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Região leva 1 mi
para reconstrução
Recurso foi liberado pela Defesa Civil dó
Estado e será usado para execução de
obras emergenciais.
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Canarinho prepara
a nova bilhetagem
o Cartão Sênior, como é chamado,
vale para pessoas com mais de 60
anos e substitui a carteira do idoso
utilizada até então.

Página 9

Quase a metade de todos os homens
e um terço das mulheres já mentiram
a respeito dos livros que leram para
tentar impressionar amigos ou par
ceiros em potencial, afirma estudo
britânico. Segundo a pesquisa, 46%
dos homens, 33% das mulheres e

74% dos adolescentes entrevistados
admitiram já ter mentido sobre seus

hábitos de leitura.
-

Fonte: BBe Brasil
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�OJA Depois do título,
mais uma disputa
Malwee entra em quadra hoje pela Taça Brasil.
Se vencer, fecha o ano com quatro títulos.

Página 14

Dicas de presente
para todas idades
Natal é sinônimo de solidariedade, mas na

hora de comprar é preciso observar detalhes.

Páginas 16 e 17
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Bylaardt faz escolha técnica
e anuncia quatro s cretários

Também está nos planos do prefeito eleito de Guoromirim u o reformo administrativo.
Página 4

MORENA
SEMSOL

Ainda dá tempo para
garantir o bronzeado
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. UMCRAQUE
DEVERDADE

.
Soi do frente que o

Folcõo é chopo quente
Página 10
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CHARGE

NÃO FOI DESSA VEZ.

PONTO DE VISTA
, -

Arvore de Natal

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E EDl'!'OR

(HITP:/j5ftGEOC!TIES,
COM/Pí{OSAPOES!AEC!A}

mens, enchemos nossas cidades de lu
zes e árvores enfeitadas com frutinhas
artificiais muito coloridas, enquanto a

natureza, simplesmente, desabrocha
flores de jacatirão, tantas delas que as

árvores quase têm o verde das folhas

escondido, as cores oscilando do vinho'
até a cor da paz.

E nós decoramos nossas selvas de

pedra, tentando imitar a natureza que,
humilde, explode em cores, cúmplice

. do sol, esse sol que empresta toda a sua

luz para juntos, festejarmos o nasci
mento de um Menino Eterno.

E floresce o jacatirão, depois flores
ce o flamboiã e floresce também a pri
mavera. E desabrocham tantas outras
flores que se unem à comemoração da

Não tem jeito, não há como falar de
Natal sem lembrar da árvore de jaca
tirão. Ou não há como ver o jacatirão

. florido, em novembro e dezembro, e

não pensar no Natal, O jacatirão deve
ria ser a flor oficial do Natal, a flor que
representa o Natal, a flor que a natureza

escolheu para enfeitar o mundo para a

chegada do Menino que nasce em todos
os dezembros.

Porque nós, homens, sábios ho-

DO LEITOR

Agricultura fam'iliar
Quatro milhões de pequenas propriedades e treze

milhões de brasileiros, pequenos agricultores e seus fa
miliares, são responsáveis pelá produção de 70% dos ali
mentos consumidos no Brasil. Esse é o tamanho da pe
quena agricultura em nosso país, recém descoberta pelo
governo, quando o mundo se deu conta de que haveria
falta de alimentos, que elevou os preços, agora em que
da" tornando-os caros demais para os que pouca renda
tem pelo mundo afora.

Apesar de todas as promessas, os dois últimos governos
municipais nunca entenderam ou pretenderam entender e
atender nosso pequeno agricultor. Simplesmente disseram

que não havia chance. Ora, isto é profecia auto-realizável.
Se os que deveriam apoiar não o fazem, é evidente que a

chance é quase nula. Será que nunca leram ou ouviram que
a classe dos pequenos agricultores é a única que, nos últi
mos 15 anos, perdeu 70% do seu poder de troca?

Houve um prefeito, que em sua campanha, dizia que a

agricultura familiar era o 2° maior empregador de Jaraguá
do Sul e, em conseqüência, mereceria omáximo de atenção
em seu governo. Tudo papo furado. Tanto que sobrou o es

queleto do abatedouro municipal, sem funcionamento até

hoje. Foi advertido para não fazer a burrada. Não adiantou.
O atual, tal como o anterior, contínuou com a calami

dade. O primeiro chamado a comandar a Secretaria da
Agricultura, um veterinário, foi de amargar. O segundo,
apesar de esforçado, nem sabia o significado de NPK,
como honestamente confessou em uma de suas primei
ras reuniões, nem mereceu apoio do prefeito atual.

Resumindo, enfiaram muita gente sem conhecímen
to, sem vontade de trabalhar, simplesmente recebendo
remuneração para nada fazer.

Em janeiro próximo, começa um novo governo. Há
murmúrios na praça dizendo que já há nome definido
para a agricultura. Se for a pessoa cujo nome ouvi, será
mais uma desgraça. Essa pessoa foi sempre contra o pe
queno agricultor. Veremos o que acontecerá.

Uma informação para quem pretende realmente
pensar. O caminho está na agregação de valor. Produ
tos in-natura ou processados diretamentedos pequenos
agricultores ao consumidor final. Os dois ganham. Não
esqueçam os produtos sem defensivos.

WERNER SCHUSTER, EMPRESÁRIO

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 para a

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

' telefone (' nõo serão publicados).

.19.19� .2008festa maior da humanidade, a festa de
boas vindas para o Menino Deus, o Na
tal, que o mundo inteiro parece Ulna
aquarela que a natureza pinta com as

suas cores, vivas e verdadeiras.
E não é só o Natal que essa profusão

de cores, desabrochando, emolduram.
Elas tornani mais bonito o Ano Novo

que chega, traduzem a esperança que
podetnos ter na renovação, no reco

meço. Elas nos mostram que o mundo

pode ser bonito, se deixarmos e sou

bermos olhar e ver. Que o novo ano

pode ser 'melhor, se quisermos fazê-lo
melhor. É a vida abrindo caminhos
coloridos e cheios de brilho para que
o romper de um novo ano seja mais
iluminado e feliz.
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FALA Aí!

" Em2010,
2011, nõo estarei

mais aqui. "
JOSÉ SERRA (PSDB),

GOVERNADOR DE SÃO PAULO,
sinalizando que pretende ser candidato

II Presidência do/República.

. "Dilma é a

sacerdotisa do

serviço público. "
JOSÉ SARNEY (PMDB), incentivando
o candidatura do ministro do Coso Civil

II sucessão do presidente Lula.

"Sou eu quem
faz o churrasco
lá em casa. "

ANA HICKMANN, MODELO
E APRESENTADORA DE TV,

que adoro comer carne vermelho
com solado de batotas.

o
' ..

�
::>
>
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Primeiro os documentos
Gedel Vieira Lima (PMDB), ministro da Integração Nacional, foi direto ao

assunto quando indagado pela Revista Vejo deste final de semana sobre
queixas dos catarinenses que reclamam de atrasos na liberação de recursos'
paro as vítimas da catástrofe que se abateu sobre o Estado em novembro.
As palavras do ministro sobre o desastre climático estão em entrevista que
aborda o papel do PMDB nas eleições presidenciais de 2010. Abre aspas:
"Não houve (atrasos). Mandamos para Santa Catarina comida, colchões,
barracos... Eles estão reclamando do atraso do dinheiro para a reconstrução
do Estado, mas o problema se deve ao governo estadual e aos municipais.
Preciso que eles enviem os documentos necessários. Não mando verba pú
blica pelo telefone. Não faço festa de galinha gorda com dinheiro público:
jogar para cima e quem quiser que pegue. Em momentos como este, sem
pre aparecem os oportunistas querendo se projetar em cima da desgraça

. alheia". Então, segundo o ministro, a omissão ou a lentidão está na base da

pirâmide da burocracia e não no topo dela.

E AQUI?
Joinville já se mexe, com a elabo- .

ração de projetos para dragagens
dos rios que provocam enchentes
em regiões mais baixas. E, ainda, .

lei para a proibição de venda de
lotes em .erees que são sempre
atingidos por enchentes. A inicia-

. tiva é do deputado Darci de Mattos
(DEM),_ candidato derrotado à. Pre
feitura daquela cidade. Como aqui
'nem deputado temos e, pelo total

. desinteresse da Prefeitura visto ao

longo de décadas, por enquanto
fica tudo como. está no que toca ao

assoreamento dos rios.

DINHEIRO
Anunciados pelo governo federal R$
16 milhões para recuperação de tre
chos na BR-1 01; R$ 40 milhões nos

reparos da BR-470; R$ 42 milhões
para BR-282 e outros"R$ 25 milhões

o a serem aplicados na reforma de tre
chos da BR-280. O investimento total
foi de R$ 120 mlthõesno setor. Mas
o montante ainda é só papel. Segun
do o próprio presidente lula, "agora,
temos que acompanhar a liberação_
desses recu rses".

ESPANTO
"Estou cumprindo meu 11° mandato,
vivi secas e enchentes e eu nunca pre
senciei, em 40 anos de vida pública,
tamanha velocidade do governo fede
raljm liberação de recursos. Isso mi
nimizo a dor do Estado que chora com

126 mortes". Palavras do governador
luiz Henrique da Silveira (PMDB)�
quando da visita do presidente lula
às regiões atingidas na semann pas
sada. E, acrescente-se, nem nós.
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VAI NÃO VAI? >

A proclamação*�a eleição de Amarildo Sorti; (�V) suscito outro�
questionamentos. Será que agora, com- o PP sem representação na

Câmara, o partidO' participará do governo de Cecília Klmell? Uma se�
creta rio foi prorpetida o eles. Mos, se mantido o acordo feito no cam�,

ponha, não, j
..

e o cri.t�rio adotado poro a divis,g
%

o do�núme[o atos recebidos pelos partidos. O P
insufiçiente's para eleger um vereador.

'

-oS;!
, :'

� _--,,_-&;

'A/MIL '+ in... "

.

As.gbras �,� reforRla,�. no pré�i9 Ha Cijmara segu,ern a. todo vapor. Na s

mano que �assou, paredes foram quebràdas, móveise topetes retíra�
no segundo andor. O cenário é de ç9deiras amontoadas, tQEnando difíceis
as sessQes ab 00 público; Para tudo o que nõo foi votado durante,o

.

carnpan�a el I, quando as sessõ�s duravam go máximo meia

agora passa dição d� ll1atériôs'relevantes e inadiáveis.
,-- �ff:<
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DEFINIDOS

GUARAMIRIM

O prefeito eleito Nilson
Bylaardt (PMDB) anunciou on

tem a metade do seu secretaria
do. Dos quatro integrantes do
primeiro escalão, dois foram es

colhas técnicas do prefeito e do
vice, Altair José Aguiar (PPS),
um por indicação do PMDB, e

um do PPS. Os outros titulares
serão confirmados até o final
desta semana.

"Os quatro indicados têm
alta capacidade técnica, todos
com formação superior e que
já demonstraram suas poten
cialidades em outras funções
que desempenharam", afirmou
Bylaardt. Segundo ele, a divisão

Os confirmados

POLíTICA----------
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dos cargos segue o número de vo
tos obtidos pelos partidos aliados
na eleição para a Câmara, Assim,
PMDB fica com três pastas, PPS
com duas, e o PDT com uma,
neste caso a de Desenvolvimento
Econômico.

Já a Secretaria de Educação
poderá ser comandada pelo
vice-prefeito eleito, que analisa
o convite durante esta sema

na. Independente da decisão,
Bylaardt disse que Aguiar será
um vice atuante, "ajudando a

governar o município a quatro
mãos". Este e os demais cargos
estão sendo discutidos interna
mente pelos partidos coligados.

Uma das novidades na Pre-

Administração e Finanças
Depois do reformo, será transformado
em Fazendo

ROLF ANTONIUS JÚNIOR
Indicação do prefeito e vice. Bacharel em contabi

- Jidade, ocupo cargo efetivo de contador no Prefeitura há 16 anos. Foi
secretário de Administração em 1995 e 1996, no governo do prefeito
Vitor Kleine, então no PP. De 1.997 o 2000, respondeu pelo posto de

Finanças, no administração de Antônio Carlos Zimmermann (PMDB).

Agricultura e Meio Ambiente
Ficará somente Agricultura,
ap�s Meio Ambiente virar fundação
JOÃO VALDEMIRO DALPRÁ
Eleito este ano vereador pelo PMDB, com 547 sufrá

gios. O primeiro mandato no Câmara foi exercido de 1973 o 1977. É
agricultor e professor aposentado com formaçiío eni História, Ciências
Políticos e Estudos Sociais. Integrou associações de trabalhadores ru

rais e o Fetaesc, além do movimento Grito da Terra. Também foi vice
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da.cidade.

"I

DER$45$R8
JAVEL Concessionária FIAT.

Rua Expedicionário Joõo Zopello, 214
Fone 3274 0100 - Joroguá do Sul - SC

www.jovel.corn.br

feitura será a implantação da
Procuradoria-jurídica, segundo
Bylaardt uma recomendação
do Tribunal de Contas para
municípios commais de 30 mil
habitantes. Além disso, serão
criadas as fundações munici

pais de Meio Ambiente e de

Esporte, Cultura e Turismo,
resultando na extinção da atu
al Secretaria de Esporte, Lazer
e Promoção de Eventos. '�s

fundações têm ordenamento
jurídico diferenciado e podem.
efetuar com maior racionali
dade a captação de recursos e

patrocínios", justificou.

CAROLINA TOMASELLI Prefeito eleito confirmo criação dos fundações de Meio Ambiente e Esportes

Planejamento
Agregará a Administração
IVALDO KUCZKOWSKI
Aos 52 anos, é advogado e contador, pós-gradua

do em direito administrativo municipal, e empresário
do ramo, Conhecido como Polaco, foi eleito vereador para a legis
latura 1997 a 2000, período em que presidiu a Câmara. Assume
uma dos duas pastos da cota do PPS, que tem o diretório local
presid ido por ele.

Saúde e Bem-Estar Social
Com a criação da pasta de Desenvolvimento
Social, ficará apenas Saúde
ALINE MAINARDI

.

