
Moradores do Jaraguazinho
querem suas casas liberadas
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Droga sai da lagoa
de Bo'rra Velha
Começou ontem a desmontagem e retirada d

I

equipamento destruido pela ação da ferruge ,
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Guaramirim terá
Previdência Social
Previsão para inauguração do prédio
é setembro, segundo disse ontem o

prefeito Nilson Bylaadrt (PMDB).
Pújioo 1

Deinfra levanta os

prejuízos no Vale
Reunião com prefeitos da região foi
ontem à tarde na Sewcretaria de
Desenvolvimento Regional

PógilHl 6

Pesquisa realizada pela Universidade
da Califórnia em Riv.erside sugere que
pessoas organizadas e disciplinadas
tende'm a viver até quatrQ anos mais
do que as mais impulsivas. Os cien
tistas avaliam que traços psicológicos
são tão importantes como fatores
médicos e sociais na saúde. "Pessoas
mais conscienciosas têm melhores
hábitos em releção a sua saúde, se
arriscam menos, e tendem a ter em

pregos e casamentos mais estáveis",
disse o pSicólogo Howard Friedman,
um dos autores do estudo.

Fonte: BBC Brasil
.
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Mais de 400 mil armas sem registro foram .

recadastradas pelo Polícia Federal em 2008
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Operação portuária de Itajaí vai para a

iniciativa privada até o ano de 2010.
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EDITORIAL

Prova dos.,nove �,

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

o ócio criativo
Com mais um ano inteiro pela frente (sempre es

perando que 2009 seja muito melhor do que 2008),
e lamentavelmente começando com notícias tristes

(confronto entre Israel e Faixa de Gaza, enchente no

Sul do Estado e outras), inicio este ano ouvindo al
gumas coisas que não desejaria: os feriados em 2009

cairão, em grande parte; dueante a semana, e não nos
finais-de-semana. Mas a culpa não é desta notícia em
si, mas sim o fato de o brasileiro comemorá-la, como
se ela fosse benéfica ao cidadão. Mas não é. Já expli-
co o porquê, leitor.

.

Os investidores estrangeiros, ao injetarem divi
sas em nossa economia, não o fazem aleatoriamente,
mas sim eles se utilizam de critérios para tal. E um

destes critérios é a quantidade de feriados existentes
em nosso País. Atualmente, são feriados nacionais,
segundo a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)
os diás: 1° de janeiro, 21 de abril, 1° de maio, 7 de se

tembro, 12 de outubro, sendo que é feriado nacional
também o dia em que se realizarem eleições gerais
em todo o País. Há também os feriados religiosos, \

que são os dias de guarda, e estes não podem ser su

periores a quatro.
Caro leitor, já vivemos às sombras com uma crise

financeira internacional, que bate à porta do nosso

País, com demissões em massa ocorrendo em inú
meras indústrias da nossa região no final do ano

que se passou (sem contar os prejuízos ambientais
e econômicos causados pela' histórica enchente de
novembro) e será que vale a pena comemorar uma

notícia destas?
'

A solução da pobreza não está no assístencialís
mo, e sim no trabalho, pois é só e unicamente com.
este que se consegue gerar e distribuir riquezas em

um País, e não estou querendo dizer com issó, leitor,
que se devem abolir todos os feriados existentes, o
que eu me refiro é a forma como se lida com os feria
dos, que devem ser um momento para melhorarmos
a nossa qualidade de vida, e não um momento de.
comemoração ao-ócio. Pensemos um pouco mais a.

esse respeito e um feliz 2009 a todos!
.

CLÁUDIO SCHMITT, AI.iXIUtÜ, ADMiMSTRATWi).

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

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

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

* telefone (* não serão publicados).

Banco não pode reter salário de correntista para soldar empréstimo

THIAGO MARKIEWICZ,
OEPARTAMENTO CíVEL
E EMPRESARIAL DA
CASSUU ADVOGADOS

o desconto do valor devido em sua conta

corrente e, como não encontrou saldo sufi
ciente, passou a reter o valor integral de sua
aposentadoria para o pagamento de vários

empréstimos contratados junto à instítuí-.

çâo bancária.
O correntista ingressou na Justiça re

querendo a restituição integral dos salários
retidos e indenização por danos morais. Se
gundo a relatora,ministraNancyAndrighi,
em situações' análogas, o STJ considerou

que o devedor, ao ter seu salário irregular
mente excutido, de forma extrajudicial, tão.
logo depositado em sua conta-corrente, faz

jus à reparação dos danos morais sofridos.
Citando precedentes da Corte, reiterou,
ainda que expressamente ajustada, a reten
ção integral do salário do correntista com o

propósito de honrar débito deste com a ins-

tituição bancária enseja a reparação moral.
A ministra também destacou, em seu

"voto, que a apropriação integral do salário
coloca em xeque a sobrevivência do deve
dor e que suá aceitação significa admitir

que o credor tem direito a retirar do deve
dor, impunemente, os meios necessários ª
sua sobrevivência e de seus familiares, su
jeitando-os à condição indigna de vida.

Sustentou, ainda, qúe desconto em fo
lha de pagamento é diferente de desconto
em conta-corrente, tanto é que, no caso

de contrato de empréstimo consignado,
a Cláusula de desconto em folha de paga
mento é válida dentro de limites certos e

em conformidade com a legislação especi
fica, porque o tomador do empréstimo se

beneficia de condições vantajosas, como
juros reduzidos e prazos mais longos

O Banco do Brasil foi condenado a resti-
.

tuír, com juros e correção monetária, os sa

lários indevidamente descontados da con
ta-corrente de um cliente para pagamento
de empréstimos e pagar-lhe indenização
por danos morais no valor de R$ 5 mil. A
decisão, unânime, é da Terceira Turma do

Superior Tribunal de Justiça.
O cliente aguardava sua restituição do

imposto de renda para saldar empréstimo
referente à antecipação desse valor. Venci
do aprazo do pagamento, o banco realizou
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FALA Aí!

" O vereador
precisa estar
nos bairros."

JUSTINO DA LUZ (PU, VEREADOR,
defendendo a presença constante

dos vereadores nas regiões periféricos
de Jaraguó.

" Eu acho um

absurdo. "
GORETH UNS, 28,

surpreendida com o aumento

dos passagens do transporte
urbano decretado pelo ex-prefeito

Moacir Bertoldi (PMDB).

"Nõo merecia
morrer assim.",

JOSÉ ALVES DA SILVA, 41,
PEDREIRO,

um dos primeiros ã sõcorrer
Luciano Marinho de Melo, morto a

facadas no sábado.

Até quando?
O público usuário e, no caso, o maior interessado nunca teve acesso direto às
tratativas entre o governo do ex-prefeito Moacir Bertoldi (PMDB) e a Viação
Canarinho sobre as responsabilidades de ambos os lados quanto a anuncia
da passagem única e as obras de construção do novo terminal central. O que
se ficou sabendo sobre datas aprazadas em contrato firmado entre as partes
por conta da renovação da concessão por mais dez anos sem licitação, ou
seja, sem concorrência de outras empresas, decorreu de acirrados debates
trovados no Câmara de Vereadores nos últimos dois 'Ono's. E não é, com certe-

'

zo, toda o verdade, o:que exige um nO�o posicionamento para cobrar o quem
de direito: Agora já ,s�sobe também' que o sistema de bilhetogem eletrônico
testado pelo empresa recuou e nõo télli dotei paro ser implontodo_ Por conse
qüência, quaisquer outros benefícii)s� também nõo. Afinal, vale mais uma lei
vigente, aprovado pelo Câmara e sancionado pelo Executjvo ou' os repetidos
arg�mentos de quem, por alguma razão, não cumpre a sua parte?

TITULAR
Jorge Boeiro (PT) assumiu ontem,
em Brasília, o mandato de deputado
federal na condição de titular da ca

deira, substituindo Carlito Merss (PT),
agora prefeito de Joinville. Boeirtl é
gaúcho de Vacaria, onde nasceu em

novembro de 1955. Engenhe.iro mecê
nico por formação, exerceu mandato
na Câmara dos Deputados entre 2003
e 2006, ano em que nõo conseguiu
a reeleição. De Jaraguá do Sul levou
exatos 13 votos, por coincidência o

mesmo número do seu partido.

CÂMARA 1
Prestdente da Câmara de Jaroguá, Jean
leutprecht (PC do B), admite retomar
o antigo horário dos sessões do legis
lativo, às 19 horas. Por entender que
três do tarde não motivo os cidadãos a

acompanhar os trabalhos do legislati
vo em plenário. A depender da maioria

o dos eleitores, nem com café colonial
ou jantar por conto do Caso. Conseqü
ência do descrédito pela postura dúbia
da maioria 00 longo dos anos.

CÂMARA2
O horário da tarde foi implantado pela
ex-vereadora Maristela Menel (PT do
B) 'quando presidia o legislativo no

ano passado. Com a justificativo de
que à noite o público habitual era,
costumeiramente, bastante reduzido.
Salvo erro de análise, não se trata
exatamente de horário adequado e,
sim, de se recuperar d alguma forma
a imagem do parlamento municipal.
Feito isso teremos casa cheia, sempre.•

o CORREIO DO POVO lOQUARTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2009

..Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� o CORREIO DO POVO
lIi.II QUARTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2009

A TOQUE DE CAIXA

POLíTICA

Ex-�prefeito compro
R$ 650 mil do Lego
Secretário questiona necessidade do material
JARAGUÁ DO SUL

Aseis dias de entregar o gover
no, o ex-prefeito Moacir Bertoldi
(pMDB) adquiriu para o municí

pio R$ 653.141,00 em kits para
educação tecnológica da marca

Lego. A infromação apurada pelo
O Correio foi confirmada ontem

pelo secretário de Educação e

Cultura da nova administração,
r

Silvio Celeste Barg.
A compra foi feita em nome

da Edacom Tecnologia em Siste
mas de Informática, de São Cae
tano do Sul (SP), e que, segundo
consta do site da empresa, atua
como representante exclusiva no
Brasil da Lego Education, nome
que levam os kits educacionais.
A nota da empresa foi emitida
em 26 de dezembro e a entrega
ocorreu no últimodia do ano. ,O
termo de recebimento foi assina
do pelo então secretário Anésio
Alexandre em 31 de dezembro.

O material didático foi adqui
rido com recursos do Fundeb,
que destina verbas federais
somente para a educação. A
autorização foi dada pela Câ
mara no mês passado. Se os

recursos não fossem aplicados
até o final do ano, retornariam

para os cofres da União.

"Prioridades
eram outras"

"O material é bom. A única
coisa que se questiona é se isto
era prioridade", declarou Silvio
Celeste. Para a Coordenadora

I

de Programas e Projetos, Cé
lia Engelmann, não é. "Hoje a

prioridade em Jaraguá do Sul
-

é aumentar as salas de aula e a

construção de novas escolas", Celeste: "Nãq questiono a qualidade do material, mas se era prioritário"
destacou, citando tambérri entre
as necessidades novos mobiliá
rios, laboratórios, e até equipa
mentos básicos como.aparelhos
de fax e impressoras para as es

colas. "E filmadoras. A própria
secretaria não tem uma digital.
Também precisamos de máqui
nas para a_earte administrativa,
operacional", elencou.

CAROLINA TOMASELLI

'" ",.

Kits serão usados nas turmas
do sexto ao nono ano da rede

"Vamos' utilizar da melhor
maneira possível, porque ago-.
ra já está comprado". Foi o que
declarou secretário Silvio Ce
leste, questionado sobre a des
tinação do material, guardado
no depósito

_

da Secretaria de
Educação. Os kits, que traba
lham a robótica, serão utiliza
dos pelas turmas do sexto ao

nono ano das escolas da rede
municipal de ensino. E serão

integrados na grade curricular,
envolvendo disciplinas como

física, matemática e ciências.
"É um brinquedo, e jun

to vem
- uma mídia, onde os

alunos podem trabalhar pro
gramas pelo computador,
inclusive temas específicos,
como o trânsito", explicou a

coordenadora de Programas e

Projetos da Secretaria, Célia

Engelmann, especialista em

informática aplicada à Educa

ção, acrescentando que a pro
cedência do material é "indis
cutível".

interinamente para Reinke,
até a data da eleição, que deve
ocorrer em fevereiro. Nos úl
timos anos, os presidentes fo
ram eleitos por aclamação.

Na Fecam, os prefeitos elei
tos nos municípios que com

põem os Conselhos Executivo
e Fiscal passam a assumir pro
visoriamente os cargos. Reinke
fará nos próximos dias a con

vocação dos 293 prefeitos
para participarem da assem

bléia, que escolherá o novo

presidente da federação para
o mandato de um ano.

A mudança também ocorre

na presidência e nos conselhos
da Escola de Gestão Pública

Municipal e do Consórcio de
Gestão Pública Municipal.

