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ua 1% mais
caraem2009
Segundo Samae, reajuste foi calcula
do com base no INPC de 2008 e vale o

partir de fevereiro de 2009.
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Bebê encontrado
no Rio Itapoco
Suspeito é que mõe tenho jogado o filho,
de cerco de dois meses, criminosamente. �

Polícia investigo o coso.
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Cachorros podem farejar situações injustas
e apresentar uma emoção simples similar
iI inveja ou ciúmes, relataram pesquisadores
óustríacos. Cães zangaram-se e recusaram-se a

"cumprimentar" outros cachorros que ganharam
prêmios, caso eles não ganhassem também, disse
o psicólogo de comportamento animal Friederike

Range, da Universidade de Viena, que liderou o

estudo sobre emoções caninos.

Fonte: Reuters

Salmão ne mesa
é sucesso certo

Ronaldo acerta
com Corinthians

Vejo quatro deliciosos receitas e faço
festa com todo o família reunido.
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o clube planejo ações de marketing poro
viabilizar o contrataçõo em 2009.

Página 17
�__�_�, ...�.� �:"-�®i'1t wee
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IRE assume erro e altera
o resultado das etelções
Com o mudança, Eugênio Juroszek (PPl, perde o vogo poro Amo\ldo Sorti (PV), no Câmara.
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CHARGE

PONTO DE VISTA

I

o "pacote" da medida provisória 449
CÉLIA GASCHO
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benefícios aos contribuintes, mais precisa
mente, aos devedores da União. Tanto é que
inicia seu texto concedendo benefícios para
o pagamento ou parcelamento das chamadas
"dívidas de pequeno valor", isto é, dívidas
de R$ 10.000,00 vencidas antes de 31.12.05.

Obviamente que "cada caso é um caso", mas,
existem muitas dívidas que já se encontram

prescritas, razão pela qual se alerta os contri
buintes que estejam nessa situação, para que,
antes de efetuar o pagamento ou parcelamen
to das tais "dívidas de pequeno valor", obser
vem a validade da exigência. Concedeu o art.

14, a Remissão (perdão da dívida) ao mesmo
tipo de débitos (menores que R$ 10.000,00)
e vencidos há mais de 5 anos. Considerando

que 5 anos é o prazo legal que a Fazenda pos
sui para exigir.seus créditos, não está a :MP
fazendo nenhum favor, pois que ditas dívidas

Considerando que a tão almejadaReforma
Tributária ficou oficialmente postergada para
2009, o Executivo Federal tratou de, rapida
mente, promover mais uma "reforminha",
através da Medida Provisória 449, mantendo
a tradição de efetuar mudanças conforme as
conveniências econômicas e políticas do mo
mento. Tendo em vista ter conteúdo extenso,

optou-se por comentar alguns pontos de tal
medida que merecem atenção no momento.

Em primeiro lugar ressalta-se que a :MP
veio como a ":MP do Bem", ou seja, conceder

já não mais poderiam ser exigidas.
Veio ainda a MP, com o propósito de re

solver a vida das empresas que acreditaram
no posicionamento do Supremo Tribunal Fe
deral e lançaram a crédito em sua conta de
IPI, todos os insumos, materiais e produtos
utilizados no processo produtivo, mas cujas
entradas vinham "não tributadas" pelo IPI ou
com "alíquota zero", Tendo em vista a ines

perada mudança de entendimento, ficaram
com débitos de alta monta, para com o erá
rio federal. O art. 2° da :MP 449 concede
anistia das multas, dos encargos legais e de
30% dos juros, para os pagamentos à vista
ou em até 6 meses ou, alternativamente,
uma redução dos acessórios para quitação
em até 24 meses. Pode ainda o contribuinte,
sem qualquer redução, obter parcelamentos
em até 60 ou 120 meses.

DO LEITOR

Itajaí - 11 dias depois
de baixarem as águas

Neste sábado retornei a Itajaí e constatei que após
uma semana o panorama nas ruas de vários bairros
continuava terrível. Em muitas ruas O lixo continua
acumulado nas calçadas, dando um aspecto de aban
dono e desolação. [á há mau cheiro, moscas, ratos, ba
ratas, etc. Um verdadeiro caos, passados 11 dias que as

águas baixaram.
No centro da cidade o panorama é outro. As lojas

estão abertas, há muita gente nas ruas e a vida con

tinua. Não se pode dizer que é como se nada tives
se acontecido, pois é só puxar conversa com alguém
que já brota uma história de perda, tristeza e dor. Mas
a vida precisa continuar. Os empregos precisam ser

mantidos. É preciso que o comércio continue a girar.
Que a cidade volte a atrair visitantes. Mas também se

faz necessário reconstruir, não só o que se foi de bens
materiais, mas a alma dessa gente que está profunda
mente magoada, sofrida, desconfiada ... Há relatos de

pessoas que acordam ouvindo sons de chuva e que não

querem mais voltar a dormir, outros tem pesadelos, al
guns estão com dores inexplicáveis e o medo ... Medo
de precisar sair correndo novamente, de ver o trabalho
de tantos anos descerem, literalmente, por água abai
xo, de ver as lágrimas nos olhos da mãe, as rugas do

pai, a tristeza no olhar assustado das crianças.
Às vítimas só nos resta pedir que tenham coragem,

que não desistam, que confiem, que persistam e que
façam a sua parte, cada um no seu pequeno círculo
familiar, protegendo, ajudando, perseverando, econo
mizando e preservando.

.

Das autoridades e da sociedade como um todo, es
peramos que não esqueçam essa tragédia, que além de
ter nome, RG, CPF, endereço e Título de Eleitor, tem
coração, tem alma, tem mãe, pai, filhos, irmãos, ami
gos ... E que o Universo é composto por cada um de
nós, nos fazendo co-responsáveis nesta história.

Nas palavras de Gandhi: "Existe uma ordem no

Universo. No meio da morte, a vida continua. No meio
da mentira, a verdade continua. No meio da injustiça,
a justiça continua e em toda escuridão há luz".

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
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----·------pOLíTICA

FALA Aí! Lama na-margarina?
Passados os dias de chuvas torrenciais, uma cliente foi a um mercado
de Jaraguá onde costuma fazer compras. Entre os produtos que a mulher
levou para casa, um pote de margarina. No dia seguinte, à noite, percebeu
que a margarina estava com um gosto estranho e viu que o lado externo
do pote estava amarelado. Foi quando reparou na cor diferente da mar

garina e desconfiou que o produto tenha se estragado durante a enchente
e, mesmo assim, recolocado na prateleira. Voltou 00 estabelecimento e

conversou com o proprietário, que negou ser o responsável pelo produto
estragado, mos que se mostrou nervoso. Disse que o produto poderio ter se
estragado já no caminhão do forne.cedor que foz o transporte. Propôs trocar
o produto, o que não foi aceito. No fim de semana, a mulher soube que várias
outros mercadorias tinham sido limpos e estavam de volto às prateleiras. A
mulher promete fazer denúncia formól-à vigilância sanitário.

" Nõo podemos
proibir tudo. "

MARISTElA MENEl (PlDO B),
justificando exceção paro
a Prefeitura no projeto' que
reprime a venda e consumo

de álcool nas ruas.

" É difícillutor
contra algo que
nõo vemos..,'

PAULO BORNHAUSEN (DEM),
DEPUTADO FEDERAL dizendo

que a burocracia é o maior inimigo
para a recuperação do Estado.

FLAGRANTE SOLIDÁRIOS
Uma grande rede de supermercado' '. Pensar o território de formo integral e

com loja em Blumenau corre o risen . articulado, sem distinção ou dlscrimina
de fechar os portos naquela cidade. ' ção de quaisquer áreas ou classes sociais
O estabelecimento foi atingido pelo é não esquecer jamais esta tragédia por-
enchente e estava vendendo cerco de que mais cedo ou mais tarde os águas
três mil quilos de come bovino já em voltarão. São duas os recomendações fei-
processo de deterioração. No mes- tos pelo Instituto de Arquitetos do'Brasil,
mo local, em 1984 funcionava o rede núcleo Blumenau (http://geublumenau.
Mini-Preço. Naquela enchente, o pré- blogspot.com). Que se colocou à disposi-
dia ficou submerso, com os câmaras ção dosmunicípios atingidos paro ajudar
frias totalmente estufadas.Vendido o no reconstrução e participar dos estudos
ponto, os mesmos câmaras são usadas e discussões que resultarão numa novo

até hoje. formo de ocupação do espaço.

" Tenho medo
do que posso
acontecer. "

MERIINÁCIO, 28, que
resolveu, mudar de endereço depois

do enxurrada: da Barra do Rio
Molho paro o João Pessoa.

FUTURO
'Temos que repensar a cidade. Os deslizamen
tos não atingiram somente os áreas de risco.
Isso vai exigir uma grande reflexão sobre o fu
turo e o crescimento do cidade'. A afirmação é
do prefeito de Blumenau João Paulo Kleinübing
(OEM) e serve como uma luva para Jaraguá e

região. A constatação do preteltamesnu o ta
manho do desafio que temos. Não é o coso de
só apontar culpados, mos de aprender com os

erros do passado, mesmo porque somos todos
co-responsáveis e precisamos acertar no pre
sente e num futuro breve. (ABC Digital).
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Materiais de construção. que derivem de demolição e reformos de prédios,
estabelecimentos comerciais e rêsld�nciais,' cujos pro.prietários manifestem
o desejo de.doar podem ter destino mais nobre que os costumeiros aterros. li.
Cômaroaprovou projeto do vereador Ronaldo Raulino (PDn criando o "brechó
da construção:', que vai beneficiar famílias de baixo rendo impossibilitados
de banctJrdo �róp�io bolso investimentos na,c9,�a próprio.

fUNERÁRIAS
Deve ser aprovado amanhã, em segundo turno, o projeto�p Executivo que
gulamenta a'atividade das funerários de Jaraguá, um seryiço concedido pela
Prefeitura_ Não dá para levar muito o sério já ques texto final é resultado de
acordo firmado entre representantes do empresa e alguns vereadores lidera
dos pelo democrata José Osório de Ávila:Hoje o serviço é um cartel. Algumas
funerárias são apenas de fachada.

ABONO
Ser,vidores do Câmara de Jaraguá recebem, ainda em dezembro, um abono
de Natal. Cada um leva para casa, além do salário, mais R$ 350. O Projeto de
Resoluçoo apresentado pela Mesa'Diretora já fôi aprovodo.

RAPIDINHO
Bastaram cinco minutos para que o orçamento do Prefeitura de Jaraguá para
2009 fosse aprovado na segunda-feira: a prefeita eleita.Cecília Konell (OEM)
terá recursos projetados do ordem de RS 288,2'milhões. Em Joinville: em dez
minutos es vereadores aprovaram o orçamento daquele município para o ano

que vem: .�$ 1;4 bilhão. Nos)doi� casos, um ponto em comum; a agilidade dos
i

legislativos a cada final de ano� Nada de assuntos pendentes, relevantes ou
.

não, paro estragar os férias.
'

OSIPf
"� constra ue as pessoas tenham que pedir no(tiarês ê em outro�'
lugares pqrau r os banheiros." Do vereador Osmari Fritz (PMDB), de Jpin-

. ville, autor de projeto pedindo a construção de banheiros,públicos na maior

cidad.e de .Santa. Catarina. Aqui em Jaraguó, o mais desenvolvido cidade do
região, o drqffiu é o mesmo. Afetando transeuntes, motoristgs de táxi e visi
tantes, que se 'apertam' como podem.
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Diplomação
dos eleitos
CORUPÁ

A Justiça Eleitoral realizou
na noite de ontem a primei
ra diplomação dos eleitos na

microrregião. Em cerimônia
na Câmara de Vereadores, re
ceberam o diploma os vence

dores na disputa majoritária,
Luiz Carlos Tamanini (PlvIDB)
e o vice Carlos Dieter Werner

(PSDB), além dos no-ve verea

dores, dois deles reeleitos.
Hoje, às18h30, a solenidade

que marca o reconhecimento
da validade da eleição, acon

tece na Câmara de Vereadores
de Guaramirim, para os eleitos
deste município e de Massa
randuba e Schroeder. O ato da

diplomação se estende tam

bém aos suplentes, totalizando
. 146 certificados, mas a entrega
será feita apenas aos 33 eleitos
das três cidades. Os demais

poderão retirar o diploma no

cartório eleitoral. Da 60a zona,
só não receberão o documento
os 12 candidatos do PSOL de
Schroeder, que não atingiram o

coeficiente eleitoral.
Namesma situação estão os

candidatos do Partido Demo
cratas de Corupá, que também
não conseguiram a votaçãomi
nima. Além dos eleitos, outros
nove primeiro suplentes de
cada partido ou coligação po
derão retirar o diploma no car

tório eleitoral, em Jaraguá, até
o próximo dia 19, data em que
terão as contas de campanha
analisadas e julgadas. Se houver
necessidade de assumirem va

gas nas Câmaras, eles precisarão
obter a certificação.

Em Jaraguá, a diplomação
será dia 17, às 18h30, no Salão
de Júri do Fórum.

CÂMARA EM 2009

�

Eugênio Juraszek penso em deixar o político: "Não preciso disso poro viver"
.

Presidência da Câmara
Par Jaraguá" (DEM, PSDB, PDT
e PTB) que poderia culminar
com a cassação _ de Amarildo
Sarti. Na representação, ele
e o prefeito Moacir Bertoldi

(PMDB) são acusados de terem

patrocinado jantares gratuitos
em dois eventos políticos, na

Vila Rau e Vila Nova. Entretan
to, sentença do dia 20 de no

vembro indeferiu o pedido. "Foi
julgado. Só não tenho informa
ção se a decisão é irrecorrível",
confirmou a juíza.

POLíTICA----------

PP anuncia que vai recorrer
E coordenador do PV diz que vai aguardar sentença definitiva

Com o mudança no composição
do Câmara, os partidos que fizeram
porte do coligação do atual prefei
to Moacir Bertoldi (PMDB). possam
a ocupar o maioria das vogas, seis
de um total de 11. o que não sig-

nifica, entretanto, que todos farão
oposição 00 governo da prefeita
eleita Cecília Konell (DEM). A nova

composição também influenciará
nas articulações poro presidência
da Casa.

e, portanto, equivale a um.