Enfermeira com especialização em saúde público,
foi Secretária de Saúde de Schroeder no governo do prefeito Osvaldo
Jurk (PMOB). Desde 2005, é gerente de Saúde do Secretaria de Desen
volvimento Regional de Jaraguá do Sul. Filiada ao PMDB, é esposo do
atual vice-prefeito de Schroeder, Luís Aparício Ribas (PMDB), reeleito
paro o cargo.

Reforma administrativa
Além do extinção do pasta de Es

porte, o estrutura administrativo do
Prefeitura passará por outros refor
mas, porém mantido em oito o nú
mero d!! secretarias. Administração
e Planejamento serão agregadas, e

serão criados os pastas de Fazenda e

de Desenvolvimento Social e Habita
ção, "poro fazer esta função de dor
atendimento prioritário às pessoas
no que se refere a acompanhamen
tos de conselhos, lar da Crianças,
assim como e- trabalho integrado
com o Apae e Ação Social". Na área
habitacional, uma dos metas é cons
truir 500 cosas populares.

As mudanças, destacou Bylaardt,
vjsam contemplar os propostas do

plano de governo 15. O projeto da
reformo deve ser enviado poro apre
ciação dos vereadores em janeiro.
"Entre comission.ados e contratados,
devemos fazer um corte de 30% nos

cargos", prometeu.

Presidência do Câmara
Bylaardt disse que os articula

ções poro eleição do Mesa Diretora
se intensificarão durante esta sema
na. A coligação ainda não definiu o

candidato o presidente, vogo que ele
defende devo ser ocupado por um

ano, e não dois como hoje ocorre.
Disse que vai conversor com os nove

vereadores eleitos poro qúe seja fei
to o alteração no lei Orgânico.

Bylaardt anuncia quatro secretários
Outra metade do primeiro escalão será conhecida até o final desta semana
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.Moradias para
desabrigados

.

Região recebe R$ 1 mi em. recursos
Investimento será usado para reconstruir ruas e pontes danificadas pela enchente
JARAGUÁ DO SUL

O Departamento de Defe
sa Civil Estadual liberou R$ 1

milhão em recursos para obras

emergenciais na microrregião,
em virtude do prejuízo causado

pela enchente. O investimento
será utilizado para a reconstru

ção de ruas e pontes e será divi
dido da seguinte forma: Corupá
com R$ 50 mil; Massaranduba
R$ 50 mil; Schroeder R$ 100

mil; Guararnirim R$ 300 mil e

Jaraguá do Sul R$ 500 mil. A

distribuição dos recursos foi
definida em reunião na SDR

(Secretaria de Desenvolvimen
to Regional), na tarde de ontem,
que contou com a participação
dos prefeitos da região.

De acordo com o secretário

regional, Lia Tirani, a liberação
foi anunciada na sexta-feira, em
Itajaí, durante visita do presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva
e do governador Luiz Henrique
da Silveira. Cada região do Es
tado receberá R$ 1 milhão para
melhorias. Tironi ressaltou que
o empenho da Comissão In

termunicipal de Reconstrução
foi fundamental para garantir

o investimento. A Comissão
é formada pela Arnvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale
do Itapocu), Projaraguá, Cejas
(Centro Empresarial de [araguá
do Sul), CPL (Centro de Profis
sionais Liberais) e SDR.

O secretário explica que as

Prefeituras deverão fazer o or

çamento dos prejuízos e enca

minhar para a Defesa Civil do
Estado, que depositará o valor
do recurso para as prestadoras

.

de serviço que deverão realizar
as obras emergenciais. O recur

so não vale para as empresas
contratadas que já foram pagas
pelo serviço.

O prefeito de Guararnirirn,
Mário Sérgio Peixer, disse que
o investimento de R$ 300 mil é
bem-vindo, apesar de o prejuízo
causado pela enchente ultrapas
sar os R$ 2 milhões no municí

pio. Segundo ele, o recurso emer
gencial será usado na remoção
de barreiras e a abertura de valas

para escoar mais rapidamente a

água da chuva para o rio, evitan
do novos deslizamentos.

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

ÀCIDENTE COM PARAPENTE
O praticante de vôo livre, Ditmor Kaiser, 29 anos, sofreu um ocidente

no tarde de domingo. Ele perdeu o controle do direção após o decolagem
no Morro do Boa Visto e pousou sobre o rede elétrico (local mostrado
no foto), quando dois cabos elétricos romperam. Ele sofreu escoriações e

sente dores no coluna. O respQnsável pelo assistência técnico do Sol Pam

gliders, Valdir Stelzer, o ZuJu, disse que os condições climáticos não eram

apropriados poro o vôo, pois havia vento forte. Ele oriento aos pilotos com
pouco experiência o não voarem sem o companhia do instrutor.

Distribuição dos recursos foi definida em reunião na SDR, ontem à tarde

Proprietário de corro é rendido
e solto no interior deGuoramirim

i
o
a:
w

.ã:

GUARAMIRIM

No domingo à noite, o mo
torista do Fiat Ducato, AB.M.,
67 anos, esperava passageiros
em frente a urna igreja de Pi

çarras quando foi rendido por
dois homens armados. Um dos
assaltantes tornou a direção
do carro e dirigiu pela SC-474,
soltando a vítima em Guara

mirim, no Ribeirão da Lagoa,
divisa com Massaranduba.
AB.M. acionou a Polícia Mili
tar às 22h30 do domingo, mas
até o momento o veículo não

foi localizado.
No sábado, dois assaltantes

foram rendidos pela Polícia
Rodoviária federal de Guara

mirim após roubar R$ 51 mil
de um casal em São Francisco

do Sul. A dupla fugiu com o

carro das vítimas, um Vectra,
de Curitiba, e foi capturada
na BR-I01, quase na divisa
entre Araquari e Barra Velha.

Michael Israel de Oliveira Pa

cífico, 26 anos, e Rodrigo Nas
cimento Moraes, 29 anos, já
tinham passagem pela polícia
antes de furtar o casal no Lito
ral Norte.

ACIDENTES
No bairro 13 de Maio, em

Massaranduba, o menor J.AZ.,
16 anos, pilotava .urna moto
quando bateu na

fr�e
do ca

minhão, com placa de São José,
no sábado, às 11 hora . Ele foi
levado ao Hospital Sã José, em
[araguá do Sul, mas o ferimen
tos na perna esquerda eram gra
ves e foi necessário amputá-la.
Em Guaramirim, um acidente
envolvendo urna Fiorino e urna

Honda CG 125, na BR-280 (em
frente ao Posto Guararnirim), às
23h de domingo, deixou o mo

torista da moto, Rafael Hermes,
23 anos, com vaturas exposta
na perna esquerda.

Durante o encontro no SDR, os
prefeitos do microrregião também
debateram sobre o cadastramento
de famílias desobrigados poro ere
cebimento de cosas populares atro·
vés do Projeto Ressoar, realizado em
parceria entre o Rede Record, Co
hob e SDR. As cosas são gratuitos,
já que o dinheiro angariado pelo
projeto é revertido no construção
dos cosas pré-fabricados, de RS
38 metros quadrados. Cada uni·
dade está orçado em aproximo·
damente RS 15 mil.

Cabe às Prefeituras codastmr os

desobrigados pam o construção dos
cosos. Os terrenos deverão ser dispo
nibilizados pelos Prefeitums ou pelos
famílias que serão beneficiados. Só
nos municípios de Jamguá do Sul,
Guommirim e Schmeder . que por·
ticipamm ontem do reuniõo . cerco

de 40 famílias estão desobrigados.
Por enquanto, o projeto só vale pam
quem momva em coso próprio des
truído pelo enchente.

Doação
de órgãos
JARAGuÁ DO SUL

Após complicação em

urna cirurgia de aneurisma
e a morte cerebral de Maria
Lorenzetti Panstein, a famí
lia decidiu a doar seus ór

gãos. Esse foi o segundo caso

de doação de órgãos em [a
raguá do Sul. Maria era pro
fessora da rede municipal há
13 anos e, tinha o desejo de
ser doadora. A família aten

deu seu pedido assinando
urna autorização para a do-

.

ação. Segundo a filha, Kali
na Panstein, 28 anos, após a

autorização o Hospital São
José informou aos parentes
que a maioria dos órgãos
estavam afetados pela me-.
dicação e que era possível
doar apenas os rins e o fí

gado. "Nós estamos sofren�
do, mas ela está ajudando
outros e esperamos que dê
tudo certo para quem rece

ber os órgãos", afirma.

-_
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NATUREZA

VALE DO ITAPOCU seguro, O Correio do Povo se-

Olhe ao redor e perceba lecionou projetos e iniciativas
quanto o meio ambiente está simples que podem resultar
presente no seu dia-a-dia. em grandes ganhos para. o
Desde o papel utilizado na meio ambiente. Se poder pú
produção deste jornal até a blico, escolas, iniciativa priva
roupa que você veste, tudo da e principalmente, cada um
vem da natureza. Isso sem fa- dentro da própria casa" tiver
lar na água, na energia elétrica a consciência de preservar, é
e nos alimentos que sua famí- possível viver em harmonia
lia consome. com a natureza.

Diante das tragédias clima- "Qualidade de vida não é

tológicas que assolam o Esta- somente bens materiais e con

do e dos casos de deslizamen- sumo. Nós temos que evitar
to de terra, que poderiam ser certos consumos. Se continu
evitados ou amenizados com ar nesse ritmo vai acontecer
o fim do desmatamento, tor- um colapso", alerta a secreta
na-se ainda mais pertinente a ria executiva da Ong Rã-bu
discussão sobre como fazer as gio, Elza Nishimura Woehl.
pazes com o planeta. Para ela, está mais do que na

Foram quatro meses de hora de mudarmos os hábitos
chuva, mais de oito mil resi-. para proteger a fauna e a flora
dências danificadas ou destru- que nos resta.

ídas, 16 pessoas mortas, mais E esta é uma mudança em

de 2,3 mil desalojadas e 264 que todos ganham. O meio

desabrigadas (só no Vale do' ambiente ganha o respeito que
Itapocu). A natureza mostrou <' merece e em troca, a sociedade
sua fúria e o reflexo da ação do recebe belezas naturais, segu
homem agravou ainda mais a rança e qualidade de vida. Vale
situação. a pena tentar, não é mesmo?

Diante da crescente preo-
cupação com um futuro mais DEBORA VOLPI

ENERGIA QUE
VEM DA NATUREZA

Alunos do ensino médio
da Escola

.

Estadual",Holan
da Marcelino Gonçalves, no
Bairro Ilha da Figueira, . em

Jaraguá do Sul, desenvolve
ram um biodigestor capaz de
gerar gás utilizando restos de
lixo orgânico da merenda es

colar. A idéia foi selecionada
para representar a microrre

gião durante a 3u Feira Esta
dual de Ciências eTecnologia
de Santa Catarina e recebeu
prêmio nacional.

O projeto levou o primeiro
lugar do Prêmio Professores
do Brasil. Na semaÍia passada,
uma das professoras respon
sáveis pela coordenação do
trabalho, Ivonete Machado,
viajou a Brasília para receber
das mãos do Ministro da Edu
cação, Fernando Haddad, o

reconhecimento pela iniciati-

va. A equipe ganhou R$ 5 mil
e para a escola foi repassada
uma quantia de R$ 2 mil.

"E um trabalho de cons

cientização sobre a preser
vação do meio ambiente,
pois faz uso de um material
alternativo", explica Ivonete.
O próximo passo, segundo
a professora, é implantar o

biodigestor na 'cozinha da.
escola para gerar o gás uti
lizado para fazer a merenda
escolar.

Particíparam do trabalho
as alunas: Thaise Wolan, La
rissa Newmann, Alessandra
de Souza Machado e Malu
Girardi. Já, os professores
orientadores são: IvoneteMa

.

chado, Pedro Rangheti, Leo
polda Diehl e Adair Keske.

Outras informações pelo
telefone: 337049 99.

da mata. Mas depois da cami
nhada, elas demonstram ale

gria no contato com a floresta.
As crianças a gente pode prepa
rar.", comenta. "Se não fosse o

desmatamento, muitas' dessas
tragédias poderiam ser evita
das", acrescenta.

Ela conta ainda que mesmo

os anfíbios como os sapos, as rãs
e pererecas, que em um primei
ro momento causam medo nas

crianças, tornam-se grandes ami
gos dos pequenos.

Só em 2008, a Ong atendeu
sete mil alunos da rede pública
e particular. Outras informações
sobre o Rã-bugio através do site

www.ra-bugio.org.br.

ESPEClAl----------

Passeio em área de Mata Atlôntica preservada desperta nas crianças paixão pela natureza

EDUCAÇÃO E INTERAÇÃO
COM O MEIO AMBIENTE

Alunos e professores do Homago
foram premiados com projeto
capaz de produzir biogás

Através de trilha interpreta
tiva, material didático, ativida
des práticas e palestras o Ins-

. tituto Rã-bugio, com sedes em

Guaramirim e Jaraguá do Sul,
leva às escolas do norte catari
nense educação ambiental. O

objetivo da instituição é cons

cientizar estudantes de seis a

20 anos sobre a importância de
preservar a biodiversidade da
fauna e da flora da Mata Atlân
tica. De acordo com a secretária
executiva da Instituição, Elza
Nishimura Woehl, os alunos
que são atendidos pela

-

Ong são

multiplicadores dessa consci
ência.: "Elas estão acostumadas
a ter uma visão de destruição

TUDO ''AZUr' (E VERDE)
Iniciativas mostram que é possível fazer as pazes com a natureza

"Tati será inesquecível tanto no meu

coração como nos corações de seus
amigos e de todos os que o conheciam,
Foi um grande ser-humano, possuidor de
muitas qualidades." e também foi um

bom companheiro"!
Com estas palavras, Maria Cecilia,

companheira de Tali por quase 1 O anos, o
.

homenageia!
Tati foi funcionário do Banco do Brasil até
1996. Em 1999 passou a auxiliar sua, até
então, atual esposa por assessorá-Ia em
atividades imobiliárias, na Imobiliaria
Interimoveis. Tati faleceu em 7/12/08

Produtos ecologicamente
corretos começam a ganhar
espaço nas prateleiras
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ENGLISH INSTRUCTORS

NEEDED IMMEDIATELY

Experience in English-speaking
country preferred
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i 309, Cabo Harry Hadlich Street - 3371-0234
Jguá do Sui - Please bring your resumé

(from 8am to som) Of send it to:
lexical_coord@yahoo.com.br

TUDO SE APROVEITA
Batata frita é uma delícia.