Os 419 volumes estão guardados no depósito do Secretario do "Educação

Prefeito de Massaranduba
assume Fecam e Amvali

O prefeito de Massaran
duba, Mário Fernando Reinke
(PSDB), assume a presidência
da Fecam ,-(Federação Catari-

� nense dos Municípios) até o

� próximo dia 29, data da as

i sembléia geral ordinária de
z; eleição e posse dos Conselhos
Executivo e Fiscal. Reinke
substitui Dávio Leu (DEM), de
quem era vice e que encerrou

o mandato em 31 de dezem
bro. A alteração é determinada

pelo estatuto social da Fecam,
/

que também se estende aos

demais cargos dos Conselhos.
A mesma situação ocorre

na Arnvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu), até então com Dávio
Leu na presidência, que passa
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Dúvidas imped�m liberação de casas
Situaçãodo bairro Jaraguazinho ainda é uma icógnita para os engenheiros
JARAGUÁ DO SUL

Incerteza. Esta é a sensação
mais comum entre quem ainda
vive os prejuízos provocados
pelas chuvas intensas que caí
ram sobre a região nos meses de
novembro e dezembro de 2008.
Ao contrário do que pode pa
recer e apesar do sol e do calor
presentes em Jaraguá do Sul.,a
enchente continua influencian
do a realidade de centenas de
pessoas espalhadas na cidade.

No Jaraguazinho, por exem

plo, 14 fanúlias permanecem
com as casas completamente in
terditadas. Ontem, uma equipe
da Prefeitura procurou a locali
dade para conferir a situação de
perto. Logo na chegada, os se

cretários de Obras e Desenvolvi-.
menta Econômico e Reconstru

ção, Valdir Bordin e Ingo Robl,
respectivamente, foram cercados
pelos moradores. Todos queriam
autorização para voltar a ocupar as
residências, que estão fechadas há
mais de um.mês devido ao peri
go de deslizamentos de terra.

Uma delas é Neli Krause, 62.
No aguardo da liberação desde

a última semana de novembro,
ela nem cogita a hipótese de re

tomar de forma ilegal à moradia.
"Tenhomuitomedo. A gente tem
que se dar valor", enfatiza. Mas,
ao mesmo tempo, a aposentada
tem receio de os dias. se passa
rem e a resolução do problema
jamais acontecer.

Segundo o engenheiro civil
Nelson Stinghen, da Prefeitura,
"o sinal amarelo, de alerta, está
ativado". Houve quem cansou

de esperar a solução e preferiu
correr os riscos. Porém, a cada
chuva todas essas pessoas serão

obrigadas a deixar o local. Isto

porque ninguém sabe ainda qual
a real condição dos pontos que
sofreram princípios de desmoro
namentos. "No meio do matei há
chance de ter um arco aberto na

terra", explícaBordín. Nas próxi
mas semanas, profissionais da
administração pública munici

pal devem abrir caminhos pela
mata e instalar equipamentos
de medição para analisar a con
dição dos morros.

KELLY ERDMANN Secretório Valdir Bordin visitou o bairro ontem para progarmar a recuperação

Rua principa' permanece'com
interdições por causa do barro
JARAGUÁ DO SUL

Além de ter casas interdita
das, a localidade do Jaraguazi
nho também possui problemas
na principal rua de acesso ao

bairro. A estrada, que também
liga a cidade ao município de
Rio dos Cedros, está impedida
por centenas de metros cúbi
cos de barro. Por isso, quatro
famílias só conseguem sair de
casa a pé desde o final do mês
de novembro.

De acordo com Valdir Bar
din, secretário de Obras, exis
tem nascentes de água em

meio a barranco que deslizou
e, como conseqüência, fechou
a via. Elas deixam o solo mo

lhado e fazem o local ficar ain-
.

da mais perigoso. Para evitar
novos incidentes, os operários
da Prefeitura devem desviá-las
manualmente com o intuito
de trabalhar em solo seco.

O serviço necessita de ca-Retirado do barro que impede passagem de carros depende de licitação

minhões terceirizados pelo
poder público junto à iniciati
va privada. No entanto, devido
à troca do governo municipal,'

.

a licitação venceu e precisa
ser renovada a partir de agora.
O trâmite pode demorar cerca
de quatro semanas. Depois
disso, caso o tempo continue

firme, o trabalho é feito em

até três dias.
Outro ponto que ainda gera

. dor de cabeça ao secretário é a

Rua Wolfgang Weege, no Par

que Malwce. Interditada por
causa de deslizamentos de
terra e do perigo de desaba-
.mento de um muro de con

creta, ela deve voltar a ser

utilizada pela população em

breve. "Vou conversar com

os engenheiros da empresa
Malwee e saber se eles ainda

pretendem fazer alguma lim
peza no local, do contrário,
já a libero logo", explicou.

Ainda não há .

laudos oficiais
A falta de dados oficiais

sobre as áreas de risco exis
tentes em Iaraguá do Sul está
retardando a liberação das
casas interditadas devido à
enchente. Segundo o secre

tário de Desenvolvimento
Rural e Reconstrução, Ingo
Robl, na época, geólogos vi
sitaramo município de for
ma voluntária e, por isso,
não emitiram laudos oficiais
acerca da possibilidade de
novos deslizamentos.

Além disso, ele explica
que não há como saber exa
tamente quais as reais con-

.

dições dos locais atingidos.
"Não temos como prever o

que vai acontecer", com

pleta. Assim, terrenos com

fissuras podem nunca mais
deslizar ou então, na pri
meira chuva forte, provocar
novas tragédias. "Para nós
20 anos é muito, mas para a

geologia 500 mil anos não é

nada", resumiu.
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CONFIRMADO

Doações ainda são entregues

- __
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Verba federal de R$ 160 milhões
Municípios do Vale do Itapocu devem receber uma parte dos recursos
JARAGUÁ DO SUL

Uma verba federal no valor
de R$ 160 milhões deve che
gar aos municípios do Norte

_

do estado e do Vale do Itapocu
que decretaram o "estado de
emergência" por causa dos es

tragos causados pelas chuvas.
Ontem, a superintendente da
região Norte do Deinfra (De
partamento Estadual de Infra
Estrutura), Andréa Cristina
Texeira, os prefeitos de Massa
randuba, Corupá, Schroeder,
Jaraguá do Sul, Guaramirim e

Corupá, se reuniram na SDR

(Secretaria do Estado de De
senvolvimento Regional) para
discutir de que forma podem
se habilitar aos recursos.

No encontro, os adminis
tradores públicos foramorien
tados de que até a próxima
sexta-feira (9) devem entregar DAIANA CONSTANTINO

os documentos com os levan
tamentos dos estragos cau

sados pelas chuvas em cada
município. De acordo com a

superintendente, os critérios
de avaliação vão passar pelas
seguintes prioridades: con

t€mção de encostas, limpeza,
reconstrução de bueiros e re

construção de pistas, princi
palmente as não pavimenta
das.

O relataria será avaliado
pela Defesa Civil de Santa Ca
tarina, um representante do
governo federal e o Deiníra. No
próximo dia 15, em Itajaí, às
16h, na Univali (Universidade
do Vale do Itajaí), o valor que
cada município vai receber da
verba de R$ 160 milhões vai
ser apresentado.

Superintendente do Deinfra, Andréa Cristina Texeira, orientou prefeitos ontem no SDR de Jaraguá do Sul

Mais de 12 toneladas de roupas doados às famílias atingidos estõo armazenados no Heledoro Borges

O trabalho de. entrega de
doações para famílias atingi
das pelas chuvas em novem

bro continua em Jaraguá do
Sul. Os donativos são entre

gues conforme as necessida
des de cada uma delas. Para
isso, um cadastro deve ser fei
to na Prefeitura pelas pessoas
ainda' não alcançadas pelas
doações e que se encaixam no

perfil da situação vivida no

final de novembro e início de
dezembro.

Até agora não faltaram rou

pas, alimentos, materiais de
higiene e limpeza. Segundo a

secretária de Desenvolvimen
to Social e Família, Edimar
Orzechowski de Souza,' não
há preocupação com as datas

de validade dos mantimentos.
"Por enquanto não precisamos
de mais doações. A dificulda
de está em guardar os donati
vos", enfatizou ela.

Com pouco espaço na sede
da administração pública para
guardar as doações, a SDR

(Secretaria do Estado de De
senvolvimento Regional), de

Jaraguá do Sul, disponibilizou
a Escola Estadual Heleodoro

Borges. A gerente de Desenvol
vimento Sustentável, Cintia

Kessler, disse que uma tria

gem 1!fili acontecer pára entre-
. gar os itens aos necessitados
e também aos municípios da

regi'ao onde existam fam[ilias
que ainda precisem da ajuda
de doações
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Draga abandonada vai sair da Lagoa
Empresa responsável pela remoção soma multas de R$ 300 mil do MP
Começou ontem a desmon

tagem e retirada da draga insta
lada na Lagoa de Barra Velha.·

. A Prefeitura estima que em 15

,

dias o processo esteja concluído,
prazo que a empresa Transpavi-
Codrasa não confirma. "Estamos
esgotando a água e o óleo e isso
deve demorar alguns dias porque
a draga afundou. Só vamos reti
rar quando ela estiver flutuando,
e aí demora mais", revela Ricardo
KJietzke, um dos sócios da empresa.

O serviço de retirada é feito
por uma empresa de Navegantes
especializada em atendimento a

embarcações. São seis homens e

equipamentos apropriados que
deverão cortar a draga, que foi
rompida durante .a enchente de
novembro. "O rompimento im

pede a remoção do equipamento
inteiro, daí a necessidade de des

montagem", informa Klietzke.
Há cinco anos a empresa

Transpavi-Codrasa, de São Paulo,
foi contratada pela Prefeitura para
embelezar a orla central, acres

centando areia na avenida à beira
mar. À operação foi concluída no
mesmo ano. A máquina foi deixa
da na lagoa porque havia previsão

Homem cai
do andaime

üs Bombeiros Voluntórios atenderam
ontem um ocidente num prédio em

construção no Ruo Reinaldo Bar
tel, no Bairro Baependi. Sebastião
Zeferino, 36 anos, trabalhava num

andaime perto do janelo do quarto
andor quando perdeu o equilíbrio.
Por sorte, o pior não aconteceu: 00 se
desequilibrar, Sebastião caiu dentro
do upnrtamenta sobre o piso. Com o

quedo, ele sofreu apenas uma fraturo
no braço direito e. foi levado poro o

Hospital São José.

Sebastião fraturou braço direito

de que fosse usada na abertura da
barra do Rio ltapocu. De lá para
cá, omaquinário enferrujou, virou
sucata e, com as fortes chuvas de
novembro, vazou óleo na lagoa.

O Ministério Público noti
ficou a empresa, que soma mais
de R$ 300 mil em multas, e a

Prefeitura. 'Amulta da Prefeitura
foi estipulada em mil por dia, a
contar do dia 18 de dezembro,
mas vamos oficializar o juiz hoje
para retirar o valor", declara o

assessor jurídico da Prefeitura,
Eurides dos Santos. Ele destaca

que o serviço "nãà trará nenhum
custo para a Prefeitura". Desdeo
dia 3 de dezembro, o juiz de Bar
ra Velha, Edson Luiz de Oliveira,
deterrrrinou que a responsabili
dade sobre a draga é da empresa
proprietária.

Além da degradação ambi
ental, a draga tomou-se parte da

paisagem local, às avessas dapro
posta inicial: localizada próximo
a Praça Lauro de Loyola, que du
rante este tempo foi remodelada,
a máquina poluía visualmente o

ponto turístico.

LUCIANA DE AGUIAR Drago na lagoa virou sinônimo de descaso: a operação deve ser concluída em duas semanas

Prefeito Bylaardt analisa terreno para iniciar a construção da unidade

Agência da Previdência deve
ser inaugurada em setembro
e, O prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) está estudando o mel-
.hor local para instalar a agên
cia da Previdência Social em
Guaramirim. "São vários req
uisitos, como estar localizada

próximo à rede bancária. A
obra também deve seguir um
padrão nacional", explica By-'
laardt. No dia da posse, o pre
feito assumiu como uma das
prioridades a instalação da
agência. Durante o discurso,
ele ressaltou que a doação do
imóvel não é para "dar dinhei
ro ao governo federal, mas dar
mais dignidade ao povo, que
não precisará mais se deslocar
até Jaraguá do Sul".

Segundo o cronograma de

Bylaardt, o prédio será inau

gurado em setembro deste ano.
"Fomos coroados com a notícia
e novamente teremos um es

critório da previdência, depois
de 30 anos", afirma. Ele expli-

cá que a reclamação é antiga,
"desde que eu era vereador." A
intenção é desafogar o atendi
mento da agência de Jaraguá do
Sul e atender tambémos mora
dores de Schroeder e Massa
randuba. "Não há gastos com a

manutenção para o município,
isso é responsabilidade da Pre
vidência", afirma.

