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Bylaardt promete
dar fim aos vales
Prefeito de 6uaramirim diz que salário
dos servidores será pagoem parcelo
úni�� Q partir de julho.

Pígims4

Mais uma família
. deixa a residência
Desta vez, uma coso em 6uaramirim foi
interditado devido o um alagamento.
Tubulação deve ser modificado.

Embora trair o confiança do compa-
. nheiro nunca seja bom poro o relóclo
nainento, estudo do Ohio State Uni
versity, nos EUA, aponto que quando
o traição ocorre cedo, os sementes
do dúvidlNlma vez plantados 'podem
permanecer poro sempre. "E mais
fâcil recobrar a confiança depois de
uma deslealdade se você já tem um

relacionamento forte", afirmam os

pesquisadores.

�.

Pedro Bial está no
_ comando do BBB

tilica faz graça
no Fashion Rio

Atração começo hoje com 18 participantes. Dois
catorinenses estão no briga por RS 1 milhão.

Página 12

Marco jaraguaense mostrou o coleção de
inverno no principal evento de modo do.país.

Página 8

tse puxa ra

baixo previsões
Desta vez, analistas do mercado financeiro
não pouparam alerto e garantem que li
Bmsil deve crescer apenas 2% este ano.

Pógina 13

leão e
oreaR."açõo
Jogadores do Malwee foram homena
geados no cerimônia que elegeu os

melhores do mundo.

pqinl�5

Reunião realizado ontem à tarde no SDR
de Blumenau definiu estratégias poro
colocar em prático o Projeto Ressoar.

iPógioo S

A HORA DO
ADEUS
Nossos filhos.

.280 EM
PERIGO

Uderonços devem
se mobilizar
Págino3
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OPINIÃO-�--------

CHARGE

PARA MELHORAR O ENSINO
É PRECISO MAIS ATENÇÃO

A NÓS, PROFESSORES!
'

PONTO DE VISTA

A revisão de textos
ou ficou a cargo da editora. A revisão da
obra, no entanto; é que tem se constitu-

LUIZ CARLOS/AMORI'M, ído, não raro, em problema para o au-

ESCRITOR E !?:[l!TOR tor, se ele não concordar com algumas
(HITP://BR,llEocmES, "arbitrariedadezinhas".
COM/PROSA
POES!AEC!A)

_ Já vi, mais de uma vez - e já acon-

teceu comigo também, ao participar de
É desalentadora a dificuldade do es- uma antologia - o �xto original ser mu

critor novo em encontrar uma editora dado pelos "revisores" da editora. Pala

para publicar o seu livro. Mas há quem vras su:primidas aqui, outras acrescen

consiga, pela qualidade da sua obra e .. tadas ali, uma frase mudada acolá. Isto

porque as editoras, pelo menos algumas é algo que não pode acontecer jamais,
delas, cobram do autor parte ou todo o Revisão é feita para correção de erros
custo da edição. de digitação, de ortografia - tão neces-

Uma vez contratada a publicação, sária hoje, com as mudanças do Novo
vêm os preparativos para a obra ir para Acordo -, de concordâncias, de pontu
o prelo. A composição, a diagramação, ação. Não é, absolutamente, mudar o

a escolha das fontes, das cores da capa, texto ao gosto do revisor ou do editor.
tudo já foi combinado antecipadamente Qualquer mudança que não seja fei-

DO LEITOR

Corrupção
- Pai, o que eu tenho a ver com a corrupção?
- Nada filho, os corruptos são só aqueles políticos que des-

viam verba pública, você não, tem nada a ver com isso, nem
eu, nem você, nem ninguém!

- Mas quem desvia verba pública e um ladrão, não é?
-É,mais...
- Então, quem rouba casas também é corrupto!
- Talvez, mas _.
- E se eu trapaceasse, num jogo, eu estaria sendo corrupto,

não estaria?
-

- Sim, só que...
- Se eu pegasse dinheiro da $U8. carteira sem pedir, eu es-

taria sendo corrupto?
- E, mas você não...
- Se amãe comprasseumDVDpirata, ela seria corrupta, certo?
- Certo, mas ...
- E, se, por exemplo, o vizinho puxasse um cabo da nossa

Internet, para a casa dele?
- Um "gato" você querdizer?
-É
- Ele seria corrupto!

.

- Então, nós temos um vizinho corrupto!
- O quê?Mas porque você não contou antes?
- Você disse que não tínhamos nada aver com a corrupção!
- Eu me enganei, filho! A corrupção existe em vários ní-

veis e em nenhum deles ela é boa!

THAIS CRIS11NE KLEIN, ESTUDANTE DAANN.A iOWE NAGEl EVENCE!:)OAA
DO CONCURSO NAC1GI#\l DA CONmOtADOR1A GERAL DA UNIÃO

Qualidade de vida
O professor de Educação Física obtém o conhecimen

to necessário ao estabelecer um trabalho que promovam
atividades físicas programadas e práticas corporais ade

quadas propiciando assim, a melhoria da qualidade de
vida da população. Políticas públicas precisam ser inse
ridas, por ações preventivas, pelos quais as demandas
da população estão em busca de um bem-estar social,
bem como as possibilidades de diminuição das deman
das por hospitalização.

EDUARDO RAMSAUER, UCENmADO EM EDUCAÇÃO fíSICA E MESTRE
EM �E§TÃO [lI:: PO!.ÍT!CAS PÚBLICAS (IJNHIAU)

.

ta pelo autor do texto, torna co-autor o

responsável pela alteração. O que sig
nifica que quem escreveu inicialmen
te o texto não é mais seu único autor,
embora não tenha concordado com a

parceria.
A verdade é que não é permitido que

ninguém faça modificações na obra de
outrem. A única pessoa que pode fa
zer modificações em um texto é o seu

próprio autor. O máximo 'que se pode
fazer é sugerir que o autor repense e re

escreva este ou aquele trecho, o que já
é uma invasão. Mas quem tem a última

palavra é o autor, ele é quem vai saber
se pode e deve mudar, repensar, rees
crever. Ou não.

Pqrque adulterar a obra de outrem é
crfifie-assim como plagiar.

Os textos para esta coluna deverão ter no múximo 2.000 caracteres e pOdem ser

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

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

' telefone (' não serão publicados),

19J9" 200&
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----------POLíTlCA'

FALA Aí!

" Vamos ter um
trimestre preocupante."
PRESIDENTE LULA, sobre ó crise

financeiro mundial que ele agora admite
_ ter atingido o Brasil em cheio.