Mas você já imaginou que
o óleo utilizado na cozinha

para a fritura de alimentos
quando jogado no lixo ou

no ralo da pia provoca sérios

problemas ao meio ambien
te? Por outro lado, se tiver o

destino certo, esse óleo pode
ser reaproveitado na produ
ção de detergente, glicerina,
sabão em pasta ou em barra e

até mesmo pode ser utilizado

pela indústria de biodiesel ou
de porcelanato. Isso é o que
propõe o Programa Recióleo
da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional
de Jaraguá doSuI

Através da iniciativa,

escolas da rede estadual e

também empresas parcei
ras, se transformaram em

verdadeiros postos de coleta
do material. Uma empresa
recolhe o óleo depositado
e tudo é aproveitado. Toda
essa preocupação porque
um litro de óleo jogado no

ralo da pia é capaz de con

taminar um milhão de litros
de água.

Da próxima vez que você
fritar as deliciosas batatas

pense nisso. Separe .o óleo
utilizado em uma garrafa
PET e leve ao posto de cole
tamais próximo de sua casa.

Outras informações pelo te

lefone: 3273 0800.

LIXO QUE VIRA LIVRO
Reciclar, preservar, cons

cientizar e lucrar. Essa é a

lógica do projeto "Recidar é

preservar" adotado em 2001

pelas escolas da rede munici

pal de Corupá. Só neste ano,

foram arrecadados mais de 43

mil quilos de materiais reei

dáveis, o que rendeu cerca de

R$ 6 mil.
Além da conscientização

ambiental, a reciclagem dimi
nui o volume de lixo que seria
destinado ao aterro sanitário.

O dinheiro adquirido com a

venda do material volta para as

escolas e geralmente é utilizado

na compra de livros, ou mate

riais didáticos para os alunos. O

programa é desenvolvido anu

almente no período de março a

novembro, e envolve estudan-'

tes da educação infantil, ensino
fundamental e médio.

Já em Guaramirim, o lixo
virou decoração de Natal. Um
concurso premiou as árvo

res. natalinas confeccionadas
com sucatas. A vencedora foi
a escola Municipal de Ensino

Fundamental Quati, seguida da
Escola Urbano Teixeira da Fon

seca e da E.M.E.F. Cantinho da
Amizade.

FAÇA SUA PARTE
• Separe os resíduos orgânicos (como restos de comido, papel higiênico,
pontos de cigarro e poeira) dos inorgânicQs (vidros, plásticos, metais e

pcpélsl, que podem ser encaminhados para a reciclagel1l. O material reel
clável deve estar limpo (sem restos de comida ou bebida).

• Em Joraguá do Sul, caminhões passam nos bairros em horários diferencia

dos para a coleto seletiva do lixo. Fique atento 00 calendário e colabore

com a coleto seletivo.
• Nõo é preciso fazer o separaçõo entre os recicláveis. Vidros e papéis, por
exemplo, podem estar em uma mesma sacola. Mas é preciso ter cuidado

para nõo colocar vidros quebrados, que podem causar ferimentos na horo
de manipular o material.

• Ao incentivar a reciclagem, você contribui com o meio ambiente e ajuda o

melhorar a qualiDade de vida dos famílias que trabalham com o reciclagem.

O QUE PODE SER RECICLADO:
• METAL: lotas, tampinhas, aromes, pregos, fios, alumínio, ferro, brollze,
chumbo e zinco.

v

• VIDRO: garrafas, potes, jarros, vidros�e cons�rvo, ffascos em g���1. t

• PAPEL: jornais, listas telefônicas, folbetos, revistós, cadernos, papéis .de
embrulho, caixas de papelõo, caixas �e leite e de sucos. :t' lO!

.

• PLÁSTICOS: garrafas plásticos, tubos, canos, potes de crémes, frascos He
xampu, ��Ides, bacias, brinq�edos, saquinhos de leite.

Através do óleo de cozinha reçiclado é possível produzir sabão em barra e em pasta

. CONSCIÊNCIA
NAHORA

DACOMPRA
De acordo com o gerente de

um dos principais supermerca
dos de Iaraguá do Sul, Odenir
dos Santos, a procura por pro
dutos ecologicamente corre-

. tos vem crescendo. Segundo
ele, alguns consumidores,
principalmente os da classe A

já buscam nas prateleiras ali
mentos e produtos ecologica
mente corretos.

O supermercado trabalha

comuma linha de produtos de

limpezanatural .e biodegradá
vel (que podem ser devolvidos
ao meio ambiente) e também

oferece alimentos sem adição
de agrotóxicos, os chamados or
gânicos. Mas o consumo esbar
ra na diferença de preço. Um

detergente natural e .biodegra
dável custa em média R$ 6. O
convencional sai por R$0,79. Já
os alimentos orgânicos chegam
a custar o dobro do valor dos
convencionais. "Por enquanto
somente quem tem maior po
der aquisitivo pode comprar.
Mas se o consumo aumentar,
os preços podem ficar mais

acessíveis", diz o gerente. Ele
lembra também que já existem

nas prateleiras itens de plástico
fabricado com material orgâni
co e que pode ser reciclado.

A rede de lojas estuda ainda
a viabilidade de introduzir o uso
de sacolas retornáveis, as cha
madas sacolas ecológicas. "Os
funcionários já receberam uma

s de presente. A idéia é agora levar

para os clientes", adianta.

,

AGUA PARA AS
""

GERAÇOES FUTURAS
O Programa de Educação e

Valorização da Água (Proeva)
do Samae, em Jataguá do Sul,
é outra demonstração de que a

educação ambiental pode co

meçar desde cedo. Focado em

crianças na faixa etária de 10

anos, o programa atende cerca de
dois mil alunos por ano das redes

pública e particular de ensino.
O tema "água" é levado para

a sala de aula de forma dinâmi
ca e interativa. '� gente adapta
para a linguagem das crianças,
mas sem esquecer das informa
ções técnicas", explica o chefe
de' Educação Ambiental do Sa-

mae, Carlos Mitsuo Kitamura.

Segundo ele, o foco das ativi

dades é a conservação dos re

cursos hídricos e a preservação
da mata ciliar. '� gente mostra

para eles que escovar os dentes
com a torneira aberta gera um

desperdício de cinco garrafas
PET cheias de água, por exem
plo. Então eles conseguem ver

o tamanho do desperdício",
comenta. Ainda'de acordo com
Kitamura, ao chegar em casa,
os alunos ensinam para os pais
o que aprenderam em sala de
aula e cobram a mesma cons

cientização.

.-

Proeva conscientizo cria ças sobre a preservação dos recursos hídricos

S·
. & Z·

CONSULTORIA
tquetra tener HABITACIONAL

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

Processo para liberação de FGTS elou
'financiamento de:
• Aquisição de Imóvel Pronto,
• Aquisição de Terreno e Construção,
• Construção e Reforma.
• Despachante Imobiliário iran@netuno.com.br

•

Fone (47) 3370-9849
Av. Pre!. Waldemar Grubba, 2655 - Vila Lafau

(ao lado Besc Portal) - Jaraguá do Sul
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AUTOBRONZEADORES
E como o palavra do vez é "bronze" e o gente mal teve tempo, nem
sol poro conseguir isso, vou deixar umas dicas de autobronzeadores,
que são um recurso, rápido, eficaz e barato no busco de uma pele

,

mais moreninho. Os valores o seguir são aproximados. Sundown
Gold, do Johnson & Johnson, custe R$ 24. loção Autobronzeadora
Sol de Verão, do Davene, R$ 20. Niveo Sun Touch loção Autobron
zeadora, do Niveo, R$ 21. Os produtos precisam ser reoplicodos
em médio, de três em três dias e com alguns cuidados desde o

primeiro aplicação: esfolior o corpo dois dias antes de usá-los;
passar uma quantidade bem menor do produto nos joelhos e

cotovelos; espalhar sem preguiço, uniformemente, até o ab

sorção total. Não lavor os mãos, conforme orientação dos fo
lhetos explicativos, apenas usar um pano úmido poro limpar os
palmos. Se você lavá-los por inteiro, elos ficarão branquinhos;
Não usar lingeries, nem roupas cloros no dia do aplicação, por
que os produtos mancham sim, os tecidos. E por ülttme, se o cor

ficou disforme, manchado, nado de tentar corrigir. O melhor é
esperar desbotar todo o cor e tentar de novõ. Boa sorte.

MULHER�---------

. Eu já havia falado do lugar onde estou morando agora, do vizi

nhança que é bacana e coisa e tal. Daí, explicando poro o entre

godor de pizza onde ficava e ele me sai com essa: "Ah! Eu sei... é
pertinho daquela zona né?", Os amigos que foram me visitar nem

esperaram eu terminar os referências, 00 telefone: "Tem uma zona

amarelinho ali, não tem? Explicando também poro o minha famí
lia, gue veio me visitar no sábado. E o meu pai: "Eu sei, filho, eu
sei! E no ruo dos fundos do zona né?" (Meu próprio poi!!!) Será que
ninguém lembro que tem também uma podaria? Que coisa!!!

REFERÊNCIAS

"I
IINTERNÉTICOS

Daí. que o comunidade orkuteiro do
coluna está engatinhando. E mais:
coloquei um tópico no comunidade
de Joroguá do Sul, que rendeu co

mentários hilários de uma golerinho
bem interessante. Um solitário em

busen (desesperado) do suo olmo gê�
mea; uma moço bonito (que foge de
ser o olmo gêmeo do pobre solitário),

, um loirinho simpático, bonito e bem
receptivo; um voscoíno louco pro eu

fazer uma propagando dele no jornal
(de certo formo deu certo) e mais al
gumas figurinhas bacanas. Tá certo

- VIAJA N'O SnAM
que o converso fugiu inteiramente do rll

objetivo inicial... Mos, e daí né? S� d.ependesse dos spems que recebo
dinrlnmente: Eu teria comprado um

perfume afrodisíaco e com ele orru-

, DEDICADAS _
modo um marido "moroooo". E se esse

Eu e minha amigo decidimos descor- marido tivesse algum problema com o

tor os serviços de um profissional e tamanho do "ferramenta", outro sporn
fazermos nós mesmeso serviço sujo. aumentaria em 50 vezes o tal ferro-
Um despertador tocando lnslstente- menta. Daí nós 'estaríamos ricos por
mente no sábado cedinho (que roi- que eu fui o escolhido (pro fàzer não
va); um sol maravilhoso, de rachar o sei o quê, nem pro quem, nem como)
"coco"; um lavo o jato nos mãos; E poro ganhar um milhão de reais. E eu

muitos metros quadrados de sujeira. teria comprado o fórmula do juventude
Seis horas de trabalho incessante, que me faria voltar o ter o carinho que
11m bronzeado lindo dos joelhos poro eu'tinho aos meus 15 anos. Mos daí, ou-
baixo, um leve colo nos mãos e areia tro sporn com fotos minhas traindo meu
até nos tímpanos. Sentamos, esgo- 'digníssimo, faria com que nos seporás-
todos 00 fim do truhclhc'admirando semes, E' ele afogaria suas mágoas em

o resultado do nosso esforço. Tudo outros spoms que propogondeiom o sexo

branquinho, limpinho, lindo! Valeu o 'virtual fácil e grátis. E eu correria de novo

pena. Por favor, tirem o chinelinho, atrás do perfume afrodisíaco, de um mo-
antes de entrar, ok? rido "memaeu"...

Recebi uma assessoria financeiro,
completamente "grátis", de uma ami

go profissional e atuante no área. A
gente quer ganhar dinheiro pro logo,
pro ontem, no maioria dos vezes. Ou
entâe, em curto prazo. Uma coisa bem
Símples que elo me disse, me deixou

,NÃO HÁ VAGAS pensando: o que foz nosso dinheiro
Minha amigo, se você penso que ainda render de verdade, não são (apenas)
vai conseguir uma boa manicure, ou os juros. Mos sim, o tempo! E elo me

uma co��lllj_!eiro JOI\�Q§,tj�g ,0�1i!�,ruãO. .Re�g�ntou com quantos anos eu gos-
uma dejtlndom de primeiro poro tro- tonô' He me aposentar e com que so-

tor do seu visual antes dos festas de lário. Elo fez uma continha simples e

fim de ano, esqueço.lotodo, esgotado, �e deixou .de queixo co!do com o. ín-
sem vogas. E não é de agora não. Isso fímn quantia que eu teria que aplicar
já vem de algumas semanas. Algumas mensalmente hoje, para me aposentar
profissionais já marcavam hora poro o b�m n� futuro. E co�o elo mesmà

fim de ano, desde setembro, outubro. disse. Tudo bem, voce pode morrer

Então, lamento informar, mos você terá no meio do cominho. Mos e se você

que se arranjar do maneiro que puder. viver até lá? Terá no mínimo, uma vida

Hidrotor o cabelo e até mesmo pintá-lo bem tranqüilo". Todo mundo já pensou
em coso com o ajudo de uma amigo, nisso alguma vez no vida. Mos poucos
fazer o unho como puder, pintando com colocaram em prático.

-

um esmalte clarinho e "tentar" depilor
se coprichodomente, do melhor maneiro
possível. O que não vale é ficar escula
chado. Isso, nunca!