Para o chefe da agência de
Iaraguá do Sul, Marcelo Lazari
ni Bello, ainda é incerto quan
tificar a repercussão de uma

nova unidade na região. "Não
fi:zemos nenhuma estimativa

porque ainda não foram confír
mados os prazos com a nossa

gerência", explica Bello. Em

julho de 2007, foram investi
dos R$ 292,2 mil mi unidade
de Jaraguá do Sul, que ganhou
mais um andar no térreo, para
dar melhores condições aos se

gurados de Schroeder, Corupá;
Guaramirim e Massaranduba

.
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� o CORREIO DO POVO
&!.I QUARTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2009

A edição do jornal O Correio
do Povo de 17 de janeiro de 1976

trazia em sua capa uma matéria
sobre o centenário de Jaraguá
do Sul. Nossa cidade estava

completando 100 anos. A re

portagem revelava que a cidade
deveria ser reconhecida no Bra
sil e o centenário era o melhor
meio para isso.

Em 1976 o município já era

reconhecido pelo trabalho e por
homens trabalhadores. Havia

aqui a maior fábrica de motores

elétricos da América do Sul, Ja
raguá era considerado o terceiro

parque industrial de Santa Cata
rina, mais de 250 indústrias com
cerca de 100 produtos diversos,
11 mil estudantes freqüentando
as escolas, cidade com ferrovia
e diversas rodovias. Jaraguá era

conhecida também como Capi
t-al sul americana do chapéu e do
motor. A cidade havia evoluído.

Eram lembrados tam
bém o jornal O Correio do Povo
e o colégio Divina Providência,
que já completavam 57 anos de
existência e contribuições para a

sociedade jaraguaense. O Colé

gio Marista São Luis foi fundado
em 1936 e era reconhecido no

estado. Jaraguá se orgulhava de
seus níveis de escolarização e

comparava-se ao [apão, Europa e

Estados Unidos nesse ponto..

O fato da cidade com

pletar 100 anos proporcionava
chances para criar condições de

preservar os valores da cultura
variada. Jaraguá é muito rica nes
se aspecto: alemães, poloneses,
italianos, húngaros, portugueses,
austríacos e belgas já passaram
por aqui. -A preservação das di
ferentes culturas interessava a

cidade e toda a nação, indiferen
te de costumes e línguas, trazia
riqueza e beleza.

lE76 PELO MUNDO
• P Viking I explora Marte

� 3ve [obs eSteve Wózniac lançam a Apple
de abril)

, r- del Castro toma-se chefe de estado e de govem�
ds Cuba (3 de dezembro)

!, r orre a modelo Ângela Diniz (28 de Dezembro)

t· .. Temes Hunt toma-se campeãomundial de Fórmula 1

\ .

':4--,

-

VARIEDADES---------

VOCÊ SABIA?
A Rua Expedicionário Antonio Carlos Ferreira foi assim denominada pela Lei n." 06 de 1948.

Antonio nasceu em 1921 na cidade de Joinville, mas morava em Jaraguá do Sul. Em 1944 foi
convocado pela Força Expedicionária Brasileira para combater na Itália. Faleceu no dia 14 de .

abril de 1945 em batalha. Seu corpo foi cremado e trazido para o Brasil e encontra-se no Mauso-
léu dos Mortos da Segunda GuerraMundial, no Rio de Janeiro.

.

DESVENDADO
A foto da última publicação onde atualmente é comércio foi reconhecida pelo leitor

Mário Stein. Ele identificou o prédio como sede da Prefeitura Municipal na época do

prefeito Artur Muller e abrigou a primeira loja de móveis de Jaraguá do Sul- A Mobili
ária, de propriedade de Lino Baratto, na década de 60 - 70.

Comece seu futuro no maior grupo
de ensino superior de Santa Catarina.

Curso de Publicidade
e Propaganda
Campos de atuação:
... Atendimento e gestão de
contas publicitárias;

- Planejamento de marketing;
- Planejamento de campanhas
de comunicação-e campanhas
promocionais;

- Direção de arte;
- Criação e redação de
materiais publicitários;

- Produção grâ�ca e eletrônica
- Produção fotográfica

Faça a e,colha certa. Faça Publicidade
e Propaganda na UNIASSELVI/FAMEG

:' www.FAMEG.edu.br ' 47 3373-2000
."

�

�

"�""
o -:.,.,;._ "�"'

_
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VEíCULOS i IMÓVEIS I PRODUTOS & SERViÇOS I ANÚNCIOS DE UNHA

Transferênc·ia

'Grátis ..,

......

avis!> prévio. Todos as imagens sôo de caráter ílllstrotivo.
.é-i;

Esta promoção é válido para todo linho Fia! Jovel, modelos básicos, disponíveis em estoque.,

Promoçôo válido até 10/01/2009 ou enquanto d�rarem os estoques. �Ucencíomen!o grátis

pago pela Javel. O imposto (IPVA) decorre por conter do cliente. Toda o linha FiaI c�n) reduçõo
do IPI poro todos os veículos zero Km em estoque. Esta promoção pode ser revogodó'�em

-c �

.
r

'"

SEMI 1� ,.. Baependi

1IIII!l" eun•••�.
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Financia • Compra • Vende • Troca

47) 3273-6600 - 9973-8966
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

I

Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizz« M 30cm = R$ 12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00

* Bordas rcche?rI::l<;
* Entrega à consultar taxa

D:sk·Pizza�,:�

3275-2876
!',

, .
'

Todos os dias a p�rtir 'das 18"30
-'. i.!

..

• CHEVROLET
A20 - Vende-se, '89, 6cc, álcool. Tr:
3371-9157.'

CELTA - Vende-se, 05, AR, azul. R$
18,000,00. Tr: 3276-1899 ou 8837-
1037 c/ Paulo.

CORSA - Vende-se, 96, GL, 1.4, 4

pts, VE, TE, motor com 6000 km
rodados, em perfeito estado. R$
12.000,00 nego Tr: 48-96197231 c/
Jóslley Gomes.

• FORD
FIESTA - Vende-se, 4pts, 01, AR. AL,

TE, licenciado até 2009. R$
17.700,00. Tr: 8825-2449.

ESCORT - Vende-se, SW 1.6, 01, c/
GNV (5 meses de uso), azul, Completa
(ar, direção, TE, VElo R$ 11.000,00 +
25xde R$548,42. Tr: 8859-7713.

• FIAT
. DOBLÔ -' Vende-se, Adventure, 05,
verde escuro. Tr: 9124-6460 .:

FIORINO - Vende-se, 89, aberta. Tr:
3371-9157.

STRADA - Vende-se, 1.5, 00, D20
500x19, cabine estendida. Tr: 9927-
8182

FUSCA - Vende-se, 70, todo original.
R$ 3.500,00 Tr: 3275-2949 ou 9619-
6045

• MOTOS
FAZER - Vende-se, 07. Tr: 9605-
2423 ou 9658-1167.

HONDA - Vende-se, Bros, 06, preta,

c/ freio a disco, ES. R$ 6.000,00. Tr:
3370-1003.

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

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

SUZUKI - Vende-se, AN 125

Burgman - Partida Elétrica,
automática, 2005 - Preta - R$
4.000,00 nego Tr: 9973-3449 ..

• OUTROS '

TOYOTA - Vende-se, em ótimo
estado, 94, motor Mercedes 709

. (novo). R$ 45.000,00. Tr: 3371-
9425.

SAVEIRO - Vende-se, 01, R$
19.800,00. Tr: 8411-9441.

rOYOTA - Vende-se, caminhonete,
em ótimo estado, 94; motor
Mercedes 709 (novo). R$ 45.000,00
nego Tr: 3371-9425 c/Sérgio.
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t CASAS
BARRA - Vende-se, de alv, 3 qtos,
garr pi 4 carros, R$ 47,000,00

- parcelados, Tr: 3371-6069 Creci

11831.

CORUPÁ - Vende-se, cl 206,20m2,
'no centro, ótimo ponto comercial,
longe de enchente, área de serviço,
garagem pi 2 carros, documentação
em dia, R$ 210,000,00 ou entrada
em dinheiro ou veiculo +

financiamento direto cl o proprietário,
Tr: 3375-2798 ou 9905-9850,

ILHA DA eGUEIRA - Vende-se, �
alv. cl suíte + 02 dorrn., salae cOP�
coní sala de estar, coz, dispensa,
escritório, 01 bwc, área de servo área

de festas cl churr., gac pi 02 carros.

R$ 199.000,00. CRECI/SC 2716 J,

Tr: 3274-884'4.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
m'ista, escriturada, cl 03 dorrn; 02
salas 01 bwc, cozinha e área de

serviçó, .

terreno cl 722m2. R$
. 95,000,00. CRECI/SG 2716 J. Tr:

: ,q2-74-884�.
4' :'�jif,' .

s
1

� ,:NQVA BRASI�IA - Vende-se, João

�:' Pliininch�ck, sobratlo e/apto. de 143
.; m2 + sala corní. del.1 47m2,cl suíte
+ 02·derr'n., coz., salaoe jantar e ,,�"i,

� J Ô: s.r

Ó ,.

.".

estar, 01 bwc, área de servo e gar pi
03 carros, R$ 580.000,00 -

CRECI/SC 2716 J, Tr: 3274-8844.

PiÇARRAS - Vende-se, nova, 82m2,
'3 qtos, sala, coz conjugada, bwc,
lavanderia e garagem com cnurr
Terreno r./- 3122, murado, prox
Candeias e Bali HaL

SANTO ANTONIO - Vende-se, de alv,
nova, 2 qtos, churr e garagem cl
escrtutra. R$ 32.000,00 avo Tr: 3371- '

6069 creci 11831.Tr: 8443-2506 ou

3370-5338(tarde e noite).

TRÊS RIOS DO SUL - Vende-se, de
alv, escriturada cl 04 qtos, 02 salas,
cozinha, 02 bwc, área de serv, área
de festas cl churr., garagem ,pi 01
carro. R$ 190,000,00. CRECI/SC
2716J. Tr: 3274-8844.

VLA RAU - Vende-se, 3 qtos, churr cl
área de festa, garr pi 3 carros, toda
murada. R$135,000,00. Aceite troca
por casa até R$ 90.000,00. Tr: 3371-
6069 Creci 11831 ,

• TERRENOS

CHICO DE PAULA - Vende-se, cl
5.500m2,

.

escriturado' e em rua

asfaltada. Pode ser financiado. R$
230,000,00. CRECI/SC 2716 J. Tr:
3274-8844.

JOAO PESSOA - Vende-se, 2800m2.
R$1 00.000,00. Tr: 9607-3335,.

�U - Vende-se, terreno de esquina,
ct 386m2, próx. a ponte em

construção que liga o Rau e Amizade,
'R$ 85,00g,OO. CRECI/SC 2716J. Tr:
3274,884�, ,

,p'

Scli'�OEDER • Vende-se, com
.....

.

CHÁCARAS
CORUPÁ - Vende-se, prox. Prainha
da ama, 5.870m, c/2 casas de alv,
rancho, lagoa de peixe, cercada. R$
65.000,00. Tr: 3371-6069 Creci
11831.

GARIBALDI - Vende-se ou troca-se

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

RIO CERRO 11- Vende-se, 50 mil m2,
2 lagoas, 2 nascentes, cachoeira. R$
140.000,00, Tr: 3376-0726.

RIO DA LUZ - Vende-se, com

500.000m2, (estrada Ribe"irão
Grande), edificado com 01 casa, área

. verde com 50.000 m2 e plantação de

éucalipto com 10.000 árvores. Tr:
3371-9425.

• VENDE-SE
fiLHOTES - vence-se, 4 collies,
puros. R$ 2ÕO,00 cada. Tr: 3374-
0508,

FFUGOBAR::::Vende-se, Prosdócimo,

RUA BERT.âAWEEGE,
N° 525 SALA 0:1,

AO LADO DO POSTO CIDADE
DA BARRA EM 'FRENTE A ENTRADA

_ , PARAOPARQUEMALWEE.
M

FONE: 3376-2286
e-mail: planetagame@hotmail.com

130L, em ótimo estado, R$ 350,00.
Tr: 3371-1209 ou 9926-1755.

9945-4276 Rodrigo (após 18h).no Bairro BaependL Tr: 9613-7754.

JOGO DE MESA - Vende-se, cl
tampo giratório, em madeira maciça,
cl 08 cadeiras, acabamento em

couro, nova. Tr: 9124-6460

LANCHONETE - Vende-se, moveis e

equlpamentos. R$ 7.000,00. Tr:
8828-8188.

PADARIA E CONFEITARIA - Vende

se, com todos os maquinários e

client.el�DrRl.ªda. Tr: 3372-1 058,
'1é':\'�"":""'.".,,,

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

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

(entre 12h e 14h e após 20h),

MAQUINA - Vende-se, para
estampar caneta, cartões.ern pvc e

camisas, nova, acompántfã "1::000
canetas + 40 folhas de papel
transfer. Troco por moto ou material
de construção. Tr: 3376-1574 ou

COMPUTADOR - Vende-se, Amd

.sernpron, 1.67ghz, 512 ram, 40gb,
windows xp prof. service pack 2 e

ofice 2003, monitor Ig 17", R$
600.,00. Tr: 3371-0508 ou 8851-
6814.

