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CHARGE

PONTO DE VISTA

Convite a uma plenária especial

DO LEITOR

Bombeiros
Missão Sagra�a

Profissão nobre, mais do que uma profissão, e

sim uma missão de vida. Com todas as tragédias
que ocorreram não somente na cidade de Jaraguá
do Sul, mas também em muitas outras cidades de
Santa Catarina, estes nobres profissionais foram
acionados para trabalhar com muita dedicação e

principalmente muito suor tentando resgatar vi
das no meio dos escombros, dos entulhos e de to
dos os deslizamentos de terra que ocorreram.

Muitas vezes, infelizmente na maioria das ve

zes, todo o esforço de horas de trabalho é insufi
ciente para salvar vidas. Só que o mais bonito de
ver no rosto destes homens é que mesmo vendo

que todo o esforço foi em vão, eles não se abatem e

partem para uma nova missão, ou seja, para tentar
salvar vidas novamente. E quando conseguem re

tirar uma pessoa com vida é como um prêmio para
todo o trabalho dispensado, mas é um prêmio es

pecial, é melhor do que ganhar a medalha de ouro
nos Jogos Olímpicos, pois, eles terão a gratidão
eterna daquele que foi salvo e uma gratidão igual
ou até maior dos familiares e amigos da pessoa
que foi salva.

Um grande cientista chamado Albert Einstein
no século passado disse que: "Só uma vidadedi
cada aos outros merece ser vivida". E os Bombei-

.

ros Voluntários de Jaraguá do Sul quando resolve
ram servir a comunidade e ao próximo s'abiam que
suas vidas estavam destinadas a serem dedicadas
aos outros.

Sempre que puderem ajudar, não importa a

maneira, seja doando equipamentos, doando va

lores, enfim, os bombeiros voluntários necessitam
do auxílio das empresas e da comunídade como

um todo, para cada vez mais estes seres ilumina
dos dedicarem suas vidas ao próximo. É como es

creveu Dom Bosco: "Deus colocou-nos no mundo .

para os outros".

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, ESTUDANTE DE i)!RErfO

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

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por curte pura a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400· Baependi· CEP 89256-500· CP 19. E obrigatorio
informar nome completo, profissão, ·CPF e

• telefone (* não serão publicados).

GUIDO JACKSON

BRETZKE,PRESiDENTE
00 CEJAS • CENTRO
EMPIU::SAIWM. DE
JARMUÁ D{} SUL

não apenas do interesse do setor produ
tivo e dás entidades que o representam,
abrigadas no condomínio empresarial,
mas também porque muitos assuntos

relacionados com a comunidade passam
por esse fórum.

Além de ser uma oportunidade para
uma breve reflexão sobre os trabalhos
realizados e até de agradecimento pelo
cumprimento das metas, acreditamos

que o momento também seja propício
para a confraternização entre todos aque
les que atuam em favor do associativis
mo, empreendedores e comunidade em

geral. Afinal, a rotina das entidades e os

seus projetos são facadas na busca de
melhorias, o que se alcança pelo envolvi
mento dos associados com as suas repre
sentações. Tem sido assim ao longo des-

tes 70 anos da ACIJS, comemorados, por
sinal, em 2008, e o fortalecimento cada
vez maior da entidade demonstra que o -

ideallançado lá atrás trouxe valiosa con

tribuição para acidade eregião,
Assim, quando contamos com a pre

sença das pessoas nas plenárias .repre
sentando os vários segmentos da nossa

comunidade, ou nos eventos organizados
pelas entidades do CEJAS, percebemos a

força do associativismo cumprindo sua

função social, como legítimas represen
tações de Jaraguá do Sul pela sua força
econômica no Estado e no País.

Renovamos o convite à última ple
nária em 2008, para compartilharmos as

conquistas obtidas durante o ano, dese
jando a todos um Feliz Natal e um Prós

pero Ano Novo.

Tradicionalmente, a última plenária
do ano no Centro Empresarial conta com
a presença de representantes da Igreja,
com o intuito de aproveitar este momen
to de fechamento do ano para a celebra

ção ecumênica entre as diretorias das
entidades, seus associados, funcionários
e todas as pessoas que costumam acom

panhar as reuniões das segundas-feiras.
É um momento importante porque é

no ainbiente do CEJAS onde assuntos im
portantes são discutidos ao longo do ano,
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----------pOLíTICA

fALA Aí!

"Nossa intenção
é não prejudicar a

população. "
AMAURI SOARES (PDn,

DEPUTADO E SARGENTO DA PM,
anunciando manifestações da

categoria que exige aumento de
salário prometido em 2003.

"Me causa

estranheza o veto."
. ANA PAULA LIMA (pn,
DEPUTADA ESTADUAl,

sobe veto do governador a projeto
propondo lâmpadas ecológicas no

lugar das incandescentes.

"Era como o

shopping hoje
em dia."

ROLF ZEHNDER, 72,
comparando os tempos que a

antiga estação ferroviária esteve
em atividades com os dias atuais.

Fundo de'Garantia
No documento endereçado 00 governo federal em favor de famílias atin

gidos pelos chuvas, o Fundo de Garanti0 por Tempo de Serviço tem outro
direcionamento. O presidente do Associaçõo Empresarial de Jaraguá do Sul,
Guido Bretzke, defende o liberaçõo nõo apenas poro os atingidos, mos poro
todos, mesmo que em patamares estabelecidos pelo governo, que promete
dobrar o soque máximo atual em situações de emergência ou calami
dade pública: de RS 2.600 paro R4 5.200 por pessoa. Assim, uma família
teria bons condições de reconstruir. O procedimento também eliminaria todo
o burocracia inerente. O FGTS constitui um fundo que pertence o todo tra
balhador com carteiro assinada. Porém, é usado, entre outras coisas, poro
financiamento da coso próprio nos vários modalidades de empréstimos es

tabelecidas pelos bancos. Poro ricos ou remediados. Ironicamente, porém,
em situações de catástrofes como o que vivemos, os regras sõo outras. No
prático, o dinheiro nõo nos pertence e, poro ser liberado, depende de regras
do governo. Oue, por suo vez, o uso como bem entende.

A Assembléia Legislativo aprovou
projeto do deputado Kennedy Nu
nes (PP) recriando os regiões me

tropolitanos, cujo papel era o de
discutir regionalmente problemas
comuns dos cidades. Com o cha
mado descentralizaçõo do governo,
criaram-se as Secretarias de Desen
volvimento Regionais, para atender,
em primeiro plano, interesses po
líticos partidários. E aí começaram

.

os conflitos. Com os bênçãos do go
vernador Luiz Henrique do Silveira
(PMDB), os regiões metropolitanos
foram condenadas 00 limbo.

MAIS VEREADORES
Está nos mõos do Senado o decisõo de
votar Proposto de Emendo Constitucio
nal que aumento o número de verea

dores já o partir de janeiro de 2009,
com base nos resultados dos urnas em

outubro deste ano. Em Santo Catarina,
sõo quase 290 novos vogas em 76 do
total de 293 municípios. Os Tribu
nais Regionais Eleitorais definirõo
sobre quem ocupa'rá estas cadeiras,
pelo coeficiente eleitoral. Jaraguá
pode ter novidades.

CASSADOS
Sobe poro 73 o número de verenderes
que tiveram seus mandatos cassados
em Santo Catarina por infidelidade
partidário. Permanecem no filo de

julgamento do Tribunal Regional Elei
toral 31 ações de decretaçõo de perda
de mandato eletivo pelo mesmo moti
vo. Ou seja, aqueles que trocaram de
partido após 27 de março de 2007. Sõo.
atingidos por decisõo do Supremo Tri
bunal Federal: o mandato pertence aos

partidos e nõo aos eleitos.

O CORREIO DO POVODSEXTA·FEIRA. 12 DE DEZEMBRO DE 2008

COEFICIENTE 1
§�;i!�4% significo um voto po� eiro, como interpretou o Tribunal Regio-
n�,.EI�itoral poro dor como �o c-(indidato Amarildo Sorti (PV), tiran- Idb�)EÍJgênio Juraszek (PP) d mpQsiçõo dos titulares do Fa

dA,Jar'(1guá, também dá m oro outros interpretações; Poré tá
cltí'ro que o critério atual ulffazendo suas vítimas: com 1.72
Juraszek fico no suplência. Sorti, com 1.345 votos, assume.

COEFICIENTE 2

, -

Nõo pegou bem foi o declaração do candidato pepista Eugênio Jutaszek,
.
de que nõo depende do político poro sobreviver. De foto, com esforço e

trabalho é um empresário bem sucedido. Mos, dito assim, levo o pensar
gue todos os outros que disputaram o eleiçõo em outubro, eleitas ou nõo,
o fiz m atraídos pelo salário, de RS 7.916. Em alguns casos, pode até.

s.com certeza nõo é r
-�,

4�·>

.

Enquanto o presidente lu iscursa acusando setores ,Ua imprensa
,
e políticos de oposiçõo de cnarem uma crise no economiÜ' brasileiro
que, segundo ele, não enste, o orçamento do Estado poro 2009, de R$
12.195.075.828,00 deve ser revisto. E o preocupaçõo com os reflexos do
crise financeiro mundial vem, também, do base governista.

CRISE 2
A Secretario de PlanejamentoJ�spondeu o ofício do Assembléia leglslati
va que "ns conseqüências do crise financeiro internacional alertam poro
uma provável desaceleração do eco.nomia que acarretará possíveis perdas
de receito poro o Estado" já que o projeção anterior foi feito num momen

to favorável às economias brasileiro e catarinense. O contingenciamento
de recursos no ano que vem parece ser inevitável.

CHEQUES
O estabelecimento comercial que
imo formo de pagamento só p
recebimento se o consumidor n ,titular do
cOnto apresentado ou se estiver com restrição no

� COl. SPC ou Serosa. Os estabelecimentos ficam
proibidos de exigir tempo de abertura de conto

s
co.rrente bancário para o aceitação de cheques. O ã! ;

tslJ[Oj�!O é do deputado Nilson Gonçqlyes (PSDB) e foi .'
<3�

..

rovodo pelo Assembléia Legis! O descumprimento acarretará multo inicial
salários mím os. De 1O �e reincidência em coda
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SEGUNDO TURNO

Câmam aprova projeto das funerárias
Mas regulamentação do serviço ficará a cargo do próximo góvemo

Orçamento de
Guaral11irim
A Cômóro de Goaromirim apro"

vou ontem, em primeiro turno, a LOA
(lei Orçamentárl� Anual); que estimo
!I receita e fixa (I1�espeso para 2009
em R$ 4�.241 :485,20. O klextó .do
Executivo não recebeu emlÓdas. A,
segunda votaçôodeVe acontecer na

sessõ9 do prõxima segunda-feirÓ. Os
vereadore§ de 0Jõmguó do Sul toem
bém votargm ontem o otça�mentoi já
em segundo turno.':'

'� prevjsõo ..()rçbmentárigi'.�(Ira
próximo ano é'de R$ 288.234.528. O
projeto foi aprovgdo ciim.duas emen
dos, de autoria ffb vereador Ronaldo
Raulino (POl). Dos. RS 600 mil de
receita do Gabinett!do prefeito, R$
20Q.mil vão �ara g,nstrução.de áre
as deJazet mesmglvalor trpn�erido
para manutenção do Arena·Jaraguá

< e para campeonatos ab.ertos munici
pais. Outros R$ ,J.OO mil contemplam
a Fundaçtíq;Culfurg.! para g9�os com
Carnaval. 'Ao . pedir aprovôÍjÕo das
emendas, Rauli�o,'que será Sécretá-

. rio de Esportes :no próximo governo,
disse se tratar de solici

-

o da
feita eleita Cecília· Ko M).

�, .'''',

JARAGUÁ DO SUL

O plenário da Câmara apro
vou ontem, em segunda votação,
o projeto que dispõe sobre o ser

viço fuherário nomunicípio.Mas
à regulamentação da proposta
deverá ficar a cargo da prefeita
eleita Cecilia Konell (DEM), já
que o projeto, encaminhado pelo
prefeito Moacir Bertoldi (P11DB)
em março por recomendação do
Ministério Público, prevê a regu
lamentação da lei dentro de três
meses, a contar da publicação.

Já para a abertura da licita
ção, o prazo é de seis meses,

.

período em que o serviço con

tinua sob a responsabilidade
das atuais prestadoras, que não

participaram de concorrência

pública. Razão pela qual o pro
motor público, Aristeu Xeno
fontes Lenzi, solícítou ao pre
feito que fosse feita a licitação,
diante da existência de uma lei

municipal, de 5 de março de
2004. "O que permite dizer que
a execução do serviço funerário
está totalmente ilegal", afirma
va o 'promotor em ofício enca

minhado ao prefeito em junho
de 2007. Em março deste ano,

uma nova proposta chegou à
Câmara.