O anúncio também suscitou
comentários acerca de processo
movido pela coligação "Unidos

decisão e que já procurou
advogado para tratar do caso,

apesar de não ter sido comu

nicado oficialmente. "Estou
triste, não só eu, mas as pesso
as que acreditaram em mim",
disse, em referência aos 1727
votos conquistados, frente aos

1345 recebidos por Sarti.
Mantida a decisão, o pro

gressista, que já tinha defi
nido os assessores para seu

gabinete, promete se afastar
da política. "Estou tranqüilo,
porque não dependo de políti
ca para sobreviver. Tenho em-

CAROLINA TOMASELLI

presa, mas queria realmente
trabalhar pela comunidade",
comentou, para quem a "po
pulação do Garibaldi vai se

revoltar".
Também presente na reu

nião, o coordenador regional
do PY, Luis Sérgio Pereira, dis
se que o partido vai aguardar a
decisão sobre o recurso "com

tranqüilidade". Ele lembrou
que esta é a primeira vez que o

partido elege um vereador. O
atual representante da banca
da, Jurandir Michels, foi eleito
em 2004 pelo PT.

Sai Juraszek, entra Sarti
Justiça Eleitoral admite erro e proclama novo resultado

!

1
JARAGUÁ DO SUL

A Justiça Eleitoral procla
mou ontem um novo resulta
do das eleições proporcionais
no município. A partir de um

pedido administrativo proto
colado pelo candidato a verea

dor Amarildo Sarti (PV), o TRE

(Tribunal Regional Eleitoral)
chegou a um novo coeficiente
eleitoral, alterando também o

cociente partidário. Com isso,
o candidato do PP declarado
eleito em 5 de outubro, Eugênio
José Juraszek, não mais assumi-
rá a vaga na Câmara, que ficará
com o autor do pedido, o ex

secretário de Desenvolvimento
Rural Amarildo Sarti.

A possibilidade foi adianta
da pelo O Correio na edição do
dia 22 de outubro, quando o PV

questionava se o PP teria de fato
'

atingido a votação mínima exi- Juízo Patrício Noili comunicou o decisão ontem à tarde em reunião com representantes dos partidos
.

gida e buscava informações ju-
rídicas para brigar pela vaga na
Câmara. A soma dos votos dos

progressistas foi de 7186; exa

tamente o coeficiente eleitoral
considerado no pleito.

A decisão foi confirmada
ontem no final da tarde pela juí
za da 17a zona eleitoral, Patrícia
Nolli, após reunião com repre
sentantes de seis partidos polí
ticos - PY, pp, PR, PSDB, DEM e

PMDB - mais o promotor públi
co Gilberto Polli, no cartório. Na
sentença, a juíza considera que
como o coeficiente eleitoral foi
de 7186,5454545454, o núme
ro deve ser arredondado para

7187, e não 7186, como consi
derado no resultado divulgado
no dia do pleito. Entende que a

fração (54) é maior do que meio

O presidente do pp, Ade
mir Izidoro, que participou
da reunião ontem no cartório,
informou que no mais tardar
amanhã, o partido e o candi
dato agora não eleito, Eugênio
Juraszek, deverão recorrer da
decisão em primeira instân
cia. "Como a Justiça deu ao

vereador o direito de se defen
der, é óbvio que o PP irá recor
rer. Existem lugares no Brasil
que já tem jurisprudência",
afirmou.

Juraszek também confir
mou intenção de recorrer da
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Compras movimentam área central da cidade. Expectativa é de 10% de aumento nas vendas em relação a 2007

VOCÊ PRETENDE PRESENTEAR NESTE NATAL?

MARCELO ROSA, 35 anos,

desempregado
"A minha esposa e os meus

filhos vão ganhar presentes.
Vou comprar roupa e celular.
Pretendo gastar R$ 250 nas

compras.

LUll DE LIMA,
34 anos, vendedor

"Eu já comprei presente
para os meus dois filhos e

minha esposa. Cheguei a
gastar R$ 150. Acredito que
os presentes fazem parte da

comemoração".

ALINE ALEXANDRE,
16 anos, estudante

"Eu vou presentear meus pais
e meu irmão. Vou comprar
'perfume para eles e vou

gastar em média R$ 150. No
Natal, presente é essencial".

FRANCIELE RUNE 23 anos,
monitoro de qualidade
"Vou presentear meu namo

rado, talvez com um celular.
Se sobrar grana vou comprar
um preserite para minha mãe.
Acho que precisa ter presente,
não pode passar em branco".

JURACI KASTELER,
50 anos, aposentada
"Vou presentear minhas netas,
mas estou pesquisando os

preços. Eu pretendo gastar
R$ 50, porque o importante é
ter saúde nesta data".

WANDERSON DA SILVEIRA, 17
anos, produtor de moda

"Com certeza, meus pais e

amigos vão ganhar presen-
te. Mas, será apenas uma

lembrança. Eu quero gastar R$
100. No Natal não é necessário
dar presente"..

BUSCA POR PRESENTES
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Comércio vive
dias de muita

posso demonstrar para minha
família", disse Rosa.

Agora, os comerciantes

apostam no saldo positivo para
o mês de dezembro. Depois do
clima chuvoso na cidade, que
influenciou nas vendas, vie
ram os dias de sol junto com

a movimentação novamente
no comércio. De acordo com o

presidente da CDL (Câmara de
Dirigentes Lojistas), João Ba
tista Vieira, no mês denovem
bro, o comércio teve queda de
10% a 20% nas vendas. Mas,
o movimento surgiu já na pri
meira semana deste mês.

Na opinião do diretor fi
nanceiro da CDL, Sandro Al
berto Moretti, 41 anos, o Natal
é uma data que não sofre inter
ferência da situação climática.
"Faça solou chuva a época é

ímpar no comércio", disse. A
expectativa de vendas é atin

gir mais de 10% neste mês, em
relação ao mesmo período do
ano passado.

movimentação
Para os clientes, presente
é especial no dia do Natal
JARAGUÁ DO SUL

Pacotes e laços de fitas nos

tons de vermelho simbolizam
o Natal. E nem que seja apenas
uma lembrança, a maioria das
pessoas faz questão de come

morar a data com presentes.
Através da enquete "Você pre
tende presentear neste Natal?"
(ao lado), o fato foi comprova
do. Na tarde de ontem, o Cen
tro, de [araguá do Sul, estava
repleto de clientes destinados
especialmente às compras na

talinas.
Em uma loja de cosméticos,

na área central do município,
a estudante Aline Alexandre,
16 anos, escolhia perfumes
para os pais e os irmãos. No
bolso, em média R$ 150 para
gastar. "No Natal, presente é
essencial", enfatizou a garota.

Marcelo Rosa, 35 anos,
mesmo desempregado e com

dificuldades financeiras não
vai deixar de

presenJar
a es

posa e os dois filhos, de 16 e

4 anos. "Sem presente o Natal

perde o clima. E isso eu não

Horários especiais
o horório especial de Natol no comér

cio jaroguaense já começou_ Duronte essa

semana os lojas VÕO estar abertos das 8h30
às 20h. A partir de segunda-feiro (15), o
atendimento acontece dos 8h30 às 21 h.
Em todos os sóbados o comércio obre às

DAIANA CONSTANTINO

8h30 e fecho às 17h e nos domingos os

compms devem ser feitos a partir dos 16h
otéos21h.

* OShopping Breithaupt funciono nor
malmente de segundo asóbado dos 10h às
22h e nos domingos dos 16h às 22h.
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Corpo estava embaixo de ponte

,

Bebê achado
no Rio Itapocu
JARAGUÁ DO SUL

O corpo de um bebê en

contrado no Rio Itapocu, na
"noite da última segunda-fei
ra, ainda intriga Jaraguá do
Sul. O menino foi retirado
da água por volta das 19h

depois que moradores o vi
ram e avisaram o Corpo de
Bombeiros da cidade. Se

gundo o subcomandante da

corporação, Neilor Vincenzi,
eles teriam sido despertados
pelos latidos constantes do
cachorro da.família residen
te nas proximidades da Pon
te do Trabalhador. Ela liga
os bairros Ilha da Figueira e

Vila Lalau.
A situação já havia ren

dido avisos no domingo.
'Alguém nos ligou falando
sobre uma criança boiando
ali", explica. Por isso, os so

corristas fizeram buscas no

lugar indicado até Cuara-.
mirim, mas nada acharam.
Conforme Vincenzi, o cor

po estava preso em galhos
de bambu e voltou a apare
cer, provavelmente, porque
o nível do rio baixou. Os
bombeiros trabalham com

a hipótese de que ele tinha
menos de dois meses de vida
e permaneceu submerso por,
no máximo, quatro dias.

O problema, no entanto, é
o fato de não haver qualquer
ocorrência registrada na mi

crorregião reclamando o de

saparecimento. "Dificilmente
o caso possui relação com as

chuvas. Acreditamos que al

guma mãe tenha se livrado do
bebê", complements. O fato
foi encaminhado à Polícia Ci
vil, responsável por investigá
lo a partir de agora.

CHUVAS

foi prejudicada pela última
enchente ao ponto de oferecer
risco à vida dos moradores. A
situação deve ter sido notifi
cada pela Defesa Civil através
de um laudo. Além disso, es
sas pessoas são obrigadas a se

inscrever na-diretoria de Habi
tação. O órgão atende das 7h
às 18h, na Rua Ângelo Rubini,
Barra do Rio Cerro: "Isto é algo
emergencial, pedimos para só
nos procurar quem realmente
necessita", alerta Flôr.

GEUl--------------------

Dificuldade pam alugar ceses
Prefeitura não consegue locar imóveis para desabrigados
JARAGUÁ DO SUL

A administração pública
municipal está com dificul
dade de colocar em prática a

proposta de auxiliar famílias
desabrigadas por causa das
chuvas com o aluguer de mo

radias. O problema é que mui
tos proprietários de residên
cias disponíveis para locação
em Jaraguá do Sul não têm se

mostrado nada favoráveis ao

acordo.
Conforme Izidoro Flôr, di

retor de Habitação da Prefeitu
ra, as imobiliárias pesquísadas
até agora responderam negati
vamente à idéia. "Os donos
não aceitam locar por um se

mestre", resume. Normalmen
te, segundo ele, o contrato é
de 30 meses, porém tendo a

possibilidade de rescisão após
um ano. Mas, o município não

pretende ceder a ajuda por
tanto tempo. E, nem tampouco
arcar com a conta gerada pelo
alargamento do programa.

Durante o período previsto,
os gastos podem chegar aos R$
90mil. A taxa de cada casa con

trata por meio do Fundo Muni

cipal de Assistência Social não
deyerá ultrapassar os R$ 500
mensais. Conforme o diretor,
o objetivo é encontrar imóveis
instalados nas proximidades do
local já habitado pelos atingi
dos por deslizamentos de terra
ou alagamentos. Estima-se que
esse cenário possa abranger cer
ca de 30 famílias. No entanto,

Diretor de Habitação: benefício é emergencial e dinheiro deve vir do Governo Federal ou da Prefeitura

até ontem, apenas quatro ha
viam entrado em contato com a

Secretaria de Obras para reque
rer o auxílio.

Os interessados precisam
apresentar alguns pré-requisi
tos fundamentais. Um deles é

comprovar que a casa própria KELLY ERDMANN

Casa em tombamento pronta para cair
Família busca autorização para demolir imóvel, mas se depara com vários entraves

Imóvel antigo está despencando

JARAGUÁ DO SUL

Literalmenteprontapara tom
bar. Esta é a situação de uma casa
com mais de 80 anos de existên
cia localizada naRua Ângelo Ru
bini, Barra do Rio Cerro. Mesmo
escoradas, as paredes ameaçam o

sossego de Ivane Negherbon, 39.
A familia da doméstica vê a resi
dência se deteriorar sem chance

(f)
de sequer impedir o avanço dos

� problemas que consomem a es

� trutura do imóvel. Isto porque, ele
.� passapelo processo de tombamen-
to históricomunicipal.A condição

impede que 0S proprietários façam
reformas sem acompanhamento
do poder público. Segundo esti

mativas, as melhorias podem al

cançar o montante de R$ 140 mil.
"Não tenho esse dinheiro e nin

guém faz nada", revolta-se Ivane.
Para tentar reverter o quadro, ela
tenta ajuda da Prefeitura há anos.
Ontem, voltou a procurar a ad

ministração pública municipal.
Do diretor de Habitação, Izidoro
Flôr, recebeu a promessa de que
um engenheiro visitará o local até
o final desta semana. Além disso,

o assunto deve ser abordado pelo
Conselho de Patrimônio Históri
co de [araguá do Sul na próxima
reunião. No entanto, Ivane não
se convenceu. ''Estou cansada
de compromissos firmados e não

cumpridos", disse.
Segundo o marido dela, Ama

rildo Negherbon, 40, som�pte, a
cozinha da casa ainda vem sendo
utílízada, Devido ao perigo de de
sabamento, a sogra passou amorar
em um quarto improvisado. O ob
jetivo da família é derrubar tudo e

fazer uma nova construção.
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Negócio ilegal muda de endereço
Segundo moradores, bancas de jogo do bicho funcionam em novos locais
JARAGUÁ DO SUL

As bancas de jogo do bicho
estão fechadas há 3S dias. Po
rém, mesmo com a prisão) de
12 pessoas na Operação Game
Over, que investiga o esquema
de jogos de azar na região, a

contravenção parece estar longe
de terminar no Vale do Itapocu.
Informações extra-oficiais dão
conta de que as bancas funcio
nam agora em outros locais e

que o negócio ilegal continua
sendo realizado por pessoas
ligadas aos bicheiros José Wo
dzinski, o Zeca, e Ademir Bell,
o Adi, detidos durante a ação
doMinistério Público.

Na tarde de ontem, O Cor
reio do Povo visitou três bancas

que funcionavam no município
- Zé-K, Quatro Trevos e Favorita.
Na banca Zé-K, no Czerniewicz,
um vizinho informou que o local.
está desocupado desde a prisão
do bicheiro. Porém, ele disse que
o negócio ilegal teria uma base
em Guaramirim. "Tem uma ban
ca funcionando lá (em Guarami

rim), mas não sei aonde", comen
tau a homem.

No espaço onde estava a

banca Quatro Trevos, no Cen

tro, os vizinhos de sala dizem

que o local permanece fechado
desde a prisão da responsável,
Bianca Bell. Mas que o aluguel
do espaço continua sendo reli

. giosamente pago. O pagamento
do imóvel onde funcionava a

banca Favorita, de Ademir Bell,
no Centro, também estaria em

dia. Segundo um morador que
reside nas proximidades, o bi
cheiro seria dono de uma ban
ca em pleno funcionamento no

município de Corupá.
Em alguns bares, o jogo

continua normalmente, com

a parceria de bancas de outras

cidades próximas, como Join
ville. Ontem, a reportagem con

seguiu fazer uma aposta sem .

dificuldades.