"A polícia tem
de vir aqui."

RICARDO BORGES, ENGENHEIRO,
apelando poro o presença do PRE
no SC-416 onde caminhoneiros não

respeitam a interdição.

" O projeto espelha a

redução de despesas."
IVO KONELL (DEM), explicando
aos vereadores o projeto de reformo
administrativa da prefeito Cecília

Konell (DEM).

QUEM PODE •••
Em Brasília, ali no porto do ,Palácio do
Planalto, pacientes do rede de saúde
público levam colchões poro os hospi
tais porque não há macas. Enquanto
isso; o ministro do Saúde José Gomes'
Temporão passou os fériõs com o fa
mília no Pousado Maravilho, em Fer
nando de Noronha, do apresentador
do Globo, Luciano Huck. Onde o diário
mais barato custo RS 1.800.

I,

No edição do revisto Isto É, que circulo esta semana, o jornalista Sérgio Por
dellos escreveu: "Auditoria do Controladorio Geral do União, presidido pelo
ministro Jorge Hage (no foto com o presidente lula), revelou que o execução
dos obras do PAC pode ficar comprometido em vários estados, devido à falto
de estruturo do Departamento Nacional de Infra-Estruturo de Transporte. A
luz vermelho de alerto já acendeu no Palácio do Planalto. O Dnit tem hoje
uma defasagem de 1.800 servidores. Isso foz com que o órgão paralise pro
jetos ou libere dinheiro de convênios sem atestar o qualidade dos serviços.
Em ofício entregue à CGU, o Dnit reconhece que o contingente está aquém
o necessário poro cumprir os 'projetos ousados' do PAC. Até 2010, o órgão
vai administrar RS 58 bilhões em obras." Bote com o informação publicado -

sábado aqui no O Correio. Desde 2007, apenas 22,5% desta verbo foi in
vestido. Entre os projetos está o duplicação do BR-280, agora odiado poro
setembro. Mais do que nunca, é hora de exigir o obro. lideranças precisam
se organizar e cobrar.

��E�����? uso do máquina
público por candidatos à reeleição,
o senador Geraldo Mesquita Júnior
(PMDB-AC) apresentou proposto de
emendo à Constituição que mantém
o direito à reeleição dé prefeitos, go
vernadores e presidente do Repúblico
apenas uma vez, incluindo os que os

sucederam ou substituíram no curso

dos mandatos. Mos exigin�o que eles
se afastem dos corgos por pelo me
nos seis meses antes do eleição.

UNIFORMES
Secretário do Educação Silvio Celeste
garante cumprimento de promessa do
componho eleitoral do prefeito Cecília <.

Konell (DEM). Todos os cerco de 20 mil
alunos do rede municipal de ensino
vão receber uniformes gratuitamente.
O que falto definir, segundo ele, é se o

município vai adotar uniforme padrão
ou se cada uma dos escolas terá uni
forme próprio, com os cores caracterís
ticos de cada uma delas.

DELíRIO
O carnaval de Florianópolis vai custar
RS 4 milhõl!s e o de Joroguá entre RS
70 e RS 80 mil. Mesmo assim, diz o

presidente do Fundação Cultural Jorge
Luis Souza, o daqui é tão bom quanto
o de lá. Pensar de formo positivo em

início de governo é preciso. Só que no

Copitol o carnaval foz girar milhões de
reais e dólares. Aqui, no Reinoldo Rou,
o ruo dos desfiles, nem vale o peno
abrir ÓS portos do inoiorio dos bares.
O que é uma peno.

o CORREIO DO POVO lOTERÇA·FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2009 -

Recomendando inacessibilidade até abril, pois os chuvas de verão poderiam oco

sionor novos deslizamentos. Medido prontamente adotado pelo prefeitura, que,
im�ediu construções, obros, ligações de luz e águo e retomo às cosas até lá. Pre:
SI1� que aqui em Joraguá nado foi pedido 00 IPT no ocasião, pois como Co
" �,

lu�o, tudo ainda está nQ."ách9Uletrõ": Acou o dito pelo não dito.
mlj.� ..nodo registrado:�'

" 8

lÍ-blá.blá."

'� � SObre o observação do leitoç tolveí'o novo Plano Diretor do cidade tenho d

� revisto em alguns aspectos nos ca�ítulos que trotam do ocupoção e uso do solo.
o Até porque editais informando o tonsttUção de novos loteamentos continuam

senHo liberados pelo município. A não seF que o setor que autorim tenho absoluto
celtem de se,trotor de áreas protegidos de qualquer risco_.

" URANÇA 'Jt'
dep,ois, mais ou menos, d

ronçq Públicó e Defeso do CidO�ã,. / o região. E o que informo o Secretaria4,
do �esenvolvimento Regional sObre o nomeação de 17 policiais civis poro o 15°
Delegacia Regional de Polícia. São dois delegados, quatro escrivões, dois comis
sórios e cinco investigadores poro Joroguá. Poro Guoramirim, um delegado, um .

, escrivõo, um escrevente e um investigadot "

AGINDO
. Levantamento feit� depois �os chuvas de novembro aponto o necessidade �e
,
construção de 6.204 morodias em Sonta:Cotorina, em 1JmlO estimado de 181J!Ç�
� Poro os obras, o Estado solicitou 00 Ministério do Integração Nocional.
repossede RS 20 milhõ� e ainda um total de RS 142,61\1i1hões 00 Ministério
�ru. .
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FUNCIONALISMO

POLÍlICA----------

Bylaardt: "acabou
a indústria de vales"
Salários serão pagos em data única, nodia30
GUARAMIRIM

Os cerca de 500 servidores
públicos do município não

poderão mais receber adian
tamento de salários. A medi
da foi anunciada pelo prefeito
Nilson Bylaardt (PMDB) para,
segundo ele, "acabar com o fa- ,

latório e o papelório", em refe
rência aos comentários de que
na Prefeitura de Guaramirim
estava instituída uma "indús
tria de vales".

Segundo o prefeito, até o

mês de junho os funcionários
receberão o salário em duas da
tas: 30% do valor no dia 15, e

os 70% restantes no dia 30 de
cada mês, data fixada hoje para
o pagamento dos vencimentos
e que será mantida pela nova

administração como data única
a partir de julho. O 13° salário
também será antecipado, com

a metade repassada no dia 1O
de julho, e não em novembro,
como exige alei. O restante será

pago erri dezembro.