O texto original foi alterado,
com a aprovação das emendas
feitas pelos vereadores, resulta
do inclusive de reunião com os

próprios donos das funerárias
hoje atuantes. (leia no quadro
abaixo) As modificações já ti
nham sido aprovadas na últi
ma segunda-feira. Ontem, uma
emenda do vereador Ronaldo
Raulino (PDT), fixando em três
o número mínimo de veículos

por funerária, foi rejeitada.
Além deste, outros 16 pro

jetos estavam na ordem do dia
e 14 acabaram aprovados, com
dez votos favoráveis e nenhum
contrário. Entre eles, o projeto
que proíbe o consumo de álco
ol em logradouros públicos do
município, já em segundo tur

no. Duas propostas do Executi
vo não foram votadas. Raulino

pediu vista ao texto que dispõe
sobre a publicidade ao ar livre e

o tucano EugênioMoretti Garcia
ao projeto que ratifica um decre
to rriunicipal.

.CAROLINA TOMASEW Votaçõo da proposta foi protocolar, com os dez vereadores favoráveis

�!GOMO FUN·CIONARÁ·º SERViÇO
• A prestação do serviço é sujeito a fiscalização pelos órgãos

municipais e deve ser realizada de formo adequado, satisfazendo
as condições de regularidade, continuidade, eficiência, seguran
ça, atualidade, generalidade, cortesia no suo prestação e modi
cidade dos tarifas.

• As funerárias hoje atuantes, ainda que em situação irregu
lar, continuarão o executor o serviço por mais seis meses. Emenda
dos vereadores validou por 180 dias, contados o partir da pu
blicação da lei, as autorizações e alvarás concedidos aos atuais
prestadores o título precário.

• AHVIDAPES'OQRIGATORIASi
"N. iiPara es truslados, os funerários de outros municípios somente :iiWi; Venda .de q'iaúdes, t��nsPQrte de

...

cadáveres e prestação de
poderão executar o�serviço se a morte tiv�r ocorrido em Jaraguá'do. serviços pQblicos gratuitos. No prepara�ão de cadáveres, além do
Sul e a família optat pelo �epultam�nto em outra cidade. Mas, paro exig��cia .ije instaI9..ções específi�ôs poro a gJiv:i,dade; em�,"da
isto, será preciso comprovar que o usuário 'possui domicílio há pelo dos yereadQres inclijiu execução de tanatópraxia (técniçg de i s

s dQis:,meses n'o ,111Uni�!pio! da .funérári�,Outrg ex��ção él "tauração 'o'U r��o!PPgsiÇão que viso cO,nservar o 'por
.

o o ó�ito ocorrer'em gytr qde e. a famllia, com afàevida.· tempo).
•

? 0�'
"

., vaçõo de ílomicílio, rip�9r pelo. s�pultame Jaraguá do
Su

.

eem prévia autorização do órgão municip etente. Nos
r. dois cilso�, nerárias �� outros municípios pr

...
'
rão com�ro¥ôr:

::;!�egp!arida pecificaç2!s incof:poradas orlei por:meio de emenda)
'c

dos ver
.

. . ,•.

• •

• Ouando o corpo for transportado para município há mais
de 250 km, o mesmo passará por preparação, visando preservar
condições mínimas de ordem ambiental e de saúde público;

éd;hlé'SSõ�s@sérão'l�io�!ladaS pof(lS
.

modificou"'poderão>ser" �ara!;:�erãq
ú�ero de empresas' a prestore� 2.�erv,lç

• ATIVIDADES FACULTATIVAS
• Aluguel de altares e mesas, locaçõo de banquetas, casti

çais, velas e outros paramentos, confecção de coroas de flores,
ornamentação de flores sobre iJ cadáver e transporte de cadáveres
enxumados.

• Os preços das tarifas poderão sofrer variação se houver 01- f
teração em impostos, taxas e tributos que venham a ser criados,
extintos ou modificados'durante a vigência dos contratos.

• O contrato será de dez anos, e poderá ser prorrogado por
,

mais dez, mediante o pagamento pela concessionária de quantia
equivalente 00 valor ofertado na licitação, devidamente corrigido
pelo INPC ou outro índice que venha a substituí-lo.

refeito.;Jerá prazo de 90 dias p
sua pubncoçôo.

-- -

• Cada concessionária deverá repassar, mensalmente, 10
UPM'S·(Unidade Põdrão Municipal) - fixado em R$ 104,02 para o

exercício de 2009 - 00 poder concedente, a título de conservação
e manutenção dos cemitérios públicos. No projeto original, o va
lor era de RS 1500,00, alterado por emenda.
r�W;')f;': '�:�:';-: %",' ""

��:'fh':"?':;:'::}'i ';w<·";-((:? W ':'""W::��\r,;;;r. ir seis capelqs mó�üürias, c'om área edificada de
% 0?��- ��_ --;'�_,�;<

�
.

,
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Curupira chamo atenção à natureza

Rock de olho
na natureza
GUARAMIRIM

A conscientização ecoló

gica se transforma em mú
sica neste final de semana.

O Curupira Rock Club, em

Guaramirim, abre espaço
para o assunto durante a se

gunda edição do Encontro
EcoRock.

Quem se mobiliza com as

causas alavancadas pelo fes
tival tem espaço aberto para
discutir o assunto. Segundo
a organização, qualquer tipo
de manifestação por parte da
comunidade é válida, desde .

que com foco na preservação
da natureza.

Hoje, primeiro dia do
evento, a casa abre às zon.

Depois do bate-papo e da

discotecagem especial três
bandas sobem ao palco: The
Seres, à meia-noite, Mandrá
gora, à-ih, e Fótons, às zn.

Já no sábado, a largada da
festa acontece logo no come

ço da tarde. Mas, as bandas
só entram em atividade a

partir das 18h. Alista conta

com: Tylenol 750, Olhos do
Íntimo, Paulo Renato, Strep
Tease Poker, Black Huxley,
Leprenation, Encore, Eutha
násia, Echoes e The Fun.

Os ingressos para os dois
dias custam R$ 15. No en

tanto, quem quiser curtir

apenas um paga R$ 10. Em
ambos os casos é preciso
doar um quilo de alimento

não-perecível. Os donativos
serão repassados às famílias

prejudicadas pelas chuvas
em Santa Catarina.

NATAL

Ceia está mais cara em 2008
Produtos tiveram awnento de 8% a 10% duranteo último ano

Poro o consumidor Bilton Carlos do Silvo, elevação de preços dos produtos natalinos foi expressivo demais

JARAGUÁ DO SUL

Ainda faltam duas semanas

para a chegada do Natal, mas

quem pretende se deliciar com
uma ceia recheada com produtos
típicos da épocaprecisa organizar
o ·orçamento. É que, em compa
ração ao mesmo período do ano

passado, eles sofreram aumentos

visíveis nos preços.
Segundo Sérgio Kuchembe

cker, gerente comercial de uma
das principais redes de super
mercados domunicípio, o acrés
cimo beira os 10% na maioria
dos itens natalinos. Nenhum
deles chegou mais barato às lo

jas em Z008. Um exemplo são
as aves consumidas por grande
parte da população no dia Z5

de dezembro. Se antes o quilo
do peru custava, em média, R$
7,50, agora o valor se aproxima
dos R$ 9,50. Já o chester segue
a mesma tendência e pulou de
R$ 8 para R$ 11.

Porém, conforme o geren
te Odenir dos Santos, a oscila

ção ainda não teve influência
direta da críse- econômica que
atualmente assola o mundo.
Isto porque, os alimentos foram

comprados no início do segundo
semestre, ocasião na qual a tur
bulência era apenas anunciada
em território norte-americano.
"O consumidor não deve sentir o

impacto agora", explica.
Talvez por isso as vendas já

superam as de Z007 no estabe
lecimento, apesar de não terem

atingido o ápice, programado

os interessados em adquirir pro
dutos para o consumo próprio
invadem o comércio.

Por isso, se você se antecipar
pode encontrar variedades e, se

deixar as compras para a última
semana, corre o risco de ser obri

gado a substituir as preferências
por outras marcas ou nem achar
o item procurado. Em contrapar
tida, dependendo da intensidade
das vendas, tende a se deparar
com promoções que possibilitam
economias significativas.

Panetones não podem faltar
A ceio de Natal do empresário

Bilton Carlos da Silvo, 63, está sen

do adquirido aos poucos. A cada ido
00 supermercado, ele compro alguns
dos p�º�utos que ,pretende ver à
mesa no dia 25. Ontem escolheu os

ponetones, que, poro oJomílio, não

podem faltar nem mesmo durante o

restante do ano. Daqui o alguns dias
ainda planejo levar poro coso baca
lhau e ·vinho. A dica do consumidor
experiente é pesfluisor. "Sempre se

acho algo mais barato e de melhor
qualidade", diz.

para acontecer a partir da segun
da quinzena do mês. Em suma,

os clientes que mais movimen
taram o supermercado por en-

quanto foram os empresanos
preocupados em montar cestas

de Natal e brindes a fornecedo
res. No entanto, depois do dia 15, KELLY ERDMANN

Proposta curricular passa por revisão
Educação Especial e Ensino Fundamental do

municí�·
o têm nova linha de atuação

<

JARAGUÁ DO SUL de ZitaRodrigues, d utora no as- "Não se trata apenas de trazer a

Omunicípio finalizou oficial- sunto. "É ummarco na educação criança à escola antes ou alongar
mente as novas propostas cUITÍ- jaraguaense", res iu o secretá- esse tempo, mas de contemplá-la
culares do Ensino Fundamental rio Anésio Alexandre. nesse momento", ressalta.·
e da Educação Especial a serem Segundo ele, aproposta já está Quanto àEducaçãoEspecial,
implantadas na rede pública de sendo utilizada desde o início do Anésio Alexandre destaca que
ensino. Ontem, ambas foram período letivo de Z008 e, agora, a reformulação foi necessária

apresentadas ao Corned (Conse- foi legitimada. Com isso, os alu- devido à saída de inúmeros es

lho Municipal de Educação) du- nos que acessam o 1° ano encon- tudantes da Apae (Associação
rante solenidade no auditório da tram um conteúdo específico, no de Pais e Amigos dos Excep

rfJ Unerj (Centro Universitário de qual ainda aparecem as facetas cionais) por causa da inserção
� Jaraguá do Sul). ,

da brincadeira. Conforme Zita, na rede municipal. O ensino

i Elas resultam de estudos ini- a formação continuada dos pro- fica concentrado no Centro de

,� ciados no ano de ZOOS. A primei- fessores é de suma importância Atendimento Isméria Maria

Secretário: proposto é um marco ra contou com assessoramento para colocar a idéia em prática. Kasmirski.
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CIRCUITO CATARINENSE DE ORQUESTRAS

GE�l--------------------

Orquestra Filarmônica na capital
Espetáculo arrecadará donativos para a população atingida pelas chuvas
JARAGUÁ DO SUL

A Orquestra Filarmônica
de Jaraguá do Sul participará
de um espetáculo inédito nes

te domingo, em Florianópo
lis. O Circuito Catarinense de

Orquestras 2008 realizará um

concerto com cinco orquestras
catarinenses, que executarão,
juntas, clássicos da música
erudita no Parque de Coquei
ros. "Este é um formato inédi
to de concerto de música clás
sica e temos certeza de que o

público vai se surpreender
com o belo resultado", afirma
o produtor, Rogério Zanetti.

Cerca de cinco mil pessoas
devem prestigiar o evento que
tem o apoio do Governo do
Estado, por meio da Secretaria
de Estado de Turismo, Cultura
e Esporte com o Funcultural

(Fundo de Incentivo a Cultu

ra) e Fundação, Catarinense
de Cultura. "O Circuito Cata
rinense de Orquestras é resul
tado da atual política pública
que valoriza e preserva a mú
sica clássica, democratizando
o acesso a este produto cultu
ral em toda Santa Catarina",

Entrego de

brinquedos
JARAGUÁ DO SUL

Estudantes das escolas

IIiunicipais· começaram a

receber, nesta semana, os

brinquedos arrecadados na

promoção "Pedágio do Brin

quedo". As primeiras entre

gas aconteceram na Escola
Adelino, no bairro Ilha da Fi

gueira e no Centro Municipal
de Educação Infantil Waldir
Edson Theilacker, no Jaraguá
84. Hoje, a entrega acontece

nas escolas Dom Pio de Frei
tas e Ribeirão Cavalo, no Bair
ro Nereu Ramos.