PRISÕES
Sete investigados continu

am detidos: a ex-delegada Jure
maWulf, a escrivãDilvaDolzan
e os bicheiros José Wodzinski,
Éverson e Vinícius Wodzinski,
Ademir Bell e Bianca Bell.

DAIANE ZANGHELINI

Comandante César assume nova função em Joinville no próximo dia 19

Bancas de jogo, como a do Czerniewicz, (D) estão fechadas, mas apostas são realizadas em alguns bares

Comandante do 14° Batalhão
será transferido para Joinville
JARAGUÁ DO SUL

Depois de atuar dois anos

em Jaraguá do Sul, o coman

dante do 14° Batalhão da Polí
cia Militar, César Nedochetko,
será transferido para Joinville.
Ele vai trabalhar como chefe
de Estado-Maior na Sa Região
da Polícia Militar, onde vai
assessorar o comandante Ri
cardo Alcebíades Broering.
No lugar de Nedochetko as

sume o tenente-coronel Ro

gério Luiz Kumlehn, que já
foi comandante na Polícia
Militar de Jaraguá do Sul há
cerca de dez anos. Ele tam

bém já atuou na corporação
como subcomandante. Atual
mente, Kumlehn trabalha na

sa Região, em Joinville, como
chefe de Estado-Maior, função
que será assumida agora por
Nedochetko.

César Nedochetko começa
na nova atividade no próximo

dia 19. Ele comenta que o tra

balho em Jaraguá do Sul gerou
bons resultados na área de se

gurança pública, como a maior

interação entre a PM e a comu

nidade e a redução dos índices
de-criminalídade, apesar do de
senvolvimento acelerado da re

gião, "No geral, as ocorrências
reduziram cerca de 9% em rela
ção ao ano passado", afirmou.

O comandante

tam},'
m des

tacou o trabalho de co bate ao

tráfico de drogas, com prisão
de várias quadrilhas, e proje
tos realizados junto ao Conse

gs (Conselhos Comunitários de

Segurança), que são aliados no
trabalho de policiamento. Hoje,
o Vale do Itapocu conta com 17

Consegs, dos quais 13 estão em

Jaraguá do Sul. "Incentivamos
a formação desses conselhos e,
dessa forma, a comunidade pas
sou a se sentir mais responsável
pela segurança", comentou.

,

Agua 7,2%
mais cara
JARAGUÁ DO SUL

A tarifa de água vai so
frer um reajuste de 7,2% em

2009, que vai incidir nas fa
turas com vencimento a par
tir do dia 1 ° de fevereiro de
2009. Segundo o Samae (Ser
viço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto), o valor foi
calculado com base no INPC
(Índice Nacional de Preços
ao Consumidor), referente
ao período acumulado de
novembro de 2007 a outubro
de 2008. Segundo o diretor
administrativo e financei
ro da instituição, Bonifácio
Formigari,

.

o incremento não
considerou o aumento dos
insumos, sendo apenas uma
forma de reposição da in

flação. Em 2007, a tarifa de
água ficou 4,7% mais cara

em relação ao ano anterior.

Já a cobrança do tratamento
do esgoto é de 80% sobre a

fatura de água.
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OANOÉ

BIBLIOTECA
Em 17 de dezembro de 197G, o

prefeito em exercício Eugênio Victor
Schmõckel criou a Biblioteca Públi
caMunicipal Rui Barbosa, através da
Lei Municipal n.? 285. Mas desde o

-

ano de 1941 há registro de existência
de umaBibliotecaPública em Jaraguá
do SuI. Em 1947 o acervo público foi
reestruturado com o nome: Bibliote
ca Pública Emílio Carlos Jourdan. A
biblioteca está subordinada à Fun

dação Cultural e Secretaria de Edu
cação e Cultura. A biblioteca já teve

sua sede na Rua João Piccoli. E até a

semana passada o prédio para a leitu
ra, pesquisas e empréstimos funcio
nava na Rua Ida Bana Rocha, na. 101,
onde permaneceu por 12 anos. Mas

- a partir de amanhã, terá uma nova

sede, o antigo armazém da Estação
Ferroviária, Av. Getúlio Vargas. Atu
almente o acervo da biblioteca conta

com 31 mil volumes de periódicos,
livros, apostilas e materiais de núdia.
Diariamente são atendidos cerca de
180 usuários por dia.

DESVENDADO
A foto da última publicação

retratava o prédio de esquina
constnúdo por Reinoldo Rau que
desde 1924 residia ali emantinha
uma casa comercial. Ao fundo seu

engenho de arroz. Em 1942. Rau
vendeu tudo e foi embora para
Curitiba. Posteriormentemoraram
no local Seme Matar e Geor
gete Matar e a familia Behling.
Agradecimentos aos leitores

que identificaram a fotografia:_
Rodolfo E Hufenüssler. Nelson
Scheuer. Alfredo Guenther, Hi
lário Alido Schiochet, Errol Sch
melzer, Antonio Zanon, Arcelino
Piccoli, Avâril Gomes, Ivo Bos
shamer e Edgar Schmidt.

VOCÊ SABIA?
A Rua Tufie Mahfud foi assim denominada pela lei n.? 747 de 1979. O libanês Tufie Mahfud nas

ceu em 18 de fevereiro de 1896, filho crê Antonio Mahfud e Delie Mahfud, natural de Gebeil, Monte
Líbano. Era cristão e barbeiro de profissão. Veio ao Brasil em 1912. No mesmo ano foi residir em
Golondrina, na Argentina, na casa do irmão Miguel. Em 1919 retornou ao Brasil, e em 25 de julho de
1925 casou-se com a Sra. Ema ColinMahfud, em Joinville. No final do ano de 1926, mudou-separa o

Distrito de Jaraguá, na Rua Epitácio Pessoa, onde abriu um tradicional armarinho. Para sobreviver numa
Colônia Alemã tentou outros afazeres e foi residir na Rua Independência - atual Avenida Getúlio Vargas.
Ao lado de onde residiu, comprou um terreno e construiu uma casa que alugou para a Prefeitura e Fó
rum de Jaraguá, entre os anos de 1938 a 1941. Após a edificação da sede própria da Prefeitura de Jaraguá,
retornou a residir em sua propriedade, visto que o prédio havia sido desocupado. No prédio instalou um
salão de bilhar, uma novidade social para a cidade. Faleceu emõ de fevereiro de 1943.

1970 PELO MUNDO
do Mundo de futebol

• O Brasil vence a Copa
d f itiva da Taça Jules

conquistando a posse e m

Rimet (21 de junho); (1)
» (2)atividades (setembro,
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_
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-�

-
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

o discurso de

Hugo Chávez
Até o presidente Hugo Chávez chegar· ao

poder, a Venezuela era um barril de petró
leo no qual flutuavam "os automóveis e as

geladeiras, o leite condensado, os ovos e as

alfaces" importados dos Estados Unidos. Era
um país que parecia um vasto supermercado
de produtos enlatados, centrado numa clas
se média-alta de salários exorbitantes, que os

consumia desaforadamente sem conseguir
frear a "ansiedade de gastar, consumir, obter,
usar e apoderar-se de tudo", e hoje sente-se

apavorada pelo despertar de milhões de ve

nezuelanos que, até pouco tempo atrás, con
templavam de suas choças armadas de lixo,
o brutal desperdício alheio. Na Venezuela
atual ainda continua gritante a divisão so

cial da capital Caracas. Nos bairros ricos e

assépticos, seus moradores se descabelam

para manter a vida pequeno burguesa, as

sentada nos privilégios que o dinheiro pode
comprar. Nos bairros degradados e na peri
feria, os mais pobres lutam por mudanças
concretas que as levem para uma vida dig
na, de riquezas repartidas. Nessa brutalluta
de classes, existem discursos de tddo tipo que
se exprimem num povo muito bem informa
do, seja a favor ou contra deles.

Os programas de debates chegam aos ex

tremos de agressividade contra a pessoa do

presidente. Nem sequer a rede Globo seria ca
.

paz de coisa semelhante. Jornalistas famosos
falam barbaridades no rádio e na TV e ainda
acusam o governo de censurar a comunica

ção. Nada mais falso. Provocam pânico de
fendendo o governo estadunidense de forma
humilhante e servil, afirmando que se Chávez
continuar a desafiar o país de Bush, a guerra
fatalmente virá. Isso causa confusão e mui
to temor nas camadas médias da população,
que, na sua alienação classista, temem perder
os pequenos privilégios conquistados.

Por outro lado, as televisões estatais apre
sentam os discursos

.

de
.

Chávez na íntegra
e, neles, o presidente procura apresentar
aos venezuelanos a sua versão dos acon

tecimentos. Com uma linguagem simples,
ele vai contando histórias e trazendo in

formações sobre as ações do governo. Tam
bém as televisões e rádios comunitárias
contribuem mostrando outros fatos que a

televisão comercial esconde. A guerra ide

ológica também se reproduz nesse campo.
Entretanto, nos bairros mais pobres, amaioria
das pessoas aposta na figura de Chávez. É ele

quem monopoliza a esperança e a crença de
um futuro melhor. Quem nunca teve acesso

à educação, saúde, lazer e alimentação, sente
por ele uma admiração sem limites. Isso pode
ser um caminho para o personalismo, risco
diário da revolução bolivariana. Mas, quem
se importa quando há dignidade social, saúde
e comida na mesa?

NOVELAS

VARIEDADES---------

o caveleiro
das trevas

Agora com o ajudo do Tenente Jim
Gordon e do promotor público Harvey
Dent, Batman.tem tudo poro banir o cri
me organizado dos ruas de Gotham. O trio
se revelo muito eficiente no árduo tarefa.
Mos, os três serão vítimas de uma mente
criminoso e doentio, o Coringa.

Chinesas não
se 'incomodam

Recheado de' histórias fascinantes
sobre uma cultura milenar, e de receitas

simples de dor águo no boca, 'Por que os

Chinesas nõo Contam Colorias' traz tudo
o que é preciso poro mudar o relação com

o comido. Aqueles que acham que o dieta
chinesa se resume o rolinho primavera,
frango xadrez e porco agridoce, 00 lerem
o livro terõo uma surpreso.

NEGÓCIO DA CHINA
Lívio desconfio que o boneco de Wu pode estar

ligado 00 sumiço de Heitor. Flor de Lys se conec
to o Liu e ele diz poro ter cuidodo com Wu. Cor
mindo quer comprar os móveis do oportomento
de Lívio. Luli nego o Lívio o emprego no Rosa
Groxo. Mouro voi 00 RJ otrós de Denise e exige
que elo não se aproxime de Joelmo. Belormino
voi à coso de Cormindo decidido trazê-la de
volto poro coso, mos elo estó irredutível. Suzete
olerto Lívio sobre Luli pedir o guardo de Theo.
Mouro e Denise discutem.

TRÊS IRMÃS
Violeto convido Suzono poro moror no monsão
dos Áquilo. Suzono fico indignodo e dó início o

umo brigo com Violeto. Doro discute com Pouli
nho. Gregg e Almo obrigom Volério o confessor
que seu encontro com Gregg foi umo ormoção
o mondo de Golvão. Excelêncio grovo umo con

fissão de Vidigol e Chuchu contondo os seus

crimes. Dudo e Eros chegom 00 escritório de Po
lidoro e encontrom um dos homens de Vidigol.
Golvão procuro Violeto. Doro e Suzono chegom à

delegocio e Poulinho é chomodo poro depor.

A FAVORITA
Cilene conto o Gonçolo sobre o seqüestro de
seu neto Moteus. Donotelo esclarece que Lora é
filho de Dodi. Gonçalo e Cilene vão à delegocio
ojudor Holley. Gonçalo agradece Baiano por de
por contra Flora e dá um cheque para ojudá-Io.
Dodi vê o cena escondido. Gonçalo conto o Lora

que Holley foi solto. Gonçalo elogio Silveirinho
e aviso que o colocou em seu testamento, dei
xando o mordomo desconfiado. Gonçolo oferece
umo quontio em dólares o Dodi em troco do OVO

que mostro Floro otirondo em Solvotore.

CHAMAS DA VIDA
Vilma diz que Tomós hovio prometido não se

encontror com Ivonete. Vilma diz que agora ele
vê que Ivonete não é mulher poro ele. Tomós se
gura o braço de Vilma e diz que foi o neto delo
que morreu. Elo diz que não tem nado o ver com

isto. Antônio folo poro Leo que desconfio que
ele posso estar armando contra ele. Leo diz vai
tiror Beotriz jogondo limpo. Tomás diz que não

quer saber de Carolina. Beatriz dopado pergun
to poro uma enfermeiro quando eles vão parar
de drogó-Io. Elo diz que não é doente.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Noti desconfio·de Ferraz e diz que suo máscara
iró coir. Oráculo e Brom incentivam João o mor

der Batista. Sandro imploro poro João não fazer
isso. Sondro promete-se ofostor de Botisto, coso
João poupe o vida dele. João não acredito no

ex-mulher. Bianco cominho sozinho pelo ruo e

tento não atacar ninguém. Ângelo voi à coso

de Teófilo e pede poro passar o noite' no coso

dele. Teófilo acolhe Ângelo, mos oviso que An
dros não poderá ficar lá. O robô dá choque em

Teófilo. Pisodeiro tento motor Moria.

(O resumo dos copítulos é de inteira responso
bilidode dos emissoros).
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• CASAS
BARRA Vende-se, de alv, 3 qtos, garr
p/4 carros. R$ 47.000,00 parcelados.
Tr: 3371-6069 Creci 11831.

CENTENARIO Vende-se, de alv, 3

qtos, sala, coz, portão automático, área
de festas, churr, documnetaçao em dia

p/financiamento. R$180.000,00. Tr:
3376-0102 - CRECI:2183-J.

CORUPÁ Vende-se, cf 206,20rnZ, no

centro, ótimo ponto comercial, longe de
enchente, área de serviço, garagem p/ 2
carros,

.

documentação em dia. R$
210.000,00 ou entrada em diriheiro ou

veiculo + financiamento dileto cf o

proprietário.Tr.3375-2798ou9905-9850.

GUARAMIRIM Vende-se, de alv,
centro, 1 suite, gar. R$ 215.000,00. Tr:
3376-0102 - CRECI:2183-J.

JARAGUA 99 Vende-se, de madeira,
para tirar do lugar, ótimo estado, 13
cômodos. R$l 0.000,00. Tr: 3273-7195.