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

LANCHONETE - Vende-se, completa

TONER JET PR,INT
.

,

FiliaI:,2!.f.ls.9_Shopping Cenler Breilhaupt .:
Ati!nflimento especial até 22h

"Domiggos e Feriados s�' consulla
Matriz: 8R 280 km 69 (Em frent� Poslo Marcollá) ,

E�all: lelprlnt@netuno,com,br ._
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Siqueira
CONSULTORIA
HABITACIONAL

Ziener

Processo para liberação de FGTS e/ou
financiamento de:
• Aquisição de Imóvel Pronto, CORRESPONDENTE

• Aquisição de Terreno e Construção,
• Construção e Reforma.
• Despachante Imobiliário

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

iran@netuno.com.br
Fone (47) 3370-9849

.

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2655 - Vila Lalau
.

(ao lado Besc Portal) - Jaraguá dó Sul

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

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

�

WWw.sc.senai.brl(47) 3372 9500

·SENAlse
JARAGUÁ DO SUL

S��:,,:a::!��n':�c�=lI� A I NOÚSTRIA DO CONHECIMENTO

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL

.

Fone: (47) 3275-8400
Site: www.sc.senac.br

MATRICULAS'ABERTAS!
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o sistema de saúde hoje vem sofrendo vários golpes na sua integridade, pois é na saúde que

algumas empresas estão explorando como meio pará ganhar dinheiro. Esta busca desenfreada por, '

rendimento cada vez maior, muitas vezes acaba afetando o bem mais precioso da sociedade, que a

saúde das pessoas que vivem nela.
,

Em poucos anos, cidades prósperas como Jaraguá acabaram vitimadas em assuntos sérios e no que

se tratada da saúde.

A empresa mercenária da saúde não vê mais seu cliente como paciente a ser tratado e sim como
. A

um lucro certo que. chega até seu consultório (VOCE) ..

A ética profissional está sendo deixada'de lado e o cliente esta sendo agredido com um marketing
forçado de mercado, que convence você a fazer um tratamento, oferecendo baixos cus-tos e

promessas de pagamento populares. O cliente acaba não percebendo que' o principal assunto ai

esta sendo o dinheiro e não sua saúde.

Quando necessitar tratar dessa saúde, procure ter referencias e lembre .. se "Saúde não tem preço".

, FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO .. PILATES • SAÚDE BUCAL .1)" INSTITUTO DE BElEZA '1i"t CLíNICA .. CLíNICA

Clínica Geral

..1') I I Pétiodontia

.!. .JJJ . Implantes dentaIS
........J..J Próteses Dentais

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Ouiropraxia

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas mpdicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Dr. ENino Sjebel Neto
CIrurgiãoDentWa eRO 7653

Dr. Jonatnan H. Mandalho
...P,!�ttstc:' eRO 1190

@(7)fNC ,

.Jl�d..
oJ4A'51!.9' �8�#.9'

A Dental Jaraguá preocupa-se com o

bem estar de seus clientes valorizando
o conforto através de inovações de
trabalho para você possuir um
saudável e bonito sorriso.

A.EKILÍBRIO
Farmácia de Manipulação

Odontologia 24 h

Rua João Picolli, 110 - Centro

Tel. 3371-8298 Angelo schíochet, 173, Centro, Jaraguá do Sul

(p.b,'mo ao Beira Rio) fone: 3055.0024
�7i))mx1�OflIDíl4l'Íi�

RUA PRE�IDENTE EPITÁCrO PESSOA, 532

3275-0128
Rua Bernardo Grubba, 62 - 3371-6022 Rua Henrique Piazera, 230 - Centro
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MAIS UMA NA PRAÇA
Vixi moinho!!! Ouondo não é uma coisa é outro. Uma novo modalidade de
violência contra os goys já foi detectado pelo polícia nos balneários do nosso

região. Troto-se do "Bom dia Cinderelo". Uma novo versão do antigo "Boa
noite". As bees coem no ando do "gentileza" do garotão, nos praias por aí,
e aceitam uma águo-de-coco ou um refrigerante. Resumindo: o "mimo" é
servido com farelo de sonífero do tipo "tiro e quedo". Copiou?

I

FIQUE: A1ENJÉO:, .. ....:;
,.;.

'>�;pelâ ur�e sôrriso.nem tu�ô:tbl>uê'éómose pens�. Os peqÍJen�s� ..

�

ilt.l;�.i�iji����1i�1
BARRIGUDINHO
O meu camarada Tato Bronco jurou
de pés juntos que às férias de fim de
ano seriam um divisor de águo no

suo vida. Disse: voltaria com um cor

pinho de dor invejo aos sorodões de
. academia. Pelo sim, pelo não, acho.
que no hora do juramento ele cruzou

os dedos. Pois o gourmet mais famo
so do região, voltou muito rechon
chudo. Ele está fazendo páreo poro o

nosso querido amigo Oco. Acho que
foi "chimarrão" demais!!!

BANANA
Olho só. No que depender do galera
festeiro, o verão do Banana Joe, no
praia de Ubotubo em São Francisco,
não vai ser iguala0 do ano passado

.

- será muito mais fervido. Depois
do agitação desse fim de semana,
o próximo vem quente, praticamen
te pegando fogo. Não podia ser

diferente, pois o presença dos Sweet
Bobies, marco o festa que apresento
os melhores promoters do verão
2009. Prepare os dobradiços!

SE LIGUE
Fique bem ligado. Como em todo

pós-virado, o movimento no comér
cio varejista fico mais capengo. Poro
dor um up no caixa, os lojas de ele
trodoméstico e os de todos os tipos
de cabides estão no maior boto-foro,
com os preços bem mais camaradas
do que antes do virado. Dá só uma

olhadinha. Não bobeie.

LEITOR DO DIA
O leitor do 'tlio é o meu amigo,
advogado e músico nos horas de

folgo, Ricardo Luiz Moyer. Ele lê o

coluna todos poro ficar super ante
nado nos notícias do nosso querido

.

socied.ode.

��p[J8fãlila
Disque�

3275-1689

FOFOCÓDROMO
Andam dizendo por oi: aquele jovem
empresário, chormoso e discreto,
que se separou em 2008, está en

cantado por uma advogado lindo e

de olhos azuis cintilantes. Os dois
andam "ficando" e' pelos comentá
rios, pode virar namoro sério. Como
ele não gosto de holofotes, não vou

citar os nomes poro evitormoior fris
san do tietogem ... Mos formam um

belo por!! E vivo o omar, vivo!

''0 termômetro
do sucesso é meramente
o invejo dos fracassados"

(SALVADOR DALI)

Por um erro de digitação erreto nome da "Leitora do Dia".

Registrei Ana Lu Gonçalves ao invés de Marilu Gonçalves .

.

Então hQje eu mostro ao vivo e a cores, a bonita jaraguaense,
que atualmente reside em Balneário Camboriú

-

J.JnOOI)lUbus.�s3t

�tro-J�táí<tID$l11

. TE CONTEI!
.. Este colunista já percebeu:
o presidente do Câmara Jean

Leutprecht exibe novo silhueta.
Está mais magro e elegante.

• O meu querido amigo e em

presário Renato Koslowski, dono
da Menina lindo, curte tempo-

.

"
roda de fénos em seu elegante
apart,amento de frente poro o

mor, em Balneário Comboriú.

.Ouem está de volta ao

litoral cotorinense, depois de um

cruzeiro pelo costa brasileiro, é
o empresário jaroguaense Ismar
Lombardi. Agora ele curte seu

apê, em Co.mboriú.

• Quem também está de volto,
depois de curtir temporada de
férias em Porto Seguro, é o radio-

.

lista Jailson Angeli.

• Por e-mail fiquei sabendo que
rolou um clima. A gata bonito .#

Adriano Racho estava chormosa
no noite de Natal no Djump, no
Balenário de Comboriu, com um

loiro bonitõo na sua colo. Tinha
clima de paquera no ar.

• Inteligência é o capacidade
que se tem de aceitar o que está
00 redor

Nodo melhor do que um
·

bom chope acompanhado
um delicioso Xixo, no fim
da tarde, no Mr. Beef. .
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓlOGO

A origem da

justiça burgue.sa
Na Inglaterra do século XII, os camponeses

empregaram vários modos de regular o uso da
terra em função de modelos comunitários que,
restringindo certas práticas e aplicando certos

direitos, serviram para distribuir os frutos da
terra de maneira mais eqüitativa, e geralmen
te, para ajudar os membros menos favorecidos
da comunidade. Aquelas práticas permitiram
que a propriedade privada das terras estives
se sujeita as regras comunitárias, na qual os
membros da comunidade tinham o direito de
colher sobras das lavouras, da pastagem ou

o direito de apanhar lenha nas terras parti
culares. Entretanto, a partir do século XVIII,
surge uma imensa pressão por parte dos lati
fundiários e fazendeiros capitalistas para que
as terras fiquassem livres daqueles direitos,
de forma de não interferirem no processo de
acumulação capitalista, chamado, efeumis
ticamente de "uso produtivo e lucrativo das
propriedades". A partir dessa premissa, o

cercamento das terras termina extinguindo os

direitos comunais históricos, lançando mi
lhões de camponeses a uma vida de mendí
cância e vagabundagem, além de entregarem
"à indústria das cidades os' braços dóceis de'
um proletariado sem lar e sem pão".

A legislação contra a vadiagem promulgada
no fim do século XVI, em grande parte da Eu

ropa, tratou o novo proletariado como crimi
nosos voluntários, na qual, a antiga população
das terras comunais,violentamente expropria
da e reduzida à mendicância, deveu-se sub-'
meter à disciplina que exige; trabalho assala
riado através de leis desumanas e grotescas: "o
)

,

açoite, a marca com ferro no fogo, a tortura e a

escravidão". A Legislação sobre o trabalho as

salariado, "Statute of Labourers" em 1349, foi
inaugurada na Inglaterrapela Câmara dos Co
muns, que estabelecia o máximo legal acima
do qual o salário não podia ser elevado, dei- '

xando de lado, sem problemas de consciência,
a prescrição do mínimo legal, além do estatu-

to que exigia 'que todo indivíduo refratário ao

trabalho, devesse ser julgado como "vadio",
obrigando-o, por direito, aos serviços "mais

repugnantes por meio do chicote e da corren
te". Nessa realidade apavorante, aos' indivídu-
os que circulavam pelo país mendigando eram

'

imediatamente declarados vagabundos e, os

Juízes de Paz, em sua maioria proprietários de
terras, manufatureiros, pastores protestantes
ou outros membros das classes mais privile
giadas, "investidos de. jurisdição criminal em
suas sessões ordinárias", podiam usar as leis
para açoitá-los publicamente e, condená-los a

seis meses de prisão ou, se for o caso, à execu

ção sumária sem qualquer tipo de compaixão.
'Será que as velhas práticas, disfarçadas de

contemporaneidade e sofisticação, ainda con

tinuam vigentes no imaginário da justiça?

.Cine Shapping 1
•Sete Vidas (leg)
(14h20, 16MO, 19h, 21 h20 - todos os dias)

.Cine' Cidade 1
• MadogoScor 2 (Duo)
(14hl0, 16h, 17h50, 19h40, 21h30-todosos'llios)

.Cine Cidade 2
• Bolt Supercóo (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21 h - todos os diôs)

.Cine Mueller 1 •

• Se eu Fosse Você � (Dub)
(14h, l6h, 18fl, 20h:'22h - todos Os dia

A era do
escuridão

Em 2707, os recursos naturais da
Terra estão esgotados por conta das bn
talhgs de negócios travadas entre quatro
grandes corporações: Capital, Bauhaus,
Mishima e Imperial. Os soldados travam
uma bátalha violenta contra o exército.
Eis que eles encontram pelo caminho no-

o início do
,

Casseta
�)

Chegou a vez do' "Casseta Popular".
A revista, que circulou entre 1986 e 1992,
ajudou a mudar o cara do humor brasileiro e
foi um dos embriões do "Casseta & Planeta!.
Esta antologia, com seleção e apresentação
de Arthur Dapiéve, traz de volta figuras
inesquecíveis como o Macaco lião, além
de charges, entrevistas e os primeiros
anúncios das Organizações Tabajara.

NOVELAS .

NEGÓCIO DA CHINA
Liu diz à Flor que elo precisa desvendar o mis
tério do pen drive. Zé Boneco e Carminda se

beijam. Joóo diz o Lívio que viu Theo treinando
com Wu. Lívio fala para Suzete que Wu pode ter
desapareCido com Heitor. Theo diz o Lívio que
nóo irá interromper suas aulas com Wu. Suyan
e Josão estranham a atitude de Lívio em proibir
os aulas de kung fu. Belarmino conta o Auro
ra sobre o apólice de seguro de vida dado por
Vio,lonte. Semíramis descobre o identidade do
homem que roubou o cheque lívio no hospital.