E NA ÉPOCA DO PERU ...
Uma pesquiso americano mostrou que
o época em que os casais menos pra
ticam sem é justamente o época dos
festas de fim de ano. Com o correria
e o estresse do trabalho, dos compras,
dos preparativos poro os férias, esse

carinho de lodo. Principalmente os

mulheres, que além de tontos preocupa
ções ainda têm os afazeres do coso, pre
parativos do ceio, etc... E não pára por aí!
No véspera de Natal o sexo desaparece

,

de vez, porque, não bastasse o cansaço
ainda tem os bebidinhos e aquela "leve"
ressaca. É mulherodo, peru nessas épo
cas, só no ceio de natal.

MONEY

TRALHAS
; Eu o-do-ro bugigangas. Todos, de
todos os tipos. Sobe quando você
pego o BR e avisto um sem número
de vendedores de redes, cadeiras,
banquetas, móveis exóticos, toalhas,
topetes, etc, etc...? Minha último
aquisição foi um puff, beeeem ama

relão e muito bocaninho. E o melhor
de comprar coin esses "paraíbas de
falo arrostado" é que o gente pe
chincho e eles atendem no maior
simpatia. Tudo gente boa.

BISCOITO DA SORTE

ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

Morechol Deodato, 739, 1010 04

,
., Defronte 00 coléqic B?-nl Jesus
�_;;'_ :�.4730550878·

"

"

�

'_"
-

'''e
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� 1'_"

blogdocorrnela cam br

.0 que pedi 00 Papai Noel:
A - Medidos 90 x 60 x 90 (íle prefer
ência no busto, cintura e quadril. � ,

não aleatoriamente distribuídos pelo
corpo) .

B - Coxos durinhos1 bumbum, seios e
o "tchauzinho" dos braços, idem.

C - Pílulas futuristas milagrosos
para: Cubelo cocheodo/longo/, cabelo
cacheado/curto, cabelo longo/liso,
cabelo longo/curto, dread look, rasto,
blockpowe[

D - Um nomoridwomonte/omigo/en
canodor!pintor/eletricisto/romôntico/
moreno-olto-bonito-e-sensuol.

. A resposta do bom velhinho: "Minha
filho. Atenderei o todos os seus pe
didos, desde que, quando encontra
res esse tal "nomorido" multiuso,
guorHe um exemplar só para mim.
Aguardo ansioso". Humpf! Frutinha
despeitado!

8Trilho Sonoro de hoje: Eu passei
muito tempo olhandominha língua no
espelho/E fazendo de tudo para poder
entendermelhor/Meu hálito embaçou
todo o vidrolEntõo eu desenhei um
rosto feliz e wAcho que o que estou
dizendo é que não há rozQo melhor!
Se livrqr do vaidade e apenas ir com o

ritniolE o que esperamos fozer/Nosso
.

nome é nosso virtude. {Tradução do
letra de Joson Mroz" I'm Yours'1.
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Turismo cai
no Estado
JARAGUÁ DO SUL

A crise econômica mun

dial e as tragédias provoca
das pelas fortes chuvas que
caíram sobre o Litoral e o

Norte prejudicaram o se

tor turístico do Estado. Em

Jaraguá do Sul, os cance

lamentos de pacotes foram

freqüentes nos últimos me

ses, em suma, por parte dos

viajantes vindos de outros

países.
Conforme a agente de

viagens Daniele Germano,
de cada dez clientes com

passeios já agendados, três
desistiram. Além disso, as

novas vendas também sofre
ram retração. "Não adianta
nem explicar que a maioria

das nossas praias não foi

atingida", ressalta. O maior

número de turistas sai da .

Alemanha e Suíça.
Paralelamente ao efeito

da catástrofe natural ainda

há a oscilação do mercado
financeiro. Ela influencia as

renúncias dos catarinenses

interessados em conhecer

cenários diferentes dos bra
sileiros. Segundo Daniele,
apenas empresários com

compromissos já programa
dos estão embarcando. Por

enquanto, os turistas que
sonham em passear pelos
Estados Unidos e Europa,
por exemplo, adiaram a de

colagem até que a economia

pare de sofrer tantas turbu

lências.
Abdicando dos roteiros

no exterior, a . população
tem escolhido trajetos na

cionais. Em Santa Catarina,
os prediletos são a capital,
Florianópolis, e a praia de

Bombinhas. Quem prefere
ir mais longe costuma se

lecionar o Nordeste. Ainda

não tão procurado, o Rio de

Janeiro vem atrás na prefe
rência. "Muitos não querem
a cidade porque têm receio

da violência, mas aos pou
cos a visão das pessoas
está mudando", esclarece a

agente.
Quem resolver viajar nas

próximas semanas é obri

gado a desembolsar uma

quantia razoável por qual
quer itinerário disponível.
As passagens aéreas e as

hospedagens estão de 30 a

40% mais caras em 200S.

Em compensação, a partir
de março os preços entram

em queda acentuada devido

à baixa temporada.

TRANSPORTE COLETIVO
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Como vai funcionqr a integração

Idosos testam bilhetagem
Carteira de gratuidade pode ser trocada por Cartão Sênior

em�arca� ..
em ",pis de um ônibus sem

pagôr pór duas passagens. O sistema

nã�;�ale poro �tomos 00 destiqô deAf
partido e terá limites de tempo con

forme o linho escolhido.,

de se tornar realidade. O novo

Terminal Urbano permanece

apenas na esfera dos projetos.
Nem mesmo a data de entrega

dos os móveis,

eqUi�entos
e

materiais para curati os que es

tavam no piso térreo cabaram

sendo inutilizados. s prejuí
zos somam cerca de $ 40 mil.
Para repor os itens estragados,
foi necessário contatar vários
fornecedores diferentes. Apesar
do regime de urgência, houve
atrasos na entrega.

Quem tinha consultas agen
dadas para o período no qual o
Parna permaneceu sem expe
diente deve aguardar o telefo
nema da Central de Regulação

JARAGUÁ DO SUL

A Viação Canarinho colo
cou em funcionamento mais

uma etapa da implantação da

bilhetagem eletrônica em Ja
raguá do Sul. O Cartão Sênior,
como é chamado, vale para

pessoas com mais de 60 anos

e substitui a carteira do idoso

utilizada até então. Ele come

çou a ser aceito pelos cobrados
.

dos ônibus no último sábado,
porém, a adesão ainda não é
massiva.

O aposentado Amadio Fon

toura, 74, por exemplo, não

aderiu à novidade. Ele diz que
continua apresentando a anti- v

ga passagem gratuita porque
só precisa do serviço da con

cessionária de vez em quando.
Conforme o gerente operacio
nal da empresa, Rubens Miss

feltd, a troca não é obrigatória.
No entanto, quem a fizer pode
ultrapassar a catraca e se sen- Validadores estão em fase de teste em parte dos ônibus que circulam dentro de Jaraguá do Sul

tar em qualquer banco dispo-
nível dos veículos em circula

ção. Com isso, a descida passa
a ser pela porta de trás.

O novo sistema do trans

porte coletivo jaraguaense co

meçou a vigorar no início des
te mês em fase de testes. Os

primeiros a utilizá-lo foram

os funcionários da Canarinho.
Na seqüência, após o público
da Terceira Idade, a vez é dos

estudantes e demais usuários

com direito à gratuidade. A
partir de 2009, a bilhetagem
também deve ser estendida a

A partir de 2009, quando o bilhe

tagem eletrônico entrar efetivamente ss

em funcionamento, ÓS passageiros do

Viqção cq.narinho vão ter �ireito ..� in

tegraçáo:/Na prático, o usuário poderá

atualizada foi anunciada por

enquanto. Há cerca de três me

ses, aPrefeituramultou a viação
em R$ 370 mil pelo descumpri
mento da principal cláusula do
documento. A obra deveria ter

sido entregue em 10 de setem

bro. Mas, até agora, nemmesmo

os primeiros pilares da constru
ção podem ser vistos. No local,
existem somente tapumes dete
riorados pelo tempo.

todos os passageiros.
Em contrapartida, outra me

lhoria exigida no contrato de
concessão não está nem perto KELLY ERDMANN

Pomo da Barra funciona normalmente
Posto estava fechado desde novembro por causa de prejuízos causados pela inundação

JARAGUÁ DO SUL

Depois de três semanas de

portas fechadas, o Pama do Bair

ro Barra do Rio Cerro voltou a

funcionar. Ontem foi o primeiro
.dia de atendimento normalizado
desde o dia 23 de novembro. Na

madrugada daquele domingo, as
chuvas intensas fizeram as águas
do Rio da Luz transbordar e inva
dir o prédio, construído nas pro
ximidades do leito, na Rua Padre
Albert Schneider.

De acordo com o secretário

Ferrazza: estragos somam R$ 40 mil de Saúde, Sérgio Ferrazza, to-

do município. Conforme Ferra

zza, a equipe vai programar no
vas datas e avisar os pacientes.
Durante as últimas semanas, os

casos de emergência foram -;en

caminhados a outros postos de

Jaraguá do Sul.
O atendimento aosmoradores

dos arredores do bairro acontece

entre as 7h e lsh. Ainda nesta

semana, o secretário pretende
divulgar a escala de trabalho da
Saúde na temporada de festas de
final de ano e férias coletivas dos
servidores públicos.
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, jORNAUSTA

Hobilid,ode tem nome
Todo mundo conhece o Falcão. Não é por aca

so que ele é omelhor do mundo. Embora não pre
cise de defensores, seu currículo já diz tudo, vou
usar este espaço para falar desse cara que conhe
ço há alguns anos. Com a bola nunca vi ninguém
igual, o instrumento redondo parece procurar os

pés do craque e ficar à sua inteira disposição.
Fora da quadra, muita polêmica foi criada

em torno dele, muitas desnecessárias, é preciso
dizer. A mídia procura algo para falar, seja bom
ou ruim. Falcão também vende jornal e aumen
ta audiência da televisão. O jogador já virou
urna marca.

Nesse falatório muitas injustiças foram feitas.

Quase ninguém sabe, mas o número um domun
do também é um cara super família, atencioso
com os fãs (ele passa horas dando autógrafos sem
sequer ensaiar uma cara feia), respeita a hierar

quia, treina sempre nos horários e é um homem de

negócios. Não bebe, não furna e não se envolve em
escândalos, corno acontece com muitos jogadores
famosos.

O jeito moleque é só urna das suas carac

terísticas. Ele é um craque, não sabe perder, o
que justifica e aumenta a sua sede por vitórias.
Fez pelo futsal o que ninguém sonhou fazer.
Chamou para a modalidade urna :mídia até então
desinteressada. Nas declarações ele abusa da iro
nia, mas se os adversários se estressam, seus fãs

aplaudem cada palavra. Deixem ele zoar em paz,
. faz parte do espetáculo. E c� entre nós, tem graça
ganhar do JEC sem tirar onda?

Ao ver o ballet desenvolvido pelo jogador
todos ficam boquiabertos; alguns morrem de
raiva, é verdade. Gritam horrores, xingam, mas
ele continua com a sua dança brasileira, com
gingado, com mágica, com arte e estilo refina
do. Quando Deus fez Falcão sabia que ali estava

_ um cara diferenciado, urn monstro do esporte,
um devorador de títulos e de recordes. Digam o

que quiserem, mas é impossível deixar de reco
nhecer o talento dele.

Lembro de uma partida aqui mesmo em [a
raguá, mas dessa vez Falcão vestia a camisa de
urna equipe paulista. Poucos segundos para o

final, urna falta. O treinador pediu uma jogada
ensaiada, o craque desobedeceu, o técnico sus

pirou e quando viu a bola já balançava a rede.
Não deu para chamar a atenção. E Falcão com

ar de brincadeira olhou para o cara e disse, 'se
eu erro essa hell'!

Não sei por que Alessandro é chamado assim,
mas urna pista é clara. Os falcões possuem o mais

apurado sentido visual dentre todos os animais,
podendo enxergar presas de dimensões modes
tas (corno roedores) a mais de um quilômetro e

meio de altura. Desta distância, os seres humanos
não seriam capazes de enxergar umamotocicleta.
Também é o mais veloz ser vivo do planeta, po
dendo alcançar 250 km/h. Está explicado.

Sai, sai da frente, sai porque o Falcão é cha-

pa quente.
-

• patipaulamoraes@hotmail.com

VARIEDADES---------

_Cine Shopping 1
• Madagascar 2 (Dub)
(14hl0, .J6h, 17h50, 19h40, 21MO -todos os dias)

-s�x,

Um robô
solitário

O filme te transporto poro uma galá
xia não muito distante dessa aventuro so

bre um robô chamado Wall-E. Depois de
milhares de anos solitários fazendo o' que
ele foi construído poro fazer, Wall-E en

contro uma novo razão poro viver quando
conhece uma robô chamado Eva.

Sofrimento por
amar demais

Quem disse que o amor é um senti
mento sempre construtivo? Neste livro, o

jornalista, atriz e apresentadora Marília
Gabriela revela o perfil de 13 mulheres
que sofrem de dependência afetiva por
amar demais. O livro tem prOjeto gráfico
diferenciado, que alia os textos do jor
nalista a um belo ensaio fatográfico do
catalão Jordi Burch.

------_-

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Wu traduz o frose paro Flor de Lys e diz que
essas informações sõo perigosas. Aurora diz o

Violante que Celeste roubou o pen drive e revela
todo o história sobre o objeto. Abigail se despe
de da"coso dos Fontonero. Luli diz poro Edilzo

que elo preciso lhe passar relatórios diários dos
atividades de Lívio no Rosa Graxo. Morolonis vê
Aloor com o relógio coro que ganhou de presen
te de Motilde. Celeste recebe um convite poro
trabalhar como modelo no Japão e fico indeciso
entre o carreira e seu casamento.

TRÊS IRMÃS
Alma exige que Golvão retire os acusações
contra Gregg, que diz que só fará se o médico
aceitar se casar com ele. Lulu abre o rofre e

Woldete pego uma posto. As duas quase são

pegos. Orlando, Natália, Alfredão, Neuzo, Pedro
Henrique e Luiz Roberto entram no mansão dos

Áquilo. Dora levo o esmeralda poro Lázaro ava

liar e descobre que o pedro foz porte de uma

jóia valioso. Woldete entrego os documentos o

Polidoro e Andrade. Suzana acompanho Alma õ

delegacia e assume o culpo poro livrar Gregg.