PiÇARRAS - Vende-se casa NOVA

pronta, recém construída, 82m2, 3

quartos, sala e cozinha conjugada,
bwc, lavanderia e garagem com

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

(tarde e noite).

PROCURA-SE - Casa para alugar c/ 3
qtos, na figueira, vila nova ou vila lalau.
Valor até R$ 350,00. Tr: 9171-4955.

RIBEIRÃO CAVALO - Vende-se, de

alvenaria, toda murada e em ótimo
estado de conservação, 04 dorm. sala,
cozinha, 01 bwc, área de serviço e

garagem p/Dl carro. R$ 56.000,00. Tr:
3274-8844 - CRECI/SC 2716 J;

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

SÃO lUIZ - Vende-se, de madeira em

ótimo estado de conservação c/ ótimo
terreno de 360m2, 4 qtos, sala, cozinha,
III bwc e áre de serviço. R$ 85.000,00.
Aceita carro até R$ 15.000,00. Tr:
3274-8844 - CRECI/SC 2716 J.

BARRA VELHA Aluga-se, no centro,
para 6 pessoas. R$ 100,00 diária. Tr:
9953-1446 ou 41 03-0335.

VENDE-SE - Apto de frente a weg II, 2
qtos, sendo um 1 suite, sala, coz., bwc
social,sala de jantar e sacada c/ churr.
R$120.000,00. Tr: 3376-0102 -

CRECI:2183-J.

• TERRENOS
BARRA Vende-se. R$ 85.000,00
aceitacarro. Tr: 3273-7153.

PROCURA-SE - Terreno direto c/ o

dono, aceite carro como entrada + o

financiamento. Tr: 3371-7424.

RAU -Vende-se, planoC/345m2, próximo
a ponte em construção ligando os bairros.
Tr: 3274-8844 - CRECVSC 2716J.

SANTO ANTONIO Vende-se, 350m2,
água, luz, asfalto. R$ 30.000,00 ou R$
5.500,00 de entrada + parcelas de um

salário. Tr: 3371-6069. Creci 11831.

SCHROEDER Vende-se, 270m2, c/
casa de mad. R$ 30.000,00. Tr: 47

3457-0002.

• CHÁCARAS
GARIBALDI - Vende-se ou troca-se

sitio. Tr: 3055-8075 na parte da manhã.

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

RIO DA lUZ - Vende-se, 500.000 m2,
(estrada Ribeirão Grande), edificado

com 01 casa, área verde com 50.000

m2 e plantação de eucalipto com

10.000 árvores. Tr: 3371-9425.

� LOCA ÕES
PROCURA-SE - Casa para alugar. Tr:

3371-7424.

-.

!=os··.· --==-
_lADO
...-

COMPRPi - VENDE - FINANCIP

Confira Nossos Cartas Contempladas
Utilize seu FGTS e saia do aluguel!

CARTAS DE CRÉDITO
Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20mil R$ 180,00
R$70mil R$ 625,00
R$100mil R$ 892,00
R$150mil R$1.071,00
R$190mil R$1.650,00
Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realconsorcios.com.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online
glbacont@hotmail.com

TOYAMA
- ENGENHARIA

CNPJ. 07.687.822/0001-31

Projetos Arquitetônicos
Administração e Regularização de Obras

Avaliaçôes, Perícias e Laudos
Cálculos Estruturais

Consenção de Condomínio

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

TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

3275.3300 • 3055.3300
SPEDITO HORÁRIO DE ATENDIMENTO

ATENDIMENTO

ONLINE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR

.. SEGUNDA A SEXTA: Sh3D às 12h e

13h3D às 19h • SÁBADOS: Sh3D às 12h
www.espeditoimoveis.com.br

(47)3371-7605
Matriz: BR 280 km 69 (Em Irente Posto Marcolla)

E·mail: jetprint®netuno.com.br
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9945-4276 Rodri90 (após 18h) .

MESA _ Vende-se, sinuca. Tr 8853-
9716 ou 3273-2347.

O CORREIO DO POVO '

-=QU=INI�A-�FE�IRA�.I�O�DE�DE=ZE�MB�R�OD�E�20�08�----------------------------�E(jOCIOS -----------------------------------------------

• VENDE-SE
ASTRA _ Vende-se, 05, compl, GNV,
couro, AR, 4 pneus novos. Tr: 3372-
0808 ou 9918-9996.

.s

BOX _ Vende-se, novo de vidro

corrediço, 2 folhas 1.90x90cm, cada
folha. R$1 00,00. Tr: 3372-0886.

CILINDRO _ Vende-se, manual de
massa, novo. R$ 40,00. Tr: 3370-
1856.

FILHOTES _. Vende-se, 4 collies,

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

LANCHONETE _ Vendem-se,
equipamentos para bar e restaurante,
mesas, chapa, fritadeira, etc. Tr:
9988-0428.

PROJETOR _ Vende-se, epson com 2
meses de uso. R$1.600,O.o. Tr:
9988-0428.

LANCHONETE _ Vende-se, completa
no Bairro Baependi. Tr: 9613-7754.

LEITOES _ Vendem-se, abatidos para
festas de final de ano. Tr: 3276-0086

(entre 12h e 14h e após 20h).

LOJA _ Vende-se, de roupa feminina,
no centro. Tr: 8802-9963.

LOJA _ Vende-se, ótima localização,
centro, Rua Reinaldo Rau. Tr: 8834-
1364 ou 3371-3.064.:

MAQUINA _ Vende-se, para'
estampar caneta, cartões em pvc e

camisas, nova, acompanha 1.000
canetas + 4.0 folhas de papel
transfer. Troco por moto ou material
de construção. Tr: 3376-1574 ou

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

clientela formada. Tr: 3372-1058.

RODA 15 _ Vende-se, 4 pneus novos.
R$ 1.300,00. Tr: 3372-0808 ou

9194-7925.

ROLLER _ Vende-se, cf capacete,
numero 41. R$ 70,00. Tr: 3370-
1856 .

ROTEADOR _ Vende-se, wireless,
linksys WRT54g .. R$ 160,.00. Tr:
9917-3771.

TRAILER ._ Vende-se, de lanche,
completo, com mesas e cadeiras,
com. cobertura rústica: Tr: 9973-
8881 ou 3273-5822.

MOTO ELETRICA, _ Compra-se,
infantil. Tr: 8835-1872 ou 9973-
5052.

CCAA Seleciona
COORDENADORA PEDAGÓGICA

r 3

Preferenéialmente que tenha
estudado no CCAA.

Comparecer em horário comercial, munido de Curriculum Vitae e 1 foto 3x4.
Rua CEl Procópio Gomes de Oliveira, 297 - Centro - Jaraguá do Sul _ 3275-1364.
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CLAssr IS QUARTA-FEIRA, 1 DE DElE BRO DE 20

. 2009
Mille Fire EconomY(l)
a partir de

R$

2009
Siena Fire(2)
a partir de + direção hidráulica

(1) Mille Fire Economy 2 portas com desembaçador, ar quente, a partir de R$ 22.890,00 à vista, sem troca ou com entrada de 50% do valor lotai do veículo no alo da c mpra + 60 parcelas fixas de R$ 349,75 com laxa de

1,93% ao mês, 23,16% ao ano + IOF + TC de R$ 480,00 não inclusos no modalidade leasing. Mille chassi: 96213875. (2) Siena Fire 4 portos com desembaçador, or uenle e pintura metálica a partir de R$ 29.980,00à
vista sem troca ou com entrada de 50% do valor tala I da veiculo no ato do compro + 60 parcelas fixas de R$ 458,08 com taxa de 1,93% ao mês, 23,16% 00 ano + IOF + TC de R$ 480,00 não inclusos na modalidade leasing.
Siena chassi: 93481998. Sujeito o aprovação de crédito pelas instituições financeiros. Os prazos e taxas poderão sermodificados se houver allerações no mercado. Promoçõo válido até 31 /12/2008 ou enquanto durarem
os estoques. (3) Seminovos com tcxo o partir de 0,99% ao mês, válida para veículos seminovos.com ano de 2003 a 2009, entrada de 55% do valor 10101 do veiculo no 010 do compro + 24 parcelas fixas. no plana do
financiamento CDC + TC de R$ 750,00 + IOF, com cuslo de registro do cartório não incluso. Esta promoção pode ser revogada sem aviso prévio.

SEMI
NOVO

iii
JAVEL Concessionária FIAT. Ruo Expedicionário João Zopello, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul- SC - www.javeLcom.br
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o O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA. 10DE DEZEMBRO DE 2008 VEícULOS------------

IIILJ

.

trOCa
'froCO "a .

�

Loja 1: Rua Antônio Carlos Ferreira.130
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----------�--vEícULOS O CORREIO DO POVO DQUINTA-FEIRA, 10DE DEZEMBRO DE 2008

www.giovaneveiculos.com.br

ASTRA 4P ADVANI cornpl 07
MONTANA conquest 1.8 05
VECTRA Gl compl 00
VETRA gl97
VECTRA GlS GNV 97
CELTA 4P ci opes personal. 08
CORSA SEDAN m. novo - ar 04
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 16V AR + DH 01
CORSA WIINO 2P 01
CORSA WIND 2P C.rodas 99
CORSA WIND 4P + GNV 99
CDRSA SEDAN 00 .

é····················--··········-····-········-·-·,·· - - - + � ·····················"GOlG4 OPS 4P07
Gal G4 2P ar + opes 06
GOL 1.6 POWER eompl. 03
GOlMI97
GOL Gill SPORT - AR 02
SIENA HLX 1.811ex 07
PAllO 4P FIRE FLEX C. AR 07
PAllO WEEK.HLX flex compl. 05
PALIO WEEK.l.S 8, completa 99
UNO MILLE fire 04
UNO MilLE EX 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XLS 1.6 05

c-.. ---.- - ---- -.--,---- -.-----.-. ;-. . ._. __ .. -t
KA zetec roean 00
KA CLX vitro trava + opes 97
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 01
ESCORT SW COMPL. 98
ESCORT GLX comet 97
ESCORT 1.6 GNV 95
VERONA GL GNV + RODAS 94
C31.6 XTR 07
AUOI A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01 .

BMW 3251 2P 94
SCENIC RT 1.6 16V 03
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

•................................................. - + ·················f···································· - , CLIO 1.0 compl. - DH 04
CLIO RL 4P CiAR VIDRO 1.0 00
KAWASAKI NIJA ZXll00 94
FAZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
CG 125 01
SUZUKI YES 125 06
PAllO WEEKEND
FOCUS 1.6 2005 COMPLETO
ADVENTURE 1.8 2006

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

2007, Preta, Gasolina, 28.576 Km,
Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,
Limpador e Desembaçador Traseiro,
Air Bag II, Freios Abs, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, CD
Player e Alarme.

veículos

oolModelo 04/05, Cor Prata, G,,,Ii",, ,,�J ícíonado Digital,
Direção Hidráulica. Vidros, Travas Retrovisor��létricos. Alarme,
Rodas de Liga-Leve, Faróis de Neblina, Air Sag II, Freios ASS,
Desembaçador Traseiro, CO Player pi 06 Cd's e Piloto Automático.

Venha buscar seu carro na Mauro Veículos, e
contemple o ano novo com automóvel novo.
Confiança. credibilidade e garantia a toda preva.
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!r'A 1.pLIFE 2pmn �
60xde

-.400+499

I Emmendorfer
resentão,meu!

PRISMA 1.4JOY 2009
�

entrada de 60xde

8.690+599entrada de 60x de

6.990+539
C1iltal.DureFlexPo/ler,� pertas, R6A, ano/(abricaçao 2008, ano(modelo 2009,com preço promocional àvista a partirdeRS 24.990,00 ou com entrada de 25,6
6.400,OOlesaldofinapdadeem60prestaçõesmensai,deR$499,14comtaxade1,S9"A>am.e20,84%a.o.totalizandoRS36.46O,09.CET22,8S%aa.TCCeIOFna

q4S0� Ç1assic 1.0tife Flexpower, R8A, anotfabricação 2008, ano/modelo 2009, com preço promodonal à vista. partir de RS 26.990,OOou entrada c(e 25,9%
6.990,(0) esaldofmandado em ôôprestaçôes mensais deRS 539,00 com taxa-de 1 ,59%a.o. e 20,84%a';. totalizando RS 39321,60.CET22,85%a.a.JCCe IOF na

indu,"" Prisma J.4JoyEoonaFlex, R6N,anolfabricação 2008, ano/modelo 2009, com preço promodonal à vista a partirde RS 30.89QOO ou com entrada de

28,1%(R$ 8.690,(0) esaldofinandadoem 60prestaçóesmensaisde RS 596,07com taxa de 1,59%am.e 22,85%a.a. totalizandoR$44565,80. CET22,85%e.0.
TCCelOFnãoinclu,os.

473274.4444
;'�'. Av. Mal. Deodoto da Fonseca; 557

��� .

Centro - Jaraguá da Sul - 5[.1·'
(_ :::;':,�

�

� �- >� <",..; :���

ÉASSIM
QUE EUVOU.

SPEED 150cc
Parcelasde
ri ;�

...r: ) __ri) r ç c \
r- ,-;:J / L 7'" I' ::.J

__j__j :___; mensais
SEM ENTRADA

Com:
• fadas de liga leVE!
• freio a disco
• partida elétrica e a pedal
• indicador digital de marcha
• marcador de combustível

KANSAS 150cc
Parcelasde

;ii�_r; J§r -':, )�0rJL <:» -i',! i mensais
___J � ,..J

SEMENTRADÁ
Com:
• rodas de liga teve
-frelo a disco
• partlda elétrica e a pedal

Joinville 1- Centro
(47) 3455-5281

Joinville n - Itaum

(47) 3466-7755
---

'�NEWMOTOS

Forros de PVC e Acústico

Divisórias Eucatex

Divisórias de Gesso Acartonado,

Pisos Laminados de Madeira

Piso Térmico

Papéis de Parede

Paviflex

Carpete e Forrações em geral.

(47) B376-2235 ��

dívipeJ@divipeldivisorias.com.br
www.divipeldivisorias.com.br

RuaJoão Januário Ayroso, 2193-
Jguá -Esquerdo ..... Jaraguá do Sul
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GUITARRA PS2 PG

R$99,OO
CONTRLE MONSTER .ex

R$29,9

MIR. VOlAIIlE
LEADERSHIP PS2JPC

R$79,90

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

PAGAMENTO
COM CHEQUE OU CARTÃO:

IJ�!S� I .
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II O CORREIO DO POVO
QUlNTA·FEIRA, 10DE DEZEMBRO DE 2008

• CHEVROLET
CELTA - Vende-se, 06, spirit, aq,dt,lt.
R$ 22.000,00. Tr: 9973-8020.