A campanha da CDL (Câ
mara de Dirigentes Lojistas)
arrecadou 450 brinquedos,
com o objetivo de beneficiar
as crianças de escolas locali
zadas em regiões mais caren

tes do município. O "Pedágio
do Brinquedo" é uma ação
que acontece em todo o es

tado e mobiliza as entidades

ligadas à Federação de CDLs.

afirma o secretário de Estado
de Turismo, Cultura e Esporte,
Gilmar Knaesel.

O concerto aberto ao pú
blico receberá um quilo de
alimento não-perecível para
os catarinenses das áreas atin

gidas pelas chuvas no Vale do
Itajaí. Também farão parte da

apresentação as orquestras Câ
mara de Blumenau, Sinfônica
de Florianópolis, Sinfônica
de Santa Catarina e Camerata

Florianópolis.
Com recurso de R$ 2,5 mi

lhões pelo fundo de incentivo
estadual, o projeto de música
clássica de 2008 tem a par
ticipação de dez orquestras
catarínenses e busca levar
aos municípios do interior
de Santa Catarina o acesso à
música erudita.

A Orquestra Filarmônica
recebeu o convite do Gover
no do Estado para integrar o

Circuito' Catarinense de Or

questras em 2007. Este projeto
possibilita o desenvolvimento
da profissionalização dos mú
sicos, que hoje conta com 55

componentes. Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul integra o Circuito Catarinense de Orquestras desde o ano passado

Thais (no meio) comemora conquista com amigos e professores

Joroguoense
vence concurso
JARAGUÁ DO SUL

A aluna do 8° ano da Escola
Ana Towe Nagel, Thais Crís
tine Klein, 13 anos, venceu o

concurso nacional "O que você
tem a ver com a corrupção?",
na categoria "Redação", entre
os concorrentes do 8° e go
ano do ensino fundamental.
O concurso foi promovido
pela Controladoria Geral da

. União, em maio. O resultado
foi divulgado na terça-feira,
durante solenidade relativa ao

Dia Internacional Contra a Cor

rupção, em Brasília.
O texto narrativo escrito por

Thais retrata um diálogo entre

pais e filho, que ressalta ações
diárias do cotidiano que levam
à corrupção. "O trabalho da
aluna foi criativo e crítico, pois
mostrou que todos nós somos

,§_ responsáveis pelo combate à
g corrupção no país", comenta

� a diretora da instituição, Sirley
Maria Schappo.

JARAGUÁ DO SUL

Ponto
facultativo

O prefeito Moacir Bertoldi decretou
ponto facultativo nos órgãos públicos
municipais de Jaraguá do Sul no período
de 22 a 31 de deste mês, mantendo-se
os serviços essenciais das secretarias,
autarquias e fundações municipais.

JARAGUÁ DO SUL

SC-416 ainda
Interditada

Das 17 rodovias danificadas pelos
temporais em Santa Catarina, apenas
a SC-416, continua totalmente interdi
tada, entre Jaraguá do Sul e Pomerode,
onde houve uma queda de barreira. No
momento, o trajeto pode ser feito por
meio de um desvio na SC-413 (acesso
a Mdssaranduba). Ontem, o Deinfra
(Departamento Estadual de Infra-Es
trutura) realizou uma avaliação onde

parte do asfalto cedeu, no início da
serra. Segundo a Defesa Civil, o Deinfra
ainda não tem previsão sobre quando
o tráfego será liberado no trecho.
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Falta de cadastro
prejudica atingidos
SDR questiona demora da Prefeitura
A Gerência de Assistência

Social, Trabalho e Habitação da
Secretaria de Desenvolvimen
to Regional de Jaraguá do Sul
(SDR) está descontente com a

aparente postura 'de desdém
da administração municipal re
ferente aos que perderam seus

lares com a chuva. De acordo
com Lírio Baruffi, esta é a se

gunda vez que a Coordenadoria
de Habitação da Secretaria de
Obras municipal ignora recur

sos de ajuda aos atingidos.
Em abril foram 51 casas

oferecidas para ajudar desa

brigados e desalojados pelas
enxurradas de fevereiro. E
recentemente a ação do Ins
tituto Ressoar (veja box), da
TV Record, em parceria com a

Cohab (Companhia de Habita

ção) não recebeu um único ca

dastro de morador de Jaraguá
do Sul, que só pode ser feito

pela Prefeitura. "Eles têm o

poder de dizer o sim ou o não,
e estão botando o não na fren
te", diz Baruffi. Ele afirma que
a coordenadoria foi procurada,
mas alegou que as pessoas que
perderam suas casas tinham

poder aquisitivo alto e não se

interessariam pela ajuda.
O diretor de Habitação, Izi

dora Flores, nega que tenha re

cusado ajuda, no entanto, colo
ca que a burocracia não deixa a

situação de uma formatão sim

ples quanto prega a SDR. "Se a

família não tiver o terreno lega
lizado, teríamos que conseguir
um terreno e ainda o alvará, o

que demoraria uns dois meses",
explica Flores que ainda men

ciona a necessidade de aprova
ção destas ações junto a Câmara
de Vereadores.

ALUGUEL
Em caráter emergencial o

comportamento adotado pela
Prefeitura é o de alugar imóveis
- com mensalidade de até R$
500,00 - por seis meses para
que as famílias atingidas. Se

gundo Flores esta saída fica li
vre das burocracias do serviço
público por se enquadrar em

ações de até 180 dias permiti
das na Situação de Calamidade,
decretada em Jaraguá do Sul.

Lírio critica postura da Prefeitura que não efetuou cadastro de atingidos

. Iniciativa doa casas
Em uma oção conjunto com o SDR, o Instituto Ressoar e o Cohab estóo

doando 567 resid'êncios às famílias que perderam'suaS.casas com as chuvas
de novembto. imóveis pré-fabricadl)s�m m2, dois quer-
tosj(8t1la e jugQdos e um bonhêi is de construítla
o morodo própria, pod� oll�blfpo ra oté 70m2.

Paro te o cidodõo'atingido lIev
truçóo - próprip �fo família ou doado pela Pr.efelt . Não é necessária
comprovaçOt d�renda. Em seguida deve-se proCUfr o Coordenadoria de
Hobitoção do.Secretaria Municipol de Obras paro que o Prefeitura faço o

levantamento dó necessidade e cadastre o fomília no site do Cohab, o te
lefone paro contato é o (48) 3376-0536. "É importonte que a pessoa faço
o cadastro o Prefeitura e peço' Q. confirmação de que seus ,dodos
forom real dos poro � Coho o o gerente do SDR,
Lírio .. Q �.pelo telefon O - romol �3.
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Assistência permanece
forte nos municípios

A única família desabrigada
de Schroeder procurou a Assis
tência Social, mesmo sem o ter

reno para a construção. "Fizemos
o cadastro, mas não sabemos se

a Prefeitura fará a doação ou se

a família conseguirá comprar
um terreno", afirma a assisten
te social Silvânia Ferreira. Em
Schroeder outras 15 famílias es

tão desalojadas e recebem auxí
lio vindo de outras cidades e dos
moradores locais.

Em Massaranduba e Compá
não há desabrigado, mas nos

dois municípios estão ativos

postos de coletas para repassar
as doações. 'Arrecadamos, em
média, 12 toneladas de alimen
to e outras 15 de roupa, tudo

encaminhado para o litoral e

Jaraguá do Sul", calcula o dire
tor do Departamento de Saúde
e Assistência Social de Massa

randuba, Marcelo Bini.
A secretária de Desenvolvi

mento Social e Família de [ara
guá do Sul, Maria Schiochet,
confirma que há um grande es

toque de doações, algumas re

encaminhadas a outrosmunicí

pios. Segundo ela, a prioridade
agora são materiais de constru

ção para reconstruir casas, que
devem ser doados na Secretaria
de Obras. '�s doações precisam
estar em bom estado", destaca
Maria, A Assistência Social de
Guaramirim não foi localizada
até o fechamento desta edição.

Família está há 18 dias
morando em uma· escola

Inscrita na Coordenadoria de
Habitação da Secretaría de Obra
de Jaraguá do Sul, Ruth Vieira
D. Rodrigues de Souza, 34 anos,
está há 18 dias morando na Es
cola Roland Dornbush com mais
oito familiares. A casa da família
de Ruth e da sogra Ana Rita, 55
anos, corre risco de ser esmagada
por pedras e barro do morro que
até hoje vê máquinas removen

do os vestígios dos últimos des
lizamentos. A diarista sabe que
voltar para casa é uma situação
complicada, mas ela e a família
estão consumidos pelo cansaço
de esperar uma resposta concreta

da Prefeitura. "Não dá para ficar

plantada no colégio", lamenta
Ruth que emenda as reclama

ções de dores no corpo devido às
noites mal dormidas.

Da residência conseguiram
tirar roupas e alguns móveis, es
palhados na casa de amigos e na

igreja que freqüentam. Os ani
mais - quatro cachorros e qua
tro gatos - não têm para onde
ir e Ana Rita passa de vez em

quando para alimentá-los, mas
"tem um que já está doente",
diz com lágrimas nos olhos,
nervosismo que assume não

conseguir mais controlar.

S·
. & Z· CONSULTORIA

tquetra tener HABITACIONAL.
Processo para liberação de FGTS elou
financiamento de:
• Aquisição de Imóvel Pronto,
• Aquisição de Terreno e Construção,
• Construção e Reforma.
• Despachante Imobiliário

EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA:
Aposentados e pensionistas, Funcionários Públicos
e Funcionários das empresas:
Weg, Duas Rodas e empresas conveniadas.

iran@netuno.com.br
Fone (47) 3370-9fl49
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2655 - Vila Lalau
(ao lado Bese Portal) - Jaraguá do Sul
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Uma seleção do que há de melhor

para comprar nesta semana

A combinação de pijamas pais e

filhos é uma sugestão para as

'férias de final de ano, onde todos
estão em família.

CIA DA LUA
Loja de Pijamas
Av. Mal Deodoro da Fonseca, 1188
Sala 203 - MarcaHo Center
3275-4349 r

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

3372-0057
Av. Getúlio Vargas, 670 - Corupá

3375-2750

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

Sapatos para festa, Sandálias para festas,
dicas de Sapatos para ocasiões,

Sapatos findos é aqui.
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RicArdo
DA NieL Tre.ls

contato@poracaso.com I www.poracaso.com

Ouem segue as tendências
vem para Rosa Choque

E direto de Guaramirim, shot de Chico Piermann e a namorada Tânia Souza,
que foram conferir o show de Hugo Pena & Gabriel no sábado dia 6

A foto não é das melhores, mas vale para o registro de nosso amigo Jota
ladeado pelos artistas Hugo Pena (e) e Gabriel (d)

ECOROCK
Não entrou no agendo ontem. porque merecia maior destaque: está rolando em

Guaramirim; lá no Curupira Club, mais uma edição do festejado Encontro Ecorock. No
melhor linho do Evair, uma série de shows é conciliado com conscientização
ecológico, sendo uma pedido à porte no final-de-semana. Acontecendo dias 12 e 13,
o encontro apresentará mais de 10 bandos fazendo o rock predominar.lngresso para
um dia custo R$ 10,00 + 1 Kg de alimento. Passaporte para os dois dias sai por R$
15,00 + 1 Kg deO'limento. O telefone poro contato é 8402 9408.

Nokia
R$

-

Fotos por Marcelo Odorizzi

1-0202

PERNAS PRO AR
Elaiá! Semana que vem, dia 19, sai o último coluna do ano.

Depois dessa, o gente entra numa folgo até dia 06 de janeiro.
No blog talvez o gente dê uma parado alguns dias... O ritmo
vai ficar mais lento, mos não deixaremos de trazer os últimos
pro vocês. Fiquem de olho no plantão de verão PorAcaso.com.

BOA!
Aproveitando o potencial dessas noites de verão, nosso gran
amigo Thiago "Pingua", do Adega Airoso Menezes programo
jantar para dia 18, pelos mãos do Chef Julmir Rozza. Ostras
gratinadas, cascudo recheado e camarão à baiano entram no

cardápio do jantar, que terá degustação de vinhos do estação -

os_ broncos, principalmente. Ponto bem escolhido, o evento
seró lá no Restaurante Represo, em Guaramirim,
possivelmente no deck externo. Aproveitem o dica: o telefone
para contato é 3370 0220.

Ana Paula Kurtz, curtindo a balada do último
domingo no Estação dó Tempo

N sso gerente favorito, vai um abraço para o Marco
A tônio lá da Extreme Premium, também conferindo
alto-astral do domingo no Estação do Tempo

.