A FAVORITA
Lora pede explicações o Floro sobre os motivos

que levaram Holley o acusá-lo do morte do avô.
Dodi tento fugir de Manu levando os dólares,
mos desiste quando lê uma notícia sobre o mor

te de Gonçalo. Alicio sai do como. Irene sofre.
Irene convence Lora de que Floro deve ser re

presentante do .fomílio no empresa. Zé diz o 00-
notelo que o policio não encontrou Dodi. Pedro
informo o Zé que Lora está no coso dos pois de
Cossiono e que pode conversor com elo. Zé Bob
encontro Lora e revelo que Donotelo está vivo.

CHAMAS DA VIDA
Vivi diz poro Antônio e Pedro que decidiu fazer o
aborto. Arlete diz poro Carolina 'que não enten
de por que Tomas quis dar um golpe no família
dela. Carolina diz qu� foi traídlÍ por Tomás e

Pedro. Arlete diz que PedrO não a troiu e o que
Tomás fez é pior. Vilma tenta convencer Walter
de que o fábrica está uma bagunço. Carolina
entro no solo de Wolter e ignoro Vilma. Carolina
diz poro Wolter que Tomás assumiu que estava
interessado em se casar com elo poro vingar o

morte do pai dele.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
OS mutontes cercam os agentes do Depecom.
Ferraz ordeno que os agentes atirem contro
eles. Toni, Cláudio, Hiromi e Miguel ficam per
plexos com o massacre. Torso vê os dentes de
João e pergunto o que está acontecendo. San
dro aviso que João quer motor Batista. Torso
se teletronsporto. Ele surge por trás de Brom e

bote com um toco no cabeça dele. Torso diz poro
ninguém encostar em Sandro e seteletranspor
to. Ele volto e diz poro Joõo esquecer que ele
existe. Torso se teletronsporto com Bolisto.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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" DIVIRTA-SE

Preso
Um homem estava viajando e dirigin
do durante horas, quando resolveu
poror em um hotel poro descansar.
Pouco depois de ter entrodo no quar
to, ligo poro o recepção, em pânico: _

- Socorro, socorro! - gritou. - Es
tou preso no meu quarto!
- Mos, preso como? - pergunto o

recepcionista.
- Estou o ver três portos - explicou
o homem - uma é o do armário,
outro, o do bonheiró e o terceiro tem
uma cartela pendurado que diz: "Não
Incomode!", o que eu faço?

SUDOKU

MUNDO ARTISTICO

Patrícia Pillar jim Carrey
machucadocom seguranças

A atriz Patrício Pillar, que interpreto o

v.ilã Floro no novelo global A Favorito,
tem circulado com seguranças no

Rio de Janeiro. Mos ninguém sobe o

motivo. Elo estaria dando trabalho
nos gravações do novelo por ser
perfeccionisto demais. A atriz também
está evitando dor entrevistos. Elo
disse o uma assessoro que não podia
falar com jornalistas poro guardar o
voz poro o novelo.

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nóo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

o ator Jim Correy quebrou uma coste

Io, duronte os filmagens de suo novo

comédia Yes, Mon. Ele estava rodando
uma cena, 00 lodo de suo compo-

.

-

nheiro de elenco Molly Sims, quando
aconteceu o ocidente. Sims revelo
que Jim quebrou uma costela em

uma cena na qual os personagens se
batem, ele se entusiasmou demais e

caíram, foi quando quebrou a costela,
mas conseguiu terminar a cena.

PREVISÃO DOTEMPO' Fonte: Ciram/Epagri

o giro de um sistema de baixo pressão, no
mar, mantém a presença de muitas nuvens

e as condições de chuva em Santa Catarina.
Temperaturas mais baixas.

� Slll e Regiã�

QUARTA
MíN: 17 C
MÁX: 2rc

"',

Chuva com trovcadas

HOJE

MíN: ir-c
MÁX: 27.0 C
Chuva com trovoadas

lSI ÁRIES

4,,,. (20/3 a 20/4)
O encontro com

� l amigos está favo-
recido, pois você se

sente bem com o afeto que é tro
cado entre vocês. E um momento
fundamental para estar entre

pessoas. Todos os trabalhos e
.

associações em equipe estarão
favorecidos neste momento.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Viagens, passeios
e interesse por es

.

tudos favorecidos,
assim como negócios e parce
rias. Você estará mais disposto
a trocar idéias, pois estará mais
simpático. É um bom momento

poro aprimorar a comunicação e

expressão pessoal.

L� LEÃO

�� (22�1 o �2/�)
.: '}. Voce esta mais

� \",I.-. simpático e

disponível para
os relacionamentos, sejam eles
profissionais ou pessoais. O amor

e os relacionamentos tomam- .

se importantes. Você está mais
sensível às necessidades alheios e
valorizando mais suas opiniões.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Vale um maior
investimento em

.

sua imagem. Suo
reputação e imagem público
devem ser encarados como algo
de muita importância. A beleza
e o harmonia estarão presentes
em tudo o que fizer. bem como

suo capacidade de conciliação.

� '"
CÂNCER

�;._.;� �!�,6e:t:�:�
: ; bom momento

para viver o amor.
Assuntos esotéricos e ocultos
também chamarão suo atenção.
A fase favorece o resolução de
qualquer crise que posso estar
passando. Bom também poro
lidar com os negócios em geral.·

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você �ncontra mais
harmonia, amor
e afetividade em

seu ambiente de trabalho. O dia
o dia se torno mais leve e você
mais diplomata com os pessoas
que tem contato. O gosto e o

prazer pelo trabalho voltam o

fazer parte de seu dia.
.

NOVA CflESGENTE CHEIA MINGUANTE

QUINTA
MíN: 16° C
MÁX: 28° C r

Nublado com pancadas
de chuva

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você está irra
diando simpatia,
sensualidade e

charme. Aproveite para curtir
os prazeres e os coisas. boas. Se
for comprometido, seu relacio
namento ganhará novo injeção
de amor e sensualidade. A auto

confiança aumento nesta fase.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Seu desejo é mexer
no energia de sua

coso. Você quer tor
ná-Ia mais bonita e

agradável para curtir sua famOia.
Receber pessoas em coso e fazer
com que elos sintam-se à vontade
tem sido bom. Sua coso é o melhor
local para namorar.

SEXTA

MíN: 16Q C
MÁX: 28° C ' ,

Nublado com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
Estão favorecidos
as viagens, os
passeios e os es

tudos. É um bom momento paro

encontrar�m
irmãos e amigos

mais próxi os. Sua expressão
pessoal dev ser aprimorado, se
puder faço Iguns cursos volta
dos poro e se aprimoramento.

CAPRICÓRNIO
(22/12 0'20/1)

...t. ' Você está mais
sensível paro
perceber o valor

e o beleza das coisas. Novos
oportunidades de trabalho. Bom
momento poro investimentos e

compro e venda de bens. Cuida
do apenas por!! não exagerar
nos gostos com o prazer pessoal.

O CORREIO DO POVO mTERÇA·FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você anda meio
sensível demais.
Você tem necessi

dade de ser reconhecido, elogiado
e admirado. Abra seus olhos para
o que você tem de bom e curto o

si mesmo. É possível que conheço
alguém muito esPecial, pois você
está irradiando charme.

PEIXES

Ill. (19/2 a 19/3)
•• Você tem vontade
�� de se recolher e

ser mais discreto.
No trabalho encontrará cordiali
dade dos companheiros. Cuidado
apenas paro não se envolver
ou sentir atração por amores
proibidos, pois você está mais
voltado poro misterioso.

-
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Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

Dka32:
ASPIRí\�E Aspi�ÂR A
Aspirar, sem a pre os'

•

,. >h
P rçao a, significa Sorver abscX�plos; L orver.

Aspirou o suav� perfume d, asrosas'
Aspiramos o

'

;'.
ar puro e suave da manhã,

As i .

'

"
p ra-se po em certas estradas.

Aspirar com a p
. •

reposlçao a, significa desejar, pretender.

Um oferecimento:

Duas Rodas
·Industrial

Nova diretoria
A nova diretoria da Associação de Momdores da Ilha da Figueira foi eleita no último

final de semana. Cam chapa única, o president�,eleito é Mauro de Paula. Os trabalhos
começam a partir de janeiro de 2009. O presidente disse que vai dar continuidade aos pro
jetos já iniciados pela gestão anterior. Conforme Mauro, uma reunião deve ser realizada
para discutir as prioridades dos momdores e do bairro. Mas ele adianta qÚe dentre as

reivindicações estão: creche, área de lazer e uma pista de skate.

Programa
Vizinho Solidário
Amanhã o presidente da Associação

de Moradores Ponta Comprida, Ama
rildo Ochner, vai discutir a implantação
do Programa Vizinho Solidário, na loca
lidade de Ponta Comprida. A partir das
19h30, no Salão da Comunidade Santa
Cruz, no Bairro Ponta Comprida, a comu
nidade está convidada para participar da
discussão. O Comandante do 14° Bata
lhão da Polícia Militar de Jaraguá do Sul
também estará presente.

Benção
" .

ecumenlca
A última' reunião da Acijs-Apevi

aconteceu ontem. No encontro o padre
CarlosAlberto Rodrigues e o pastorWilliam
Bretzke realizamm uma benção ecumênica
de Advento. As duas entidades encerram as

atividades nesta sexta-feim (19). O retorno
está marcado pam o dia 5 de janeiro e as

plenárias voltam em fevereiro. Õ atendi
. mento externo acontece nos dias 22, 23, 29
e 30 de dezembro.lnformações pelo telefo
ne (47) 3275-7000.

EDITAL
Devido ao alagamento do Rio Jaraguá ocorrida no dia 22/11/2008, aproximadamente entre as

22:00hs e 23:00hs, na empresa BOGRANTEX INDÚSTRIA DO VESTUARIO LTDA, inscrita no CNPJ
n", 03.457.085/0001-20, sito na Rua Hannover, 225, Barra do rio cerro em Jaraguá do Sul/SC, houve
a danificação total ou parcial dos seguintes documentos conforme descrito abaixo e relacionados nos

boletins de ocorrência n' 40153,40331 e 40339:
- Formulários de notas fiscais n' 115.747 a 120.000
- Notas fiscais de compra de mercadoria referente ao perlodo de janeiro 2002 a novembro de 2008;
- Relatórios auxiliares contas a pagar referente ao período de janeiro 2002 a outubro 2008;
- Notas fiscais de venda de mercadoria serie 1, da numeração fiscal 11602 a 63251, referente ao perí-
odo janeiro 2002 a novembro 2008;
- Extratos e documentos bancários referente ao período de janeiro 2002 a outubro 2008;
- Relatórios para conciliação contábil/financeiro referente ao periodo de janeiro 2002 a outubro 2008;
- Despesas diversas e documentação de caixa referente ao periodo de janeiro 2002 a novembro 2008;
- Pastas com documentos d� representantes comerciais referente aos anos de 2000 a 2008;
- Material promocional (canetas, agendas, adesivos. calendários, catálogos).

,
- Envelopes: pequenos, médios e grandes - personalizados
- Etiquetas, Sacolas personalizadas, Caixas de papelão, Cola para fechamento de caixas, Fita para fecha
mento de caixas, 3 Mesas, 6 Portas, 14 Cadeiras, 1 Armário c/ estante, 1 Balança Filizola, 1 Bebedouro, 2
Coletores, 5 Estabilizad9res, 1 Computador, 2 Tapetes personalizados, 2 Capachos, 53.017 Peças acabadas
em malha, 5 Arcondicionados split, 1 Bomba pressurizadota, 1 Mota biz suzuki.

VITRINE----------

.l;

1&
1

.. ,.o GrlÍpó.§at���Teotro
tó"" 'irica'lRua Carlos s, no, Bairro São lois, ao ladp da escola
R PradhitaicWOs trabalhos expostos tram.�os próprips al.unos dP ..

'

.�u ats. Para os interessados em partiçipar dól'gFupo/as'info,mações
•

,devem se�>�dqu!�.id�s qtrqvés dos telefg;pes 327S-230?,. 9969r4�! 5;
com, Sandr9 ou na sede .do gropo Gats Mvenida'Mareçhal Deodoro,
nO lO�2, sa104, Jaraguq do Sul�,outambém por �:-mairg[upogats@
gmoil£com o�:site www;9fupogats.com'.br·'

"

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL

DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 134/2008

O SAMAE de Jaraguá do Sul (Se) comunica que está ad

quirindo da empresa Pedreira Rio Branco Ltda o material Brita

Graduada,
.

através de Dispensa de Licitação, ao valor de R$
11.400,00.

Fundamento Legal: inc. IV do Art. 24 da Lei 8.666/93.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047 2106-9100.

Luis Fernando Marcolla

Diretor Presidente

. Diretoria e voluntárias da Rede

POMERODE

26a Festa
Pomerana

A 26° Festa Pomerona está agen
dada para o mês de janeiro, de 2009.
Todos_já estão convidados para pres
tigiar o evento, que acontece do dta
16 a 25, no Parque de Eventos de Po
merode. Os interessados devem ligar
para o telefone (47) 3387-2627 ou

acessar o site www.festapomerana.
com.br.

CONQUISTA

Viacredi na
Ilha da Figueira
Os moradores do Bairro Ilha

da Figueira ganharam um posto de
atendimento da Viacredi. Na novo

unidade serviços como pagamentos
de contas de energia elétrica, água,
telefone, boletos vão podem ser re

alizados. Os clientes também terão
a chance de fazer investimentos, fi
naneiamentos, empréstimos e assim
se tornar sócio da Viacredi. Essa foi
uma reivindicação da comunidade
que reuniu 1600 assinaturas num

abaixo assinado. A unidade foi inau
gurada no dia 11 de dezembro e está
localizada antes de chegar ao Posto
Pérola. O horário de funcionamento
é das 9h às 16h.

LOTERIA

CONCURSO N° 1030

CONCURSO N° 717

PI'in�ein} Sorteio
05-13-21-

CONCURSO N° 1991

CONCORSO N° 04302

CONCURSO N° 888

04 - 09 - - 28 _:

-53 ::..