CAROLINA TOMASELLI

'Fim também de

vale-compras
. Um dos benefícios conce

didos ao funcionalismo tam

bém fica extinto: o vale-com
pras, usado pelos servidores
para fazer compras em estabe
lecimentos do município me

diante apresentação de uma

espécie de ticket. "Nosso obje
tivo é desburocratizar a admi
nistração, e temos que come

çar pelo funcionário", afirmou
Bylaardt.

A dificuldade de contro
le é um dos motivos alegados
já que, segundo o prefeito, a

concessão do benefício inclui
a confecção dos blocos, exige
pessoal para receber os vales,
passando pela distribuição do
benefício aos funcionários,
conferência da nota fiscal da
compra e o pagamento. "Temos
cinco interferências do funcio
nário público", destacou.

Prefeito diz que objetivo é desburocratizar a administração municipal

Para aqmentar a arrecadação
Bylaardt Iamffém reafirmou a meta de arrec-<tdar RS 4 milhões nos três

primeiros meses do ano. "Esta é nossa projeção em relação ao incremento
de ICMS", disse, lembrando que o município atingiu o patamar de décimo
arrecadador no Estado, mas que as ocorrências relacionadas às chuvas e a
crise financeiro terão impacto sobre a receita.

O prefeUo também conclamou os servidores a economizar, diminuindo'
gastos como, por exemplo, com telefone, luz e combustível. Quando a meta
for atingida, disse, os servidores receberão reajuste de 42%, paro também
suprir as perdas salariais dos últimos anos. "Enquanto isso, em função dos
baixos salários, vamos propor à Câmaro um abono de RS 200 a cada servi
dor. que vai,ser devidamente incorporado aos salários a partir do�momento
em que se alcançar a economia pretendida", informou. O projeto de lei deve
ser encaminhado ainda esta semana para apreciação dos vereadores.

Auditoria no patrimônio da
Prefeitura começou ontem
A administração contra

tou uma empresa de auditoria
para fazer o levantamento do
patrimônio do município, in
cluindo a mobília e a frota de
veículos da Prefeitura. Os tra
balhos tiveram início ontem
e a empresa terá prazo de um

mês para concluir o estudo.
Uma outra auditoria pode

rá vir a ser contratada para,
segundo o prefeito Nilson
Bylaardt (PMDB), investigar

irregularidades envolvendo
o pagamento' dos salários do
funcionalismo na última ges
tão. Um dos pontos diz res

peito ao número excessivo de
horas extras pagas aos servi
dores públicos, e que chegou
a ser alvo de denúncia da Câ
mara de Vereadores. À época,
o então prefeito Mário Sérgio
Peixer (DEM) anunciou a aber
tura de sindicância, mas o re

sultado nunca veio a público.

Equipe de governo definida
A equipe de governo do pre

feito Nilson Bylaardt (PMD_B)
também está completa. O pro
fessor Antônio Pacher Filho
(PPS) foi confirmado o último
nome que faltava para compor
o primeiro escalão. Ele foi no
'meado secretário de Educação,
pasta antes já definida para o

PPS, que fica com duas das
oito secretarias, e para o qual
era cogitado o nome do vice

prefeito.Altair José Aguiar.
Para a Secretaria de Esportes,

Lazer e Promoção de Eventos,
o prefeito anunciou o nome do
ex-vereador Irvando Luiz Zomer
(PMDB), o Dinho. Como ainda
não se afastou do cargo ligado ao

governo do Estado por questões
de ordem burocrática, Bylaardt
nomeou a esposa, Janine, como
secretária interina. Após a refor
ma administrativa, que o prefeito
vai enviar à Câmara nos próxi
mos dias, Janine deve assumir a
Secretaria de Desenvolvimento
Social, que será criada.

NA EDUCAÇÃO

ANTÔNIO PACHER FILHO, conhecido como professor Toninh assume

pela primeira vez um cargo na administração municipal. Aos 52 anos, é
comissário de polícia aposentado. Respondeu durante quatro anos pelo IML
de Guaramirim;· Formado em pedagogia, e cursando Geografia na Unias
sélvi, foi professor de filosofia na rede estadualA,e ensino.

,

�.

OUTROS TITULARES
NOMEADOS

• CHEFE DE GABmm
João Deniz Vick (PMDB)

• ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Rolf Antonius Júnior

c ;r

.; AGRICULTURA E'MEIO AMBIENTE
João Valdemiro Dalprá (PMDB)

• DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Jair Pereira (PDn

• OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
Rodolfo John Neto (PMDB)

• PLANEJAMENTO
Ivo Ido Kuczkowski (PPS)

• SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL
Aline Mainardi (PMDB)
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Reconstrução de momdias.em debate
Técnicos da Cohabavaliam hoje terrenos que poderão abrigar as novas casas
JARAGUÁ DO SUL

Representantes da SDR (Se
cretaria de Desenvolvimento
Regional) de Iaraguá do Sul e

prefeitos da microrregião partici
paramontem de uma reunião na
SDR de Blumenau, para definir
um plano de ação para colocar
em prática o Projeto Ressoar. O

objetivo é reconstruir as casas

das famílias atingidas pelas en

chentes do mês de novembro. O
encontro também contou com a

presença do governador do Es
tado, Luiz Henrique da Silveira,
do vice Leonel Pavan, da direto

ra-presidente da Cohab (Com
panhia de Habitação do Estado
de Santa Catarina), Maria Darci
Mota Beck, de representantes do
Grupo de Reação à Calamidade e

outras autoridades.
O secretário de Desenvolvi

mento Regional, Lia Tironi, des-
.
tacou que, na reunião, foi solici
tada a reconstrução de 360 casas

que foram total ou parcialmente
destruídas no Vale do Itapocu.
b projeto, também chamado de
Reação Habitação, é coordenado
pela Cohab e conta com a parce
ria das SDRs e Rede Record. Cada

unidade doada aos atingidos está
orçada em cerca de R$ 15 mil. As
r.esidências são pré-fabricadas e

têm 38 metros quadrados.
A prefeita de Jaraguá dó Sul,

Cecília Kon:ell,· informou que
técnicos da Cohab estarão hoje
no município para avaliar a es

trutura de terrenos que poderão
abrigar as moradias. O cadastro
dos atingidos foi realizado pelas
prefeituras, através do levanta
mento sócio-econômico das fa
mílias que necessitam de novas
casas. Os locais para a constru

ção das residências serão ofe
recidos 'pelas administrações
municipais ou adquiridos pela
Cohab/SC.

.'