53·' O PORTABILIDADE - TRAGA SEU
cl caixa de som NÚMERO PARA TIM

00
, Vá ã uma loja Teltron e saiba como

falar R$ 0,02 o minuto

,r-tTElTROn m......a
II celulares

Teltron Celulares
Av.Mal. Deodoro da fonseca, 739 52" Tel. 3371 9595

teltron@netuno.ecim,br

AvGetúlio Vargas. 2685223/224 - Tel. 3275 1400 - Shopping Breithaupt
teltronshopping@netuno.com.br

".
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR:

Róliude Nordestina
No meio de uma estreita rodovia estadual

que corta o semi-árido paraibano, um letreiro
de uns 80 metros de comprimento por uns 5

metros de altura surge ao lado de mandacarus
e xiquexiques (espécies de cactos, comuns do

nordeste) e uma família de bodes. As letras for
mam a expressão "Roliúde Nordestina", dando
boas vindas a pequenina cidade de Cabaceiras.
Esse povoado com casinhas em azul, amarelo e

branco, de calçada do século 19, ruelas de cas

calho e barro, por muito tempo foi só conheci-
,

do como o lugar que menos chove no Brasil.
Em seu inocente isolamento, agora o povoado
tem lugar cativo na história do cinema brasilei
ro: já foi palco de dois documentários e de oito

longas-metragens, entre eles o consagrado "O
Auto da Compadecida" que virou-minissérie e

o premiado "Cinema, Aspirina e Urubus;'. Este
tomou de empréstimo a paisagem cheia de pe
dras e espinhos - um Nordeste rachado pelo sol,
para ambientar as andanças de um alemão ven
dedor de aspirinas em busca do anonimato nos

confins do Brasil, nos anos dificeis da Segunda
Guerra. Particularmente, um dos melhores fil
mes nacionais que assisti. Está nos cinemas, a
última produção que teve Cabaceiras no set de

,

filmagens: "Romance", um filme com Wagner
Moura, JoséWilker e Letícia Sabatella.

Assim que desci de um ônibus, no início
dessa semana, um senhor que vestia uma ca

misa listrada parcialmente desabotoada, além
de um sapato modesto, veio a mim. Receptivo,
indicou-me a única hospedagem da cidade. Lu

gar pra lá de básico, mas que abrigou estrelas do
cinema nacional. Seu nome é Zé de Sila, sujeito
que fala até pelos cotovelos, mas não aborrece.
Suas conversas que têm a dose certa de men

tiras estrategicamente colocadas para realçar
seus feitos - não os inventando, eram arquiteta
das na varanda defronte ao seu estabelecimen
to comercial, bem diante da pracinha central.
Seu estabelecimento vendia panelas, botinas em

couro de bode, redes de dormir, cuecas, xaropes
curandeiristas, rapadura, cachaça - um repertório
de caixeiro-viajante a moda antiga, figurino que
ele interpretou no filme "Os Desvalidos". Diz que
sua cena preferida, de figurinista, foi no "Cinema,
Aspirina e Urubus" que se passa num bordel. "O
meu papel era ficar abraçado, namorando e pas
seando pelo cabaré com aquela menina a noite

.

todinha". Mas o assunto preferido de Seu Zé
de Sila são suas aventuras amorosas e os bailes
nos anos de 1960. Entre um gole e outro de uma

cachaça com butiá, seus amigos se metem na

conversa: "O apelido de Seu Zé de Sila é en

cantador de viúvas. Ele tem fama de conquistar
mulheres que acabaram de perder maridos". E
todos caem na risada.

P.S.: Nas próximas semanas deste mês e nas

semanas do próximo janeiro estarei escrevendo
em "trânsito", ou seja, transmitindo um pouco
do que presencio numa viagem pelo interior
do Nordeste e Norte do Brasil, e mais outros

três países da América do Sul.

VARIEDADES---------

.Cine Shopping
• Ensaio .Sobre
(14h, 16h30, 1

eira (Leg)
30 -::todos os dias)

JOiNVlllE
.Cine Cidade 1
• Madagascar 2 (Dub)
(14hl0, 16h, 17h50, 19h40, 21h30 - todos os dias�

.Cine Cidade 2
• Missão Babilônio, (Leg)

. (19h30, 21 h20 - todos os dias)
• Caçadores de Dr99pes {Dub)
(14h30, 16h1 0, 17h50 -10dos os dias)

.CineMueJJer 1
• MQdagôscar 2 (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,

.Cine Mueller 2 ,

• Eu, Meu Irmôo e Nosso Namorado (ieg�
(16h, 18h, 22h - toqos os dias)

DVD

Linha de

chegada
Mitch Camponella é um homem

ambicioso, trabalha num depósito e seu

sonho é ser piloto de stock car. Decidido
a provar seu valor na pista, surge uma

oportunidade para ganhar dinheiro rápi
do, trabalhando com o milionário Frank
Chase. Parecia ser um bom negócio.

PERCA PESO MAIS RÃPIDO E MELHQRE SUA SA.ÚDE

ArthurAgatston,M..D.
'Com Joseph Signorile, Ph.D.

Sem eliminar o

prazer de comer
o sucesso da "Dieta de South Beach",

é a capacidade de proporcionar um ema

grecimento saudável e duradouro sem

eliminar o prazer de comer. Com as no

vida'des de sua versão aditivada, alcançar
essa meta será ainda mais prazeroso. Se
você não conhece essa dieta, saiba que
elo não é um programa alimentar restri
tivo. Permite o uso de gorduras.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Júlio consolo Denise. Celeste mostro o pen dri
ve o Carminda e elos pensam em como acessar

seu conteúdo. Semíramis lica ofendido com

Belarmino, que desconfio de Tamuz. Aurora
aconselho Belarmino o procurar Nosso Senho
ra Desatadora dos Nós que apareceu em uma

gruta. Diego diz o Celeste que quer se casar o

mais rópido possível. No gruta de Nosso Se
nhora Desatadora dos Nós, Belarmino encontro

Violante, que diz que pode ajudó-Io. Flor de Lys
tento conectar-se com llu, mos acabo encon

trando Wu.

TRÊS IRMÃS
Suzana e Paulinho discutem. Excelência chego à
cidade e se reúne com Violeta, Valéria e Galvão.
Glauco e Sóvio visitam o tendinha de Lulu. Glau
co alerto o prefeito sobre os previsões do ciga
no. Violeta revelo os detalhes do assasslnate do

prefeito para Excelência e lembro que Chuchu
era o motorista que o acompanhava. Valéria
ouve tudo. Toninha melhora e chamo por Vir

gínia. Vidigal pede ajudo o Polidoro e Andrade.
Virgínia chego 00 hospital e Toninho aviso que
tem um recado de Augusto para elo.

A FAVORITA
Dodi e Gonçalo discutem. Floro desconfio que
Dodi entregou o DVD. Silveirinha tento sair do
rancho, mos é impedido pelo segurança. Floro
tento convencer Gonçalo de suo inocência. Flo
ro volto escoltado por um segurança. Gonçalo
encontra Dodi e troco o dinheiro pelo DVD. Gon

çalo desiste de ir à polícia e fico desesperado
quando Pimentel afirmo que Irene e Lora estão
no rancho. Flora aterrorizo Gonçalo e insinuo

que es duas estôo mortos. Gonç�lo vê rastros de
sangue e tem um ataque cardíaco fulminante.

CHAMAS DA VIDA
Carolina diz para Arlete que Michele e Pedro
o traíram. Wolter diz que sabia que Pedro nôo
vale nado. Miguel mondo Vilma embora. Vilma
xingo Andressa. Miguel dó um topo no coro de
Vilma. Vilma diz que elo vai pagar coro. Pedro
diz poro Ivonete que não ficou surpreso com o

mentira. Elo diz que errou porque queria dor o
troco em Carolina e depels que se apaixonou.
Pedro diz que foi Vilma que colocou fogo no fó
brica. Ivonete pede perdôo poro Pedro. Marreta
lico sabendo que Jairo morreu.

OS MUTANTES·�
CAMINHOS DO ÇORAÇÃO
Rosano pergunto por Agata. Os pitboys obser
vam o camping. Tobias miro suo armo em Cris.

Miguel convido Noli poro sair. Nati diz que
ainda amo Valente. Ferraz convoco Nati poro
uma missôo, mos no verdade é uma armadilha.

_Miguel pede poro acompanhar Nati. Somira
arrumo uma mola poro ir atrós de ·Valente. De

repente, Mario, Marcelo, Tati e Leonor entram
no mansão. Mario pergunto o' que Somira estó
fazendo no suo coso. Juno aviso o Gór que seus

pois estão juntos em um bairro de Sôo Paulo.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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Irene finalmente saberá II verdade
sobre Floro. Tudo começo quando
lora, conto o Floro que sobe que elo
é uma assassino. Com medo que lora
revele tudo, o vilã e Silveirinha vão
armar um plano poro fazer Irene e

lora não se desencontrarem, até que
Irene assine o fusão do Grupo Fantini
com uma empresa americano. Irene
vai achar uma armo e celulares, e
ouvirá os dois falando mal dela.

Nasce filho de
Márcio Garcia
Márcio Garcia e suo mulher, Andréa
Santo Rosa, estão muito felizes.
Andréa deu à luz o Felipe, ontem, que
nasceu de porto normal, na cosa do
casal, pelos mãos do porteiro Heloísa
lessa. O casal já tem Pedro, de 4
anos, e Nino, de 3. Mas o primeiro
porto em coso foi o de Felipe, que
tem 3,900 kg e é saudável. Andréa
começou o sentir os contrações ontem
à noite e o bebê nasceu às 6h.

Irene descobre
toda a verdade

SUDOKU

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

Daniela Cicarelli
focado nos estudos
Daniela Cicarelli tem ocupado todo o

sell tempo com os estudos. Afastado
do tevê desde agosto, quando apresen
tava o Ouem Pode Mais, na Bond, elo
está dedicado à fase de provas no

faculdade FMU, em São Paulo, onde
cursa Direito. A volta da apresenta
dora à televisão está prevista para
janeiro, com atrações de verão.
Ultimamente, ela faz algumas
participações no humorístico COCo

cue DO LEITOR
Esse é o Pitbull Sportocus, ele

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
O tempo fico mais estável em boa parte de SC,
com sol e poucos nuvens. Em algumas regiões
ainda há condições �e chuva isolada com

presença de sol ao longo do dia. NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

MiN: 15 C
MÁX: 28°
Nublado

MíN: 16" C
MÁX: 27" C
Sol com nuvens

'II! ÁRIES

4.". (20/3 a 20/4)
Se sua mente se

� l mostrar um pouco
confusa procure

refletir. Medo pode atrapalhar
seu raciocínio que deve estar
livre para dar andamento aos

. seus projetos. Se não conseguir
dominar essa força, pare por 15
minutos e medite um pouco.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 2016)
O astros pedem
toda calma e paci
ência. Sua duplici-

dade estará maior e as decisões

parecerão difíceis. Procure ser
racional, pois energias contrá
rias estarão muito próximas de
vOcê. Se as emoções liderarem,
nada será resolvido.

TOURO ,.,,,
CÂNCER

(21/4 a 20/5) .�........J (21/6 a 21m
Faça uin planeja- ;�!!P.!�� Sua capacidade
mento de sua vida, : 'de comunicação
pois o tempo de e eloqüência au-

mudanças se aproxima. Para mentam e os contatos pessoais
você que gosta de tudo bem e profissionais melhoram. Fase
organizado e se apavora com a boa para o trabalho que conti-

pressão do tempo, esse planeja- nua extenuante, mas produtivo e
mento é fundamental. O trabalho

. para o amor, que se torna mais
e o sucesso tendem a aumentar. intenso. Estabilidade emocional.

DOMINGO

MíN: 15° C
MÁX: 28° C
Nublado

� ��a22/8)
:: '} Romantismo e

...., � idealização são
as marcas deste

tempo. Não.se deixe lewr pelas
/

fantasias que estarão presentes
. na forma que você enxerga a vida
e tudo o que chega até você.
Dedique-se mais às práticas
espirituais' como a meditação.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Evite brigas com
familiares. Procure .

ser racional mes
mo diante de provocações. Em
casa, o clima tende a esquentar.

. Se isso acontecer, é porque o

Universo está sinalizando que
há necessidades urgentes de
mudanças nesse setor.

Ilf
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Nãosedeixe
levar pelas emoçõeS
mesmo que seus

nerws estejam à flor da pele. Pro
cure se aperceber quais emoções
estão em jogo. Você encontrará
ansiedade e medo. O melhor que
se tem a fazer é enfrentar esses
sentimentos com coragem.'