TRÊS IRMÃS
Virgínia confunde lázaro com Auguslo e ador
mece. Glauco fico indignado com o atitude
de Xonde. Florindo vê Alcides e Wolquírio se

beilondo. Suzana culpo lázaro pelo estado de
saúde do mãe e o expulso do cidade. Liginho
comento com Eros sobre sua preocupoçóo com

Sandro. Xande aceito o convite de Excelência

poro ir 00 RJ. Polidoro pede o Gregg e o An
drade que o acompanhem na reconstituiçóo do
assassinato dó marido de Waldete. lázaro sai
abatido do quarto de Virgínia e confronto-se
com Woldele.

A FAVORITA
Flora acredita eslor diante de um fantasma .

Floro conta pára Silveirinha que Donatelo está
vivo. Elias diz o Didu que ele seja o novo prefeito
de Triunfo. Flora comento com Silveirinho que
terá que provar que Donotelo eslá vivo. Zé Bob
e Donatela se escondem no Póo com Lingüiça.
Cido confesso a Calarina que perdeu os espe
ranças de se casar. Floro denuncio poro o polícia
que Donatela está viva e o delegado comunico

que terá que exumar o corpo. Flora vai à cadeia
c ovi�a a Dodi que Donolelo está vivo.

�

CHAMAS DA. VI DA
Ivonele conta poro Mercedes que Pedro encon

trou uma folo dela. Pedro pergunta como elo
escondeu islo delelourdes diz que Mercedes
não pode mais licor' no pensóo. Pedro diz paro
Lourdes e Ivonete que eles nóo podem deixar

parecer que Darlene contou ludo, porque Vilmo
vai saber que eles descobriram o piano. Pedro
diz que é melhor que elo lique no pensóo poro I

ser vigiado. Antônio pergunta se Demoro está
afim de Vivi. Pedro di.z que nóo quer que Rafo,
Vivi e Anlônio saibam do verdade sobre Mercedes.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Felipe viro vampiro. Batista implora para Drá
cuia nóo fazer nodo com Torso. Ele promete se

entregar no lugar do filho. Bené imobiliza Bion
co. César fico inconformado 00 ver Irmo fazer
tudo o que Gór mondo. A Mulher-Cobro começo
o sufocar Vivione. Pachola, Eugênio e Ângela
nóo sobem o que fazer. Beto, Miguel e Aline
tentam acalmar Noti. Noti pede poro os agen
tes atirarem contra elo. Os mutantes felinos se

aproximam e os ameaçam. Miguel, Beto e Aline

apontam suas armas e se preparam poro atirar.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade dos emissoras).
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MUNDO ARTISTICO
.

.

Recorde em

bilheteria
Se Eu Fosse Você 2 estreou com

recorde. O filme assumiu o primeiro
lugar no ranking dos melhores resul
tados de abertura nacional. Ele foi
visto por aproximadamente 575 mil
pessoas em três dias de exibição. O
líder anterior era Carandiru, que teve
468 mil espectadores em seu lança
mento. Se Eu Fosse Você 2 sepassa
alguns anos após o primeiro experiên
cia de troco de corpos do casal.

Jett Travolta
teve convulsõo
legistas realizaram uma autópsia no

corpo de Jett Travolta e confirmaram
o tese de que ele morreu vítima de
uma convulsão. O filho do ator Jehn
Travolta foi encontrado inconsciente
no banheiro do residência do família,
nos Bahamas. Ele tinha um longo
histórico de ataques que, segundo
seus pois, têm origem no doença de
Kawasaki e couso inflamação dos
vasos sanguíneos.

Vilõs viram

super amigos
Depois de ser descoberto por Floro,
Donatela faró o vilã confessor seus
crimes. E se torno amigo de Floro.
No reencontro, os duas resgatam
lembranças do infância. Em seguido,

.

Donatela organizo um show,. poro
marcar o volto do duplo Faísco o

Espoleta, confiante de que o vilã
contaró tudo. Floro tento motor o
irmã adotivo, mos os bolos são falsos,
trocados por Silveirinha.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
n�o se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Especialmente
durante este mês
seu interesse por

amizades, grupos e pessoas em

geral aumentará muito. O mo

mento é ótimo para participar de
atividade em grupo, principal
mente se forem intelectuais. Sua
mente passa por expansão.

.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Ótimo para fazer
contatos, refor
mular idéias e se

empenhar em novos cursos. Seu
maior interesse neste momento

é a carreira, pois todo tipo de

negociação, reuniões, palestras
e novos contatos são beneficia
dos por essas energias.

PREVISÃO DOTEMPO' Fonte: Ciram/Epogri

Uma mosso de ar seco no Sul do Brasil mantém
o tempo firme com predomínio de sol em todos
os regiões de Santo Catarina. Temperaturas em } Fases lia !ua

------__--------------__-------

gradativo aumento. CRESCENTE CHEIA MINGUMJTE: CHEIA

)) 18/1 iO 26/14/1 11/1

)(
GÊMEOS

. (21/5 a 20/6)
Durante todo mês
seu interesse
pela cultura, pelo

estrangeiro e estudos superiores
aumentará. Você terá possibili
dade de viajar e conhecer novas
culturas. Bom para a comuni

cação, palestras e exposição
pública de qualquer tipo.

,.,.." CÂNCER
.�........J (21/6 a 21/7)
;�!!P.!f� Seu interesse pelo
: ; oculto aumenta

vertiginosamente,
bem como por astrologia e todas
as questões que envolvem as

emoções mais profundas e o

sexo. Sua necessidade neste
momento é de dividir sua intimi
dade com alguém que confie.

SEXTA

MíN: 16° C
MÁX: 31° C
Nublado

HOJE

MíN: 17" C
MÁX: 30° C
Parcialmente Nublado

QUINTA

Mr�:17C�MAX:31°C�
Nublado

L-'\.. LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
:: ') Este é um ótimo

� u-: período para
contratos e

entendimentos. Você estará mais

receptivo para conhecer pessoas
novas e estabelecer relaciona
mentos agradáveis e harmonio
sos. Estará equilibrado, sensível,
dócil e em busca de harmonia.

#
LIBRA'
(23/9 a 22/10)
Este é um ótimo
momento para
você sair. Durante

to�o mês você sentirá neces

sidade de estar entre pessoas
para conversar. A simpatia e a

boa conversa estarão ao seu lado.
É um momento ótimo para estar
com os filhos coso os tenha.

Ilf
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você poderá
resolver com
tranqüilidade todas

as questões relativas à saúde.
Estõrá mais atento à qualidade de
vida .e ao seu bem estar levando
em consideração a .su.a rotina. A

organização de seu dia a dia fará

parte de SUI1S o!'eOCupaçães.

ESCORPIÃO
(23/100 21111)
Durante estemês
você estará mais

ligado em sua

tamma. Omomento é
ótimo pára encontros. Você adorará
receber amigos em casa. A casa

que você vive e a que vive em você,
. devem ser arrumadas e tudo deve
ser colocado em seu lugar.

SÁBADO
MíN: 16° C
MÁX.: 29" C ' • , .

Nublado com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)

� Você começa uma

( { fase em que a

aquisição de novos

conhecimentos se torna funda
mentaI. Fase ótima também para
passear, se divertir e fazer novos

amigos. Momento criativo e

inspirado para escrever, falar, se
comunicar. Encontre-se!

CAPRICÓRNIO
(22/12 .0 20/1)

� Este é um ótimo
momento paro
você fazer um le

vantamento de tudo o que possui.
Jogue fora tudo o que não serve
mais e obra espaço para o novo.

Perceba o valor das coisas e

livre-se do que não tem valor em
sua vida, inclusive de pessoas.

o CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

07/01
Aníbal Melchioretto

Carina da Luz
Gisela Schulz
Gislaine Jardim

·

Jaison Luis Roloff

Jéssica Kniss

Jpão Victor S. Krause
ss

Joiêe·Karine Dumke
· Juciane Ribeiro

Katia' Theilacker
Maicon da Rocha

· Marcelo R. de Souza
Maria Alice Luz

Marlize Velz

Paulo Schigueru Iwasaki

Reiner Modro

Sonia M. Winter Volkmann

DIVIRTA-SE

Remédios
Manuel foi ao médico e depois
de vários exames o doutor lhe
receitou três remédios.
Uma semana depois ele tinha
piorado consideravelmente e

está na cama agonizante quando
Maria resolve chamar o médico
novamente.
- O senhor comprou todos os

remédios que eu lhe passei?
pergunta-lhe o médico.
- Mas é claro que eu comprei, .

doutor!
- E tomou todos direitinho?
- Tomar de que jeito? Se em

todos os frascos estava escrito:
Mantenha sempre fechado.

AQUÁRIO
.

(21/1 018/2)
Você esta entran- .

do em uma ótima
fase de dinamiza-

ção de sua mente em que seu

estilo de pensar e se expressar
passarão por mudanças. Muitas
coisas que se encontravam es

tagnadas começarão a caminhar
em uma velocidade vertiginosa.

PEIXES

"
(F� 9/2 da 19/31 )Ique e o ho em
seu inconsciente.
Atente também

para seus sonhos. pois eles
podem trazer respostas •.Sua
intuição estará ainda mais aflo
rada e você deve levá-Ia a sério.

. Procure repensar sua vida de
uma perspectiva mais sensível.
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PESQUISAS

Unerj renovo parcerias
A Unerj (Centro Universitário de Joraguá do Sul)
renovou parcerias no área de pesquiso. No mês
de dezembro, o cooperação com o Universidade
Tecnológico de Brandenburgo (Alemanha) e com

o Universidade Federal de Santo Catarina foi con
firmado. A renovação por mais um ano o partir de
março de 2009 vai contar com mais quatro obriga
ções de trabalho nos dois países. Os resultados vão
ser divulgados em cenqressos do área de cálculo
computacional de campos eletromagnéticos. Em
fevereiro, o Unerj receberá um dos pesquisadores
,envolvidos no cooperação, que trabalhará no In
stituição, durante duas semanas, no modelagem
de um sensor de corrente utilizado no análise de
pulsos rápidos de corrente elétrico.

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

VITRINE---�---�--

MODA

Verão infantil
A Apevi (Associação dos Micros e Pequenos
Empresas do Vale' do Itopocu) realizo no

próximo dia 21 o workshop "Inspirações e

tendências Verão Infantil 2010". O curso é
direcionado aos profissionais dos áreas de
morketing e desenvolvimento de produto
do codeio produtivo do segmento têxtil. A
atividade está agendado para os 19h com

encerramento previsto às 21 h, no Centro
Empresarial de Joraguá do Sul. A apresen
tação vai ficor por conto dos designers de
estilo Kátio Feliciano e Milton dos Santos.
Os 'interessados devem fazer os inscrições
pelo telefone (47) 3275-7024 ou através
do e-mail eventos@opevi.com.br.

LOTERIA

Informa abertura
de processo seletivo

Protocolo; 96488 Sacado; NEUZELI DORN CPF; 899.763.129·20
Cedente; MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAWIN LTOA CNPJ; 83.645.911/000
Número do mujo: 222 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 26l11i200B valor: 64,00

Áreal Requisito
SANTA CATARINA

Inscrições e informaçõesCidade

Educação: Formação
Superior em Pedagogia,
preferencialmente com

Habilitação e/ou

Especialização em

Educação Infantil

Jaraguá do Sul
Encaminhar currículo até
dia 07/11 através do site

�y"w�.se§..Ç:sc,�om�1;rr
ícone Educação

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através
do site www.sesc-sc.com.br

Apresen��,=�ANCO ����� • __ • .?���:,,�,,:��::��008 Valor 569,60

�J��f��d�Z�UAt��d���fJI�XLi5rIL LTDA
CNPJ 7254f�:Li5�g690451/000

���;�t���lt��Jg681�AÚ �}fécie Duplicata de V6��J:��\;;��tg���?�if2to� valor: 551,19

Protoco'o: 96610 Sacado; FIETEX TEXTIL LTOA
.

'CNPJ; 00.690.451/000
Cedente; GRADUAL BENEF TEXTEIS LTOA CNPJ; 72.-544.984/000

���;����lt��Jg6��AÚ f}f.écie Duplicata de V6��J:��\;;��tgo��?�if2to� Valor 953,65

Protocolo: 96611 Sacado; FIETEX TEXTIL LTDA CNPJ; 00.690451/000
Cedente; GRADUAL BENEF TEXTEIS LTDA CNPJ; 72.544.964/000

���;�����lt��Jg651�AÚ f}fécie Duplicata de v6��aJ:��\;;��tgo��?�\1�to� Valor 918,40

Protocolo; 96612 Sacado; FIETEX TEXTIL LTDA CNPJ; 00.690.451/000
Cedente; GRADUAL BENEF TEXTEIS LTDA . CNPJ; 72.544.984/000
Número do Titulo: 89184

. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO ITAU S.A. Data Vencimento; 2Bill/2008 Valor; 877,40

Protocolo: 96615 Sacado: MET LOMBARDI LTDA CNPJ; 84.436.963/000
Cedente; TYCO DINACO IND COM FERACO LT CNPJ: 03.684.007/000

.