CELTA - Vende-se, 04, 1 0,4 pts, preto.
R$ 20.000,00. Tr: 3276-1899 ou 8837·
1037. Paulo

CORSA- Vende-se, 97, sedan, 1.6, AR,
OH, MP3. R$ 17.000,00. Tr: 9928-
8315 (pela manhã).

CORSA - Vende-se, Sedan Classic, 04,
1.0, bege nevada, AR, TE,
Oesembaçador Traseiro, Película,
34.200km. R$ 23.000,00. Tr: 3371·
1917 ou 9902-6467.

.

CORSA - Vende-se, 98, 2pts,
documento pago até 2009. R$
12.500,00. Tr: 9193·9539. (após 17h).

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

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

PAllO - Vende-se, 08, Fire Flex, 4 pts,
campI. R$ 29.900,00 ou financiamento.
Tr: 9169-1272.

UNO - Vende-se, fire, 02, VE, TE, Limpa
trás, 4 pts, 20 dono. R$ 16.000,00. Tr:
9918-9400 ou 3273-2493.

• FORD u

DEL REY - Vende-se, 89, dourada, em
ótimo estado. Tr: 3370-311 O.

FIESTA - Vende-se, 4pts, 01, AR. AL,
TE,licenciado até 2009. R$17.700,OO.
Tr: 8825-2449.

VEícULOS------------
TORNADO - Vende-se, 02, vermelha,
24 km originais. R$ 7.300,00 Tr: 9193-
9539. (após 17h).

XR - Vende-se, 200, 99. R$ 3.700,00.
Tr: 8448-4905.

XTZ - Vende-se, 125, 03, ES. R$
3.400,00. Tr: 8448-4905.

• OUTROS
CAMINHONETE - Vende-se, Toyota em

PAMPA - Vende-se, 91. Tr: 9962·5885. ótimo estado, 94, motor Mercedes 709
(novo). R$ 45.000,00. Tr: 3371-9425.

SAVEIRO - Vende-se, 03, 1.6, TR, AL,
capota maritima. Tr: 9997·4003.

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

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

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

Devolta
Meninas 5 Estrelas·
Com novas gatas na casa

(, �Efl��0,'8ano,:
Sharon 18 ano,

Nicoli 18 ano, *
PAULA
SENSUAL E SEDUTORA

emos motorista que leva e traz*
147J 9624·8410

FUSCA - Vende-se, 75, branco, pneus,
aros, para-choques e estofamento novos,
MP3. Tr: 9601-2744.

GOL - Vende-se, 95, 1.6, azul, aro de

liga. Tr: 8821-2105 ou 8845-5032.
(após 15h).

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

i�MOTOS

CG - Vende-se, 06, 150 esporte,
vermelha. R$ 3.700,00 + 9x de R$
369,65. Tr: 8451-0470'.

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

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

.

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

Preta - R$ 4.500,00 neg. Tr: 9973-
3449. Atendimento 9hOO a 1hDO I Temos local

Con!iôrcio

Breitko f
Sua melhor opção em Consórcio.

-Financia
Vende

• Compra
• Troca

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

- ,

PROMOÇAO IMPERDIVEL

Sprinter 310 1997 DH
R$ 35.500,00

Silverado 020 2001 COMPL
R$ 45.500,00

Palio ELX 1.3 4P Flex 2004
LOT/AQ/TE/AL R$ 23.500.00

:
" ..

'

CI�����;t·é�(4isReci�l, 'Y�nll� 'c��feri�! .. ';
• .- '�. ,â <":Ii � �

, •

,�

Gol G4 4p 2006 lOT/AO
R$ 23.990,00

Fiesta Sedan Personalite 2005
. TE/Al R$ 24.900.00

Vectra Elegance 2006
AS 47.500.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·Jlon. II II I''',.i -I iii

------------vEícULOS O CORREIO DO POVO 1'1\
QUINTA-FEIRA. 10 DE DEZEMBRO DE 2008 ...

•

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugect.com.br

De Segunda à Sexta das 8h às 19h e Sábado das 9h às 17h - www.strasbourg.co�.br DIRIJA ESSE PRAZER

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

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

'Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul- (47) 3522-0686

Campanha �Feirão de final de Ano Peugeot" -Ilnha PE'U9eot 207 (exceto Peugeot 207 Passion e Peugeot207 Escapade) e 307- Taxa 0,39% na modalidade lmlng pelo PSA finanU' ArrendamentoMercantilSA (om entrada de 50% no plano de 24 panelas. Para toda linha Peul)t01207 Passion e Peugeot 207 Escapa!k na
modalidadeCO( ((rédito Direto ao(omumidor) pelo Banco PSA finance Brasil SA. (om entrada de 50% no plano de 12 parcelas. Simuleçâo, modalidade leasing pelo PSA Finance Arrendamento Mercantil SA, «asiderandc o vekula Peugeot207 XR 1.41 flex. 3 portas, ano/modelo 1008/2009, pintura sólida. Preço público
sugerido para vendá à vista a partir de RS 37.790,00, pata lOdo o 6rasll,((ImfretE' mduso. Plano de24 meses sendo: Entrada de RS18.895,00 (50,00%) li vista, tTh':li$ 24 parcelas meo$3is totais fixas deRS 853.99 ccmvendmente da 13 (primeira) pilKeia para JOdias. Taxa Interna eft Retomo (TIR) de4.78% a.a. eOJ9%a.m,
a CU {Custo Efetivo Iotall da opereçãede anendamentc mercantil éde8,23% a,aeO.66% a.m, (om inddênca de ISS eTe inclusa naCEr {Custo Efetivo Totan. Valor total do veículo a prazo de RS 39.390,76. Sujeitoi! aprovaçáo de credito. As condíçÕfsadma poderão ser alteradas sehewer alteraçôessignificativas nomeroee
financeiro, sem aviso prévio. Os equipamentos dladossiio itensde série da versâu PetJgeol2fJ7 XS Automática 1.6l16V Flex - 5 portas - ano/modelo 200812009. A escolha do item opcional air bag duplo frontal e lateral estã vinculada ao item banccs revestidos de couro, evice-versa, e são itens exclusivos para a YersdO XS

Automática 1.6l16V flex. 5 portas. Simulação,modalidade (O( - Crédito Direto ao (cnsumldcr - pelo Banco PSA Rnanee Brasil SA. considerando o veiruw Peugeot 207 Passion XR 1Al flex, 4 porres. pintura �ólida, ano/modelo 2008/2009. Pr�o púb!ic(l sugerido para vendá à vista a partir de RS 40.990,00, para todo o

Brasil, com frete indusu_ Plano de 12 meses 5endo: Entrada de RS 20.495,00 (SO%) à vísta, mas 12 parcelas fixas de RS 1.842,79 com vencimento da 1· {primeira} parcela para 30 dias. Taxas de juros 12 meses de 0,39% e.m. e4,78% ita, a (El (Custo Efetivo Total) da operação de finandamenrc é de 15,16% e.a e

1,19% am rom incidência de IOF de 3.0% a.a para Pessoa Física (o custado IOF adidonal de 0,38% está induido no coeficiente). Preço total do veículo � prazo para 12 meses: RS 42.608,48. Sujeito 11 aprovação de cr&tito. As condições acima pedetãc ser alteradasse houver alterações significativas nomenado financeiro,
sem aviso prévio.Ptugeot 106 Sensation 1.4l Hex, 3 portas, ano/modelo 1008/2008, pinturametàlka preto perta nera, etravés do Peugeot On Une. Frete incluso. P�o público promocional sugerido para verda 11 vista através do Peugeot On Une: RS 28.690,00. Estoque nacional das concessionárias Peugeot participantes:
Unha Peugeot 207 - 600 unidades; Unha Peugeot 307 A 300 unidades; Peugeot 206 Sensation1.4l Flex,3 portas, ano/modelo 2008/2008, pintura metálica preto perla nera - 200unidades. Prazo devigência da promoção de03/12f2008 a 05/0112009,ou enquanto durarem 05 estoques. retos somente para fins ilustrativos.
Não cumulativa para outras promorôes. Para mais informações sobre preços e condições espedats, consulte 11 Rede de (oncmKmárias Peugeot partidpantes,ligue para 0800-7032424 ou eresse www.peugeot.com.br.OuvidoriadoBancoPeugeotliguepara08oo·771909O.

•

g BANCO PEUGEOT
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. ....

ue a Carme\a tem
reservado

V nha conhecer
o q -

.

e
� 'mpressionar:para voce
\

.. - - . - - (;-.. - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - . - - - - . - .. - - - .. - .. - - - - . - - .. - - . - - .. - . - - - - - - , - - . - - .. - - - - - - - - . - . - - .

Defronte ao colégio Bom Jesus, na Marechal Deodoro, 739, I,oja 04 - Centro - Jaraguá dO.,Sul 473055 0878 • contato@lojacarme!a.com.br
A loja está aberta para voc� das gh às 19h (não fechamos ao melo-dial] de segunda à sexta-feir�. Aos sábados sua visita pode ser feita entre as 8h3(5 e 13h.

vÍê'TOR u,?GO

E também para seu Natal ou amigo-secreto temos
o Cartão-Presente Carmela,

nos valores R$ 50.00, R$loo,OO e R$ '50,00.

ROUPAS FEMININAS·ACESSÓRIOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-------- NEGÓCIOS� o�co�mm�Io�D=O�P�O��O
QUINTA-FEIRA, 10DE DEZEMBRO DE 2008

Rodízio = R$ 15,00
Pizza G 35cm +' refrigerante = R$ 20,00
Pizza M 30cm = R$ 13,00
Pizza P 25cm = R$ 8,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

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

MATRIcULAS ABERTAS:i
" FAÇI\·f,t.. SUA ESCOLHA! .....

·E AUMENTE A .SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

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

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

Seja um Técnico
em Enfermagem!

Matrículas abertas

Início das aulas: 02/02/2009

Informações: 3376-4296

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

Jaraguá do Sul S.C

. j
!
i

.

I

www.sc.s1311ai.brl(47) 3372 9500

SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

A INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO
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Clínica Geral

..r) I I I Pooodontfa \l
_ .i jJ Implantes dentais

.......I.J Próteses Dentais!

� Schlochet, 173, Centro, Jaroguá do Sul

I P<Ó'imo ao Beira Rio I tone, 3055-0024

PIlATES

• FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

EKILÍBRIO
Farmácia dp Manipulação

Medicamentos em geral
Manipulação dp fórmulas m�dicas

filotprápicos p

Cosm�ticos manipulados

Rua João PicoUi, 110 - Cpntro

TeL 3371-8298

"�
INSTITUTO DE BElEZA

�'ii))� 'lmilO(OO)OO'Í)@Xll
RUA PRESIDENTE EPlrACIO PESSOA, 532

�•• CLíNICA

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pllates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu
Ter�pia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

.

R'ua Bernardo Grubba 62·3371-6022
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Lara perturba
a vilã Flora
Depois de descobrir que Donatela está
vivo, Lora vai incomodar Floro em A
Favorito. A mocinho posso o vigiar de
perto os atos do mãe e vai bater de
frente com suas decisões. Após o mor

te de Gonçalo, Floro posso o cuidar de
todos os negócios do empresa e Lora
tento interferir. Irene não gosto dos
insinuações sobre Floro, mos o neto
aviso que em breve elo vai saber o .

verdade.

Fernanda Souza
.

nua na Playboy
Fernando Souza posou nua pelo
primeiro vez poro o seção Mulheres
que Amamos do revisto Playboy. A
atriz mostrou ter amadurecido não só
fisicamente, tendo se transformado
em uma mulher de atitude. "É assim
que quero", disse elo durante o en

saio. Fernando já tinha feito ensaios
sensuais, como quando encarnou uma

dona-de-casa sexy poro o revisto UM,
mos não tinha tirado todo o roupa.

Thiago Lacerda
não grava ainda
Thiago Lacerda achou que começaria
o gravar "Negócio do China" neste
mês, mos será só em 2009. O ator,
que vai substituir Fábio Assunção
(afastado do novelo poro cuidar dos
problemas que teve com drogas), não
recebeu nenhum texto. Nem o Globo.
É que o autor Miguel Falabella ainda
não entregou os cenas do personagem
,de Thiago: um médico que vai se
envolver com Lívia.

SUDOKU

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

repetir números em codo linho e codo coluna. Também
nõo se pode repetir números em codo quodrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

SOLUÇÃO
A frente frio estará em deslocamento pelo Sul
do Brasil e ,ainda mantém o tempo instável no
Estado com çondições de chuva, mos melhoro
no decorrer do dia. Temperatura estável.

� Jaraguá Sul e ReDijo
1/12 5/12

NOVA CI1ESCENTE CHEIA MINGUANTE

QUINTA
MiN: 17 C
MÁX: 2rc!
Chuva e trovoadas

SEXTA

MíN: 17° C
MÁX: 28°C I

Nublado com pancadas
de chuva

HOJE

Mi�:19°C�.MAX: 28°cX-J
Nublado

'II ÁRIES

"fl-' (20/3 a 20/4)
.

., Com a fé e a espe-
� l ran'ças renovadas,

você começa a en

tender, o ciclo natural da vida.
Há um tempo estabelecido para
cada coisa. Tudo deve nascer,
crescer e morrer para renascer

em seguida. Ninguém nunca

conseguirá mudar essa lei.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Esta é uma época
do ano em que
suas parcerias,

sejam pessoais ou profissionais,
ganham força. Seu coração fica
brando e você dependente dos
outros. Observe como as pessoas
que chegam até você funcionam
como uma espécie de espelho.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você não se deixa
levar em demasia
pelas emoções. A

razão prevalece em todas as suas
atitudes. Boa fase para estar
mais perto de innãos e parentes.
Procure ler; meditar ou colocar
em prática alguma técnica de

aperfeiçoamento pessoal.

iJ� LEÃO

�;J (22/7 a 22/8)
::: ') Você sente sua

� u.--. energia passar por
uma reciclagem. Se

sente disposto a sair mais e sua

relação com o mundo e a vida se

tornam mais agradáveis. A rela

ção com o amor e os romances

também se tornam mais leves,
até um I!0uco infantis.