ESCORPIÃO
(23/10 a 21111)
Faça alguns cursos e
renove sua capacida
de mental. Aprenda
técnicas de poder

e busque o equilíbrio.l.embre-se
que a energia segue o pensamento,
partanto, se você aprender a
controlá-lo, estará cumprindo uma
de suas missões na vida.

SEGUNDA

MíN: 17" C
MÁX: 25"C
Nublado com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 a 21112)

_Você corre o risco
de desperdiçar
energia em ativi

dades inúteis. Procure se utilizar
de sua energia mental para
construir

unl;E1a
realidade. Não se

deixe levar p lo impulso e não
deixe as em

-

s atrapalharem
o andamen de seus planos.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

....t Fase boa para
investimentos.
Vale até arriscar

no jogo. O dinheiro pode vir de
lugares que você nem imagina.
O trabalho continua intenso, com
ótimos resultados. Aproveite
esta fase para fazer um planeja
mento financeiro para 2009.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

12/12
Alice Krueger
Ana Cristina Rozza
Berta F. Schmelzer
Catiane Mario L. Schumann
Claudio Mércio Kusz Junior
Delci N. Barreto
Diogo Rocha
Edson Correa Junior

·

Elcio Lotito Junior
Graciele Zapelini Kleis
Jean G. Luz
Jean V. PereirA!
José Petris
Ketlim C. Dalpiaz
Letícia Enke Costa dos Santos
Luana Giese
Luciano 'Pereira
Marcelene S. da Silva
Marcelo Marciano
Moria Gabriela ROlza
Moacir Vieceli
Osvaldo Bridarole
Rafaela Engelm�nn
Revelino Railz '.;

· 'Rosa Mari� ll�b�it�g
Rosa Moria F�rriõndes
Rosangela;S. do Amaral'
Sétgio Vargas
Silvio Piazerd
Tim do Silva
VaJdil'ene S. da'Çosta /01 _<1

· Vanessa Juliana Zastrow>
Vitor Ueler
Wilson Alegre0

DIVIRTA-SE

Reféns
Os bandidos invadiram um banco
e fizeram uma fila de reféns, que
eles pretendiam matar. Então, o
assaltante fala para a primeira
pessoa da fila:
- Como é o seu nome? Ouero saber
quem eu vou matar.
E a mulher, trêmula:
- É, Margarida.
- Margarida é o nome da minha
mãe. Então, vou deixar você fugir!
Aí, o meliante foi falar com o próxi
mo da fila:
- E você? Como é seu nóme?
- Olho, meu nome é Pedro. Mas o

pessoallá de coso só me chamo de
Margarido ...

.

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Sevocêé uma

pessoa de fé é
hora de relaxar.

Você pode se dar a esse luxo.
Amor, dinheiro, prazer, trabalho
compensador e expansão. Apro
veite esta fase que será longa.
Não deixe que confusões sem
sentido atrapalhem sua mente.

PEIXES

til.. (19/2 019/3.)
•• Se ainda tem dú-
�� vidas com relação

. ao seu futuro, é
hora de deixá-Ias. Expansão e

novidades devem fazer pane de
sua vida e para isso você deve
decidir o que é melhor para
você, sem se deixar levar pelos
medos. Momento de decisão.
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Incorporação e Constrúção

Visite o apartamento decorado
em novembro na rua Frederico
Curt Alberto VaSl'l., Bairro Vila Nova

Informações: (47) 9922-7480

ESTRUTURA

Seu habitat natural.

- Grande área verde
- Minigolf
- Quadra poliesportiva
- Piscina com raia
..... Sauna
- Brinquedoteca
- Espaço Gourmet
- Churrasqueiras
- Home Cinema
- Espaço Zen
- Fitness Center by Reebok (exclusividade do Grupo Estrutura)

- Reserve serviços pay-per-use (governança e lavanderia) e áreas comuns

no website do empreendimento. Disponha de tecnologias que ajudam a

economizar energia, água e pessoas, mantendo o valor do condomínio

acessível.

CondomíniQ inteligente e sustentável;
- Eco Clean: reutilização da água da chuva para limpeza geral.
- Eco Clean Car: vaga para lavar o carro com água captada da chuva.
- Coleta seletiva dO lixo.

TÉRIiA�5

Comercialização

J!r�m
(4]) 33n.0768 (4]) 3275.0500 .

�
(4]) 84.03.8453

www.grupOl.strutura.com.br • 47 3433.0644 ®) Imóveisplaneta
(4]) 9176.0064

'"

!"I- ...
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. "

itt C me\a tem reservado
.' ue a ar

V na conhecer
o q

en .

nar:A'mpreSSIO
'

para voce
I

t
E também para seu Natal ou amigo-secreta temos

o Cartão-Presente Carmela,
nos valores R$ 5°,00, R$ 100,00 e R$ '50,00.

,-t,;

ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

Defronte ao colégio Bom Jesus, na Marechal Deodoro, 739, loja 04 - Centro - Jaraguá do Sul - 473°55 0878 - contato@iojacarmela.com.br
A loja está aberta para você das gil ás 19h (não fechamos ao meio-dia!) de segunda à sexta-feira. Aos sábados sua visita pode ser feita entre às 8h30 e 13h.

-e:

.' q4.-:

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

----�---

---------------��---------------------�--_.... -
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FIESC

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
A Fiesc (Federoção das Indústrios) vai amplior o progromo de co

pocitoção de pequenos e médios indústrios poro o comércio 'erterlet o
Start Export. Em Joroguá do Sul, dois workshops estão morcodos hoje,
sexto-feiro, poro divulgor o iniciotivo. Poro os interessodos, bosto che

gor às 15h30, no Centro Empresoriol (Ruo Octoviono lombordi, nO 100;
no Boirro Czerniewicz). As inscrições devem ser feitas otravés do e-moil

sindicoto@cejas.com_brou pelo telefone (47) 3275-7050.

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

na forma da Lei, etc.
Faz. sabe, a lodos quanlo este edital, virem que se

acham neste Tabelionalo para protesto de Titulas contra:
c-

Margot ,A.della Grubba Lehmann, Q1lc1a! faz saber que por não terem sido encontrados pessoalrnerae nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada oeste Oficio para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03{três) dias úteis.

Protocolo: 94253 Sacado:AlCIDES DEAVILAME eNPJ: 03.012.818/000
Cedente: FRIGORIFICO RIOSUlENSE.SA CNPJ: 85.782.878/000

��:������I��J6b9g�O�R:�\é��; Dup:icata de Ije��':aMJ:����g 1��);;,�gOB Valor. 1.108,88

Protocolo: 94284 Sacado: AMANDARISSO DOS SANTOS CPF: 034.601.829-38
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662.9581000
Número do Titulo: 2934444 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento; 15111/2008 Valor: 237,00

ProtOCOlO: 94405 Sacado; LWB COMERCIO DE W.AT.ELETRICOS LTDA CNPJ; 08.734.243/000
Cedente: POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS lTDA ME CNPJ: 00.226.298/000

. Número do Titulo: 4714-1/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 2011112008 Valor; 561,81

Protocolo: 94776 Sacado: LUCIANO JOSE HOFFMANN CPF: 035.798.589-39
Ceceme: BANCO FINASASíA CNPJ: 57.561.6151000
Número do Tílulo: 36.6.845.761Espéoie: Nota Prom;ssóóa

.

Apresentante: BANCO FINASAS/A Data Vencimento; 24110/2007 Valor: 7.077,90

Protocolo: 947n Sacado: NOEll TEREZINHA RIBEIRO CPf: 870.932.869-68
Cedente: BANCO FINASAS/A eNPJ; 57.561.615/000
Número do Titulo: 36.8.109.430Espécie: Outros Tipos de Dívidas .

Apresemante: BANCO FINASA S/A
.

Data Vencimento: 25/04/2008 Valor: 9.370,35

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedio do
presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo
da lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei! etc.z '

Jaragua do Sul, 12 de Dezembro de 2008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

16 de dezembro de 2008

Pelo presente Edital ficam convocados todos os ASSOCIADOS PATRIMO

NIAIS do Clube Atlético Baependi, a fim de reunirem em Assembléia Geral Ex

traordinária, em sua sede social sito à Rua Augusto Mielke, 466, nesta cidade,
no próximo dia 16 de Dezembro de 2008 às 19h30min em primeira convocação
ou às 20h em segunda e última convocação com qualquer número de associa

dos presentes, para tratarem da seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Aprovação do novo Estatuto Social.

2 -Outros assuntos de interesse da Sociedade,

Jaraguá do Sul, 02 de dezembro de 2008.

Sidney Carlos Buchmann
Presidente - Clube Atlético Baependi �

VITRINE----------

AMVALI

Assembléia
Geral Ordinária

AMVALI

FORMATURA
A Escolo de Governo e Cidodonio do Microrregião do Amvoli renlí

zou no último terço-feira, o formoturo dos olunos 2008, no Restouronte
Gredol. Ao todo, 16 olunos receberom o certificodo. A solenidade con

tou com o presenço do presidente do Amvoli, Oávio leu, do prefeito de
Schroeder,: Felipe Voigt, e demois outoridades e convidodos. As oulos

recomeçam em morço de 2009. Paro os interessodos, mois informações
atrovés do número (47) 3370-7933, com luzio.

A Associoção dos Municípios do
Vole do Itopocu - Amvoli promoveu no

terço-feiro (9), o 103° Assembléio Ge
rol Ordinário, no Centro Empresoriol de
Joroguá do Sul. No reunião, foi oprovo
do o Resolução 02/2008 e opreciodo o

porecer do Conselho Hsccl. O ossunto
chuvo também esteve no pauto, pois a

enxurrodo otingiu o sede do Amvoli.
Outros oçõesforom discutidos.

VIEIRA

Liquidação
de móveis

As lojos Vieiro promove umo liqui
doção de móveis direto do estoque. O
evento será reolizodo dentre os dios,
10a 14 de dezembro, dos 14h às 22h.
A lojo é conhecido pelo fidelidode oos

interesses dos clientes. Informoções
pelo telefone (47) 3276-8000.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 6912008
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: Aquisição de (37.200 litros) de Gasolina comum e (21.600 litros) de óleo
diesel, para fornecimento até 31/12/2009, em confonnidade com oAnexo II (especi
ficações e quântidades) eAnexo VII- minuta de contrato. REGIMENTO: Lei Federal
10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de
outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
Até as 09:00 horas do dia 29/12/2008, no endereço abaixo, na Coordenadoria de

Licitações e Contratos. CREDENCIAMENTO e ABERTURA DOS ENVELOPES:
Às 09: 15 horas do mesmo dia, no endereço abaixo, na Coordenadoria de Licitações
e Contratos. OBTENÇÃO DO EDITAL: Rua Wa�er Marquardt nO 1.111, bairro: Bar
ra do Rio Molha, municipio de Jaraguá do Sul-SC na Coordenadoria de Protocolo,
ou via Intemet no endereço wwW.jaraguadosul.sc.gov.br. VALOR ESTIMADO DA

CONTRATAÇÃO: R$/litro): estimado (gasolina)R$ 2,44/litro e (óleo diesel) estima
do R$ 2,03/litro.lNFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: No endereço acima;
pelo Fax (47) 3370-7253; pelos e-mails ou rose.compras@jaraguadosul.com.brou
rodrigo.licitacoes@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 05 de dezembro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

PEDIDO DE LICENÇAAMBIENTAL
WS Imóveis Ltda Me, torna público que requereu a

Fundação Estadual de Meio Ambiente (FATMA) a Licença
Ambiental de Instalação(LAI) do Loteamento denominado

São Rafael, situado a Rua Lauro Zimmermann no municí

pio de Guaramirim-SC.

BARRAVELHA

Telecentro Público

inaugurado hoje
A Prefeituro de Borro Velho inou

guro hoje, às 15 horos, o Telecentro
Público, no Biblioteco Professoro Dolo
res Jimenez Hernondes. O espoço será
oberto 00 público.

FALECIMENTOS

Faleceu às .6h do dia 10/12, o Sr.
Pedro Alves da Silva, com idade de
67 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 11/12, com saída do fé
retro da Capela Mortuária da Vila
Lenzi, seguindo para o cemitério

municipal da mesma localidade_

LOTERIA

CONCURSO N° 1029

.rl' ..

MRAGUÁ DO SUL

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC ,

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 133/2008

O SAMAE de Jaraguá do Sul (SC) comunica que está adquirindo da em

presa Paviplan Pavimentação Ltda para Massa Asfáltica de CBUa, através

de Dispensa de Licitação, ao valor de R$ 54.600,00. Fundamento Legal: inc.
I do Art. 24 da Lei 8.666/93. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos

através do telefone 047 2106-9100.