De acorria com o levanta
mento produzido pela Cohab/SC '

e prefeituras, será necessária a

construção de 6.204 moradias,
em um prazo estimado em 18

meses. Para a realização das
obras, foi solicitado ao Ministé
rio da Integração Nacional um

repasse de R$ 20 milhões, e ain
da um total de R$ 142,6 milhões
doMinistério das Cidades.

DAIANE ZANGHI::LlNI Reunião realizada na SDR de Blumenau contou com a participação do governador LHS e do vice Leonel Pavan

Dias é natural de Londrina (PR) e foi delegado em Roraima por cinco a'nos

. _

Em 20 dias de trabalho, dois
homicídios são investigados

Dois lneêndles
na região
JARAGUÁDOSll.,IMASSARAND

Um incêndio aconteceu à
meia-noite de sábado, na Rua
Gabriel Oechsler, na Ilha da Fi

gueira. O dono da casa, Jair José
Pelens, 42 anos, sofreu queima
duras de segundo grau em 20%
do corpo, principalmente nos

braços e pernas. Pelens teria se

queimado quando tentava re

tirar objetos da residência. Ele
está na lITI do Hospital São
José, de Joinville.

. O outro aconteceu às 16

horas, no Bairro Fundos Sueco,
em Massaranduba. O catador ..

de papelãoMarcosRibeiro teria
. agredido a ex-mulher e coloca
do fogo na casa onde ela mora
va, depois de uma discussão. A ..

casa de madeira foi totalmente
destruída. O delegado Bruno

.

Effori indiciou Ribeiro pelos
crimes de lesão corporal, ame
aça e por provocar incêndio,
com pena de três a seis anos de
prisão. O acusado está no Pre-
sídío Regional."

.

GUARAMIRIM natural de Londrina (PR) e foi
Há cerca de 20 dias no co- delegado na cidade de Boa Vis

mando da Delegacia. de 'Cua- ta (Roraima) por cinco anos. Ele
ramirim, o delegado Daniel substitui a ex-delegada Jurema
Ferreira Dias já assumiu dois Wulf, presa durante a Opera
inquéritos de homicídio- no 'ção Game Over, que investiga
Vale do Itapocu. O primeiro o esquema de jogos de azar na

caso foi o do morador de rua Região Norte. Com ele, vieram
e reciclador conhecido como para "trabalhar em Guaramirim

"Bugre", no dia 14 de dezem- um escrivão, um escrevente e

bro, no Bairro Guamiranga. O um investigador que foi trcuis-.
outro foi a morte do operador . ferido-de Jaraguá do Sul.
de máquinas Luciano Mari- Um.dos grandes desafios do
nho de Melo; 31 anos, no dia .- delegado é efetivo reduzido de

.

3 de janeiro, no Bairro Três policiais. Boj"e,' a Delegacia da
Rios do Norte. Neste último, o Cornàrca de Cuaramirím - que
suspeito está respondendo em também atende os municípios
liberdade porque não foi preso de Schroedere Massaranduba
em flagrante e se entregou es- .: .tem apenas nõve policiais, .

pontaneamente à polícia.
.

-:

dos quais seis trabalham em

Daniel Dias foi aprovado Guaramírim. Ele- . disse que
na última Academia de Polícia ainda está se inteirando sobre
Civil, da qual também partici- os inquéritos, mas' que já aten.

param' os delegados Adriano deu um considerável número
Spolaor e Bruno Effori, de [ara- de flagrantes de embriaguez
guá do Sul. Dias temat anos, é ao volante .
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DIA DE SOL
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Segundo-feira com o praia cheia
Movimentação de veranistas diminui, mas famílias ainda lotam a beira domar

-

-

Desde o dia 26 de dezembro
.está na cidade e ainda pretende
ficar até o final domês. Agora,
segundo ela, aos poucos a praia
começa amudar, principalmên
te entre as noitesde domingos
e tardes de sextas-feiras. 'Já
esvaziou bastante se compara
do ao início do ano", comenta.
Acostumada às modificações
decorrentes da desaceleração
da temporada, ela nem se inco
moda com a fuga em massa da
maioria dos veranistas. Quer é
desfrutar do tempo livre.

Para ajudar, ao contrário da
última semana, o mar entrou em

um período de tranqüilidade,
Conforme o salva-vidas Valdecír
de Lima, Barra Velha ainda não

registrou nenhuma morte por
afogamento neste verão.

KELLY ERDMANN Ida Pimentel tem casa de veraneio em Barra Velha há 30 anos e aproveita a praia durante janeiro todo

Previsão é de tempo instável
. Cidade espera os não catarinenses

JARAGUÁ DO SUL

OS temporais que causaram

apreensão e alguns estragos no

Litoral do Estado no final de se

mana devem continuar nos pró
ximos dias. Hoje, um sistema de
baixa pressão está atuandó em

toda Santa Catarina e provoca
pancadas fortes de chuva e riscos
de alagamentos isolados.

Para amanhã, o tempo per
manece instável com chances,
outra vez, de trovoadas signi
ficativas. Elas atingem, princi
palmente, as praias da região
Sul e ·os municípios do Oeste.
Na quinta-feira, existem mu-

danças a caminho do território' Turismo sente falta de viajantes paulistas, paranaenses e da Argentina
catarinense. Oicéu fica aberto

.

pôr mais horas seguidas e as
•

BARRA 'VELHA

tempestades chegam somente A ocupação média dos hotéis
no entardecer do dia. de Barra Velha durante as duas

Já na sexta-feira, segundo o primeiras semanas de janeiro
Círam (Centro de Informações atingiu apenas 50% do total dispo
de Recursos Ambientais e de nível. Segundo o secretário de 'Iu

Hidrometeorologia de Santa rismo da cidade, Clovis Cardoso,
Catarina), o sol desaparece essa retração tem corno principal
apenas nosmunicípios que fa- motivo a queda na quantidade de
zem dívísacom o Paraná. Mas, viajantes vindos de outros estados,
para quem gosta do calor, a em suma de São Paulo e Paraná, e
notícia é boa. Durante toda a também da Argentina. "O pessoal
semana as temperaturas ficam achou que a enchente afetou as

elevadas e as máximas mar- praias do Norte", resume. Agora,
geiam os 30DC. quando os veranistas já deixam a

praia e retomam aos municípios
de origem, a esperança é receber
esses turistas. Eles costumam ficar
cerca de três dias e gastam até 300
dólares durante o período.