���;��������iJ(ggl��bon,sPécie Duplicata db��n�:n�i;:;�7�1 g�;ll��õ'õrovalor 15444,62

ProtOCOlO; 96630 Sacado: ADRIANO MARCELINO CPF: 823.798.079·49
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIA REINOLDO BARTEL

���;�����it��I�rJco.u��R��iPsu����od���A���f�c5�I�p:r 1r:g;�Ç*�ncimento; 20/1112008
Valor; 138,37

.

Protocolo: 96636 Sacado: EDERSON LUIZ DOS SANTOS CPF; 035.166.049-64
Cedente; CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPALTDA CNPJ; 04.214.0141000
Número do Titulo: 42006 Espécie: INDIC",CAO

��ó�g8ntante; CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: OÓ/12i2008 Valor:

Protocolo; 96652 Sacado: MAT ELECTRACOM E DISTR DE MAT ELETRICO CNPJ:
09.383.051í000
Cedente: CONCRETAL LAURINDO IND E COM DE ART DE C CNPJ; 81.516.3531000
Número do Titulo; 6986 êsoécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentantê: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento; 05/1212008 Valor:·
880,00 .

Protocolo: 96655 Sacado; JOSE FRANCO DA SILVA CPF; 466.312.83949
Cedente; GERSON SERVICOS ELETRONICOS LTOA ME CNPJ; 05.979.993/000

���;�����t��lli2�g���t]i!':��D��E'la de Venda ���a���g���1������2i2008 Valor
200,00

Protocolo: 96661 Sacado: ANAS COM.DE HORTIFRUTI GRANJEIRO LTDA.ME CNPJ:
01.103.959/000
Cedente; RADIO CULTURA DE JOINVILLE LTDA CNPJ; 84.684.505/000

���������it��1�5JcON6K���eFg5��� de Venda Meb":t�ti������i:�t7í12i2008 Valor.
3.340,00

Protocolo; 96674 Sacado: CODEJAS CIA DES.DE JGUA DO SUL CNPJ: 00.513.208/000
Cedente; POSTO MIME LTOA CNPJ; 83,488.882i000
Número do Titulo; 8541319 Espécie; Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BRADESCO Data Vencimento; 11/11/2008 Vaiar; 196,91

Protocolo; 96675 Sacado; CODEJAS CIA DE DES.DE JGUADO SUL GNPJ: 00.513.2081000
Cedente; POSTO MIME LTDA CNPJ: 83,488.882i000

���;��,����I��i5���J Espécie Duplicata d6��n$�n�i���il8�Jl����8lãvalor 617,78
Protocolo; 96676 Sacado: GODEJAS elA DES.DE JGUA DO SUL CNPJ: 00.513.2081000
Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ; 83,488.882i000

���;�����It���rsgj Espécte Dup!icata d6��nS�n������1 fg!1\n/��8rva'or 405,06
Protocolo: 96680 Sacado: PAULO ROBERTO REIS CPF: 255.564.468-73
Cedente; KAELLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME CNPJ; 73.284.325/000
Número do Titulo; 2948C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BRADESCO Dala Vencimento: 07/12/2008 Vaiar: 870,50

ProtOCOlO; 96718 Sacado; RAQUEL CRISTINA MODAS LTDA ME
.

CNPJ: 09.401.838/000
Cedente; VALPARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES CNPJ: 73.258.386/000
Número do Titulo; 525590 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento; 09/12i2008 Vaiar; 382,90
_�.�. �_•• __�__�__ ._ •• __ • .• __.--i-__ • ._ .• "_

Protocolo: 96772 Sacado; GERHARD SPIESS FILHO
.

CPF; 297.449.460-91
Cedente; ELETRONICAJARAGUAENSE LTOAME CNPJ: 06.182.6711000
Número do Titulo: 11473 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
���:sentan�!.ANCO DO���Il SAL ._?:.�venci�:".�:!�112008 Valor 345,00

Protocolo; 96784 Sacado; MARCOSANDRE FAGUNDES CPF; 011.050.10040
Cedente: EDITORADIARIO DOS CAMPOS LTDA CNPJ; 03.319.996/000
Número do Titulo: 23094-1 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento; 10/12i2008 Vaiar: 124,00

ProtOCOlO; 96902 Sacado; EDSON VAZ LOPES CPF; 074.048.356-07
Cedente; ORIGINAL SOLUCOES COM E MANUT LTDA CNPJ: 00.104.217/000
Número do Titulo: 0012 Espécie: DU�icata de Venda Mercantil por Indicação

�fb�88ntante; CAIXA ECONOMICA FED RAL Data Vencimento: 08/12i200B Valoe

Margot Adeiia Grubba Lehmarm, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos

endereyos a mim fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem
conhecimento, que deu entrada neste Oficio para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido
o prazo de 03{três} dias úteis.

Protocolo; 95376 Sacado; ELCIO R KALESKI CPF: 003.802.579-55
Cedente; JOY FOMENTO MERCANTIL LTOA CNPJ;·08.644.589/000
Número do Título: 23567102 Espécie: Duplicata de Venda MercanU! por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 28í11l2008 Valor: 897,65

Protocolo 95582 Sacado; ELCIO R KALESKI ZOZ CPF: 003.802.579-55
Cedente: JURERE FOMENTO MERCANTIL LTDA

��������;��iãiiJd�tN�6t��sO�f�'2'ó�dã�gf�E�k"c\�stiiforÓ���cavfn�imento 25111/2008
Valor; 1.69:\,65

Protocolo; 95583 Sacado: ELCIO R KALESKI ZOZ CPF; 003.802.579-55
Cedente: JURERE FOMENTO MERCANTIL LTDA

���������i:��I�i-tr��_5UNr:béD�S��tb�dB�S�E��egSS�(<>rb���dmento: 25/11/2008
Valor: 1.693,65

'.

Protocolo; 95584 Sacado; ELCIO R KALESKI ZOZ CPF: 003.802.579-55
Cedente: JURERE FOMENTO MERCANTIL LTDA

�������t:;��i�i�t8.5uN�'6é��sD�:�'2'�sdã�gr�E�k"o�stiif"r ó�tcavfn�imento 25/11/2008'
Valor: 1.566,95

Protocolo; 95836 Sacado; KOLlNS CONFECCOES CNPJ; 09.633.0291000
Cedente; VALDOCIR HAAS ME CNPJ; 03.986.1451000
Número do Titulo: 18490·1 Espécie: Duplicata de Venda MercanH! por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento; 27111/2008 Valor; 222,00

P;�;;;;';i;-:95967--S;-�d�:jWFNGOBERiiJRÃSL;:DA-""-""'--'''CNPJ: 09.425.2591000'
Cedente: EMPREENDIMENTOS IMOBICli\RIOS MARCATTO LTDA CNPJ; 82.902.5861000

���;��t���it�R;�2glfJ�ME�f���iJ8ãll.�ÃRlOS MARCATTO LTDA Data Vencimento 30/09/200B
Valor; 1.595.92

Protocolo; 96070 Sacado; GAMAFLEXOGRAFIA LTDAME CNPJ; 10.348.8071000
Cedente; MODULAR TRANSPORTES LTOA CNPJ; 88.009.0301000

.��;��g�����Nfo35� 8:�lr�ÁDuplicata de Veng�rav���{!��r��g1!1rJOO8 Vaiar. 57,28

......__ ... __ .....__ ... ... _ .....__ ....._ .... __ ... __ ....._ .....__ .c.. _ ....._ ...

Protocolo; 96142 Sacado: EXPORSELL COMERCIAL EXPORTADORA E IMP CNPJ; 01.645.188/000
Cedente: FUNDO DE INVEST EM DIR CRED DA tND EXOOUS I CNPJ; 07.399.646/000

���������i:���3gõ55b�RA�rés:: Duplicata de veg;;�t��i��::�gJWgOB Valor: 2.021 AO
.

Protocolo: 96232 Sacado: JAMATEX COM DE EQUIP TEXTEIS LTOA CNPJ; 04.317.7081000
Cedente; BANCO KEB 00 BRASIL S A CNPJ; 02.318.507/000
Número do Títuio: 1858/02S Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 29/11/2008 Valor: 253,82

Protocolo; 9623, Sacado; JAMATEX COM DE EQUIPTEXTEIS LTDA CNP!; 04.317.708/000
Cedente: BANCO KEB DO BRASIL S A

-

CNPJ; 02.318.50;1000

��������,�t�ÂN�b5��L Espécie Dup�cata dD��n�:,�i�����: �gí{r/�Og�ãoValoe 946,00
- Protocolo: 96266 Sacado; JAMATEX COM EQUIPTOS TEXTEIS L

- CNPJ;·04.317.70BiOOO
Cedente; TAIPA SECURIT!ZADOR.A S/A CNPJ; 08.928.243/000
Numero do Título; 1"06867-92 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO ITAU SA Data Vencimento: 2811112008 Valor; 1.911,00

Protocolo:99292 Sacado; KOLlNS CONFECCOES CNPJ; 09.633.029/000
Cedente: VALDOCiR HAAS ME CNPJ: 03.986.145iOOO

������t��,�rt�ÂI�2Jg6No�it���g��Lta de Venda M6�����cl�:������12f2008 Valor 393,00

Protocolo: 96420 Sacado; MARILENE FODI PIO ·ME CNPJ: 07.510.360/000
Cedente: BANCO SAFRA SIA CNPJ: 58.160.7891000
Número do TItulo: 413214923 Espécie: Duplicata da Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencim;nto: 29i11/2008 Vaiar; 195,36

Protocclo: 96429 Sacado: CLlCHERIA JARAGUALTOA·ME. CNPJ: 05.784.522i000
Cedente; MARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACH CNPJ: 64.860.968/000

���������:!��óWtg� Espécie: Dupücata d5���:n�í����í:1 raí1�n;���a�a'or: 415,00
Protocclo: 96430 Sacado; CLlCHERIA JARAGUA LTDA·ME CNPJ; 05.764,522/000
Cedente: MARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACH CNPJ; 64.860.968/000
Número do Tltuto: M59801 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BRADESCO Data Vencimento; 13/11/2008 Valor; 415,00

Protocolo: 96444 Sacado: KLASSIC MOVEIS LTOA CNPJ; 84.688.316/000
Cedente; AFlACAO DE FERRAMENJAS GG LTOA' CNPJ: 72.212.855iooO
Numero do Titulo: 008375 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçã:o
Apresentante; BRADESCO Data Vencimento; 02lt2/2008 Valor; 395,50

Protocolo: 96454 Sacado; MET LOMBARDI LTOA CNPJ; 84.436.963/000
Cedente; TYCO DINACO IND COM FER ACO LT \ CNP'J: 03.684.0071000

��:������I���N�3°,�ltOlA�sPécíe: Duplicata db��n�:n��r:�! baf1Iv�0ô�ãOvalor: 9,125,39
Protocolo; 96455 Sacado; MET LOMBARDI LTOA CNPJ; 84.436.9631000
Cedente; TYCO DINACO IND COM FERACO LT CNPJ; 03.684.0071000
Número do Título: 0157866 03 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante; BANCO ITAÚ S.A.

.

Data Veocimento; 08/12i2008 Valor; 15.496.46

Protocolo; 96456 Sacado: FIETEX TEXTIL LTOA CNPJ; 00.690.4511000
Cedente; GRADUAL BEN TEXTEIS LTDA CNPJ: 72.544.9841000

������������N8g62!�AÚ �.rCie; Duplicata de v6��aV�����t��í}?1���8 Valor: 140,62

Protocclo; 96457 Sacado; FIETEX TEXTlL LTDA CNPJ: 00.690.451íOOO
Cedente: GRADUAL BEN TEXTEIS LTOA CNPJ; ;2.544.964/000
Número do Titulo: 89123

, Espécie: Duplicata de Venda Mercantíl por Indicação
Apresentante; BANCO ITAU SA Data Vencimento; 27íl1/2008 Vaiar; 160,07

Protocolo: 96462 Sacado; EXPORSELL COML EXPORT E IMPORT CNPJ: 01.645.1881000
Cedente: TAIPA SECURITIZADORA S/A CNPJ: 08.928.24'3/000
Número do Título: 305528..()3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por !ndicação
Apresentante; BANCO ITAU S.A. Data Vencimento: 01/12/2008 Valor; 1.244.48

Protocolo; 96470 Sacado; ANACLEIDE CAETANO DA SILVA CPF; 055.104.489·62
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTOA CNPJ; 04.214.0141000
Numero do Titulo; 151001 Espécie: INDICACAO
Apresentante; CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 0311212008 Valor; 150;00

Protocolo. 96472 Sacado; KELLY NATSUMI TANAKA CPF; 047.576,869·86
Cedente; HB GENDATAAG DE CURSOS LTDA CNPJ: 00.555.7311000
Número do Título: 4120160006 Espéce: Duplicata de Venda Mercantíl por Indicação
Apresentante; CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/1112008 Vaiar: 0.00

Protocolo; 96482 Sacado; JAMATEX COM DE EQUIP TEXTEIS LTDA CNPJ; 04.317.708íOOO
Cedente: BANCO KEB DO BRASIL S A CNPJ; 02.318.5071000
Número do Titulo: 1732/03S Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 0211212008 Valor; 1.265,60

Protocolo; 96483 Sacado; LEONIR MARIA RAMOS ZANLUCA CPF: 745.212.84949
Cedente: BANCO KEB DO BRASIL S A CNPJ; 02.318.5,071000

�g����t���í�����O��l Espécie: DupHcata dÓ�i:��n���1��. ���11��Ooéã?Valor: 133,64
Protocolo: 96484 Sacado; LEONIR MARIA RAMOS ZANLUCA CPF; 745.212.849-49
Cedente; BANCO KEB DO BRASIL S A CNPJ; 02.318.5071000

���������!��A:N1girh�L Espécie: Duplicata db��ne:������: �í11�/�ggr()�alor: 228,33
Protocolo; 96485 Sacado: KLASSIC MOVEIS LTOA CNPJ; 64.688.316/000
Cedente; FAB.DE MAQ.lNDUSTRIAIS VIAL LTOA CNPJ; 83.174.391/000
Número do Tlíulc: 2496 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação
Apresentaníe: BESC Data Vencimento; 02/1212008 Vaiar; 271,90

Protocolo: 96517 Sacado: AVEMAQSUllNDUSTRIAl LTDA.ME CNPJ; 09.267.780/000
Cedente; INOX DO BRASIL COMERCIO DE ACO LTOA·ME CNPJ; 05.596.0611000

.