Luis Fernando Marcolla
Diretor Presidente

05 - 16 - 11 - 20 - 24 - 32

LOTOMANIA

CONCURSO N° 887

02 - 04 - 06 - 14 - 19
21 - 30 - 41 - 42 -

-55-56-51-
- 15 - 80 - 82 - 90

,
LOTOMANIA

CONCURSO N° 04301

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio IRS)

1 ° 44.131 200.000,00
2° 13.382 20.000,00
3° 51.188 10.000,00
4° 10.102 8.000,00
5° 11.533 ó.OOCUlO
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NO PALCO

lvete Sangalo volto 00 "Estação Globo"
Programa começa neste domingo e reúne entrevistas, humor emuita música

Como já virou tradição e este
ano não poderia ser diferente,
Ivete Sangalo anima a galera
com mais uma edição do "Esta
ção Globo". A cantora prevê um
final de ano cheio de energia e

para dar voz ao seu desejo, abre
a sexta edição do "Estação Glo
bo" com a canção "ilumina". O
programa estréia na tarde deste
domingo e reúne um mix de esti
los musicais, muito humor e par
ticipações especiais para animar
ainda mais o público. Em clima
de festa, Deborah Secco sobe ao

palco e, depois de colocar o papo
em dia com a apresentadora,
anuncia a chegada da dupla Vic
tor e Léo. Os sertanejos interpre
tam "Iem Que Ser Vocês", músi
ca tema de Céu, personagem da
atriz em '1\ Favorita". Na seqü
ência, Claudia Leitte incendeia a

platéia com "Extravasá" e "Beijar
na Boca", além de uma barri
ga de sete. meses de gravidez e

muito bom humor. O rock ganha
espaço com a banda NX Zero e

os sucessos "Pela Última Vez" e

"Cedo ou Tarde".
Para inovar, a atração sele

cionou o melhor do humor para
divertir a platéia: Gláuber (Mar
cius MelhemJ invade o palco e

interrompe Ivete Sangalo para
apresentar o mais novo hit pa
rade da high society: Lady Kate

(Katiuscia Canorro). I vete intera-

ge com a dupla, mas tem rriuito
trabalho para seguir o show, pois
Lady Kate acha que o programa
estámuito bom."E, tá bom. Bom,
bom, bom não tá, mas tá bom.
Está bacana o Estação Grobo. Tô
gostano", diz a nova rica, inter
pretada por Katiuscia.

Junior Lima, Champignon,
Peu Souza e Peri Capigiani, in
tegrantes da banda Nove Mil
Anjos, seguem coin a canção
"Chuva Agora". Em seguida é
a vez de "Exaltasamba" cantar
com todo o swingue de "Nuvens
de Algodão". E na receita do "Es

tação Globo", não pode faltar um
ingredients mineiro: Skank, que
traz as canções" "Beleza Pura" e

'Ainda Gosto Dela", com partici
pação de Negra Li.

O forró fica a cargo de 'Avi
ões do Forró", com "Sintonia B.

Desejo". No encerramento do
programa Ivete confessa que já
foi "pipoca". E explica, que saiu
muito atrás do trio dos baianos
do "Chiclete com Banana", que
explodem com um medley de
sucessos '1\ Fila Andou", "Chi
cleteiro . Eu, Chicleteira Ela" e

"100% Você".
O "Estação Globo' que estréia

neste domingo terá seis edições
semanais.A exibição será aos do
mingos, logo após '1\ Turma do
Dídí", Se você gosta de música,
não deixe de conferir!

,
\ .

Ivete Sangalo apresenta pela sexta vez o "Estação Globo",
que este ano reúne humor entrevistas e muita música
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A Banda 9000 Anjos, de Junior Lima, é uma das atração do programa comandado pela cantora Ivete Sangalo

o rock ganha espaço com a banda NX Zero e os sucessos "Pela Última Vez" e "Cedo ou Tarde"
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PEROLAS
Certamente esta semana todos fi

caram impressionados com a falta de

inteligência de alguns universitários

pelo Brasil afora. Entre as piores des
taco essas:
• Os egípcios antigos desenvolveram

a arte funerária para que os mortos

pudessem viver melhor.
• Ouando um animal irracional não
tem água para beber, só sobrevive
se for empalhado.

• A diferença entre o Romantismo e o

Realismo é que os românticos escre

vem romances e os realistas nos mos

tram como está a situação do país.
• Na Grécia, a democracia funcionava
muito bem, porque os que não esta
vam de acordo, se envenenavam.

• A História se divide em quatro: Anti
ga, Média, Moderna e Momentânea
(esta, a dos nossos dias).

• Na América do Norte tem mais de
100.000 km de estradas de ferro
cimentadas.

• Os planetas são nove: Mercúrio, Vê
nus, Terra, Marte. Os outros cinco
eu sabia, mas como esqueci agora,
e está na hora de entregar a prova, o
sr. não vai esperar eu lembrar, vai? (e
espero que não vá abaixar a nota por
causa disso).
Todos os anos, após os vestibu

lares, as "pérolas" aparecem. Creio
que há um certo exagero e muitas

podem ser criações de brincalhões.
São muito engraçadas, mas que as

sustam, assustam.

Um simples
pensomento de grotidão
elevodo 00 céu é o mois

perfeito
�

oroção,,ANONIMO

As irmãs Ana e Maria Cristina Roiza trocam idade hoje. Mil vivas!

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o gUllramirense Josiel Zomer. Ele lê to
dos os dias a coluna para ficar sabendo o que acontece
de melhor na região.

NASRODAS
• O empresário Décio Silva e a esposa Denize foram
curtir, ontem no London, o show do Indigo Project.
Igualmente o médico Amaro e Rita Ximenes.

-

NO liMA0
Olho só. Com o contratação do Ronaldo pelo
Corinthians, os monos do TImõo vão ter um 2009
bem gordo. Uteralmente. O único problema seró
o patrocínio. AMedial sozinha não vai conseguir
fazer um seguro saúde poro o Fenômeno.

• Confira no site www.moagoncalves.com.br as fotos
das melhores baladas e o vídeo da festa da Bierbude
com o OJ Fabrício Peçonha.

• Na próxima semana, pilotado pelo amigo Will,
dono do Botequim da Frau, será inaugurado em

Joinville o restaurante Mexicano. Estarei presente.

• O meu amigo e jovem empresário André Caviguioli
prepara os quitutes para comemorar no próximo dig

.
16 d idade nova.

'. Por essas e outras, que JaraguÍí é View.

NIVER DAANA
Hoje a minha linda afilhada Ana Cristina Rozza, certa
mente, terá seu telefone tocando a cada minuto. Pois
é nesta sexta-feira que ela bate as taças e faz tim tim.
Parabéns e que sejas feliz plenamente.

473376 0414

Rua José Albus, 80 si 03

Centro - Jaraguá do Sul

TE CONTEI!
• Hoje à noite na Bierbude.tem

Pagode Chie com o presença do
excelente grupo Novo Tendência.

• Hoje à noite o meu amigo
Sérgio Silvo, o popular queijo,
participará do tradicional Missa
de 7 Dias, em homenagem 00

finado Vasco.

• No' próximo dia 19 de dez
bro; tem mais uma edição do. ..

festa Green Beats, no Sociedade"
mono, em Guaramirim.

• No dia 18 de dezembro,
Fernando Raboch vai sortear entre
seus comensais uma viagem para
Buenos Aires. Ouem não deixou
seu nome lá ainda dá tempo.

• Hoje no> london tem músico
de qualidade com o grupo Tribo
do lua.

• Seja capaz de estar só, não
. perco os vantagens da solidão

• Com essa, fui!

BUXIXO
Corre o "boca pequeno" que o PSDB
teria indicado o Consultor Previden-

.

ciário e ex-candidato o vereador,
Everaldo Corrêa, poro assumir a'

pasta do ISSEN. Gostei! Rapaz bom,
competência não falto, além disso,
ele labuto na área previdenciário há
muls de 10 anos.

.

GI.A.JllliZl.l.ltillA.€HI MAJ,H18!
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ENTREVISTA

governador Aécio Neves como

candidatos à Presidência da Re

pública. O argumento deles é que
lá pela tantas as prévias podem
apresentar problemas com a le

gislação de propaganda eleitoral.
Eu sei que não há esse problema
porque o PMDB já fez prévias.

NACIONAlISANTACATARINA-------

" O comando do PMOB é uma desgraça
"

Senador Pedro Simon propõe alterações no modelo político brasileiro
Pedro SiIllo:ij e, em cada discurso,

a experiência d
.

s .. de'meio séc�l� de

ativid#de P9lítica, que iniciou no rnovi
';menta estudantil na década de 50 na Pon
tffícia Universidad�,Católica do Rio Gran
de do Sul, onde seformou em Direito. O
senador, que está em seu quarto mãndato, e
completa 79 anos de idade em 31 dec janeiro
de 2009, cómeçou sua cariaira 'parlamentar
em 1954, ao assumir umácadéira naCâma
ra dêVereadores de CaXj<as,do Sul (RS).

Foi eleito pela primeira vez para o Se;
nado em 197§ ..,No final desse primegó'

"e apÓs dois anos como ministro

da Agricult'a (19,��;1986), no g6�lrrio
do então presidente JoSé Sarney, véhce),1
as eleiçõys para o gove�p.o do Rio Gran- j,
de do §UI, cargo que exerceu dê1987 á"
1990. Desde o coWeço, sua carreiia é
marcada pela sua formação em DireÍtQ, a
religiosidade f8católico francíscanô) e a

militância em defesa da democracia e dos
.

direitos AUIllànos. Simom defende que as

escolha das candidatos à Presidênéía da

�epública.,acopteça através de primárias,
, •.•..,rnodelo utilizado pelos Estados Unidos.
,

Veja esta e outras' bandeiras llilyantadas por
ele na entrevista ab

.

Agência Senado - O, senhor
defende a escolha dos candida
tos à Presidência da República
em eleições primárias, a exem

plo dos Estados Unidos. Como
esse processo' poderia ser im

plantado no Brasil?
Pedro Simon - Primeiro, ana

liso dentro do meu partido. Há
dois anos o PMDB teve uma vitó
ria espetacular, elegeu a maioria
dos governadores, maioria cios'
deputados estaduais, federais
e maioria dos senadores. Mas,
apesar de termos vários nomes

dentro do partido, não tivemos
candidato à Presidência da Re

pública. O PMDB oficialmente
não apoiou nem o LUla nem o

candidato do PSDB.

Agência Senado - O senhor
entende que o PMDB deve ter
uma candidatura própria
agora?

Pedro Simon - Não falo em

candidatura própria do' PMDB,
porque, posso fazer o jogo do

(presidente do PMDB, Michel)
'Temer e companhia, que assim ,

poderiam dizer que o Simon
tem candidatura própria e vão

negociar mais cargos, mais mi
nistérios. O comando do PMDB
é uma desgraça, não merecíamos
isso. Então defendo uma prévia
para que o PMDB decida se vai
com o PT ou com o PSDB.
<'

Agência Senado - Em Ple
nário, o senhor já propôs uma

campanha com debates dos can
didatos a candidatos (a exemplo
das 'primárias americanas).
Comoseria?

Pedro Simon - O PMDB in
dicaria seu candidato: por exem

plo, o governador do Rio, Sérgio
Cabral, ou o Jarbas Vasconcelos;
o PDT já tem: Cristovam Buar-

que; o PSB, o Ciro Gomes. Vamos
dizer que o PT indique a Dilma

[Rousseff] - a idéia é que esses

candidatos percorram o Brasil
em debates sobre suas propostas

'

de governo para o Brasil.

Agência Senado - O senhor

participa como candidato?
Pedro Simon - Não. Eu estou

entrando nessa campanha, em
bora eu tenha que deixar claro

que não sou candidato a coisa
nenhuma.

Agência Senado - Essa é a

forma de começar na prática
a instituição das primárias no

Brasil?
Pedro Simon - É. O PSDB já

encaminhou uma consulta ao

Tribunal Superior Eleitoral so

bre a realização de prévias para
escolher seu candidato, pois eles
têm o governador José Serra e o

Agência Senado - Mas qual
a diferença entre essa prévia e

sua nova proposta?
Pedro Simon - Uma coisa é a

prévia dentro de cada partido, a
outra é minha proposta de fazer
um grande entendimento fruto
desse debate nacional em vez de
a cúpula do PMDB decidir se vai

apoiar o PT ou o PSDB.

no decidam em debate nacio
nal quem será o candidato da

situação?
Pedro Simon - Exatamente.