Por enquanto, os prejuízos cau
sados pelo desvio de rotas já pode
alcançar os R$ 600mil. Com o pú
blico anteriormente esperado, Bar
ra Velha lucraria em tomo de R$
8 milhões na temporada de verão
2008/2009. Além da redução no

movimento, outro problema são

os finais de semana chuvosos. "O

pessoal fica em casa e não conso

me", diz Cardoso. A população
fixa domunicípio é de 20mil ha
bitantes. Nesta época do .ano, de
vido às férias, esse número chega
a cemmil.Praia é boa pedida para amenizar calor. Trovoadas refrescam à noite

BARRA VELHA

A segunda-feita ensolarada
deixou o litoral Norte de San
.ta Catarina agitado apesar de

.

grande parte dos turistas já ter

.
voltado para casa ao longo do
final de semana. No entanto,

.

quem não precisou embarcar
rumo às rodovias fincou os pés
na areia e aproveitou Q calor de
mais de 30DC.

Em Barra Velha, por exem
plo, ontem foi dia de armar o

guarda-sol na beira do' mar. A
orla permaneceu colorida por
eles durante a manhã toda e,
sob as sombrinhas gigantes, o

que se via eram famílias intei
ras no mais completo clima de
férias de verão. Sobraram mer

gulhos na água salgada, bronze
ados, sossego e diversão.

A professora Ida Pimentel,
46, formou um desses grupos.

cardoso: fil\l de ano poderia ter gerado 100Ál mais de movimentação econômica

Carnaval para �íavancar lucros
� '.

Já que o colI}��o de 2009 não foi
1\�9Ô lucrativo qupnto ,o -espere
Secretaria de Turismo de Barro o

investe agora no Cornaval. De acordo
com Clovis Cordoso, responsável pelo

órgão, a meto é organizar uma come

moração diferente, focado em festas
de ruo. Paro isso, o desfile ocorre em

apenas _

um dia e, no outro, um trio
elétrico deve agitar os foliões.'
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Casa é engolida pela água da chuva
Bylaardt identifica as áreas de risco e promete fiscalizar novos loteamentos
GUARAMIRIM

Mais uma família foi desa

brigada pelas chuvas que volta
ram a cair na região. Desta vez,
a ameaça veio de baixo: Eloísa
Terezinha Ferrari de Lima, 48

anos, teve a casa obstruída por
uma tubulação que corre embaí
xo da propriedade, no último sá
bado (10). Amoradia, que fica na
Rua Maria Zastrow, Bairro Nova

Esperança, apresenta rachaduras
na parede e o chão foi engolido
pela água. Ela acredita que a "es
trutura foi roída" nas enchentes
de dezembro. ''No ano passado
eu tinha escutado um barulho,
corno se a terra tivesse caído na

água, olhei para fora e não vi

nada", explica. '�ora eu sei que
o som não vinha da casa dos ou
tros, era daminha".

Eloísa. e outras cinco pessoas
estão abrigadas na casa de paren
tes em Schroeder. No domingo,
eles voltaram ao local para retirar
os pertences e avaliar a situação.
"Fiquei muito assustada, a tubu
lação é profunda, podia ter ma

chucado alguém", diz aliviada.
A área próxima à casa de Eloísa
também está comprometida. "O

risco continua, é preciso que a

tubulação seja reconstruída a

tempo de não prejudicar outras
residências", alerta o comandan
te dos Bombeiros Voluntários de
Cuaramírím, Fabiano Cândido.
"O tubo que entra água é de um
tamanho e depois afina, além

tubulação estar entupida", fala
Eloísa.

O prefeito Nilson Bylaardt
reafirma a prioridade de "me-

.

xer na infra-estrutura da cidade".

'Aguardamos o estudo de geolo
gia e já identificamos as áreas de
risco", declara. Nova Esperança, .

Loteamento Schmidt, Vila Ami
zade e Ilha da Figueira são as

áreas com maiores risco de des
moronamento, enquanto o Cen
tro e o Avaí são os locais que
apresentam alagamentos. Para

Bylaardt, é necessário "atuar for
te na fiscalização de loteamentos
e combater a retirada de barro".
Quanto às famílias desabrigadas,
ele afirma que a Prefeitura dispo
nibilizará oito lotes para constru

ção de casas populares, em par
ceria com o Projeto Ressoar.

LUCIANA DE AGUIAR Casa foi tomada pela água. Família procurou abrigo com os parentes

Pupunha-corno diversificação: preço estável e até três cortes por ano

Cultivo de p�punha cresce e

agricultores recebem curso
A Capital Estadual da Ba- dois anos para dar o primeiro

nana reserva espaço de seu
.

corte. A expectativa é atender

campo também para o cultivo 15 agricultores.
de pupunha. No dia 19 de ja-

"

Depois das restrições do
neiro, seráministrado um cur- palmito juçara, a pupunha tor

so sobre técnicas, do ,plantio nau-se visada pela estabilidade
à colheita" desta palmeira. "O no preço de venda, pela preco
cultivo de pupunha está cres- cidade (opalmito juçara demora
cendo no município, mas en- até cinco anos para o primeiro
quanto uns agricultores ade- plantio), e pela vida útil de dez
rem ao novo plantio, outros anos. '1\ pupunheira dá 'filho
aumentam a plantação da ba- tes' e pode fazer até três cortes

nana": afirma a secretária de por ano", informa Ruthes.

Agricultura Bernadete Corrêa APrefeitura oferece subsídio
Hillbrecht. nó transporte de mudas até a

O técnico agrícola Paulo Cé- propriedade do agricultor, além
sarRuthes, um dosministrantes de dar auxílio de 40% no custo

do curso, explica que o encon- de até 500 mudas. "O objetivo
tro servirá para desmistificar a do curso é incentivar a diver
cultura: "Muitos agricúltores sificação fi inforrriar os melho
tem â ilusão que a pupunha res métodos de cultivo", define

f3 seja a 'galinha de ouro' deles, Bernadete Hillbrecht. Outras

� porque só sabem que a pupu- informações para participar do
� nha dá palmito e o palmito está curso ou receber o auxílio po
,� caro hoje". Ruthes destaca que dem ser feitas pelo telefone (47)

a pupunheira pode levar até 3375-1902.

)

CQmemoração
do aposentado
BARRA VELHA

A Asaprev-BV (4\ssociação
de Aposentados e Pensionistas
de Barra Velha) está organizan
do um passeio especial para co-'
memorar o Dia do Aposentado.
A entidade convida associados
e amigos paraum passeio turís
tico no Barco Príncipe de [oin
ville fi, no trajeto entre [oinvil
le e São Francisco do Sul, para
o dia 24 de janeiro. A viagem
terá passeio por terra e mar.