TOURO
(21/4 a 20/5)

• Você sabe que é
hora de refletir.
Algumas coisas

devem mudar; mesmo contra sua

vontade. Enquanto o sol transita

por Sagitário você transforma
chumbo em ouro. Torna-se ainda
mais paciente e tolerante diante
da inevitabilidade.

r- '"
CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7)
;�;.•_ •.õf� Alguns projetos que
: 'foram trabalhados

durante o ano

começam a adquirir forma e os

resultados passam a ser mais
visíveis. A saúde do corpo e

da mente pedem mais atenção
e você se sente com energia
suficiente para se cuidar.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você começa a

refletir sobre seus

valores e a impor
tância do dinheiro

em sua vida. Toda vida material

possui um valor emocional e às
vezes elas se misturam. A estru

turação do ego se dá a partir de
algo construído dentro de você.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Esta é uma fase.do
ano em que voce

deve dar mais

atenção ao seu lar. A vida fami
liar adquire maior importância
e você percebe o quanto essa

troca de energia é fundamental
em sua vida. A sensibilidade
toma conta de seu coração.

13112 19/12

SÁBADO
MiN: 17° C
MÁX: 27°C
Nublado

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Pare e reflita
sobre tudo. A auto

a�'
lise é neces

sária para mont r o que foi bom
e deixar ir embor o que não
foi. Um ciclo se fe ha e outro se

abre. Sua energi é revigorada
.

e muitas portas se abrem depois
da transformação.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

...t. Você se'toma ainda
mais reservado do

que já é. É como se

você precisasse de certa reclusão

para colocar os sentimentos em
ordem e levar adiante novos

'

planos ainda embrionários. Dessa
maneira acontece a transfonna

ção. Aproveite!

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA. 10DE DEZEMBRO DE 2008 J
IANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Tabuada
O garoto não tinha jeito de aprender o
tabuado do 8. Um dia antes do provo,
foi pedir ajudo poro o pai.
- É simples, meu filho! ., aconselhou
o sábio pai. - Toda vez que cair, por
exemplo, 8x5, você inverte: 5x8, 8x6,
você foz 6x8 ... é bem mais fácil_!
- Puxo pai! Que idéio legal!

.

No dia seguinte 00 ver o filho chegan
do do escola com o cabeça baixo o pai
pergunto:
- E aí, filhão? Que coro é esta?
- A professora me perguntou quanto
é 8x8 ...

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Nesta fase você
está mais aberto
aos amigos. Para

você as amizades são até mais

importantes que o amor. Essa
sempre foi uma de-suus carac
terísticas. Todos os trabalhos
em equipe estão favorecidos
bem como reuniões e eventos.

PEIXES

.t li(1d9/2 a b19/lh3)o o tra a o que
você dedicou à sua

vida profissional
começa a florescer. O reco

nhecimento, ou uma pequena
promoção estão favorecidos du
rante todo mês. Fique atento às
oportunidades e aceite convites
relacionados à vida social.
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CULINÁRIA

�D
UYillllill] [ill
�

i'NGREDIENTES
,d,

$
_,._,

VARIEDADES���������

INGREDIENTES
-

"'1
MODO DE PREPARO

• l/2kg de salmão
• sal e pimenta a gosto
• 1/2 xícara (chá) de maionese
• suco de 1/2 limão
• 1 colher (sopa) de azeite
• 1 cebola cortada em rodelas
• 1 garrafa (200ml) de leite de coco light
• 1 colher (sopa) de maisena
• 11/2 xícara (chá) de leite
• salsa picadinha

1- Corte o salmão em fatias grossas, tempere com

limão, sal, pimenta-da-reino e metade da maio
nese é deixe tomar gosto por alguns minutos.

2- Numa frigideira com tampa, coloque o azeite e a

cebola, regue com metade do leite de coco light
e leve ao fogo baixo por 10 minutos.

3- Acrescente as postas de salmão e cozinhe de 5 a 7
minutos até o salmão começar a soltar suas fibras.

4- Em unto panela, faça um creme com o leite de
coco restante, a maisena e.e leite, cozinhando
sem parar de mexer, até engrossar.

5- Retire do fogo, acrescente a maionese restante e

despeje sobre o salmão, polvilhando com salsa.
Sirva ainda quente.

,.,

SALMAO
AO FORNO

• 4 filés de salmão
• 1 dente de alho
• 1/2 xícara (chá) de vinho branco
• 4 colheres (chá) bem cheias de margarina light
• sal a gosto

1- Esfregue o alho ligeiramente amassado sobre os

filés de salmão e acerte o sal.
2 - Coloque o peixe numa tigela, regue com o vinho e

deixe marinar por 30 minutos.
3 - Em seguida, escorra os filés da marinadó e dis-

tribua-os numa fôrma refratária untada com

manteiga (distribua alguns flocos de manteiga
sobre os filés), cubro com papel-alumínio e leve
ao forno alto por 20 minutos.

4 - Retire o papel-alumínio e deixe por mais 5 minutos.

• 1/2kg de filé de salmão
• 2 maracujás azedos pequenos
• 1/2 xícara de chá de salsinha picadinha
• 1 cebola roxo pequeno fatiado
• 2 colheres de sopa de mel
• 2 colheres de sopa de manteiga
• 1 colher de sopa de azeite .

• 1 colher de chá de pimenta rosa
• sal, açúcar e pimenta-do-reino

MOD'
1- Corte os mamrujós ao meio, coloque a polpo e as sementes num liquidificador e bota por 10

segundos. Posse o suco por uma peneim fina. Reserve só o suco.
2- Leve ao fogo a manteiga pom derrete[ Junte o cebola, misture e refogue por 3 minutos. Junte a

salsinha e o suco de mamrujá. Misture e deixe ferve[
3- Tempere com o sal, a pimenta, o mel e um pouquinho de açúcar se for necessário pam quebmr o

addez do mamrujá. Cozinhe por dnco minutos, acrescente a pimenta rosa e desligue.
4- Corte o salmão em dois pedaços iguais. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueço

bem o azeite.
5- Coloque o salmão e deixe cozinhar por3minutos de cada lodo, sem ficarvimndo. Coloque o salmão

num pmto e regue com molho quente.

-

SALMAO COM
ALCAPARRAS

• 1 colher de shoyu
• 100 gramas de manteiga
• 1 quilo de salmão (postos)
• suco de 1 limão
• alcaparras
• sol o gosto
• alecrim

1- Temperar o salmão com limão e sal, arrumar em
um refratário em uma só camada.

2- Jogar o alecrim, os alcaparras e a manteiga em
•

pedacinhos por cima do salmão.
3 - Colocar um papel alumínio (com lado brilhante

voltado poro o peixe) e levar ao forno alto,
preaquecido, por 15 minutos.

4 - Retirar li papel alumínio, regar com o shoyu e

deixar no forno até terminar de dourar.
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o craque Falcão ladeado pelo casal Amauri e Joelma Coni, no Feijoada beneficente do Tânia, em Canoinhas, sábado último

LUTO PURO
O meu querido amigo e compadre Cario
n� Pavanello está de luto pelo despen
comento do seu timeco. Vasco do Gomo
vai poro o 20 Divisão. Cocá Pavanello,
como é conhecido, não sai do seu quarto
desde o fim do jogo, no último domingo.
Ele não come, não bebe e vive tomando
lexotan, chá de camomila e outros coisas

poro acalmar os ânimos. Outros ilustres
ex-vascaínos sofredores possam pelo
mesmo aflição: Venilton Claudio do Silvo,
Rubens Roeder, e Leudomar Lopes, o Leu
do, entre outros que também já trotaram
de virar o casaco rapidinho. Um deles es
colheu até o Ibis poro ser seu novo time.
Pelo menos é melhor que o Vasco.

BELA E A GAZELA
Falo sério! Essa não é nitroglicerina
pura? Em recente e badalado festa do

city não passou despercebido o que
uma moreno charmosa e escultural
fez. Depois de tomar alguns goles o

mais de uisque com energético se

jogou, literalmente, pro cimo de um

goy assumido e até selinhos foram
trocados nos contos do frege. Foi o

constrangimento do noite. Só pedindo
uma dose bem gelado d'1_1l)inha Veuve

I"icquot Brut.
•

VIDAMANSA
Ela é charmosa, bem cuidada,
nõo tem medo do bisturi e
dizem: tem sorte na vida. A
coroa depois de dois namoros
e mais um conturbado, acaba
de ganhar uma bela grana do
ex-amante. Embolsou algo em
torno de 25 mil dólares, por
um acordo com um conhecido
senhor de Corupá com quem
manteve urn secret love.
Buxixo ardido feito "Pimenta
do Quintal de Coso".

LONDON
Hoje, indiscutivelmente, o pedido é cur

tir no London o "Indigo Project" ,de São
Paulo, que tem participação do jaragua
ense Breno Leitholdt Vericimo, filho do
meu camarada Érico Vericimo. O babado
terá um repertório seleto de Blues, Jazz.
Soul e Pop. Nessa eu vou! O meu amigo
Alvaro Leithald, do Rodoviário Jaraguá,
é um dos incentivadores do projeto.

STAMMTISCH
Poro quem gosto ou desaprovo. No
próximo ano continuará acontecendo o

- Stammtisch, no Calçadão do Marechal.
O COL, que fico sempre numa sinuca de
bico, pode ficar tranqüilo. Em 2009 o

. festa será no dia 25 de julho, conse
quentemente é aniversário do cidade e

feriado no município, ou seja, ninguém
trabalho. Portanto, não atrapalhará o

funcionamento do comércio.

DESTAQUE
Daniele Ristow é uma daquelas mu

lheres bonito, charmosa, bem vestido
e muito espirituoso, que desfilo sem

medo de ser feliz nos baradas do modo
no urbe sorriso.

BOLA BRANCA
Ontem, no segundo piso do Shopping
Center Breithaupt, foi inaugurado o

Espaço E1:umênico. O lugar tem o ob
jetivo de possibilitar àquelas pessoas
que gostam de orar, meditar e refletir,
independente de credo ou religião. O
local é aconchegante e acomodo em tor
no de 20 pessoas sentados, tem luz indi
reto e proporciono momentos de sossego
poro quem preciso relaxar e buscar o paz
espiritual. Gostei do idéio.

- P DA VIDA!
Recebi um e-mail do leitora Nadia
Cerli Leoni Borges, esposo de um fun
cionário público, indignado do vida.
E com razão. Elo teria reservado um

espaço no Arsepum poro confrater
nizar com amigos no segundo-feira .

Mos poro o suo surpreso foi "borrado
no bulle". Segundo justificativos do
ecônomo, uma importante autoridade
solicitou o espaço de emergência, de
último hora. Conseqüência: deixaram
o moço no mão. Pode?

LOLITA

�E .quem está recebendo muitos no-

vidades poro esse verão é o loja Lo
lita. Localizado no Ruo More hal
Deodoro do Fonseca, em frente
00 Banco do Brasil, o espaço traz

opções para meninas e mulheres
de bom gosto. Vale a pena conferir
esse endereço da moda.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a professora corupa
ense Suzana Silvo. Ela agora também
lê esta coluna para ficar por dentro
dos melhores novidades de nossa so

ciedade. Valeu mesmo!

TE CONTEI!
• Falo sério! Roberto Carlos, �
"contar-censor", vai lançar umâ
revisto chamado Emoções (oh!), tro
tando de "temos variados". E quem
vai editor é Joyce Pascowitch.

• Hoje o gotinha Jéssica
Amando de Limo festejo mais um
aninho .

• É hoje às 19h30, o entrego do
30 Etapa do obro do nova sede
do Fundação Cultural, do Museu
do Expedicionário e Memorial da
Estação Ferroviário.

• Foi bem escolhido o nome

do engenheiro César Rocha paro
comandar o posta do Fujamo. Rapaz
honesto, político e muito inteligen
te. Acertaram em cheio!!!

.Elaine Kuhnen, esposo do meu

amigo Beta Fiscol, já está preparan
dQ os quitutes. No próximo dia 15
ela comemoro idade nova.

• No sexto-feira tem Pagode Chi
que, no Bierbude, com o presença
do grupo Nova Tendência. Será a

último festa do ano dos promoters
Thiago e Pepe Narloch.

.Se você sentir-se sozinho, ligue
paro um amigo ou para mim.
Adoro fazer amigos.

Fazer aquele happy hour no .

Mt Beef. lá tem "xixo!'
de daragua �a b&�_ .

... . �,
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FIESC

Mercado
internacional

o eventoWorkshop Start Export aconte
ce amanhã, às 15h30, no Centro Empresa
rial, em Jaraguá do Sul. O programa é uma
iniciativa dos sindicatos patronais do muni
cípio e da Fiesc (Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina), através do
CtN (Centro Internacional de Negácios). A
entrada é gratuita. Mais informações pelo
telefone (47) 3275-7050.

LOTERIA

CONCURSO N° 382

02-- 03 - 04 - 01 - OS
09 - 10 - 11 - 12 - 14
15 - 16 - 21 - 22 - 24

CAMPANHA

ADDmakler
arrecada

O Grêmio Recreativo ADDmakler,
formado por funcionários da ADDmakler
- uma das maiores corretoras de seguros
da região Sul do país, iniciou uma cam

panha de arrecadação de alimentos, re
médios e roupas para contribuir com as

famílias desabrigadas pelas enchentes,
alagamentos e desmoronamentos que
atingiram a cidade de Blumenau nos

últimos dias. Os interessados em contri
buir com a população podem levar silas
doações pessoalmente na sede da com

panhia, localizada na Rua Ingo Hering,
20, 6° andar, no centro de Blumenau, ou
entrar em contato com a presidente do
Grêmio ADDmakler, Claudia Habitzreuter,
pelo telefone 47-3221-7004.

JARAGUÁ DO SUL

. RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO
O Diretor Presidente do SAMAE, Sr. lUIS FERNANDO MARCOlLA,

faz saber e torna público, através desta retificação que o Pregão 131/2008,
publicado anteriormente com objeto de Serviço de Caminhão Tipo Toco,
destina-se à Contratação de empresa para prestar serviço de Reposição de

lajotas ou paralelepípedos.
I-Adata da abertura fica alterada para o dia 07/01/2009 as 14:00 horas.

II - As demais disposições do edital permanecem inalteradas.

Jaraguá do Sul, 9 de dezembro de 2008.

VITRINE----------

APRESENTAÇÃO

Coral da Unerj
o Coral da Unerj (Centro Univer

sitário de Jaraguá do Sul) realiza hoje,
quarta-feira, uma apresentação especial
para os acadêmicos. A partir das 18h30,
no Bloco A do campus, um grupo musical
apresenta canções natalinas, com regên
cia da maestrina liqra Krobot. O evento
será aberto para toda comunidade. A en

trada é gratuita. O concerto é uma inicia
tiva da Coordenação de Pós-Graduação e

Extensão, da Unerj.