������,���I��Nogg36ÓogkA�iE�ie: Duplicata de ve&2:a������,ft'�� 1�!\���08 Varor; 695,00

Protocolo; 96537 Sacado; EStilUADRIAS)ARAGUALTDA CNPJ; 01.887.341/000
Cedente; TOP METAL tNDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDCNPJ: 07.428.2831000
Número do Titulo: 6469n Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indícaça�
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo; 08l1212ooB Valor. 592,85

Protocolo: 96544 secado- GABRIEL TAVARES BORGES CPF: 009.576.779-79
Cedente; O ITALIAGRANITOS LTOA CNPJ; 02.997.8991000
Número do Título: 1408 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por mdicação
Apresentaníe: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento; 08112/2008 Valor: 169,00

Protocolo: 96551 Sacado; JAMATEX COM. EQUIPAMENTO TEXTEIS LTD GNPJ; 04.317.7081000
Cedente; FUNDO DE INVEST EM DIR CRED DA INO EXODUS I CNPJ; 07.399,646/000

��;�������t�ÂNlg�86��RA�1té�� Duplicata de Ve��'IaM.J;�;�i�f: �g!��?!ó'08 Valor 1.911,44

Protocolo; 96552 Sacado; J.v.M.GRAFICA E EDITORA LTDA. CNPJ; 04.199.611/000
Cedente; FUNDO DE INVEST EM DIR GRED DA IND EXOOUS I CNPJ; 07.399.646/000

���;�����it��Jg6566��A�Eéi� Duplicata de Ve��tM.J:����;:; 13�!�ó'08 Valor 1.922,21

Protocolo: 96561 Sacado; MERCEARIA COMPRE FACIAL LTDA ME CNPJ; 07.412.274/000
Cedente: JORGE MOTTER & FILHOS LTDA CNPJ; 82.576.604/000
Número do Titulo; 0140977000 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento; 08/12i2008 Vaiar: 252,93

Protocolo: 96579 Sacado; VALMOR WOLODASCZYK CPF: 194.324.969-53
Cedente: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO SA CNPJ; 92.660.4061000
Número do Titulo: 4/149902 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento; 08/12i2008 Vaiar; 166,73

Protocolo; 96594 Sacado; CLlCHERIAJARAGUALTDA·ME GNPJ; 05.784.522i000
Cedente: GLOBO IMPORTACAO E EXPORTACAO [TOA CNPJ: 02.564.165/000
Número do Titulo: 1615810003 Espécie; Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante; BRADESCO Data Vencitnento; 30/11/2008 Valor; 353,38.

Protocolo: 96600 Sacado: JAMATEX COM. EQUIPS. TEXTEIS L CNPJ; 04.317.7081000
Cedente; CASA DE MAQUINAS TAKARA LTOA CNPJ: 48.230.098/000
Número do Titulo: 044360 Espécie: Duplicata do Venda Mercantil por Indicação

Protocolo; 96905 Sacado: PATRICIA URBAN CPF: 004.248.939-32
Cedente; ADERSON HANEMANN CPF; 646.739.959-53

'

Número do Titulo; 000128-7 Espécie: Cheque
Apresentante; ADERSON HANEMANN Data Vencimenlo; 07/07.12008 Valor; 380,00

Protocolo; 96906 Sacado; RUTH ZAPELLA
Cedente: ADERSON HANEMANN
Número do Titulo; 496466-7 Espécie: Cheque
Apresentante; ADERSON HANEMANN

CPF: 018.204.809-84
CPF; 646.739.959·53

Prolocolo: 96322 Sacado; GISELE WENGARTINER·ME CNPJ; 06.093.179;000
Cedente; RODRIGUES MAPAS PUBLiCITARIOS·NEVERTONANTONIOCNPJ; 07.717.807;000

����;�����i�õ��fG�ES �2'tÃ�P�'If�t'2'I�A�IÓ������R�"O� ANTONIOData Vencimento 18/09/2008
Vaiar; 125,00

Protocolo: 96323 Sacado: GISELE WENGARTINER,ME CNPJ; 06.093.1791000
Cedente; RODRIGUES MAPAS PUBLlCITARIOS·NEVERTON ANTONIOCNPJ; 07.717.807/000

������,���'�kÕ��ftuES �1';{'tA�?u"�trêl�1�IÓS:�Ê�ÊR'f8� ANTONIOData Vencimento 18/081200B
Valor; 125,00 .

�����oig5�iGU��c�pf�s��gL��1ti�������eÊ�1oN ANTONIOC�����6i���Ó�76g�0
Número do Título: 396-C Espécie. Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante; RODRIGUES MAPAS PUBLlCITARtOS·NEVERTON ANTONIOData Vencimento; 22/07/2008

, Valor; 125,00

Protocolo: 96341 Sacado: J,V.M.GRAFtCAE EDlTORALTDA. CNPJ; 04.199.611/000
Cedente. FUNDO DE INVEST EM DIR CRED DA IND EXODUS I CNPJ: 07.399.6461000
Número do Tüulo: 106783-03 Espécie: Duplicata de Venda Mercanli! por Indicação
Apreseníanle: BANCO 00 BRASIL SA Data Vencimento; 0811212008 valor: 1.962,34

Protocolo; 96343 Sacado: KLASSIC MOVEIS LTDA. CNPJ: 84.688.316/000
Cedente; MERGANTILRAOll COM E REPR LTDAME CNPJ; 97.397.178/000
Número do Tfíulo: 82616-1 Espécie: Dupiícata de Venda Mercantil Por Indicação I
Apresenta�te: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento; 06/12i2008 Valor 918,54

Protocolo: 96344 Sacado; KLASSIC MOVEIS LTOA CNPJ; 64.688.3161000
Cedente: MERCANTlLACOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTOCNPJ: 82.645.1021000

��������t��N�63g�krJ'slrst Duplicata de Ve���aMJ:��i���?� i8�)iW�g08 Valoe 110.00

Protocolo; 96408 Sacado: CARLOS EDUARDO MIELKE·ME CNPJ: 09.586.534/000
Cedente; TOU DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA CNPJ; 90.136.4091000
Número do TítUio: 032070i3 Espécie: Duplicata de Venda Mercal)ti! por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA Data Vencimento; 05/12120<38 valor: 106,00

Protocolo; 96410 Sacado: CENTRAL MODAS LTDA CNPJ; 07.348.8981000
Cecente: GRATTOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL LTOA CNPJ; 03.625.949/000

��:�����t�i:��j}g�o'b 8��fé��DlJp!icata de vend�a�e�:�ii��t���1��008 Vaíor: 273,50

Data Vencimento: Valor: 180,00

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

Jaragua do Sul, 7 de Janeiro de 2009
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Setor influenciou o resultado

Produçõo cai
em novembro

A produção da indústria
brasileira recuou 5,2% em no

vembro, após retração de 1,7%
verificada em outubro. O re

sultado, divulgado ontem pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), repre
sentamaior queda na atividade
fabril desde maio de 1995 (
�emoutubroe
novembro, a queda acumulada
no setoré de 7,9%.

O mesmo- movimento foi
verificado na comparação anu
al, interrompendo um ciclo de
28 meses de taxas positivas.
Em relação a novembro de

2007, a produção da indústria
brasileira sofreu um recuo de

6,2%, o mais intenso desde
dezembro de 2001, quando'
houve queda de 6,4%.

De acordo com o documen
to do IBGE, essa desaceleração
evidencia um aprofundamen
to do ritmo de queda da ati
vidade e um alargamento do

conjunto de segmentos com

decréscimo na produção.
Segundo o instituto, os se

tores que mais influenciaram o

resultado foram o de veículos
automotores (-22,6%), máqui
nas e equipamentos (-11 9%),
edição e impressão (-14,8%),
indústrias extrativas (-10,9%) e
metalurgia básica (-10,2%).

AGÊNCIA ESTADO

MUDANÇAS
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Itajaí com operação portuária/

Areas serão concedidas a iniciativa privada até o ano de 2010
Um dos principais proje

tos do novo superintendente
do porto de Itajaí, Antônio

Ayres, é retomar a licitação
de áreas de operação portuá
ria para a iniciativa privada.
Ayres que substitui Arnaldo
Schmitt, assumiu a adminis

tração do porto, que é muni

cipalizado, por indicação do

prefeito Jandir Bellini (PP).
Segundo Ayres, o processo

de concessão da área opera
cional para empresas privadas
havia sido iniciado nó gover
no anterior de Bellini (2000),
com a concessão do berço 1

(terminal de contêineres ope
rado pela APM Termínals),
mas foi interrompido com a

troca de governo. Nos últimos
quatro anos, a administração
do porto, o único municipal
do país, coube ao prefeito
Volneí Morastoni (PT), que
não levou o projeto adiante.

Ayres já comandou o porto
no primeiro mandato de Belli
ni e retorna ao cargo com in

tenção de fazer com que Itajaí
seja apenas autoridade portu
ária e saia das operações. Ele
'diz que a idéia é não acumular
as duas funções, como ocorre

atualmente. Ao atuar somen

te como autoridade portuária.,
ele tem planos de integrar os
portos da região, incluindo
o de Navegantes, um porto
privado localizado na outra

margem do rio Itajaí-Açu, em
frente ao de Itajaí. Ao tornar
se apenas autoridade portuá-

A idéia de atuar'como autoridade portuária vai integrar portos sem a concorrência com Navegantes

ria, Itajaí deixa de concorrer

com Navegantes, não há mis
tura de atribuições! deixando
às empresas privadas a- briga
pelos clientes.

"Em Santos e no. Rio de Ja
neiro, o porto já não está mais
no operacional. Em Itajaí,
ainda temos dois berços pú
blicos", diz Ayres, afirmando

que a intenção é "montar os

editais" em 2009 e ter o proje
to de fato colocado em prática
em 2010. A licitação envolve
ria os berços hoje chamados
de 2-3 (união do antigo ber
ço 2 com o berço 3) e o berço
4, ambos operados pelo pró
prio porto.

Antes de qualquer licita
ção, porém, ainda será preciso
restabelecer as operações de

Itajaí, depois que a enchente
de novembro comprometeu
a profundidade do canal de
acesso e destruiu dois ber
ços 1 82-3.

Cobrança de pedágio começa na sexta
Preço da tarifa será de R$ 2,70 para carros de passeio e R$16,20 para caminhões

O pedágio do km 235 da
BR-116, em Correia Pinto, na
Serra catarinense, começa a

ser cobrado a partir da meia
noite de sexta-feira. O preço
da tarifa será de R$ 2,70 para
carros de passeio e de R$ 16,20
para caminhões com reboque.
É a primeira vez que o moto

� rista fará esse tipo de paga
� menta. em Santa Catarina. No
15 ano que vem, haverá cobrança

Empresa lucrará R$ 16 mil por dia em outros pontes.

O valor inicial do pe-dágio,
fixado pelo contrato em outu
bro do ano passado, era de R$
2,54. Antes mesmo de a praça
entrar em operação, porém, o

preço foi reajustado de acordo
com o IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo)
do período entre setembro de
2007 e novembro de 2008. O au

mento estava previsto no Progra
ma de !,icploração de Rodovias.

Pelo'Tocal onde a praça de

pedágio foi instalada passam,
diariamente, 6 mil veículos. A
concessionária Autopista Pla
nalto Sul, que faz parte do grupo
espanhol OHL, deverá lucrar, no
mínimo, R$ 16,2 mil por dia.