Segundo a Asaprev, o valor
da passagem, com almoço
incluído, será de R$ 50 por
pessoa. Crianças de até cinco
anos não pagam e entre 6 a 12
anos pagam a metade, desde
que estejam acompanhadas
pelos pais e que comprovem
a idade através de documen
tos. Para reservas e informa

ções, ligar para Asaprev:-BV
no telefone (47) 3456-1086. A
reserva pode ser feita até o dia
15 de janeiro.
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MODA

Esta promoção é válido para toda linha Fiai

Jovel, modelos básicos, disponíveis em estoque.
Promoção vólido até 10/0 1 /2009 ou enquanto
durarem os estoques. "Licenciamento grátis' pogo
pelo Jovel. O imposto (IPVA) decorre por conto

do cliente. Todo o linho Fio! com redução do IPI
p�ro Iodos' os veículos zeroKm em estoque. Esta

Lilico Ripilico.obre o' Foshion Rio
Marca jaraguaense é a única do segmento infantil a participar do evento

Em ritmo emoc1o'nante, o ninas da grife apresentaram coats. Acessórios como luvas.
desfile da Lilica Ripilica deu a coleção em três ambientes de lã, mantôs com pelúcia nas

a largada à temporada de des- distintos. No primeiro as me- barras e calças culote foram
files Outono Inverno 2009 no

.

ninas saíam de uma casinha, algumas das peças-chave.
Fashion Rio, na noite de do- vestindo peças em estilo 'Gol- Para encerrar, o terceiro

niingo. A marca mostrou uma lege'. Nesse ambiente, o xa-:. ambiente mostrou uma gran
coleção -com ares "college in.. -drez teve grande destaque, de sala de costura fazendo re

London" e partiu de um conto sem, contudo, ofuscar o lis- ferência às vovozinhas. Vários
de Machado de Assis intitula- trado em tons sóbrios. Sai- casacos. então entraram em

do "Um Apólogo", que relata nhas curtas, botas, boinas, cena. Paletós curtos, boleros,
a conversa entre uma agulha e lã e meias coloridas também pelerines de vários comprí-.
a linha. compuseram os looks. mentos, sobretudos, peças em

As criações encantadoras
.

O :segundo cenário apre- tricô e ponchos garantiram o

e ao estilo londrino da mar- .sentou um biblioteca (fazendo encanto de uma coleção re-
.

ca jaraguaense vestiram pe- referência à literatura brasilei- pleta de acessórios que'garan
quenas modelos que Jaziam ra) de onde as meninas apa- tiram o glamour para a moda
caras e bocas. As belas me- reciam com casacos e trech das meninas. Mais de 40 méninas participaram do desfile da marca infc:mtil no Rio de Janeiro

ESTACIONAMENTO
Pomerode espera visitantes com festa

•

"SERViÇO
fi QUÊ: 26° Festa Pomerano

)��N�O:.d�.lA 0�5 �.e.J�.�eiro ....
J,�DE: .��.��rque�e Eve.n��s PIlI11e.rode.
INGRESSOS:

S.eguildo, terço, quarto, quinto e

domingo; RS 5

Sextos e sábados: RS 10

Segundo e sá.bodo até 17h e 2° do

mingo após 17h: grátis

Corro de passeie: RS 8
, Motocicleta: RS 5

Um evento poro todo o família, que
resgato os costumes alemães, cultura e

diversão. Estas são os bandeiras do Festa
Pomerono, que tem l.nício nesta sexto
feiro, dia 16, e segue óté o dia 25. Em
suo 26D edição, o festa apresento desfi
les; costumes e hábitos do região, além
dé contar com o presença dos "clubes de
coço e tiro e do.s belos majestades, o rai
nha e os princesas.

No Festa Pomerono hií' otroções
poro todos os gostos e idades, músico,

BEBIDAS E ALlMEfUAÇÃO
. CIlopp 400ml (Úidas asmarcos): RS 4
B�ffet típico adulto: RS 17
Pão Caseiro (forno o lenho): RS 3,50
Cuco Caseiro (forno o lenho): RS 7

, *Confira o programação do festa no site www.festopomerona . .com.br

teatro, danço, culinário típica, compe
tições de lenhador, serrador, chopé em

metro, fisgar o pescador, entre outros.
Como acontecem todos os anos, em

meados de janeiro, quando se come

moro o aniversário do cidade, há apre
sentações de danças como o polko, o

mozurko e o polonoise. Há mais de
um século, o cidade preservo os troços
culturois herdados dos colonizadores,
sendo conhecido como o cidade "mais
alemã do país".
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DEVAGAR
Olha só: quem tiver programa legal para o findi em nosso maravilhoso litoral de
Bombinhas, segure o seu temperamento mercurial e mergulhe fundo na paciência
tibetana. Se não tem, treine! Na semana passada, por exemplo, o engarrafamento
era de quilômetros e quilômetros, na rua de acesso. Quem preferir não enfrentar
a fila é melhor ficar por aqui mesmo. Opções não faltam. Tá liggdo?

CURVAS
Os marmanjos de plantão da cidade estão suspirando! Tem
uma loira maravilhosa parando tudo na Academia Vitta.
Sarada, ela tem deixado os habitués da noite de queixo caído.
Ela chama atenção de homens e mulheres pela sua beleza.
Mas tem um detalhe: a moça é casada. Aliás, muito bem
casada. Abram o olho!

O leitor do dia é o competente prefeito Notícias que certamente (não) vão
de Schroeder, Felipe Woigt. Ele lê to- mudar minha vida e nem a sua:

dos os dias a coluna para ficar super - "BBB9 tem participantes com
,

antenado no que acontece de melhor mais de 60 anos".
na sociedade. - "Saiu o passaporte italiano de

Gilberto Gil".
,- - "Zeca Pagodinho viu um disco vo

fiador perto de sua casa".
'. - "Ana Carolina já ficou a fim de
homem".

'.

LEITOR DO DIA

" O medo'd C', •

desgraça é pIor '"que a desgmça
LEIB LAlAROV

NAS RODAS
• Não ousem esquecê-lo! Jetíersen Ra
fael Braatz aniversaria hoje e vai adorar
saber que foi lembrado por sua legião de
amigos.

• O empresário Álvaro leithold recebeu
este colunista em sua pàradisíaca man

são no sábado, para delicioso almoço.
Nada de especial: só para programar as
próximas festas desse imenso verão.