Porque agora, depois de partíci
par de cinco eleições, o LUla não

. pode ser candidato. O PT não
tem candidato natural. O LUla
está indicando aDilma, de quem
eu gostomuito, uma bela pessoa.
É só ver o que era o governo do
LUla com o José Dirceu e agora
com a Dilma. Quando era o José
Dirceu, tudo que era corrupção
saía da Casa Civil; agora não tem
uma vírgula de errado da Dilma.
Mas ela não é candidata natural.
Por isso dentro do PT fala-se em

prévia. É muito mais fácil a Dil-.
ma sair candidata do PT partící
pando de uma prévia do que sem
prévia, pois, na prévia, ela vai ter
a chance de mostrar nos deba
tes quem ela é e assim ganhar o
apoio damaioria do seu partido.

Agência Senado - Então o se

nhor propõe que primeiro cada
partido faça prévias para esco

lher seu candidato e depois os

partidos que apóiam o gover-

Setor pesqueiro pede recursos de Bmsilia
Cerca de R$ 300 milhões é o valor do prejuízo causado pela enchente

Estão estimados entre R$ 200
e 300 milhões os prejuízos para
o setor pesqueiro devido às en

chentes ocorridas em Santa Cata
rinanoúltimomês.Ainformação
foi repassada para o ministro da
Fazenda,' Guido Mantega, pelo
presidente do Sindicato das
Indústrias da Pesca de Itajaí e

Região, Dario Vitali. O sindica
lista participou da reunião em

Brasilia, com demais empresá
rios catarinenses, deputados e

senadores.
"Nós temos ainda uma segun

da análise em que acreditamos
que os prejuízos sejam maiores
do que já estimamos. Um dos

aspectos que nós viemos buscar
aqui é agilidade na liberação des
ses recursos porque o PAC Pes

queiro precisa ser recomposto
imediatamente", disse Vitali.

A urgência da recuperação é

para que os prejuízos não sejam
ainda ., maiores. "Temos no iní
cio do ano uma quaresma que
é o momento de ápice da pesca
quando vamos precisar já estar
com as empresas funcionando
a pleno vapor", explicou Vita
li. Segundo ele, se não forem
tomadas medidas urgentes, os

desempregados no setor podem
chegar a milhares.

O Ministro da Pesca, o catari-

nense Altemir Gregolin também

participou da reunião com Man

tega. "Finalizamos o levanta
mento das perdas e a partir deste
levantamento é que a linha de
crédito será formatada. Evidente
mente depende da fazenda e da

aprovação no Conselho Monetá-
I

rio Nacional", disse Gregolin.
Gregolin busca junto ao Mi

nistro da Fazenda a liberação de
outros valores, além dos valores
já previstos. "O Banco do Brasil
já liberou recursos de R$ 550mi
lhões nas condições normais de
crédito. O que nós precisamos
agora são condições diferencia-
das", disse Gregolin. Ministro da pesca busca junto ao Ministro da Fazenda-a liberação de recursos
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INADIMPLÊNCIA SOBE
Enquanto a taxa de juro continua alta a taxa de inadimplência dos brasi
leiros continua subindo. Segundo levantamento do Serosa, ela upresen
to'u alta de 7,6% nos 11 primeiros meses do ano, na comparação com e

mesmo período de 2007. Ainda de acordo com o Serosa, a inadimplência
das pessoas físicas entre janeiro e novembro de 2008 cresceu em con

seqüência do maior endividamento, em prazos mais 'longos, da utilização
intensivo {j! linhas de créditos mais caras, como o cheque especial, e des
incertezas geradas pela crise financeira mundial. Os financiamentos, por sua

vez, ficaram mais caros pela menor oferta de crédito e pe
las elevações da Selic. Ou seja, taxa de juros alta afeta
diretamente o índice de inadimplência.

PACOTE ANTI-CRISE
Ontem pela manhã enquanto escrevia a coluna, todos que estão preocupados com a economia, estavam direcionados para
Brasília. O presidente reuniu um grupo de empresários para apresentar um pacote de medidas com o objetivo de amenizar
internamente os efeitos da crise mundial.. Até o momento de fechamento da coluna, já se falava em um apoio de R$ 10
bilhões dos cofres públicos, através da redução de impostos, entre ele o IPI. Assim acredita-se que poderá manter as em

presas competitivas e principalmente manter os trabalhadores empreqedes. O grande problema é que ninguém sabe exa

tamente o que poderá ocorrer em 2009, muito menos o governo. Meus pensamentos enquanto discorro sobre este assunto,
é que as medidas anunciadas surtam efeitos concretos e o crescimento da região continue como foi em 1007 e 2008.

MARISOL
Segundo informação do
colega Oaudio loetz,
houve mudanças na em

presa Marisol. O empre
sário Wander'Weege e suo

esposa Lou rita Weege,
transferiram para seus

filhos Guilherme e Martin
grande parte de sua parti
cipação do capital votante
da empresa jaragug�iíse,
onde detin'ham um"Jouco
mais de 30%.

INDICADORES CÂMBIO
_________,'íNDICE

IBOVESPA
VARIAÇÃO
-1,24%

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,346 2,348 -3,37%
3,158 3,161 -0,05%

Falhas causaram acidente
NOAR

Após mais de dois anos de

investigação, a Aeronáutica
concluiu que deficiências no

treinamento dos controladores
brasileiros e dos pilotos ameri
canos do Legacy da ExcelAire
foram fatores que contribuíram

para a colisão entre o jato e o

Boeing 737 da Gol em 29 de se

'tembro de 2006, resultando na

morte 'das 154 pessoas - todas '

as vítimas que estavam a bordo
do vôo 190r,âa Gol.

A falha fez' com nenhum
dos envolvidos percebesse, que
as duas aeronaves estavam em

rota de colisão. O relatório final
da investigação técnica coloca
como "hipótesemais provável",
mas sem 100% de certeza, que

,o transponder do jatinho foi

desligado de forma não inten
cional pelos pilotos. Esse equi
pamento teria informado o con

trole aéreo de sua real altitude
e teria, em última instância, o

sistema anti-colisão.
Ainda segundo o relatório

final do Cenipa (Centro de In

vestigação e Prevenção de Aci
dentes); os pilotos americanos
não foram suficientemente trei
nados', apesar de terem certifi

cação para voar o jato. Eles não
'estariam familiarizados com os

equipamentos e realizaram o

vôo inaugural de forma apres
sada. Além disso, não estavam

monitorando de forma adequa
da os instrumentos na cabine.

DEZ PAPÉIS COM BOM POTENCIAL
Segundo informações dos site Infomoney, diante da
volatilidade do mercado de ações, eles apresentam 10

papéis que apresentam potencial de ganho. Mas lem
brem-se, tem que ter coração e nervos fortes, além é dn
ro de uma grande paciência e conhecimento do assunto.
São elas: Am Bev, BM&FBOVESPA, Bradesco, Gafisa, GSN,
Gerdau, Usiminas, SLC Agrícola, Petrobras e Vale.

TAXA SELlC·EM 13,75%
Mesmo com o pacÍltoço de quinta, na quarta feira o Co
porn (Comitê de Política Monetária) decidiu manter a

taxa básica de juros da economia, a Selic, em 13,75% ao

Q. ano. Este ato foi duramente criticado por diversos seteg
§2 res da economia. Principalmente pelas dificuldades do

� mercado de crédito, onde uma redução ajudaria ameni-
zar a crise de falta de crédito.

Ex de Susana
Viera morto

Marcelo Silva, ex-marido
de Susana Vieira, foi encon

trado morto, ontem, na garagem
deum hotel noRio de Janeiro.
Ele teria chegado muito agi
tado ao local- onde mora sua

namorada, a estudante de nutri

ção Fernanda Cunha - por volta
de 71, passoumal emorreu den
tro de seu carro. Bombeiros ten
taram reanimá-lo. A informação
de que ele tinha consinnído
cocaína foi confirmada.

Marcelo era ex-PM e tinha
38 anos. Ele e Susana se sepa
raram em novembro, depois
que a atriz descobriu que o ex-

" :il PM estava tendo um caso com
,i 9

� Fernanda. Ao descobrir que a

� amante teria ligado para Su

� sana para revelar o relaciona
,'1 menta, o ex-PM a agrediu - ela
':l
� prestou queixa naDelegacia da
15 Mulher. Pouco depois, afirma-

Equipes de resgates fizeram buscas no local onde caiu Boeing do Gol ram que estavam juntos.

Falta de preparo dos controladores e pilotos interferiu na colisão
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ção", Isso inclui os chamados
subprodutos como bacon, sal
sichas, pizzas, entre outros.

Amostras recolhidas pelo
governo irlandês mostraram um

teor de dioxina na carne ultra

passa em até 200 vezes os limites

permitidos. Uma das razões da
alta concentração da substância
cancerígena na carne pode estar
na ração consumida pelos por
cos, segundo técnicos.

No total, 47 fazendas ir
landesas e nove na Irlanda do
Norte foram identificadas no

caso. A dioxina teria. entrado
inicialmente na cadeia de pro
dução de ração para alimen
tação animal em setembro.
Segundo Adriano Timossi,
especialista brasileiro na área

agrícola, é uma falha para o

eficiente sistema de rastrea
bilidade européia, vendido ao

mundo pelos lobbies agrícolas
do bloco.

INTERNACIONAL---------

EUA aprovo pacote dos montadoras
Pacote do governo de US$ 14 bilhões vai socorrer a General Motors e a Chrysler
WASHINGTON

A Câmara de Representan
tes dos Estados Unidos apro
vou um pacote de US$ 14

bilhões para socorrer o setor
automotivo. O texto, acertado
entre a maioria democrata no

Congresso e a Casa Branca,
foi aprovado por 237 votos a

favor e 170 contra. Pelo proje- .

to as montadoras americanas
General Motors e Chrysler vão
receber empréstimos do go
verno em troca de participa
ções nas empresas.

Ford, que conta com mais

liquidez que suas rivais, ficou
fora do pacote, pelo menos por
enquanto. A montadora assina
lou que no momento não soli
citará ajuda a Washington, mas
afirmou poder precisar do au

xílio no futuro. As três haviam

pedido US$ 34 bilhões ao go
verno na última semana.

)

Os democratas esperam
que o plano seja aprovado
pelo Sena:do e que o presi
dente George W. Bush o pro
mulgue no fim de semana. O
Senado pode bloquear a apro
vação do projeto de lei, já que

Delegacias
atingidas

No sexto dia de confrontos no Gré
cia, manifestantes atacaram ontem
com pedras e bombas caseiras dele
gacias de polícia em Atenas. Grande
porte dos trabalhadores voltou 00 tra
balho após o paralisação de 24 horas.
O número de manifestantes nos ruas

-foi bastante reduzido, devido à volto
·às empresas.

Segurança e

inteligência.
A índio anunciou ontem uma re

formulação nos setores de segurança e

inteligência, por causa dos ataques em
Mumbai, que deixaram mais de 170
mortos e geraram forte pressão público
por respostas do governo. O governo pla
nejo criar uma agência nacional inves
tigativa no estilo do FBI. Seró reforçado·
a segurança costeira, o polícia local e

aumentaró o troco de informações.

são necessários 60 votos para
seguir com sua tramitação e os

democratas só contam com 50
senadores.