61 - - 68-
71 - 84 - 86 -: 98 - 00
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ESQUEÇAM
Olha aqui gente. Por motivos óbvios venho, encarecidamente, pedir: esque
çam tudo o que um dia eu possa ter escrito a respeito de Ana Maria Braga.
Especialmente se tenha dado margem a interpretações debochadas. E não se

fala mais nisso, ok! Pense na boca daquela apresentadora. Nem o Louro José
conseguiu lançar uma praga daquelas.

,

ANDRE CAVIGLIOLLI
Um grande aniversariante de hoje é o querido amigo André

Caviglioli, um jovem empresário de destaque. Ele vai come
morar a data com muito estilo, com amigos e familiares.
Felicidades!

RAIO DE SOL
Não é verdade? Quando a gente
compra um óculos esportivo, ficamos
mais. bonitos. O sol forte do verão e

os vestidos da estação levam todos
a compor um visual mais atual e le
vantar a auto-estima, enquanto "os
terríveis efeitos dos raios UVA e UVB
são minimizados. As Óticas Safira
e Paládio são a nossa referência
de qualidade quando precisamos
de um lugar de confiança. Marcas
autênticas, preços que surpreendem
aliados ao atendimento que a gente
sempre quis.

.

NAS RODAS
• A minha querida amiga Elaine Kuh
nen, festejou ontem ao lado do mari
dão Beta Kuhnen e a filha Júlio mais
um-ano de vida. Parabéns e que sejas
plenamente feliz.

• É o que se comenta nos salões mo

dernos da cidade: Uma profissionalli
beral que está quase desesperada para
casar, andou fazendo escândalo porque
o namorado deu ponto final no love.
Como a moça só pensa na dourodinha
da mão esquerda, o charmosão cansou

da pressão. Ela está destemperada. Só
tomando uma dose bem gelada da mi
nha Veuve Clicquot Brut.

• Cássio Padilha foi urna das aniver
sariantes mais festejadas de ontem.
Mil vivas.

• Este colunista , através da revista

Nossa, recebe homenagem em 6ua
ramirim, na ,próxima quinta-feira, da
Prefeitura municipal da cidade.

• Noely Lescovitz é um dos sorrisos
marcantes que desfila nas baladas da
moda, em Jaraguá.

• Por essas e outras, que Jaraguá é
View.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu amigo Tião
Sthaelin. Cabeleireiro de primeira,
ele lê todos os dias a coluna para
ficar super antenado nas melhores
notícias da urbe sorriso.

BUXIXO
Olha só.' Estão dizendo: o babado foi
fortíssimo, com tapas e puxões de co

belo entre duas jovens, ex amigas, que
brigaram feio essa semana. Dizem
ainda: as duas são casadas, mas uma

delas namorou quando solteira, o ma

rido da outra. E pintou clima de ciúme
nos dias de hoje... Buxixo ardido feito
"Pimenta do Quintal de Casa".

.'

Nanny
Oliveira

festejou
idade nova

no sábado,
dia 13

A bela modelo guaramirense Karine Hoffmann, desfilou nos dias
9 e 10 de dezembro, em São Paulo, na Casa de Criadores. Dia 18
ela retorno a "terrinha" para o Natal com o pai Abel Seroiska. Em
janeiro volta a SP para faze,r o evento de moda SPFW.

" Somos o que
fazemos, mas somos,
principalmente,

o que fazemos para

"mudar o que somos

EDUARDO GALEANO

TE CONTEI!
.. Cá entre nós: quando será

". afinal que Cubo vai dar calote no

Brasil? Não é justo isso ser'pri
vilégio de países como Equador,
Bolívia e Paraguai. Fidel já teria,
inclusive, chamado o Raul para
falar a respeito.

• O meu abraço de hoje cheio de .

energias positivos vai poro Zeneiw
do Coso Telles. Elo, certamente,"

�;,é uma dos leitoras mai.s assídu
A

os desta coluna. Valeu, vocêé
querida!

.No próximo quinto-feira
no Restaurante Represa, em
6uaramirim, tem jantar com de- .

gustação, promovido pelo amigo
Thiago Airoso Menezes.

•. O meu amigo Maize,
s repaginando todo oespa
'thoperia Aurora. O rapaz çstó
mandando ver.

.Hoje à noite o jornalista Jail�
son Angeli promove, no Karlache,
jogo de futebol de confraterniza
ção. Após o pelejo uma paleta n9
grelho pilotado pelo nosso mestre:
da cozinha Tato Branco.

Êxttflmamente atrasad�, mgs
istramos hoje com muito t

carinho o niver do senhora Hildá
6rützmacher Enke. Elo, que com

pletou dia 26 novembro ·89 anos,

� mãe de dois grandes amigos:
Ezio e Neri Enke. Parabéns poro
dono Hilda.

dI_Nunca se esqueço que atrás.
dos nuvens sempre existirá sol &;

&'1'

• Com esso, fui!

£)isque..antrega
327&;tt689
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Vice-campeã
As meninos do Malwee/Girolla/Kelme/Rest. Arweg/FME termina
ram em segundo lugar no Campeonato Catarinense de Futsal Sub-
17. No fim-de-semana, elos disputaram o returno do quadrangu-=
lar final, em Chapecó, e terminaram com sete pontos, contra 14
do campeão Brusque. Caçador ficou em terceiro (perdendo nos

gols sofridos poro os jaraguoenses) e o time do coso em quarto.
Um bom resultado poro estas meninos, que continuam se man

tendo entre os principais equipes de Santo Catarina. O que não é
fácil, já que nosso Estado é recheado de grandes equipes.

JASC
Depois de passado o susto do tragédia que abalou Santo Catarina e

fez com que os Jogos Abertos deste ano íessem cancelados, a CCO do
competição mandou ontem um e-moi! de agradecimento. As quatro
cidades (Indaial, Timbó, Pomerode e Rio dos Cedros) trabalharam muito
para fazer um evento inesquecível. Pela'movimentação e contato com o

imprensa, já seis meses antes do início, tinha-se a perspectiva que este
seria uma das melhores edições do evento_ Parabéns a quem dedicou ton-
to tempo e trabalho para que o Jasc co�tinue sendo grandioso.

.

FUTSAL
O presídente da Federação Catarinense de Futsal, João Carlos de Sou
za, deu uma entrevisto para a Rádio Jaraguá depois da decisão de sá
bado entre Malwee e Joinville. Segundo ele, o Ginásio Ivan Rodrigues
não está apto o receber jogos como o de sábado, por falta de seguran
ça. É que muitas garrafas de águo e copos de cerveja foram atirados
no quadra. E, na saída do jogo, qovamente Falcão foi agredido. Coisas
que só estragam a testa. Infelizmente.

ATÉ QUE ENFIM
Depois de muito tempo, problemas com mau tempo e atroso no re

cebimento de verbos, recebemos ontem o convite de inauguração do
pista sintética de atletismo. Será nesta quinta-feira (18/12) às 10 ho
ras do manhã. Já falamos bastante do importância desta obro poro
a modalidade e também para o município. Quem sabe, no ano que
vem, nosso cidade comece a receber grandes eventos de atletismo,
até, quem sabe, competições nacionais.

COMERCIÁRIOS
No domingo aconteceu o final dos 20 Jogos de Integração dos Co
merciários, promovido pelo Sesc e com patrocínio do COL. Foram 12
equipes e quem subiu no lugar mais alto do pódio foi a Studio fM/Re
ciclo Eventos, que venceu o Borracharia Senem nos pênaltis, depois
de empatar em 1x1 110 tempo normal. O time campeão levou ainda
o troféu de artilheiro (Roberto Stinghen .

com dez gols) e de goleiro
menos vazado (empatado como Strasbourg/Safóri com oito sofridos).

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------

Malwee treinou ontem no piso instalado pela CBFS na Arena Jaraguá e que ficará durante toda a Taça Brasil

Malwee busca mais
um hexacampeonato
Time está motivado com conquista estadual

SERViÇO

TAÇA BRASIL

JARAGUÁ DO SUL

Um time campeão é assim.
Mal dá tempo para comemorar
um título que já se inicia uma

nova competição. No sábado,
a Malwee comemorava o he
xacampeonato estadual de fut
sal. Mas ontem à tarde a con

versa era totalmente diferente.
É que a partir de hoje a Arena

Jaraguá será palco da 35a Taça
Brasil de Clubes, onde o time

jaraguaense busca o sexto títu
lo consecutivo. A estréia será
contra o Dal Molin, de Rondô
nia, hoje às ZOh30.

O técnico Fernando Ferretti
disse que é mais fácil estrear
numa competição depois de
um título. E acredita que a

Malwee caiu no grupo mais

equilibrado da Taça Brasil.
'

"Esperamos um adversário
que jogue fechado e treina
mos para tentar furar este blo
queio", comentou o treinador.
Outra coisa que poderia preo
cupar Ferretti é o fato do time
estar cansado, afinal estamos
no final da temporada.

"Nosso time estámuitobem

TABELA
DE JOGOS

O QUE: Taça Brasil de Futsal

QUANDO: De hoje até sábado

ONDE: Arena Jaraguá
VALOR: R$ 5 (superior) e R$ 10 (inferior) até a semi
final (preço promocional. sem meia-entrada, e que
dá direito a assistir aos quatro jogos do dia)
SÓCIO-TORCEDOR: Apresentar a carteirinha no dia
do evento. ANTECIPADOS: Posto Mime, Falcão Sports,

,

[mobiliária Girolia e Academia Villa.

Grupo A: São José (SP), Horizonte
«a Malwee (Se) e Dol Molin (RO)
Grupo B: Esmac (PA), Fesurv (GO),
Itabaiana (SE) e Joinville (Se)

• Terça·feira (16/12)
• 15h30 - Esmac x Fesurv
• 17h -Itabaiana x Joinville
• 18h30 - São José x Horizonte
• 20h30 - Malwee x Dal Molin

• Ouinta-feira (18/12)
• 12h15 - Joinville x Esmac (SporlV)
• 13h45 - Fesurv x Itabaiana
• 17h30 - Horizonte x Dal Molin
• 19h - Malwee x São José (SporlV)
• Sexto-feira (19/12)
• 15h30 -1° do Grupo A x 2° do Grupo B
• 17h - 1 ° do Grupo B x 20 do Grupo A

• Sábado (20/12)
• 12h-Rnal

• Ouarta-feira (17/12)
• 12h15 - Joinville x Fesurv (Spor1V)
• 13h45 - Esmac x Itabaiana
• 16h30 - Malwee x Horizonte ($porlV)
'. 18h - Dal Molin x São José

fisicamente e psicologicamen- ma do grupo. '� maioria das
te. Tivemos alguns intervalos nossas lesões são por trauma

importantes, que ajudou na e não musculares. Isso se.deve
recuperação e no nosso traba- ao trabalho dele (Ioão), que é
lho", afirmou, que aproveitou um grande profissional". Con
para elogiar o preparador físí- fira abaixo a tabela completa
co João Romano pela boa for- de jogos.
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o maior vencedor entre' os 'coroas'
Vitória, do Rio da Luz, conquistou no sábado o nono Campeonato Sênior
JARAGUÁ DO SUL

O maior vencedor da catego
ria sênior nas competições pro
movidas pela Liga [araguaense
de Futsal. Foi esse o título que o

Vitória ganhou, juntamente com

a conquista da edição 2008 do

Campeonato Jaraguaense Sênior.

Agora o auriverde do Rio da Luz
tem nove conquistas. A final de
sábado só confirmou a hegemo
nia do time entre os "coroas".
Eles venceram a Mecânica Taió/
Italy por 3x2, sagrando-se cam

peões no próprio estádio.
O time visitante buscou o em

pate duas vezes. Alaor mareou o

primeiro do Vitória, Adílsão em"

patou, Alaor colocou o time no

vàmente a frente no placar e Pere
to deixou 2x2. O gol da conquista
auriverde foi aos 11 minutos do

segundo tempo com Adenor.
O diretor de futebol do Vitó-

ria, Carlos Ricardo, disse que as

duas melhores equipes chegaram
à final e a disputa foi bastante

equilibrada do início ao fim. "O
time estava consciente da impor
tância do título, mas a Mecânica
Taió vendeu caro a derrota", de
clarou Ricardo.

Isidoro Krug, diretor de fute
bol da Mecânica Taió, também
ressaltou o equilíbrio, mas con

fessou que o Vitória foi superior
na briga pelo título. "Eles confir
maram o favoritismo. Nós não
nos achamos em campo. Mas te
mos boas expectativas para o ano
qu,e vem", afirmou Krug.

Quanto às premiações da

competição o goleiro Alan, do
time campeão, levou o troféu de

goleiro menos vazado. Adílsão,
Mecânica Taió, foi o artilheiro
com 12 gols e o Rio Molha levou
como equipe disciplina. Vitória ergueu pela nona vez a taça do Campeonato Jaraguaense Sênior ao vencer a Mecânica Taió por 3x2

"

c

,,{� ,

.," .

Cruz de Malta e XV de Outubro na finalMalwee sub-15 sai no frente
no quadrangular do Estadual
JARAGUÁ DO SUL

A equipe Malwee/CEJ;FME
de futsal sub-15 voltou de Floria

nópolis corn um bom resultado
no turno do quadrangular final
do Campeonato Catarinense da

categoria. Os garotos venceram

todos os três jogos e deram um:

passo importante na busca do
título. O returno acontece hoje
e amanhã, no Ginásio do Parque
Malwee, em Jaraguá do Sul.