• O cantor "ingeys" Elton John decidiu
seguir os passos de Madonna. Ele tam
bém vai se hospedar no Hotel Hyatt, em
São Paulo.

• O juiz de direito Márcio Renê Rocha, a
esposa Ana lúcio Rozza e os filhos lucca
e Ana loura, curtem temporada de férias
em Balneário Camboriú.

MALHAÇÃO ,

'

E para os preocupados com seu bem estar,
já existe uma nova opção para deixar o

corpo em dia com qualidade e eficácia: a
Top Pilotes se tornou Top Wellness Cen
ter O Pilotes continua no portfólio, mas"

, além disso, a Top oferece também gi
nástica com programas da Body System,
musculação e personal trainet Você pode
conferir o novo espaço e os profissionais,
no Marcatto Center. Vale a pena conferir!

AGENDEM

, 'DÁ PRA ENTENDER?
Putz meu! Paro protestar contra
'maus-tratos a ONG Frangos colo
cou bonecas infláveis em frente a

uma das lojas da cadeia de fast
food KFC de Bangcoc, na Tailândia.
Saiu na lV. Tô até agora tentando
entender a relação entre bonecas
infláveis e frangos maltratados. Se
ainda fossem pintos...

PERGUNTAR...
Meu Deus! Como uma pessoa na di
reção de um carro, levando no inte
rior do veículo duas maletas com mi
lhares de reais, pára no acostamento
poro atender ao celular; no exato mo
mento em que uma dupla anuncia o

assalto? Segundo consta, aconteceu
com um importante funcionário de
uma estatal. É mole?

PARADA OBRIGATÓRIA
Quem disse que tudo só acontece no

Quadrado, em Balneário Camboriú?
Barra do Sul também tem o seu qua
drilátero: a casa do empresário jara
guaense Zéca Raussis. lá é o point das
baladas sertanejas, comandadas pelo
excelente cantor Elton, de GuaramirilJl.
O local, a cada ano, ganha novos filho
tes e continua como o ponto de parada
da galera amiga que adora ver tudo - e

ainda ser vista! Eu já fui convidado.

TE CONTEI!
• li num jornal que cinco
integrantes do PCC receberam
mordomias ao deixar o presídio
de São José do Rio Preto, para
o indulto do Natal. Eles foram
lellados ao aeroporto, onde com

praram passagens só de ida. Putz!
E ainda ,dizem que esse pessoal
não tem privilégio!

• Trocou idade nova, ontem,"'"
o meu amigo Edson Müller.

'A

Parabéns e que sejas plenaménte
feliz.

• Hoje quem recebe coro

parabéns pela estréia de m s

um aniversário é o amigo Antonio
Roberto de lima, o popular CD.

• Acabou �.nomoro entre dois
bem nasCidos do urbe sorriso.
Está cada um na suão Mas, há
quem aposte nunia recaída. Os
dois eram bem grudadinho

ffi��:j
• Dizem: o bôo praça, Adri o

Harmel Alves vai começar o ano
cóm profissão nova. Os mais che
gados garantem que ele é "Rui
Chapéu", versão :João Pessoa. No
bar do Juca, só dá ele no mesa.

,

Então tá,
"

jaburu"!

• Sandra Regina Silvo, a Paçoca,
curtiu a temp-orado de férias nos

delicias do Praia do Rosa. Fez
companhia póra amiga Jonete
Demathe.

'. Quando ô futuro viro passado é
fácil ver o que tinha que se! feito.

• Com essa, fui!!!
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNAliSTA

A hóro do adeus
Ser mãe é viver numa constan

te avalanche de alegrias e preocu
pações. Desde quando se recebe a

notícia, que transforma a vida de
qualquer um, os acontecimentos vão
alterando a rotina principalmente de
nós, as mulheres. São exames, con

sultas, enjôos, receios e um amor

que vai crescendo aos poucos assim
corno os chutes que tomam conta do
nosso ventre.

.

Depois é todo aquele universo
misterioso que envolve' ser mãe de
primeira viagem. O medo de que ele
se afogue, que não respire direito,
a preocupação com o choro e tudo
mais. Tem a primeira palavra, o pri
meiro passo, momentos de muita

emoção que são difíceis de serem

traduzidos por palavras.
Agora estou vivendo um novo de

safio, preciso tirar o bico e a fraida
do meu' filho. Confesso que me sinto
tão insegura quanto ele. Sei que ele
precisa crescer e mudar de fase, mas
já? É tão gostoso ver ele se acalman
do quando coloca aquela coisa má

gica na boca. Uma criança sem bico
não tem o mesmo ar infantil, que me

desculpem os médicos que tentam
abolir a chupeta e enchem os con

sultórios de cartazes alertandó para
o mal que ela pode fazer.

Como sempre fiz o que achei me
lhor, hão escutei ninguém, mas agora
sei que chegou a tal hora. Meu peque
nininho já não é mais um bebê. Só

procura o colo da mamãe quando está
realmente cansado,' quer comer sozi
nho, já escolhe o desenho que quer
ver na tv e também o que quer comer.

Depois dessa fase, vem a alfabeti
zação, a mudança de escola, os ami

gos, a primeira festa após o entarde
cer, o primeiro beijo e a tão temida
primeira namorada. Ser mãe é algo
extremamente compensador e assus

tador. O que vale nesse percurso é,
apesar dos medos e dúvidâs, ensinar
a amar, a respeitar, a buscar conhe
cimento, a valorizar os familiares e

amigos, enfim ter valores, coisa rara

nesse mundão de hoje.
Ontem ele voltou para creche, a

professora já me tranqüilizou, vai
'ser a minha mão direita nessa hora
dolorosa. Não é exagero não! �Ele
adivinha e pede 'bíbi, mamãe', ain
da mais charmoso que de costume.
Nessa hora, o pai dele me olha com

cara feia e vejo que não posso ceder.

.patipaulamoraes@hotmail.com

NOVELAS

VARIEDADES---------

Mudança
radical

Mike Terry é um professor de jiu-jitsu
que cuido de uma academia de defeso
pessoal. Ele e suo esposo Sondra lutam
poro manter o negócio em funciona
mento, mesmo que rendn o mínimo
possível. Até que um ocidente foro do
academia provoco uma grande mudan
ça no vida de Mike.