De acordo com o plano, dos
US$ 14 bilhões do pacote de
ajuda, US$ 10 bilhões irão para
a General Motors e os US$ 4 bi
lhões restantes para a Chrysler.
A GM precisa de US$ 4 bilhões
para terminar o ano e outros
US$ 6 bilhões para o primeiro
trimestre de 2009. Por sua vez,

.

a Chrysler necessita de US$ 4

bilhões para cobrir suas opera
ções durante os três primeiros
meses de 2009.
o projeto estabelece a no

meação de um supervisor, que
já está sendo chamado de czar

dos carros. Ele supervisionará
a reestruturação das empresas

.
e pode obrigar a devolução dos

empréstimos se não forem cum

pridos de acordo com os pla
nos. O czar, cuja nomeação tem
sido defendida pelo presidente
('eleito, Barack Obama, terá que
ter em seu poder antes de 3i de
março os planos detalhados da

reestruturação e poderia vetar

qualquer decisão. GM informou que precisa de US$ 4 bilhões para terminar o ano e US$ 6 bilhões para começar 2009

Carne suína contaminada da
Irlanda preocupa a Europa
A pecuária européia en

frenta uma nova crise com a

confirmação de que a carne de

porco exportada pela Irlanda
contém dioxina, substância
cancerígena. O caso provo
ca o maior temor no setor de

alimentação no continente
desde a crise da vaca louca.
Outra fonte de preocupação
vem da Suíça, onde as autori
dades confirmaram que 90%
dos frangos foram infectados

por uma bactéria chamada
campylobacters, que causa

diarréia nos consumidores, e

novas medidas de higiene 'es

tão sendo impostas.
O caso da carne de porco

da Irlanda é mais grave. A
carne foi exportada para 25

países e as autoridades irlan-
o desas obrigaram a retirada do
mercado de toda a carne pro
duzida desde l°de setembro

Autoridades ordenaram a ret�rada do mercado de toda a carne de porco deste ano "apenas por precau-
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Pivô Lenísio marcou dois gols e foi uma das estrelas da partida contra o Joinville na noite de ontem

ESTADUAL

Jec empata o.partida
nos últimos minutos
Resultado leva a decisão para o terceiro jogo
JARAGUÁ DO SUL

O clássico Malwee e Join
ville já emocionante por si
só. Em uma final de competi
ção a rivalidade potencializa
e ambas as equipes duelam

para não deixar o rival vencer.
Foi assim ontem na segunda
final da Divisão Especial do
Campeonato Catarinense
em Joinville. O 3x3 acabou

amargo para a Malwee, que
chegou a abrir dois gols de

diferença. O título escapou
faltando um minuto para
terminar a partida. Agora a

decisão acontece - amanhã,
às 15 horas, novamente em

-'

[oinville, onde os donos da
casa têm a vantagem de em- Malwee, do ala Humberto (C), esteve muito perto de conquistar o título
patar no tempo normal e na

prorrogação.
O Jec abriu omarcador com

Fernando. Aos 4min29, o joga
dor roubou, ajeitou e chutou
forte. O empate jaraguaense
aconteceu aos 7min36. Leco
arrancou no contra-ataque,
tocou para Falcão, que passou
para Lenísio. O camisa 10 ba
teu com categoria, deixando
tudo igual.

.

Já no segundo tempo,
aos 4min36, Ari virou para
a Malwee. Falcão roubou a

bola passou para o camisa
4 que tocou para as redes. A

equipe de Jaraguá ampliou
com Lenísio, aos 12min46,
que com habilidade tabelou
com Falcão e chutou na saída
de Baranha, 3xl para o time
visitante.

A reação do Joinville come

çou aos 7min18. James cobrou
o escanteio pelo alto e Fer
nando tocou de primeira para
as redes, 3x2. A Malwee não

conseguiu segurar o resultado

e Willian - que enfrentou o ex

time pela primeira vez ontem
- passou para Júnior que dei
xou tudo igual.

Falcão elogiou o confron
to, mas lamentou ter perdido
a oportunidade de sair com

o título já na noite de ontem.

"Escapou. Acho que tivemos a

chance de ganhar, foi um belo

jogo e quem ganha é o torce

dor", declarou.

GENIELlI RODRIGUES
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Migrantes do Futebol
Hoje sai o último reportagem do série dos Migrontes do Futebol.
Nestes quase três meses procurei retratar um pouco do história no nos

so Grêmio Esportivo Juventus. A repercuSsão foi grande e recebi vórios
elogios. sugestões e também Criticas sobre o trabalho. Tudo muito bem
vindo.Aproveito poro dizer que o série continuo no ano que vern.Vou otrós
das histórias dos Migrantes que vieram para Joraguó do Sul para jogar
também em outros equipes, como o Boependi e o Acaraí, e q�e também
acabaram ficando aqui. Portanto, se você conhece alguém que veio de
foro para jogar em Joraguó do Sul e acabou ficando no região, entre
em contato através do e-mail esporte@ocorreiodopovo.com.br. Para
encerrot uma foto dos veteranos do Juventus em jogo no década de
90. Em pé, Goribo, Tomozelli, Corlão, Adi, Renotão e leta; agachados:
Compos, Arizinho, Moa Garcia, Aldinho, Edinei e Tato.
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SÉRIE: MIGRANTES DO FUTEBOL

GOMES, O XERIFE TRICOLOR
o que seria um zagueiro clássico no fu

tebol? É aquele que sabe desarmar, é bom
na jogada aérea, sabe jogar duro quando
precisa, comanda o time lá de trás, tem boa
saída de'bola e ajuda o ataque. Se existis
se um dicionário de futebol no Juventus, a
definição de "zagueiro clássico" teria uma

foto de Gomes para ilustrar.
Baiano de Salvador, Gomes chegou

aqui em 1993, depois de passar por
clubes como Vitória (BA) e Guarani
de Campinas. Formou, neste ano, uma

grande dupla com Valmor, muito temi
da pelos adversários. Ficou até 1997
no Juventus e, no mesmo ano, tentou
ainda jogar pelo Blumenau, mas resol
veu encerrar a carreira. Hoje mora em

Guaramirim, onde é casado com Maria
e trabalha na Comissão Municipal de
Esportes daquela cidade, comandando
um trabalho social com escolinhas de
futebol. Além disso, continua na ativa
como atleta amador, defendendo o Vi
tória do Bairro Rio da Luz, com a mes

ma vontade e virilidade dos tempos de
profissional. Ijomes (10 em pé, de barba) no time de 1993 e ao lado, nos dias atuais, capitão dO Vitória

CANTINHO DA SAUDADE
"MAURO ADALBERTO MÜLLER ou simplesmente, TATI". Direi como diria o poeta: Meninos, eu vi! Eu vi jogar

o "Xerife" da defesa do Baependi dos anos 70. Fora de campo um gentleman. Dentro de campo, tinha o porte
das estátuas que se movem. Apesar de zagueiro, tinha uma relação de intimidade com a bola. Digo isto porque
a maioria dos zagueiros tem por hábito limpar a área, com que aliviam a angústia da torcida. Legítimo herdeiro
da posição que um dia fora de Zépi Rocha, Otacílio Ramos e Sigolf Schunke. Imbatível no jogo aéreo, difícil de ser
batido no combate homem a homem. Tati aliava a técnica de Otacílio, a determinação do Zépi e a garra do Schunke.
Ele era capaz de sair da área, conduzindo a bola vistosa e lucidamente, com os olhos na linha do horizonte. Iniciou
nas divisões de base do Baependi e ao longo dos anos fez dupla de zaga com Sérgio Kuchenbecker, Küster e Rubão.
Conquistou títulos, o respeito e a admiração dos amantes do futebol de toda a região.

No futsal, defendeu a_,AABB e a seleção jaragua- . co de Joinville, na "Cidade dos Príncipes", alijando .

ense em oito edições dos Jogos Abertos de Santa a equipe rubra da competição. A fama do artilhei-
Catarina. Fixo de ofício, porém estava à frente de seu ro correu o país de norte a sul e, o São Paulo veio
tempo, época em que o beque não ultrapassava a buscá-lo. Permaneceu um curto período no futebol
linha central da quadra, ele defendia e atacava, com paulista. Aprovado no concurso do Banco do Brasil
pleno domínio de tempo e espaço e, sempre fazia optou por retornar a Jaraguá do Sul, onde exerceu a

o seu golzinho. Como aconteceu na inauguração do profissão de bancário e jogador de futebol. Formou
Ginásio de Esportes Arthur Müller, em 1973, quando com Hamilton Garcia, a dupla de atacantes mais te-
a nóssa seleção bateu a de Joinville pelo placar de mida, espetacular e eficiente de todos os tempos do
6x2 e, Tati marcou duas vezes. Aliando técnica, garra nosso futebol.
e espírito de equipe, foi um dos grandes zagueiros Horst partiu para sempre faz alguns anos. Tati
do nosso futebol. há poucos dias. Ambos prematuramente, mas com a

HORST VERCH - O homem gol do final da década missão cumprida em suas curtas vidas terrenas. Con-
de 50 e nos anos 60. Foi o mais espetacular centroa- sola-nos imaginar que o anjo que os levou é ornes-
vante que vestiu a camisa número nove do Baependi. mo que alçou Dr. Murillo Barreto de Azevedo, Turíbio
Finalizador por excelência tinha o faro do gol. Sem- Elízio, Eduardo Mann, Roquinho, Baloquinho, Fio,
pre estava no lugar certo e na hora certa. Deslocava- Haroldo Ristow, Paulo Papp, Nike, Humberto Moret-
se com desenvoltura nas imediações da grande área, ti, Domingos Correia, Mungo, Willy Germano Gesser,
efetuando tabelas ou disparos mortais. Cobrava foi- Amandus Emmendoerfer, Adolf Hermann Schultze e

tas em grande estilo, com chutes potentes e precisos. tantos outros desportistas que construíram a história
A maior façanha de sua vida, no mundo do futebol, esportiva da nossa região. Tati e Horst, o jaraguaense
talvez tenha sido o gol que marcou na semifinal do não os esquecerão jamais, estarão para sempre em

Campeonato Catarinense em 1958, contra o Améri- nossos corações, bem ali: no cantinho da saudade!
<,

_ re_�acao@o,.c,orJ.eio,dopovo.com.br .

--�
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MOVIMENTAÇÃO

Celso Roth renova com o Grêmio
Contrato do tricolor gaúcho com o treinador vai até o fim do ano que vem
PORTO ALEGRE

A diretoria do Grêmio
confirmou ontem u renova

ção do contrato do técnico
Celso Roth por mais uma

temporada - até o final de
2009. Depois do bom tra
balho feito no Campeonato
Brasileiro, quando chegou ao

vice-campeonato, o acordo
de permanência foi definido
ern reunião entre o empresá
rio do treinador e a direção
do clube gaúcho na tarde

- desta quinta-feira.
Apesar do desejo mútuo de

continuidade, o Grêmio teve

dificuldades para renovar o

contrato de Celso Roth. O clu
be se assustou com a alta pedi
da salarial do treinador e che

gou a anunciar que não faria
nova proposta. Mas o impasse,
que parecia que se prolongaria

por alguns dias, foi resolvido
nesta quinta-feira.

.

Outro técnico que reno

vou contrato nesta quinta
feira foi Geninho, que assi
nou por mais uma temporada
com o Atlético-PRo "É com

muita satisfação que vou per
manecer aqui. Tivemos um

ano difícil, mas foi superado
e agora é pensar no planeja
mento para 2009", afirmou o

treinador.
Geninho assumiu o coman

.

do do AtlétiCo-PR no dia 4 de
setembro com o objetivo de
evitar o rebaixamento da equi
pe para a Série B do Campe
onato Brasileiro. E conseguiu
cumprir a meta. Ele dirigiu a

equipe em 16 partidas, com

seis vitórias, cinco empates
e cinco derrotas, evitando a

queda. Técnico Celso Roth teve uma negociação conturbado até acertar o permanência no tricolor gaúcho

Malwee sub-15 decide a partir
de hoje a final do Catarinense
JARAGUÁ DO SUL

O fim-de-semana será de
decisão para os jogadores da
Malwee/CEJ/FME do Cam
peonato Catarinense Sub-15
de Futsal. Os jogos começam
hoje, às 19 horas, no Ginásio
da AABB, em Florianópolis, e

seguem até amanhã. A equipe
decide o título contra Apa
ma e Hering, de Blumenau, e

AABB, de Florianópolis.
O time jaraguaense possui

a melhor campanha da com-

petição até agora. Perdeu ape
nas duas vezes, venceu 23 e

empatou outro. dois jogos, em-
27 partias. O time mareou 111

gols e sofreu 80, sendo Ma

theus, com 20 gols, o artilhei
ro da equipe.

Esta campanha impecável
deu à Malwee o direito de se

diar o returno do quadrangular
final do Catarinense Sub-15.
A decisão acontece nos dias
16 e 17 deste mês, no Parque
Malwee.

Time do Malwee/CEJIFME fez o melhor componho do Catarinense até agora

O comrnlo DO POVO
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FORMATURA

"SE ESSA RUkFOSSE MINHA"
Duas turmas do 30 ano, do ensino fundamental, da escola Albano

Kanzler, receberam o certificado de participaçõo do projeto "Se essa rua

tessemtnhe". A cerimônia aconteceu.na própria unidade de ensino, na
tarde da última quarto-feira. O coordenadordas atividades e do setor de
Trânsito, da Prefeitura, Sério Zapella, também entregou para' 65 crian
ças a carteirinha Cidadõo Consciente pela Paz no Trânsito.

A CARAGUÁ NÃo,
ESQUECEU DE VOCÊ.
Confira nossas condições para

l"KMIS e usados.

www.autoetite.cam.br Grupo.Auto Site 4Q tinos de credibirldade. r 47 3274 6000
Caraguá Auto'Elite
Uma relação de confiança.

Okm garantia de fábrica 3 anos, sem limite de quilometragem para defeitos de fabricação e montagem em ccmponentes lnternos de motor e transmissão (exceto Kombl, limitada a SO mil km} Condições válidas até 12/12108.
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