O último título de jaragua
.

ensesno Estadual sub-15 foi em

RETURNO DO
QUADRANGULAR
FINAL SUB-15

PARQUE MAlWEE

HOJE
• 19h - Hering x AABB/Florianópolis
• 19h30 - Malwee/CEJ/FME x Apama

. AMANHÃ
• 9h30 - Apama x AABB
• 1 Oh - Malwee/CEJ/FME x Hering
• 18h.- Apama x Hering
• 18h30 - Malwee/CEJ/FME x AABB

Dia e local da final da PrimeiraDivisão será divulgado hoje pelaWaF
1999 e em 2007 eles foram vice- JARAGUÁ DO SUL'

campeões. Até agora os meninos Cruz de Malta e XV de
da Malwee fizeram 30 jogos, Outubro estão na final do
venceram 26, empataram e per- Campeonato Não-Profissio
deram em duas oportunidades, nal da Primeira Divisão. O
foram 121 gols, 32 sofridos. time cruzmaltino venceu o

Segundo o técnico Augusti- João Pessoa por 2xl e ficou
nho Ferrari, o time precisa ven- com a vaga. O XV venceu

cer a Apama de Blumenau no o Flamengo em casa pelo
primeiro confronto, que restará mesmo placar. O alvinegro
um empate para os outros dois do Bairro Rio da Luz tem no

jogos - conti:a Hering, também total oito títulos e é o elu
de Blumenau, ou AABB - para be em atividade com maior

conquistar o título do Estadual. número de conquistas - em-

patado com o extinto Bae

pendi. Os cruzmaltinos já
ergueram o troféu em 1983,
84,85,93,97,00,01 e 05.

Já o XV de Outubro, de
Indaial, estreou com tudo na

competição. A equipe con

vidada é jovem e superou o

tradicional Fiamengo. O XV

quer manter a regularida
de para levantar o caneco.

O· rubro-anil fez a melhor
campanha da primeira fase

por isso quer que a final

seja disputada em sua casa,

,§_ em Indaial. Devido aos corn

S promissos do XV a decisão
� da competição acontece em

Malwee/CEJ/FME está muito perto apenas um jogo ainda em

de conseguir o título do Estadual 2008.

Cruz de Malta (camisa escura) levou a melhor no jogo contra o João Pessoa
,

sa e o a e oco decisão
da PrilP.etrona. A previsão era que
as infdtmoçóes fossem divulgodos
ontem, mas a diretoria. do XV pediu
mais um dio" paro avalior' e entrar
em �m consenso com o liga. Segun-
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Crianças pedem, comércio agmdece
Novidades do ano são as coleções de dinossauros e a nova boneca Barbie

NATAL

JARAGUÁ DO SUL

A pequena Larissa Ribeiro, 7,
não esconde a alegria ao entrar

na loja de brinquedos e se depa
rar com o sonho de consumo que
a acompanha desde o aniversá
rio de seis anos. Sobre o patinete,

. ela passeia pelos corredores do
estabelecimento para tentar con
vencer a mãe. É este o principal
desejo natalino da menina, mas
ainda não sabe qual será a esco-·

lha do PapaiNoel em 2008 e, por
isso, a ansiedade prospera.

.

O segredo mantido pela fa
mília Ribeiro quanto ao próximo
passatempo da garota faz parte
da essência dó Natal, época na .

qual o comércio almeja fatu
ramentos extras. Segundo Fer
nanda Iructuoso, empresária do
ramo, os clientes costumam gas
tar cerca de R$ 50 em cada pre
sente adquirido. Na opinião dela

também, o ano deve fechar com
saldos positivos. "Talvez não seja
melhor, mas também não será

pior que 2007", resume.

Pré-Pago Plano 1

Aestimativa leva como base
a movimentação constante na

loja, em suma, nos dias ante

cessores à data. Quem planeja
deixar as compras para a pró
xima semana, por exemplo,
corre o risco de encontrar cor

redores tumultuados e menos

variedade de produtos dispo
níveis. Como na maioria dos
casos as crianças já avisaram

as preferências aos pais, sair
em busca delas com antece

dência significa menos chan
ces de não encontrá-las.

Conforme Fernanda, dessa

vez, as vendas indicam que dois
itens estão em alta entre os pe

quenos. No caso dos meninos, as

coleções de dinossauros repre
sentam grande parte dos pedi
dos. Para as meninas, no entanto,
a boneca Barbie continua sendo
a solicitação mais comum. Atrás

de ambos ainda vêm as peças da
marca HotWheels e aquelas co
loridas pela face da personagem
infantil Hello Kitty.

ESPECIAL----------

.(it TElTAOn w......
celulares

Teltron Celulares
Av.Mal. Deodoro da Fonseca, 739 s2 - Tel. 3371 9595

teltron@netuno.com.br

Av Getúlio Vargas, 268 s223/224 - Tel. 3275 1400 - Shopping Breithaupt
teltronshopping@netunq.com.br

L�rissa sonha em ganhar um patinete e espera que o Papai Noel a presenteie no próximo dia 25 com o brinquedo

Presentes só com certificação
Presentear uma criança é muito mais do que

simplesmente comprar brinquedos. Além de se

preocupar em acertar as preferências dos peque
nos, você ainda precisa ficar atento a algumas re

gras para garantir a segurança deles. Há 16 anos o

tema foi transformado em assunto sério. Em 1992, o
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Norma
lização e Qualidade Industrial) passou a controlar

a fabricação de itens especialmente desenvolvidos

ao divertimento infantil.
A certificação é obrigatória e demonstra que o

produto seguiu todos os princípios impostos pelo
órgão. Os brinquedos desprovidos da marca do .In
metro não foram testados e podem gerar riscos à

saúde demeninos emeninas. Em alguns casos eles

levam, inclusive, à morte, geralmente por causa de
intoxicações, alergias, perfurações e cortes.

Todos os anos, o Ipem (Instituto de Pesos e Me

didas) realizamilhões de forças-tarefas para fiscali
zar a produção brasileira. E, em caso de irregulari
dades, os itens são apreendidos.

Para saber se o material que está adquirindo
segue os preceitos básicos de segurança procure
os logotipos do Inmetro e do organismo certífíca-.
dor. Porém, a tarefa requer atenção redobrada, pois
existem etiquetas e rótulos falsificados por con

trabandistas em circulação no país. Vale lembrar

que materiais importados devem trazer as mesmas

informações exigidas aos nacionais, estando elas
também em língua portuguesa.
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Lojistas animados com as vendas
Comércio faz horário extra de expediente à espera dos consumidores

{

NATAL

JARAGUÁ DO SUL

O Natal é uma das datas
mais festejas por grande parte
população brasileira e, como

não poderia deixar de ser, alegra
também os comerciantes. Em

Jaraguá do Sul, as expectativas
são positivas e a CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas) almeja
até 10% a mais de vendas no

comparativo com 2007.

Segundo recente pesquisa
da Federação do Comércio, en
tre 800 entrevistados, a maio
ria (20%) afirmou que pretende
gastar até R$ 200 nas compras
de presentes natalinos. Na seqü
ência, outros 17,8% reservaram

uma fatiaumpoucomais extensa
do capital para este fini: R$ 300.

A estagiária Neli Habitzreu
ter, 30, não sabe ainda quanto
vai desembolsar, porém, tem

uma certeza. "Não quero extra

polar para não prejudicar o or

çamento de janeiro", afirma. Ao
todo, ela estima que vai presen-

tear cerca de dez pessoas neste
ano. E, como já é de costume,

pretende ir às compras apenas
nos últimos dias antes do Natal.

Já Régia Scheuer, 51, desis
tiu da maratona. Ao invés de
tentar adivinhar quais produtos
fazem a felicidade dos filhos,
resolveu dar dinheiro para eles.
"Assím compram aquilo que
preferem", explica. O mesmo

ela fez com um dos netos. Para

o outro, no entanto, foi às ruas
em busca do preserite ideal.

Conforme Marise de Loren

zo, proprietária de uma loja de

presentes, a maioria dos clien
tes procura itens que, custem
cerca de R$ 20. Dentro dessa

lista, ela sugere a compra de
kits de caipirinha, isopores
para bebidas' e material pró
prio à decoração de churras

queiras. Além disso, ainda
indica jogos de copos, xícaras

ornamentadas, frasqueiras e

enfeites em geral.

c a s a

GERALDO

tí

Leque de possibilidades para presentear os adultos é imenso. Consumidores adotam pesquisa para nóo errar

Para não decepcionar no Natal -

Você costuma ter bastante cuidado na escolha

de presentes e na programação da ceia de Natal,
mas, ainda assim, se depara com situações emba
raçosas? Tranqüilize-se, afinal, para todas elas há

uma forma de resolver sem sorrisos amarelados.

De acordo com especialistas em etiqueta, quan
do receber algum mimo do qual não gostou, a me
lhor alternativa é agradecer sem deixar transparecer
a opinião negativa. Caso sejam CDs, DVD e livros,
o presenteado pode dizer que já possui o produto e,

dessa maneira, tentar uma troca. O mesmo ocorre

com as roupas. Educadamente pergunte o nome da

loja e peça se existe a possibilidade de substituir

por outro tamanho, por exemplo.
Mas, se chegar a uma casa como convidado e

não ter em mãos presentes para todos, também re

laxe. As regras indicam que apenas os anfitriões e

as crianças precisam ser brindados.
Outra condição comum nessa época do ano é

receber de quem esqueceu ou jamais esperaria ga
nhar algum embrulho natalino. Quando isso acon
tecer, somente agradeça a lembrança e não prometa
entregar nada após a ceia porque não havia se lem
brado da pessoa nomomento das compras.

'

I
1

i

t
I
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SUSPEITA

Para administrar os re

cursos doados para Santa

Catarina, técnicos do TCE
SC (Tribunal de Contas Es
tadual de Santa Catarina)
deram início, ontem, a uma

série de reuniões com ges
tores públicos das regiões
para orientar sobre os pro
cedimentos legais a serem

adotados.

.

A iniciativa conta com o

apoio do MP (Ministério PÚ
blico do Estado), do TCU (Tri
bunal de Contas da União) e

da Controladoria Regional da
. União, que irão orientar os

prefeitos sobre como inves
tir os recursos arrecadados.
Também ontem, a equipe do
TCE reuniu-se com à Defe
sa Civil para verificar como

estão sendo administrados
os recursos das nove contas

bancárias do Fundo Estadu
al da Defesa Civil. O TCE e

o MP ficarão responsáveis
pela fiscalização dos recur

sos públicos depositados nas

contas bancárias e o TCU e a

Controladoria pelo controle
dos repasses federais.

As orientações serão dadas

paulatinamente nas sedes de
seis Secretarias de Estado de
Desenvolvimento Regional.
Representantes dos quatro
órgãos estiveram presentes
nas regiões da Grande Floria

nópolis e de Jaraguá do Sul,
reuniões com os gestores de

Brusque e Joinville na semana

anterior, e também em Itajaí e
Blumenau. Pelo tribunal, atu
arão oito auditores fiscais de
controle externo.

AGÊNCIA ESTADO

Estabilidade no e�prego
preocupa os empresários

O empresariado catarinense,
representado pelo Cofem (Conse
lho das Federações Empresariais
de Santa Catarina), vai iniciar na
próxima semana ummovimento

contra a aprovação do projeto de
lei 3829/97, que pretende proibir
a demissão do trabalhador cuja
esposa estiver grávida. A ava

liação dos líderes empresariais
que compõem a entidade é que
a medida tira competitividade
do setor produtivo brasileiro, ao

engessar ainda mais as relações
trabalhistas.

Para o presidente da Facisc,
Luiz Carlos FurtadoNeves, é hora
do empresariado se unir para que

este projeto não seja aprovado.
Segundo Luiz, a intenção é que
o bom trabalhador seja reconhe
cido pelo seu trabalho. 'Não que
remos que os maus empregados
sejam protegidos por leis'.

A Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania aprovou
no dia 4 de dezembro, em caráter

conclusivo, o Projeto de Lei (PL)
3829/97, do deputado Arlindo

Chinaglia (PT-SP), que proíbe a

dispensa arbitrária ou sem justa
causa, durante o período de 12

meses, do trabalhador cuja espo
sa ou companheira esteja grávi
da. Esse período será contado a

partir da concepção presumida.

SERViÇOAUTÔNOMO MUNICIPAL

DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - se

CANCELAMENTO DE PREGÃO
O Diretor Presidente do SAMAE, Sr. LUIS FERNANDO MARCOLLA,

faz saber e torna público, que o Pregão 122/2008 será cancelado e refeito

novo processo.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100.

Luis Fernando Marcolla

Diretor Presidente

SANTACATARINA--------

Além das doações de mantimentos a Defesa Civil abriu nove contas bancárias para doações em dinheiro

Redução de imposto reativa as vendas

Feirão em São Caetano registra aumento de cerca de 25% na procura

Modelos mais procurados são os veículos 1.0 com descontos de R$ 2 mil

li
�'I

SÃO PAULO
...

A redução temporária do
IPI (Imposto sobre Produtos In

dustrializados), anunciada pelo
governo na quinta-feira, levou o

consumidor novamente às con

cessionárias e reativou as vendas
no fim de semana. Segundo o

gerente-regional de Marketing e

Venda da General Motors, Rodri

go Rumi, o feirão da montadora
em São Caetano do Sul, registrou
aumento de cerca de 25% tan

to na procura por informações
como nas vendas, em relação
às últimas quatro semanas. "So

mente neste domingo, vendemos
o dobro de carros de ontem (sába- .

do)", afirmouRumi.
Já prevendo o retorno dos con

sumidores, ele disse que foram
chamados 100 funcionários amais

para atender o público, estimado
em 17 mil pessoas. Os modelos
mais procurados foram os veícu

los commotores 1.0. "Muitos con

sumidores vieram no sábado para
pesquisar e voltaram para fechar a

compra", garantiu.
Segundo Rumi, os mode

los 1.0 estão com descontos de

aproximadamente R$ 2 mil, em
relação aos cobrados antes da re

dução do IPI.

