso, 955, Jaraguá do Sul) e outra no Setor de Obras
do Município de Jaraguá do Sul (Ângelo Rubini, 600, Vila Nova, Jaraguá do
Sul). 'As demais 14 urnas serão itinerantes. A apuração dos votos se dará após
o término do prazo estipulado para votação, na sede do Sindicato.

:�!���e�n��m��!�-��í�Pc�de Preços ao Consumidor -üesse
1) apresentou variação de 0,38%, enquanto a inflação geral ficou em 0,56%.
O resultado mensal, de acordo com dados divulgados pela FGV (Fundação
Getúlio Vargas) na quinta-feira, se dá por conta da desaceleração dos grupos
alimentação, vestuário e despesas diversas. Nos onze primeiros meses do
ano, no entanto, o índice acumula variação de 6)6%. No-mesmo período, a
inflação geral, medida pelo IPC-BR, registrou taxa da 5,53%. Nos últimos 12
meses encerrados em novembro, a elevação dos preços para a baixa renda é
de 8,04% e para a média do Brnsll, de 6,27%.

UNIÃO CONSENSUAL

INDICADORES CÂMBIO
COMPRA VENDA
2,506 U08
U11 U13

$MDlC LANÇA CADASTRO
ÚNICO DE EMPRESAS
Informações sobre 17 mi'lhões de empresas na

cionais e ·estrange1ras em funcionamento nó País
estão agora armazenadas em um sistema único:

'"

o CME (Cadastro Nacional de Empresas).O progra
ma, elaborado pela Coordenação Geral de Mo
dernização e IriforJriotica, do MDIC-Ministério do
Desenvolvimel1to;, .Indústria .e Comércio Exterior);
foi lançado nesta semana. Font�; Infomoney_

PLENÁRIA ACIJS & APEVI

Um divó.rcio para quatro casamentos
Apesar das separações, o númerode matrimônios também cresce
RIO DE JANEIRO

A taxa de divórcio no Brasil

atingiu o pico da série iniciada

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia eEstatística) em 1984 e

chegou a 1,49 divórcios por cada
mil habitantes, crescimento de
200% em relação a 1984, quando
era de 0,46 pormil. Em números
absolutos os divórcios concedidos

passaramde 30.847, em 1984, para
179.342 em 2007. Os dados foram

apresentados ontem, na pesquisa
Estatísticas do Registro Civil. Em

contrapartida, o número de casa

mentos realizados no País vem

crescendo desde 2003.

Segundo os técnicos do IBGE,
a elevação das taxas de divórcio
revela uma gradual mudança de

VARIAÇÃO MOEDA
0,04%

' Dólar comercial (R$)
�--------<

Euro (em US$)

comportamento da sociedade
brasileira, que passou a aceitar o'
divórcio com maior naturalidade
e a acessar os serviços de justiça
de modo a formalizar as disso
luções. Somando separações e

divórcios, houve 231.329 uni
ões desfeitas em 2007, uma para
cada quatro casamentos._

Em 2007 foram realizados
916.006 casamentos, crescimen
to de 2,9% ante o ano anterior.
O número maior de casamentos

"decorre, em grande parte, de
iniciativas de formalização de
uniões consensuais", já que os

casais têm sido incentivados pelo
Código Civil renovado em 2002 e

pelas ofertas de casamentos coleti
vos promovidos desde então, con-

forme os técnicos do IBGE.
No que diz respeito à natureza

das separações realizadas no Bra
sil, em 2007 a maior parte delas
(75,9%) foi consensual, enquanto
as separações não consensuais
foram 24,1% do total. Apesquísa
ressalta, nas estatísticas sobre di
vórcios, a "hegemonia das mulhe
res" na guarda dos filhos menores.
Em 2007, em 89,1% dos divórcios,
a 'responsabilidade pela guarda
dos filhos menores foi concedida
às mulheres. A pesquisa mostra
também que a taxa de nupciali
dade legal atingiu, o valor de 6,7
casamentos pormil habitantes, a
maior taxa da série.

AGÊNCIA ESTADO Em 2007 foram realizados 916.006 casamentos em todo o país
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TEMPO DE FESTAS
, ,

JA E NATAL NO CENTRO CULTURAL
Espetáculo musical tem repertório que inclui cantigas próprias da época

A Scar reedita neste domingo, 7 ,

o tradicional Auto de Natal. O espe
táculo, às 19 horas, vai reunir no pal
co do Grande Teatro do Centro Cul
tural todos os artistas dos núcleos de
produção da instituição, quemostra
rão este ano o tema "Natal de sons"
com música, dança e teatro. O espe
táculo tem a direção geral da coreó

grafa lisa Jaworski, responsável pela
Escola de Dança da Scar. Segundo
explica, a edição deste ano terá um
sentido de valorização da época, que
estimula a uma reflexão sobre amais

importante data do cristianismo.
Todos os artistas se apresentam de
maneira voluntária, numa forma de
homenagear o público que durante o
ano inteiro prestigia os eventos pro
movidos pela entidade.

"Natal de sons" está sendo cuida
dosamente preparado desde março.
A partir de julho, os ensaios foram
realizados por núcleos de produção
e intensificados em novembro para
assegurar um espetáculo que retrate
o sentido da data, porém, com mui
ta luz, cores e a vibração de músi
cos, atores e bailarinos. "Queremos

qu� essa seja uma grande confrater
nização dos artistas com o público,
demonstrando acima de tudo o

comprometimento dos artistas para
com a nossa cultura", explica Lisa

Jaworski. Uma surpresa especial
está reservada para o final do es

petáculo e, conforme a coreógrafa,
certamente emocionará quem for ao
Centro Cultural.

O espetáculo será totalmente
musicalizado, com um repertório
que inclui cantigas próprias de Na
tal, como "[ubíloso Venturoso", "Sur
gem anjos proclamando", "Canção
dos sinos", "á vinde crianças", "[in
gleBells", "We wish you amery cris
thmas", e peças como 'AnelMágico"
(Marcos Viana), "Uma história - Pa
lavra cantada", "Intermezzo op.118"
(Brahms), "Ern um mercado persa"
(Albert Ketelbey)

.

e "Sete variações
sobre um tema ucraniano" (Kaba
levski), entre outras. Os ingressos
custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (estu
dantes e pessoas acima de 60 anos)
e podem ser adquiridos na bilheteria
do Centro Cultural. Outras informa
ções pelo telefone (47) 3�75-2477.

wwW.autoelite.com.br

Financiamento sujeito a aprovação de cadastro. Veículos usados a partir do ano de 2004 com laxas o partir de 0,99% o.m .. Novos: Garantia de fábrica 3 anos, sem limite de

quilometragem para defeitos de fabricação e montaqem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80 mil km). Condição válida até 05/12/08.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