GATS

Mostra Teatral
O Grupo Gats de Teatro promove a 2°

Mostra Teatral hoje até o dia 14, a partir
das 20h45. No Circo Teatro de lona Pixiri
co (Rua CorlosTribess, no Bairro São luis,
ao lado da escola Renato Pradi, Caie), os
alunos do curso Gats vão mostrar os tra
balhos produzidos durante o ano. A peça
"Se os Pensamentos Andassem", do gru
po TIpofalaí, vai abrir o evento. Amanhã

.

a peça "Avenida dos Pássaros" deve ser

a atração da noite. Na sexta-feira, está
agendada a apresentação da peça "A
Morte". No sábado acontece o espetácu
lo "Quem Matou o leão". No domingo,
último dia do eve�to, a peça "Tribobó
City" vai encerrar as atrações. O valor
dos ingressos é de R$ R$ 10 e R$ 5. Mais

informações através dos telefones 3275-
2309,9969-4415, com Sandra.

Luís Fernando Marcolla - Diretor Presidente

Micros 'e noteb�okS tão rápid�s, q�e
,

.' u Natal vai chegar mais
ce

e o se
ar: ofertas de novembro da fa

slU presente com �

PRESTAÇÃO DE CONTAS

.

CEJAS AJUDOU NA ARENA
A semana que começou no dia 24 de novembro ficou marcada pelas

tragédias devido à catástrofe climática em Santa Catarina. Em Jaraguá do
Sul, a data também marcou o início de um grande trabalho voluntário. Na
Arena Jaraguá, a ação realizada em prol dos atingidos pela enxurrada con

tou com a ajuda da comunidade e dos setores público e privado. O setor de
.

transportes foi coordenado pelo Núcleo de Transportadoras do Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul). O Cejas também abriu uma conta para rece

ber doações. O valor arrecadado chegou ao número de R$ 5..340. Com água e
comida pronta foram gastos R$ 3.300. O soldo ficou no valor de R$ 2.040.

SHOPPING BREITHAUPT

Espaço ecumênico
o espaço ecumênico do Shopping Center Breithaupt foi inaugurado ontem. O

objetivo é possibilitar para as pessoas momentos de oração, meditação e reflexão,
independente de credo ou religião. O local acomoda aproximadamente 20 pessoas. O

espaço fica próximo à entrada da administração do shopping, no segundo piso.
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EMPATE NA ARENA

Lenísio marcou o segundo gol da Malwee, mas o time jaraguaense cedeu o empate no fim do primeiro tempo

Quem vencer amanhã
leva o título estadual
Malwee e lec ficaram no 2x2 ontem à noite
JARAGUÁ DO SUL

Foi um jogo disputado,
como era previsto. Mas no

duelo tático proposto pelos
treinadores, melhor para Pau
linho Gambier, do Joinville.
Ele armou um esquema defen
sivo que deu certo e, no final, o
time dele comemorou o empa
te em 2x2. Já a equipe de Fer
nando Ferretti até tentou, mas
esbarrou na boa marcação ad-

-

versária e nas grandes defesas
de Baranha. Agora, quem ga
nhar o segundo jogo, amanhã
às 19 horas no Ginásio Ivan

Rodrigues, em Joinville, leva
o título. Caso haja um novo

empate, o terceiro confronto
será no sábado, às 13 horas,
também em Joinville.

O jogo começou movimen
tado e com 1min34 a Malwee
abriu o placar. Em cobran
ça de falta, Falcão rolou para
Chico que chutou forte, da
entrada da área, sem chances

para Baranha. Mas a torcida
nem teve tempo de comemo

rar, porque Frede deixou tudo

igual16 segundos depois. Aos
4min25, em mais uma cobran

ça de falta ensaiada, Lenísio
tabelou com Chico e chutou
cruzado, fazendo 2x1. O jogo
seguiu movimentado. Aos seis

Chico e Humberto comemoram o gol que abriu o placar no início do jogo

minutos, Tiago errou passe no

ataque e Frede chutou rasteiro,
mas a bola passou a direita da
trave. Aos 14, Lenísio acertou
o poste esquerdo. E, faltando
48 segundos, Frede chutou de
longe, a bola desviou em Par
rel e deixou o placar igual no
vamente.

No segundo tempo, a

Malwee tentou buscar o gol a
todo o instante, mas abusou
em errar passes e o goleiro
Baranha estava inspirado. Já
o Joinville levava perigo ape-

nas em alguns contra-ataques.
Para o ala Humberto, o resul
tado foi normal. ''A gente sa

bia que, quem estivesse atrás
no placar, iria buscar sempre.
Agora temos de nos sobressair
lá em Íoínville para ficar com
o título", comentou. Já Lenísio
reconheceu que o adversário

jogou melhor. "Dentro da pro
posta deles, eles foram bem
e é preciso dar parabéns por
isso", afirmou.

JULIMAR PIVATTO

;\
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Jogos do Sesi
As empresas de Jaraguá do Sul se deram bem no nos Jogos Sul-Bra
sileiros do Sesi, realizados em Curitiba. Destaque para a Weg, que
levou o tricampeonato no bolão feminino (foto), a prata no tênis de
mesa feminino com Alessandro Dias e a prata no basquete masculi
no. Já a Duas Rodas foi prata no futsal masculino (fato inédito para
uma empresa da cidade) e um bronze no vôlei de areia feminino. E
Rosita do Nascimento, da Marisol, foi bronze nos 1.500m rasos.

CORRIDA DE RUA
Os.atletas do Acorjs (AssQ�iaçgo de ,Corredores de Jaraguá do Sul)
estiveram no

fim-de-s�manâ
enfJoinville, participgnrlo do Corridg da

Int,e,graça-,
o� Nos cinco q ilômetros, Edson

Seling�,.r". ve,n",ceu
n

o,masc"ulino e Alícia dos Santos o feminino. Nos dez quilômetros.() vencedor
foi Cláudio dos Santos e Michel Faria t.oi bronze.,Já Oeiverson Berns
ficou em 19° e Juliano ziado em 22°. No total, cerco de 120 atletàs
participaram da provo.

A BRIGA DA TELEVISÃO
Sexto-feira tem um novo capítulosobre o novelÔ dos direitos de trans
missão do Campeonato Catarioense de 2009. A Associação de Clubes
chegou o assinar com aRBS neste ano, mas o RIC/Record tem contrato até
o fim do próximo ano. Segundo o colega Rodrigo Santos, em seu blog, o di-

.

nheiro do coto dos clubes do RBS já está disponível para os clubes. Vamos
ver se nesta reunião de sexto-feira bate-se o martelo sobre esta situação.
Afinal, faltam cerco de 40 dias para o início da competição.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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SÉRIE: MIGRANTES DO FUTEBOL

CESI HA,
O MENlO
LUQUINHO

Ele chegou aqui novo. Ti
nha apenas 20 anos. Revela
do pelo Palmeiras, jogou ao

lado de César Sampaio, do

goleiro Marcos, do volante

Galeano, entre tantos outros

jogadores da Geração Parma
lat. Era extrovertido, bagun
ceiro e abusado, tanto dentro
como fora de campo. Em São
Paulo era o César Mendes, mas
aqui era o Cesinha, o Menino

Maluquinho, apelido dado por
Picolé, treinador do Juventus
em 1993.

Cesinha era muito amigo
do atacante Ricardo, que o

chamou depois do time jara
guaense assistir a uma parti
da dele, pela TV, na Copa São
Paulo de Futebol Júnior. Veio
para ser titular no ataque do

profissional e atuava pelos
juniores quando o calendá
rio permitia. Apesar de ter

ficado apenas uma tempora
da no Juventus, ele lembra
com carinho desta época.
"Eu era muito judiado por
todos; porque era novinho.

Mas tinha de agüentar, por
que também bagunçava, não
deixava ninguém quieto,
nem no ônibus".

Depois de defender o

Juventus, ele rodou o inte
rior catarinense e o interior

paulista, defendendo clu
bes como Atlético de Ibira
ma, Chapecoense, Joinville,
São José, Botafogo (Ribeirão
Preto) e encerrou a carreira
aos 32 anos na Ferroviária de

Araraquara. Resolveu morar

em Jaraguá por causa da es

posa. "Conheci ela em 1993

e casamos no ano seguinte.
Moramos dez anos em Osasco

(onde nasceu) e estamos aqui
há cinco. Resolvemos morar

aqui porque é mais tranqüilo
para criar os filhos", comen

tou. Hoje Cesinha, ou César

Mendes, é encarregado de cin
co s�tores na Karlache, além
de ser um dos destaques do
time Vitória, do Bairro Rio da
Luz.

JULIMAR PIVATTO

Romerito hoje (00 Iodo); abaixo, time
que subiu em 1991 - em pé: Mauricio,
Simonol, Toto, Petróleo, Ferrõo e

Gerson; agachados: Ado, Rosetti,
Márcio, Romerito e Luizinho
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À esquerdo, Cesinho (centro) 00 lodo de Ricardo e Luisinho e à direito o sorridente encarregado do Korloche

RO ERITO,
O LAGOANO

RRETADO
Na década de 80, o para

guaio Romerito fazia história
com a camisa do Fluminense.
E em São Paulo, o alagoano de
União dos Palmares, Rui Lira
da Silva.. acabou
herdando o apeli
do do jogador. Na
época jogava nos

juniores da Portu

guesa e ganhou o

novo nome graças
ao irmão, que era

fã do jogador tri
color. Destaque da
Lusa na conquis
ta da Copa São
Paulo de Futebol

Júnior, em 1985,
foi comprado pelo
Blumenau. De lá,
se transferiu para
o Juventus, em

1989, onde ficou
até 1992, atuando
como volante, la
teral e meia.

Ele fez parte da equipe
que, na época, levou o Mole

que Travesso de volta à elite
do futebol catarinense. O jo
gador lembra da vitória por
1xO diante do Concórdia, na

final Copa Cassildo Maldaner.
"Jogamos fora de casa, com o

estádio cheio, Foi muito bom,
até fico arrepiado só de falar
nisso. Comemoramos muito,

foi uma festa", dis
se Romerito.

Em 1994,
quando defendia
o Atlético de Ibi
rama, largou o fu
tebol profissional.
A filha, que fale
ceu há dois anos,
nasceu doente e

resolveu então se

dedicar a família.
Veio para Jaraguá
do Sul e montou
uma escolinha
no Acaraí, onde
tinha cerca de 80
alunos. Mas há

quase dez anos

trabalha na Kar

lache, como tece-
lão. O futebol não

ficou de lado. Além das pe
ladas no tradicional campo
da empresa, ele é dirigente
do Cruz de Malta. "Não tem

como deixar totalmente o fu
tebol", resumiu.
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Ronaldo está confirmado no Timão
Faltam apenas os últimos detalhes para apresentação oficial do novo reforço
SÃO PAULO

O Corinthians acertou on

tem a contratação de seu prin
cipal reforço para a tempora
da 2009: o atacante Ronaldo,
bicampeão do mundo com a

seleção brasileira e que esta

va sem jogar desde fevereiro,
quando rompeu os ligamentos
do joelho direito ainda com a

camisa do Milan.
Atualmente com 32 anos,

Ronaldo passou por uma

avaliação física com o médi
co do Corinthians, Joaquim
Grava, que o aprovou para
assinar o contrato - o víncu
lo deve ser de uma tempo
rada. A apresentação oficial
do novo reforço corintiano
acontecerá ainda neste imo.

Depois de sete meses de tra

tamento, ele passou a treinar
no Flamengo, seu clube. de
coração, em setembro, mas

chamou a atenção por estar
fora de forma.

A confirmação do negó
cio foi feita pelo empresário
do atacante, Fabiano Farah e

também por Antônio Carlos,
diretor técnico do clube. "Es-

tamos apalavrados, há um

acordo verbal, que nos pró
ximos dois dias será refletido
em um contrato para Ronal
do ser considerado o quanto
antes o mais novo contratado
do Timão. O Corinthians está
com pessoas muito sérias e

determinadas no seu coman

do, e ficamos muito felizes
com isso", disse Farah.

Ontem, Fabiano e Ronaldo
tomaram café da manhã com

Andrés Sanches, presidente
do Corinthians, e Luiz Pau
lo Rosenberg, vice-presiden
te de marketing, quando os

detalhes foram concluídos.
Mas as negociações já esta

vam sendo feitas há algumas
semanas, com outras reuni
ões. O clube planeja ações de

marketing para viabilizar a

contratação.
Antônio Carlos, diretor

técnico do Timão, também
confirmou a negociação com o

maior artilheiro das Copas do
Mundo: "Acertou. Só sei que
acertou. Agora vamos discutir

tempo e condições de contra

to", afirmou. Ronaldo machucou o joelho em fevereiro e se recuperou no Flamengo

Figueim anunciou que há contratações a caminho, pensando na Copa do Brasil

Figueirens� mantém Pintado
e planeja próxima temporada
FLORIANÓPOLIS

O rebaixamento para a Sé
rie B teve efeito imediato no

Figueirense, que já começou o

planejamento para a próxima
temporada. Um dia depois de
ter sua queda confirmada, a

diretoria anunciou que o téc
nico Pintado continua à fren-
te da equipe, e o comandante

..

1' deu detalhes sobre a prepara

• ção para o próximo ano.

"Faremos nossa pré-tempo-
rada em Florianópolis, dentro
da nossa estrutura, que é exce
lente. Eu acredito que iremos
terminar a montagem da equi
pe já para a Copa do Brasil,
então poderemos fazer uma

intertemporada após o catari-
::l'

� nense para entrarmos no Bra-

� sileiro com o grupo completo,
c- após um trabalho que não será
g longo, mas muito intenso e de
�. qualidade", disse o treinador.

Para Pintado, o foco da

equipe na próxima tempora
da deve ser a volta à Série A.
"Não existe outra situação a

não ser ir buscar novamente o

acesso. Sem dúvida nenhuma
essa é a nossa prioridade e o

trabalho já se iniciou. Podem
ter certeza qU3 chegaremos
em 2009 com muita força",
afirmou Pintado.

�O desempenho de Pi tado
no Figueirense não pode ia ter
sido melhor. Em três partidas, o
treinador conquistou nove pOI).
tos, com 100% de aproveita
mento - o time só caiu por cau
sa do saldo de gols. Para 2009, a
base deve ser mantida, mas há
contrãtações a caminho.