Tribunal de Contas controla doações
Instituição orienta sobre os procedimentos para administrar recursos
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SEM TRÉGUA

George W. Bush diz
continuaque guerra

,Jornalista atirou um sapato no presidente
BAGDÁ

Em visita surpresa a Bagdá,
o presidente americano Geor

ge W. Bush defendeu a inva
são ao país árabe e disse que
a guerra "ainda não acabou".
Há apenas 37 dias de entregar
,a Casa Branca ao presidente
eleito Barack Obama, o che
fe de Estado afirmou que "a

guerra foi difícil, mas neces

sária ,para proteger os EUA e

dar ao Iraque a esperança de
um futuro pacífico". Como em

ocasiões anteriores, protestos
não faltaram: durante a entre

vista coletiva, um jornalista
iraquiano atirou seus sapatos
contra Bush e o chamou de
"cachorro". O repórter foi ex
pulso do local e o presidente
americano, que desviou dos
objetos, brincou com o epi
sódio � voltou a responder as

questões dos repórteres.
Bush chegou ontem de

helicóptero no palácio presí
dencial para conversar com

o presidente Jalal Talabani e

seus dois vice-presidentes. O

primeiro-ministro iraquiano,
Nouri al-Maliki disse que seu

país está tendo progressos em

várias questões. Os dois líde
res participaram de uma ceri-.
mônia simbólica de assinatura
de um novo pacto de seguran
ça entre EUA e Iraque, que foi
definido pelo presidente ame

ricano como um acordo que

Em coletiva o presidente afirmou que a guerra foi difícil, mas necessória

trará "forte solidificação" para
o futuro de Bagdá.

Este acordo de segurança
bilateral estipula que as tropas
americanas deixem o Iraque
até o fim de 2011. O conse

lheiro nacional de segurança
de Bush, Stephen Hadley, dis
se que a viagem "mostra que
estamos caminhando para
uma relação diferente, com os

iraquianos corretamente exer-

cendo mais soberania e nós,
num papel cada vez mais su

bordinado". :
O secretário da Defesa ame

ricano, que visitou o Iraque
no sábado, também sem pré
vio aviso, disse às tropas dos
EUA que "as forças america
nas/ no Iraque entraram na

última etapa do compromís
so adquirido por Washington
a respeito do Iraque".

'Leis dificultam regularização de terras'
Governo diz que exigências impossibilitam outro quadro na Amazônia

O governo concluiu que o

grupo de leis e decretos que
regulamenta a questão fundi
ária na Amazônia tornou im

possível a regularização das
terras na região. A legislação é
tão confusa que a Lei 6.383/76
(das terras devolutas) condi
ciona a regularização de uma

área à ausência de problemas
em toda a gleba onde essa

propriedade está inserida. Ou

seja, dentro de um mesmo 10-

teamento, se o vizinho come

ter uma irregularidade,_o mo

rador ao lado não conseguirá
retificar a sua situação..

As exigências são muitas:
é necessário certificar toda a

gleba, levantando o histórico
dos remanescentes naturais
e georreferenciamento por
satélite com precisão de 50
centímetros. Exigiria, portan
to, um trabalho de campo in
viável. Nesse trabalho, se for

descoberto dentro da gleba
um morador que não tenha

respeitado a preservação de
80% da reserva florestal ou
não tenha tornado sua área

produtiva, após um ano ali,
nenhum loteamento do con

junto poderá sair da ilegali
dade. Nesse ritmo e cenário

jurídico, calcula-se que serão
necessários 1.372 anos para
que seja feita a varredura em

todo o Estado.

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

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

acham nesle Tabelionato para proteslo de Titulas contra:

MargotAdelia Grubba Lehmann, Oficia! faz saber Que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim fomeeidos aos
que sueresserque os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada reste Ofíoio para serem protestados contra os
responsáveis, após decorri_do o prazo de 03{três) dias úteis.

Protocolo: 94017 Sacado: SIMEAO MAGAZINE LTDA CNPJ: 31,048,3661000
Cedente: KAELLY INDUSTRIA TEJ(TlL LTDAME CNPJ: 73.284,325/000

����������������O Espécie: Duplicata deri:t�d�e�ci:�r�:Pio);��k��OValor: 286,51

Protocolo: 94018 Sacado: CLAUDIA GUIMARAES RAELLY CPF: 041,658,837-94
Cedente: KAELLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME CNPJ: 73.284,3251000

�:�����i:�APTI��to Espécie: Duplicata deri��d�e�ci�:���:Pi�/\n1�k'683° Valor: 362.34 .�.-

Protocolo094027 -Sacado: LORIVAL ONOSSIO DELALIBERA CPF: 554,840,269-20
Cedente: POSTO MIME LTDA GNPJ: 83,488,8821000

�:��������6 Espécie: Duplicata d5:��:n��:�; rsí1���r'Valor: 357,06
Protocolo: 94028 Sacado: eODEJAS CIA DES,DE JGUA DO SUL CNPJ: 00,513.2081000
Cedente: POSTO MIME LTDA eNPJ: 83.486,682/000

·�����������Õ Espécie: Duplicata db��ne::���?�i ��i�õ3roValor: 163,84
Protocolo: 94101 Sacado: TRADE MACHINE COMERCIO E IMPOR CNPJ: 09,359.234/000
Cedente: ESTAMPANORTE INDUSTRIAE COMERCIO BEAR CNPJ: 01.479,137/000

�:��������k:ó�ico Espé?e: Duplicata de 6:����e����1���� Valor: 2.537,50

Protocolo: 94188 Sacado:ADEMAR COELHO FACCAO ME CNPJ: 09,633,0291000
Cedente: TROPICAL REPRESENTACAO LTDA CNPJ: 05,246,5551000

�:�I�����-g��co Espécie: Duplicata de ��r�e�d�;�:����1�1s° Valor: 300,00

,;
"; !

+,

,;
Protocolo: 94201 Sacado: ELelO R KALESKI CPF: 003,802,579-55
Cedente: JOY FOMENTO MERCANTILlTDA CNPJ: 06,844.589/000

��:������'Ei�?fi��gg1 Espécie: Duplicata db��n�:n��r:�; �J1����rta!or: 897,65
Proícccb: 94231 Sacado: AllSON FURTADO CNPJ: 01,470,374/000
Cedenle: CIPLA IND DE MATS DE CONSTR SA CNPJ: 84,683,5151004

�:�I�������s:gg1601 Espécie: DUPlicataO�taVv��ci!���I�it;1íiogi3��or: 423,04
Protocolo: 94240 Sacado: PAULO SERGIO RONCHI CPF: 646,461 ,499-15
Cedente:AGENeIAeOSMOS DE VIAGENS LTOA < CNPJ: 76,366,6731000

�:�����j:����bt03 Espécie: Duplicata g::�:����t�;S15mC:i&8r IV���63,76
Protocolo: 94242 Sacado: ADEMAR COELHO FACCAO ME eNPJ: 09,633,029iOOO
Cedenle: TROPICAL REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 05,246,555/000

��:����í:��i5�sco Espéde: Duplicata de vt5�\�av������\g��i1f1f�ggg Valor: 68,50

Protocolo; 94243 Sacado: K & B LAJES PRE MOLDADAS LTDA EPP CNPJ: 15,365.205/000
Cedente: MACCAFERRI DO BRASILLTDA CNPJ: 43,876,960/000
Número do Titulo: 014546/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por lnõicaçâo
Apresentante: BR�ESCO Data Vencimento; 17/11/2008 Valor: 1.239,65

Protocolo: 94304 Sacado: COMERCIO E CONFECCOES AMa lTDAME GNPJ: 04,957,3901000
Cedente: JOMETAL DISTRIBUIDORA DEALUMINIO FERRO E ACESCNPJ: 04.299.6141000
Número do Título: 9313 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçâo
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento: 22/11/2008 Va!or: 148,80

Protocolo; 94314 Sacado: ISADOR� PRATES COSTA CPF: 060,446,879-29
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU GNPJ: 82.662,9581000
Número do Titulo: 2984121 Espécie: Dupücata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRAS!L SA Data Vencimento: 15/1112008 Valor: 471,73

Protocolo: 94492 Sacado: SERGIO ANTONIO VARNIER CPF: 173,110,135-00
Cedente: JAVELJARAGUA VEiCULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79,50'1.8€21000

������1�ri��tud�Jdb65�tR}�,�êS!: Duplicatade veb::�t;:����;I��}���g08 Vaiar: 100,06

,_í

Prolocolo: 94517 Sacado: TARCILLA MARTINS DOS SANTOS CPF: 081.738,469,36
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82,662,958/000

�����g��i:t���3gg2g�8BR��t�Ã: Duplicata de Veng:t�0��c��fn��:1�f1��g08 Valor: 689,23

Protocolo. 94619 Sacado: JOHN LENON PETRI ME CNPJ: 10,297,800/000
Cedente: HYGIE SYSTEMS COML E DIST LTDA CNPJ: 01.517,6231000
Número do Título: 264919 Espécie: Duplicata de Venda Mercanííl por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vencimento: 20110/2008 Valer: 686,16

Prolocoo: 94813 Sacado: ADEMAR COELHO FACCAO ME CNPJ: 09,633,029/000
Cedente: TROPICAL REPRESENTACOES LTOA CNPJ: 05,246,555/000
Número do Titulo: 472001 Espécie: Duplicata de Venda Mer<.:antil por lndicaçáo
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 1511112008 Valor: 142,50

Protocolo: 94834 Sacado: JOSE FRANCO DASILVA CPF: 466,312.83949
Cedente: GERSON SERVICOS ELETRONICOS LTOA ME CNPJ: 05,979,9931000
Número do Titulo: 22008 Espécie: Duplicata de Venda Mercanül por Indicação .

Apresentante: CAIXA ECONOM!CA FEDERAL Data Vencimento: 20/11/2008 Valor: 200,00

Protocolo: 94906 Sacado: MAT ELECTRA COM DE MAT ELETRICOS LTDA CNPJ: 09,383.051/000
Cedente: CONCRETAL LAURINDO IND E COM DE ART DE C CNPJ: 81.516,3531000

�:�����i:tud�I��CONÕWcÃe����íi:� de Venda Meõ:�U������j��/11í�008 Valor. 880,00

Protocolo: 94966 Sacado; METALURGICAJARAGUAENSE CNPJ: 09,491,633/000
Cedenle: METAlURGICA BLUMENAUENSE LTOA CNPJ: 82,639.4361000

�:�I���:����Õ1DO B=S�UPllcata de Vend��:���:'�I�d�'i\J8t'2008 Valor: 700,00

Protocolo: 95019 Sacado: IZOlDI MUNCH DE OLIVEIRA SANTOS CPF: 828,102,499·20
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C,F.!, CNPJ: 01,149,953/000

��������[R�����M�t�gv'lJ'g�2�o;��£��s Data Vencimenln 21/02/2006 Valor 1.433,45

Protocolo: 95039 Sacado: JUCELIS REPRESENTACOES E COMER CNPJ: 00,068,59mOO
Cedenle: PADARIA E CONFEITARIABISCOITAM LTDA CNPJ: 74,442,005/000
Número do Titulo: 028527/08 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10/1012006 Valor: 803,95
�----------------------------

Protocolo: 95040 Sacado: JUCELIS REPRESENTACOES E COMER CNPJ: 00,068,597/000
Cedente: PADARIA E CONFEITARIABISCOITAM LTOA CNPJ: 74.442,005/000

�����t���itU��m3�8 Espécie Duplicata d�ay:����:�tiWt\mg�O�çã�alor 1.146,45

Protocolo: 95041 Sacado: JUCELIS REPRESENTACOES E COMER CNPJ: 00,068,5971000
Cedente: PADARIA E CONFEITARIA BISCOITAM LTDA CNPJ: 74,442,0051000
Número do THulo: 028773Jú8 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçâo
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 1211112008 Valor: 1,146,45
--------- ---------_._-----

Protocole: 95042 Sacado: JUCELIS R PRESENTACOES E COMER CNPJ: 00,068,597/000
Cedente: PADARIA E CONFEITARIA BIS DITAM lTOA CNPJ: 74,442,0051000
Número do Titulo: 028773/08 Espécie: D acata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 05/11i2008 Valor: 1, t46,45
--------------+--------

'Protocolo: 95043 Sacado: JUCELIS REP ESENTACOES E COMER CNPJ: 00,068 5971000
Cedente: PADARIA E CONFEITARIA BISC ITAM LTDA CNPJ: 74.442,005/000
Número do Título: 028773108 Espécie: D pncata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentanle: BRADESCO Date Vendmento:'19/1112008 Valor: 1.146,45

Protocole: 95057 Sacado: COM ARTE COMERCtO DE MATERIALARTE LTOA CNPJ: 65,Zn.105J000'
Cedente: EMBAVIDRO EMBALAGENS LTDA CNP!: 71,526,768i000
Número do Titulo: 062954 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO üetevencmerâo: 20/11/2008 Va.lor; 486,12

,/

ProtoCOlO: 95167 Sacado: MARCIA GANDRA CPF: 936.078,149-53
Cedente: COM VAR DE COSMETleOS FACE CORPO LTDA 8NPJ: 07,221 ,619/000
Número do Titulo: 189.12088 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! ror Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Daia Venc,mento: 24!H/2008 Valor.121,65

Protocolo; 95192 Sacado: NOEll ALVES ME CNPJ: OQ,168.2331000
Cedente:AlLMON INDUSTRIAE COMERCIO DE CONFECCOE
Número do Titulo: 1309/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCO SANTANDER SA Dala vencmento: 22111/2008 Valor: 549.58

Pro1ocOIO: 95t93 Sacado: NCELI ALVES ME CNPJ: 00,168,2331,00
Cedente: ALLMON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE

��������í:�À:N�g9k�NTÃ����:s�upjjcata de Venda�!�����Fm���i�2��/2008 Valor: 549,58

E. como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida lnãmacao, faz por intermedio do presente
Edital, para que os mesmos comparecem neste-Iabelioriàto 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 {lao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da-lei, eíc.z

. Jaragua do Sul, 16 de Dezembro de 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fme-:-�=--ER�'::'__A�=--E�:C:_:_A.=16I::::_::D?-D�---'E�-BR�---,2-�-�B-------� PUBLICIDADE ----------------

PARAR O (PI

Olfliiiíí��.'lJGlGi�;��kemesfo.e. ����I�IIUl�I!lil-��I(m1)���u. Caraguá Auto Elite
�It�&- GropAuftdUt�4Ul�.aedn,m�. �.__ ,: 47 3274 6000 Uma relação de confíonçc •

• <:' Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