A empresa não divulgou
quanto foi investido na rodovia
desde o início da concessão, em

. fevereiro deste ano. Nos próxi
mos cinco anos, a Autopísta'gas
tará R.$ 409 milhões em melho
rias na estrada.
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Mais de 400 mil armas já .

recolhidas
Quem ainda tem armas sem registro deve entregá-las à. Polícia Federal

Mais de 400 mil armas

que estavam sem registros ou

apenas com as antigas autori

zações estaduais foram reca

dastradas em 2008, de acordo
com balanço preliminar da
Polícia Federal. O prazo para
recadastramento sem neces

sidade de taxas ou testes psi
cológicos terminou no dia 31
de dezembro. A estatística cor

responde ao total de pedidos
de recadastramento feitos pela
internet, de acordo com o chefe
substituto do Serviço Nacional
de Armas,· delegado Douglas
Saldanha. "Registramos na web
pedidos de regularização de
mais de 400 mil armas irregula
res que estavam em circulação.
É um número bastante expres
sivo", avaliou.

A PF ainda vai contabilizar
os pedidos de regularização fei
tos diretamente nas unidades

.

da corporação em todo o país.
O registro não garante porte de
arma ao proprietário. O registro
permite que a pessoa possa sim
plesmente manter o armamen

to em casa; não autoriza que ela

Reduz venda
de piratas

Uma pesquisa real-
izada pelo Ibope (Instituto
Brasileiro de Opinião públi
ca e Estatística) mostra que a

compra de produtos piratas
- teve uma redução de '38%

em 2008 em todo o país. Essa
foi a quarta pesquisa sobre o

impacto da pirataria no Bra
sil e a primeira a mostrar

queda significativa na venda
de tênis, roupas, brinquedos
e DVDs falsificados. No ano

passado os dados registra
vam aumento de 8% nesse

tipo de comércio.
No início do mês de

dezembro o MPSC (Minis
tério Público de Santa Cata

rina) intensificou o combate
à pirataria no Esfado com ri

lançamento de campanha
educativa. Cartazes foram
afixados em escolas, repar
tições "públicas e no comér- .

cio e panfletos distribuídos
aos cidadãos.

transporte esse armamento em

ambientes públicos, na rua.
Para quem ainda tem armas

em casa sem registro, a reco

mendação do delegado é a en

trega do equipamento em umas

das unidade da PF, com direito
a receber indenização que va

ria de R$ 100 a R$ 300. Foram

campanhas paralelas: o reca

dastramento terminou, mas a

entrega de armas mediante in
denização continuará durante
todo o ano de 2009.

A manutenção da arma de
fogo em casa sem o registro
atualizado na Polícia Federal
é considerada crime, previsto
no Estatuto do Desarmamento,
com penas que podem chegar a
seis anos de prisão.

.

A entrega pode ser feita em

qualquer delegacia ou superin
tendência da PF do país, mas
para transportar a arma até o

local é necessária uma autori

zação da polícia, emitida gra
tuitamente na página da PF na

internet: wwW.dpf.gov.br.

<AGÊNCIA ESTADO
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Registro permite apenas manutenção dO armamento em casa, não gClrante porte de armas em ambiente público
i5

.
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Medicamentos chegamcom a ajuda da Organização Jordaniana de Caridade

..

Brasil envia 14 toneladas de
,

remédios e alimentos à Gaza
O governo brasileiro vai en

viar na sexta-feira, dia 9,14 tone
ladas de doações em remédios e

alimentos às vítimas do conflito
entre Israel e o grupo islâmi
co Hamas na Faixa de Gaza. De
acordo com informações do Mi
nistério das Relações Exteriores,
a carga segue inicialmente para
a [ordânia, de onde segue para
Gaza, com a ajuda da Organi
zação jordaniana de Caridade.
Entre os medicamentos estão an

tibíótioos, sais de reidratação, se
ringas, ataduras e outros instru
mentos do primeiros-socorros.

O chanceler Celso Amorim
deve se reunir, em Portugal, com
o primeiro-ministro português,
José Sócrates, e conversar com o

chanceler da Síria,Walid al-Mou-
. alem, para discutir as medidas
que a comunidade internacional

pode tomar para conseguir nego
ciar um cessar-fogo na região.

Ele já havia conversado, por

telefone, com a chanceler isra
elense, Tzipi Livní, sobre a pro
posta do Brasil de realizar uma
reunião com vários países a fim
de buscar uma solução para o

conflito que começou há 10 dias
com· os

.

ataques israelenses aos

I palestinos.
A China também anunciou

uma doação para ajuda huma
nitária região, no valor de US$
1 milhão.

De acordo com a agência por
tuguesa Lusa, o CICV (Comitê
Internacional da Cruz Vermelha)
alertou que a crise em Gaza é
insustentável para a população,
que mesmo antes da operação
militar israelense vivia em con

dições extremamente.
Depois de 11 dias de bom

bardeio, osmortos palestinos são
estimados entre 580 e 600 e os

feridos já são mais 3 mil.

AGÊNCIA ESTADO
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Torcida jaraguaense só deve ver futebol a partir de maio, quando está programado o início da Divisão Especial
NO PAPEL

Juve tem plano para
buscar patrocínio
Diretoria planeja trabalho gastos até 2012
JARAGUÁ DO SUL

No fim de outubro, a dire
toria do Juventus começou a

trabalhar pensando em 2009.
Com caras novas (o diretor de
marketing Adilson Sbardelatti
e o de patrimônio Cléber Her
nacki) e outras conhecidas (o
presidente Ildo Vargas e o di
retor de futebol Alcir Pradi), os
dirigentes lançaram o planeja
mento de 2009 a 2012. O prin
cipal objetivo é tentar buscar
patrocínio para as próximas
temporadas. "Não dá para se

dizer que planejamento ganha
jogo. Mas que ajuda, isso aju
da. Eu estou vários anos no [u
ventus e nunca começamos o

ano dessa forma, com tudo no

papel", relatou Pradi.
O mentor do projeto é Sbar

delatti. "O Juventus tem uma

função social porque traz lazer
para a comunidade. Foi com

este pensamento que elabora
mos as propostas. Agata temos
como chegar no empresário
para pedir o apoio", avalia. O

planejamento mostra os obje
tivos de cada ano, bem como

a previsão de gasto para cada.
período.

Para se ter uma ideia, o ob
jetivo em 2009. é terminar a

PLANEJAMENTO TRICOLOR
"

• Subir pdm o elite 40 futebol cotorinense e

clMilizar o Copa Santo' Cotorino co,H1o pr�para· . \

1,çiio poro 2010.

Divisão Especial pelo menos
em segundo lugar (e conse
quentemente subir para a

Principal) e utilizar a Copa
Santa Catarina como prepara
tivo para 2010. Além, é claro,
de disputar as competições de
base (no juvenil e júnior]. A
estimativa, entre patrocínio,
conselheiros e verbas públicas,
é de receita de R$ 137,5 mil por
mês. O crescimento parece ser

ambicioso. Tanto que em 2012
o objetivo é estar na Copa do

• 2011
· Conseguir vogo no Cl!po do Brasil, chegar no
final do CotariÍlense; ficar entre I)S quatro no

Série D e subir poro o C.
· Chegar no final dos estaduais jÓVenil e iú�
nio); conquistando vugo poro a Taça São Paulo
defutebol Júnior de 2012.
· Previsão receito: RS ZlO mil mensais.

• 2012

Brasil, chegar na final do Ca
tarinense e terminar entre os

oito melhores já da Série C.
Entre os projetos está tam

bém viabilizar a criação de um
conselho e incentivar o sócio
torcedor. "Sabemos que não
temos a estrutura de piscina,
por exemplo, mas vamos bus
car outros benefícios para ser

mais atrativo. Um dos projetos
é trazer shows e fazer com que
o sócio não pague", afirmou
Sbardelatti.

o CORREIO DO POVO mEQUARTA·FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2009

Planejamento
Alcir Prodi, diretor de futebol do Juventus, foi prático quando
perguntado sobre o planejamento. Ouestionodo sobre se o time
tivesse o mesmo planejamento em 2008, isso poderio fazer com
que não fosse rebaixado. "Planejamento não ganho jogo. No fim
o que decide é dentro dos quatro linhos". E é bem isso mesmo.
Cloro que ter tudo em papel é bem mais fácil de buscar apoio,
mos é preciso ter forço poro colocar em prático. O projeto é
ambicioso. Por vezes até demais. Mos sonhar é de graça. E sem

� sonho, não se chego o lugar nenhum.o

6
>
5
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APOIO
Prodi também se espantou com o apoio que o Federação Gaúcho de
Futebol dá aos times do interior que disputam o Primeira Divisão de
lá.' Os clubes considerados pequenos ganham, poro iniciar o traba
lho, uma verbo de RS 350 mil. E aqueles que têm problemas com
processos trabalhistas fjzerom um acordo e porte desse dinheiro já
vai poro quitar estas dívidas. "O São Luiz (de Ijuí) tinha quase um mi
lhão de reais e vai Se livrar disso já ano que vem. Se o gente tivesse
isso aqui, seria tudo mais fácil", afirmou. Enquanto isso, o Federação
Cotorinense de Futebol cobro até. os bolos oficiais que o time preciso
comprar paro o disputa'llo campeonato. E constrói uma sede faraôni
co. Cada um com suas prioridades.

EXEMPLO
O caso acima citado não é prioridade da Federação Gaúcha. Outros
Estados fazem o niesmo. Isso valoriza a competi�ão local, traz mais
patrocinadores e, consequentemente, mais recursos. Só que os clu
bes de Santo Catarina são os que menos podem reclamar das nntu-
"ües do diretoria do nosso federação. Afinal quem elege o presidente
\,sóo os clubes.

RECORD SE MANIFEstA
DepOis do Associoçóo de Clubes soUor uma Doto ofici91 sobre o trons-
,missão do Campeonato Cotorinense 2009,i'agoro 101 o vez do RIC/#
Record se, manifestar. A emissoroj,conte.sta vário$ pontos do noto do
associação e deixo bem cloro"que:;oi continyor cumprindoos e�igên:cios de contrato, que encerro neSfe ano. E�diz OIinda9que "quolque'
outrq controt�ossi.nodo! além do, existente entre o'ede Recqrd, o
Associaç��, o Federação e o� Clubes, solvo",melhor j�,��o, foi feJto aQ.0rrepio.db�lei(�1 Agoordemos'os cenas do proximo capitulO.

'

,,,"CRISE NQ,ESRORTE,
:Com problemas fi�onceiros, o Flamengo pode se livrar de, pelo me
nos, duas equipes vencedoros- o do ginástica artístico e do basquete
masculino. Diego Hypólito E! JodeiSarbosai10s principais nomes do
clube, podem ficar desempregados. O presidente Mórcio Braga vol
to hoje dàs férias e deve resolver de vez a' situação. Os técnicos do
modalidade esperam enxugar os despesas sem interferir na saído
dos atletas.

�� esporte@ocorreiodopovo.com.br ,
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FÓRMULA 1

por Hamilton na última curva,
tirando o título de Massa.

Depois da corrida, Glock foi
acusado de ter diminuído o ritmo
deliberadamente para favorecer
Hamilton. Surpreso com tais ale
gações, Glock afirmou que sequer
sabia o que estava acontecendo
durante a corrida. "Quando vi a
reação de todos, foi duro e diIícil
de entender", disse o alemão à rá
dio espanhola Onda Cera.

Glock comentou que e ele e

os membros da Toyota, incluin
do o outro piloto da equipe, Jarno
Trulli, resolveram apostar emnão
usar pneus para molhado nos es

tágios finais da prova. Segundo
ele, apesar do desfecho, essa foi
a decisão correta. ''Era a decisão
certa, pois terminei uma posição
acima do que eu teria consegui
do se tivesse mudado os pneus.
Fiz minha própria corrida e não
tinha interesse em me envolver
na briga pelo título", garantiu

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.

CONTRA-CAPNESPORTE--------

GLOCK FALA SOBRE GP DO BRASIL
Piloto da Toyota disse que viveu o piormomento da temporada depois da prova.
DA REDAÇÃO

O fim da temporada 2008 da
Fórmula 1 foi um dos mais emo
cionantes da história. O brasilei
ro Felipe Massa cruzou a linha
de chegada como campeão, mas
a prova sofreu um revés na últi
ma curva e Q título acabou nas

mãos do inglês Lewis Hamilton.
Um dos personagens desta his
tória foi o alemão Timo Glock,
que foi ultrapassado e, com isso,
facilitou as coisas para o título do
piloto da McLaren.

Glock disse que este foi o pior
momento da primeira temporada
que disputou na principal catego.

ria do automobilismo mundial.
Para quem não lembra, no final
da piava em Interlagos, o alemão
preferiu continuar com os pneus
para pista seca, enquanto todos
os outros estavam com os de
chuva. Sofrendo com a falta de
aderência, ele não conseguiu se

gurar a posição e foi ultrapassado

www.autoelite.com.br

so
2JA

Timo Glock estreou no Fórmula 1 em 2008 e encerrou o temporada "ajudando" o decidir o título do campeonato

Caraguá Auto Elite
47 3274 6000 Uma relação de confiança.
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