"Com certeza vão chegar
reforços já para o estadual,
até porque se você .deíxar para
contratar depois, não vai en
contrar qualidade. A dir�toria_
já estuda alguns nomes", disse
o treinador.

'

Namoro com Flo e

tim� da Europa
o Fenômeno foi sondado

por vários clubes antes de con

firmar com o Timão. Primeiro
foi o Flame·ngo. Ele manifestou
a vontade de defender o time
do coração, chegou a treinar
no clube, mas as especulações
não se confirmaram. Além do
Flamengo, o Manchester City
chegou a cogitar a centrnta

ção de Ronaldo. 'Com dinheiro
de investidores árabes, o cíu
be de Robinho planejo armar

um grande time, e o nome do
Fenômeno foi especulado, mos
o técnico Mark Hughes vetou
II c:ontratação. Sem clube des
de o meio do ano, quando seu

contrato com o Milan acabou,
o atacante revelou também-que
foi procurado pelo Pnrís Saint·
Germain. O único time gue Ro·
naldo defendeu no Brasil foi o

Cruzeiro, de onde saiu em 1994
poro jogar no PSV, do Holanda.

Caio Júnior
no Japão

O destino do treinador Caio
Júnior, ex-Flamengo, deve ser

mesmo o futebol japonês. On
tem o técnico afirmou que está
muito perto de chegar a um

acordo para dirigir o Vissel
Kobe. O acerto deve ser feito
ainda hoje. "Existe uma possi
bilidade grande de eu acertar
com o Vissel Kobe, do Japão.
Amanhã (hoje) um diretor es
tará no Rio para a gente conver
sar", disse o comandante.

O desafio de trabalhar fora
do Brasil, aliado à estabilida
de do futebol japonês e os elo

gios de colegas da profissão
foram decisivos para a opção
do treinador. "O que está me

motivandomuito é que o con

trato é de três anos. Eu sem

pre quis trabalhar no Japão
e que eu tenho o perfil. Os
brasileiros que estão lá, como
bswaldo Oliveira e Péricles
Chamusca são parecidos co

migo", analisou.
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BARRAVELHA

ECONOMIA---------

Com o retorno do sol, as praias da região, principalmente de Barra Velha já começam a receber os turistas. Em conversa

com um empresário, dono de restaurante neste balneário, lhe perguntei se as crises e os problemas ocorridos no final de
novembro afetariam os negócios no município. Ele foi categórico em afirmar, que o único problema é se chover em dezem
bro e janeiro, pois acredita que a grande maioria dos turistas visitará a cidade normalmente, até porque recebem muitos
turistas de Curitiba, São Paulo e Rio Grande do Sul, além é claro das cidades vizinha como Joinville e Jaraguá. A cidade
deve fazer um esforço final para deixar tudo pronto para a virada do ano, principalmente as praias, que em virtude das
chuvas, estavam com muitos detritos na faixa da areia.

.

PRÊMIO TALENTOS EMPREENDEDORES
Mais uma vez, uma empresa da região é destaque em Santa Catarina. A
Farmácia de Manipulação Receituário, integrante do núcleo de Farmácias
de Manipulação Acijs/Apevi, recebeu a premiação como "Destaque de boas
práticas de responsabilidade sócio-ambiental". A premiação é iniciativa do
Sebrae/SC com a parceria do Grupo Gerdau.

INDICADORES CÂMBIO

QUANTO CUSTA CONSTRUIR NO BRASIL
OS consumidores do Sudeste são os que mais desembolsam na hora de
construir um imóvel. Pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), divulgada na ontem, revela que o custo do metro qua
drado na região sudeste chegou a R$ 710,88 no penúltimo mês do ano,

enquanto em nível nacional o gasto gira em torno de R$ 667,62. Em
séguida, estão as regiões Norte, com valor de R$ 671,49; Sul, com metro

quadrado a R$ 663,55; e Centro-Oeste, com R$ 645:84. Os moradores
do Nordeste, por sua vez, são
os que pagam menos na hora
de construir: RS 629,73

CONSUMO DAS
FAMíLIAS SOBE
O aumento da massa salarial,
com aumento de ocupação e

do rendimento médio real do
trabalho, e o conseqüente au

mento do poder de compra
do brasileiro colaboraram
com o aquecimento das com

pras. A Despesa de Consumo
das Famílias alcançou taxa

positiva de 7,3% no terceiro
trimestre, frente ao mesmo

período do ano passado, o

vigésimo crescimento con

secutivo nessa comparação.
Esperamos que em 2009 este
crescimento continue e que a

tão comentada cr"
-

o cause rnajO(ftS prejuízos.
r'-�'l'

íNDICE
IBOVESPA

etarrek@terra.com.br .

PIB BRASILEIRO CRESCE
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, em valores correntes, apresentou no terceiro
trimestre de 2008 um crescimento de 6,8% em relação ao apurado no mesmo período
de 2007, atingindo a soma total de R$ 747,3 bilhões. Já na comparação com o

segundo trimestre de 2008, o avanço foi de 1,8%, na série com ajuste sazonal.
De acordo com os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística) ontem, a expansão resultou da elevação de 6,3% do valor adicionado
a preços básicos e de 10,1% nos impostos sobre produtos. A indústria foi o seg
mento que reportou o maior avanço no trimestre, de 2,6%, na comparação com

o período imediatamente anterior. Na seqüência, a agropecuária cresceu 1,5%,
impulsionada, sobretudo pelo desempenho das safras de trigo, café, cana-de-açúcat
com estimativas de crescimento de 41,3%,28,3% e 17,4% frente ao ano de 2007.

AÇÃO IMEDIATA

VARIAÇÃO
-1,13%

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,470 2,473 -1,08%
3,196 3,198 -1,74%

Recessão no Japão se aprofundo
Governo considera pacote de U$ 216 bilhões para economia enfrentar a crise
HONG KONG

O Japão mergulhou mais
fundo do que se pensava em

uma recessão no terceiro tri
mestre e está considerando 216
bilhões de dólares para ajudar
a economia a enfrentar a crise
financeira global, enquanto os

Estados, Unidos trabalham em

um pacote de resgate a mon

tadoras. Grandes empresas
asiáticas estão se segurando.
A Sony informou que cortará
5% de sua força de trabalho, o
que representa 8 mil empregos,
como parte de esforços de re

estruturação para economizar
mais de 1 bilhão de dólares.

Enquanto isso, investido
res continuam à espera de um

socorro às três grandes monta

doras de Detroit. 'Aperspectíva
econômica global parece um

pouco menos horrível. Com
todo o apoio vindo de grandes
medidas de resgate planejadas
por vários governos", afirmou
Andrew To, diretor de vendas
da-Tai Fook Securities.

Dados do Japão divulgados
ontem mostraram que o país
entrou mais fundo em uma re

cessão, colocando a segunda
maior economia do mundo no

caminho do maior período de

contração. A economia enco

lheu 0,5 por cento no terceiro

trimestre, mais que o 0,1 por
cento divulgado inicialmente .:

Para combater esse quadro,

o governo do primeiro-minis
tro, Taro Aso, está consideran
do um novo pacote econômico

que inclui gastar até 20 trilhões
de ienes (216 bilhões de dó
lares) . "Nós precisamos fazer
todo esforço para expandir a

demanda doméstica. Nós não
devemos hesitar em avaliar vá
rias medidas", disse o ministro
da Economia, Kaoru Yosano, a
jornalistas. A Sarnsung Electra
nics, maior fabricante de chips
de memória e telas de cristal lí

quido, está cortando metas de
vendas, investimentos e lucro.

No setor automotivo, aMitsu
bishi informou que está suspen
dendo a produção em uma plan-
ta em illinois por sete semanas. Sony infonnou que cortará 8 mil empregos para economizarmais de 1 bilhõo
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Economia do Brasil avanço
Resultado de 1,8% supera taxa de avanço de 1,6% esperada
RIO DE JANEIRO

O PIB (Produto Interno

Bruto) do Brasil cresceu 1,8%
no terceiro trimestre, em rela
ção aos três meses anteriores,
sem mostrar até o momento
os efeitos do agravamento da
crise financeira global sobre a

economia nacional. A preços
de mercado, o indicador apre
sentou elevação de 6,8% neste

período, em relação a igual tri
mestre de 2007.

Os números, que fo
ram divulgados ontem pelo
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística),
superaram as expectativas
dos analistas da consultoria
Concórdia, que previam um

avanço de 1,6% no terceiro
trimestre em relação ao perí
odo imediatamente anterior
e de 6,0% contra o mesmo
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trimestre de 2007. No último
trimestre de 2008, os analis
tas acreditam que o PIB vai
recuar 0,5%.

O grande destaque do ter

ceiro trimestre foi a Indústria,
com crescimento de 2,6%,
seguida pela Agropecuária,
com elevação de 1,5%, e Ser

viços com aumento de 1,4%.
Na taxa acumulada em doze
meses terminados em se

tembro, o crescimento foi de
6,3% em relação aos quatro
trimestres imediatamente an

teriores.
O PIB medido a preços de

mercado, para o terceiro tri
mestre de 2008, alcançou R$
747,3 bilhões, sendo R$ 631,5
bilhões referentes ao Valor
Adicionado a preços básicos e

R$ 115,8 bilhões aos Impostos
sobre Produtos. Destaques d� terceiro trimestre foram a Indústria e a Agropecuária

www.casáéomputaClor.com.6r

Fone: 3371 0087
Rua Domingos da Nova, 403 (proximo a Studio FM) com estacionamento próprio)

· � NOTEBOOK ITAUTEC
· .� W7645 DC T2390/2GB/160GB/ FREE DOS
1 6
I .S Processador: Intel® Pentíum® Dual-Core

i � T2390 (1 .86GHz)
:; • Clock Speed: 1,86 Ghz

� • Memória: 2GB (1 GBIl GB) DDR2 podendo
« chegar o 4GB

"* . HD: 160GB (SATA) Tela: Wide Screen 15.4"

� • Drivers (ODD): DVD±RW (Super Multi)
� • Memória de Vídeo: 256MB compartilhado
g- • Placa de Video: Gl 960

-5 • Dimensões (l x A x PI: 357 x 26-39 x 271

" ITAUTEC

� • Peso: 2,80Kg
N • Sistema Operacional: Sem sistema

1 � operacional
I

E
• Seide VGA: SIM

.

" • Caneetor HDMI: NAO

i E • Porto lEE 1394: NÃO
I g • Conedor TV-OUT: NÃO

I § . Express Cord 54/34mm: SIM

I 'g • CERTIFICAÇÕES: PPB I HCl / ISO 900/ ISO
· g 14000 I IEC 60950 •

liC

• Capacidade em Volts: 100 a 240V
• Resolução de Tela: 1280 x 800 WXGA
• Tipo de Bateria: Lítio [en
• Wireless Lan: a02.11b/g
• Placa de Fax Modem: 56Kbps
• Placa de Rede: 10/100/1 OOOMbps
• Teclado: ABNTII
• Touch: Touch Pod 2 Botões + Scrool
• Áudio: HIGH DEFINITION 2CH
• Entrado Microfone: 1
• 'Saída Fone Ouvido: 1
• Bateria: Li-Ion 6 Cell
• Cercctensticcs Especiais: Cartõo de
Memória 5 in 1
• Gerontic: 1 ano
• Web Cam: Nõo Possuí
• Cor: Grafite ( EXTERNA) Prato ( Interno)
• Porta Usb: 4
• leitor de Cartões 5 em 1: Sim
• RS 1.650,00 à visto, ou em até 24x si
entrado (Financiamento ABN)

�
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Microcomputador PC Work Pauta Connect
Processador Intel Core Duo E2180

.

1 gb Memória ddr2
HD 160gb safa II
Gravador DVD
Gabinete preto piano
Mouse ótica, Teclado, caixas de som

Monitor LCD 1 7" LG, Samsung ou AOC

(conforme disponibilidade)

24x

R$91 ,00 51 entrada
ou R$1.350,OO à vista

24x

�R$99,00 51 entra a

OU R$1.480,OO à vista

Microcomputador PC Ellos Extra Power
Processador Intel Core 2 duo E7200
2 gb Memória ddr2
HD 160gb safa II
Gravador DVD
GQbinefe kit preto (Mouse ótico, teclado, celxes de som)
Leitor de cartões de memérie
Monitor LCD 17" LG, SQmsung ou Aoe (conforme disponibilidQde)
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79%aprovam
Barack Obama
A Pesquisa CNN/Opinion

Research Corporation mostra

que BarackObama tem 79% de

aprovação na forma como está
conduzindo a transição de po
der nos EUA, de acordo com os

resultados publicados ontem.

Para 18%, o futuro presidente
não está realizando um bom
trabalho.

A aprovação de Obama é
14 pontos mais alta que a de
George W. Bush após ser eleito
pela primeira vez em 2000 e 17

pontos acima da registradapara
Bill Clinton em 1992, quando o

democrata foi eleito presidente
pela primeira vez.

Com 79% de americanos
dando sinal de positivo, Obama
está 50 pontos acima da aprova
ção de BUsh, a seis semanas da

posse do líder democrata que
venceu nas urnas o republica
no John McCain. ''Um índice
de aprovação de 79% é do tipo
que se vê quando o povo de jun
ta ao seu líder após um desastre
nacional"; disse Bill Schneider,
analista político da rede CNN.
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Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

CONTRA-CAPA------------'--

A CARAGUÁ NÃo
ESQUECEU DE VOCÊ.•

Confira nossas condições para
novos e usados.

Fox 1.0 4 portas 2OQ9

�32.290,
NOVOS rrtiNSOIf_Ii'
• Dh¢o hídrQulied
• RócIo cl<taçocl""
• Lirnpodor, IowcIor
ed.....",�
do vidro I!'as4fI1>

• Novo moIl>rVHT

��I1ÍJflf��-e�bll».�Wlr..Sl.Üas:ImsQ,P,Wiíi,dfu<dlrodbo2lllll!\0!!m,Ilt>«m;étJJI!trIli,dboQ)9NJIIi,ClIrm .. IiIlIlI.IlJl!:�tlilldwffllltilllll$tBll48i._,llini��
�,���!'AlI'II(.a;lill!!rn�ldrQllrE!l1nmllllliiID(�l«:nIàJ�nUíi.lliní'lI'ctm�aromillllmt).(l:blldjilllC>wJllctm,w,1W!1I21001.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. �....... 47 3274 6000
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Passeies 20 p 21 dp dpzpmbro
Horários: 10hs p 15hs

.

Não perca tempo e assine já!
2106-1919
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