Conheça bem
Buenos Aires

o guio "Posso o Passo Buenos Aires"
traz o que o capital argentino tem de
melhor. Neste prático guio, seis grandes
mapas ajudam a explorar as principais
áreas do cidade e conhecê-lo 00 máximo.
Bosto desdobrar os páginas e encontrar
os atrações imperdíveis de cada uma de
las. São mais de 200 sugestões de hotéis,
restaurantes, bares, lojas, museus e ca

sas de espetáculo.

,-

.-

NEGÓCIO DA CHINA
Abigail convence Mouro o trotá�lo bem. Wu
ensino Theo o meditar. Flor de lys medito
com o chove mágico. Dolvo e Odilon pedem
o Stelinho poro permanecer com eles. lívio
encontro Theo meditando em coso. liu diz
que só Flor poderá descobrir o senha do pen
drive. Adriano convence Matilde o pedir des
culpas poro Antonello. Edmor lanço seu CD.
Matilde se. desculpo com Antonello. Denise
diz o Júlio que elo está sendo injusto com

Ramiro e o irmã fico furioso. Suzete encontro
Theo desmaiado no chão.

TRÊS IRMÃS
OS surfistas vencem mais uma batalho, em
Praia Azul. Boby vai embora. Violeta pede
que Dudo se alie o elo poro domar Paulinho.
Suzana diz à mãe que quer ajudar Xonde.
Alma conto que sonhou com uma mulher.
Juliano acuso Sandro de covarde e Paulinho
sai do águo com ajudo. Bento ligo poro o

médico do clínico onde Sandro esteve no RJ.
Virgínia mondo Toninha chamar Woldete com

urgência. Boby conto aDoro que Arthur era
seu melhor amigo no adolescência. Woldete
tento ajudar ,Giba e levo um choque.

.'

A FAVORITA
OS últimos capítulos do novelo não foram
revelados.

. CHAMAS DA VIDA
Suelen se assusto 00 ver Vilmo. Vilmo diz que
Suelen vai pagar. Mercedes chamo Ivonete.
Tomás diz que Vilmo não pode vê-lo 110 pen
são. Coralino diz que Vilmo deve ser preso,
pois elo não tem álibi. Eurico e Pedro dizem

que outros pessoas não tem álibi.Corolino
aviso Eurico que pode haver outro incendi
ário. Vilmo diz que Suelen estava com elo.
Vilmo dizque vai se vingar de Suelen. Vilmo
vai saindo do pensãó,·quondo dá de coro com

VÓ Tuquinho, Arlete e Dionísio. Catarina diz
que Vilmo matou Walter.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Ezequiel anuncio à imprenso o novo vacino

anti-mutações. Hiromi conto que tem uma

dos chaves poro acessar os pessoas que po
dem salvar o planeta. Elo diz que seus pois
foram os primeiros o perceber o perigo de
uma invasão e foram perseguidos por uma

organização criminoso. Hiromi�conto que
está correndo risco. Elo diz que o máfia japo
nesa está atrás do coração de ouro, uma jóia
milenar. Viviane, Pachola e Angelo vêem um

disco voador. Ângelo se esconde, enquanto
Viviane e Pachola soem correndo.

(O resumo dos capitulos é de inteiro respon
sabilidade dos emissoras).
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DIVIRTA-SE

'Bêbado
, Um homem havia tomado todos naquele
dia. Precisovo voltar pm coso, e como
estava bêbado, teve que pegar um ônibus.
Ele sentou 00 Iodo de uma moço e disse:
- Mos como você é feio, meu Deus que
te ajude! Você é o coisa mais horrível
que eu já vi!

.

A moço olho pom ele no mesmo momento
e responde:
- E tu seu bêbado nojento, olho quem falo

,

'

hein, fedendo o cochoço, coindo pelos con
tos! E o bêbado imediatamente responde: '

- t mos amanhã eu estou cumdo!

SUDOKU

Globo se

arrepende
A cúpula do Globo vê estupefato
o sucesso do minissérie "Moyso
- Ouondo Falo o Coração". O texto de
Manoel Carlos, com direção do filho
do cantora, Jayme Monjordim, tem
mantido médios próximos aos 30 pon
tos desde o estréio. Moneco qúerio
que o minissérie tivesse 16 capítulos,
mos o direção do Globo mondou ele
encurtar poro nove capítulos. Agora;, o
emissora se arrepende.

Cantor Daniel
em novelo
o cantor Daniel acertou suo partici
pação no remoke de Paraíso, novelo

,

de Benedito Ruy Barbosa poro o

Globo. Ele vai viver o personagem
Diogo, papel de Sérgio Reis em 1982.
O sertanejo recusou o convite poro o

novelo diversos vezes. A Globo escalou
Rodrigo Sotér poro seu lugar. Mos
agora os do_is estarão no novelo. Para
íso vai substituir Negócio do China o

partir do dia 9 de março.

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

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

SOLUÇÃO

'II! ÁRIES

4�' (20/3 a 20/4)
Sua ambição está

� [ ainda mais potencia-
lizada e certamente

promoverá diversas iniciativas.
Cuide apenas da sua tóo famosa

agressividade. Nóo provoque de-
.

sacordos desnecessários. Procure
deixar pelo menos um pouco, seu

orgulho de lado.

TOURO
(21/4 a 2015)

, SUa vontade é de

jogar tudo para
o ar e sair por aí

viajando. No entanto, os compro
missos afetivos e profissionais
seguram você aqui. Trabalho e
amor precisam ser encarados com
seriedade. Agora você enfrenta
alguns obstáculos.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

Um sistema de alto pressão favorece aberturas
de sol em SC, em todos os régiões em boa
porte do dia. A partir do tarde, vqrioção de
nuvens com chance de chuva isolado.

_

� Jaraguá do Sul e Região

QUARTA
MíN: 18 C
MÁX: 30óC
Nublado

HOJE

MíN: 19° C,
MÁX: 31° C

,

Sol com nuvens '

'

'� �Ja22/8)-
:. '} Sua agressividade

�� e eficiência no

trabalho estarão
mais afloradas. Você conseguirá ,

falar sobre seus projetos e definir
metas claras. Você agora já nóo

,

se sente tóo ameaçado como se

sentia há meses. Sua soúde está
sendo reoóvoda.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Nesta fase você
estará mais voltado
para as questões

emocionais. A sexualidade toma
força e se aprofunda, levando você
e se tomar mais seletivo. Neste
momento você busco a verdadeira
intimidade entre você e alguém
que faça sentido.

r "" ' CÂNCER
,�"""",,_. (21/6 a 21m
;�_�� Sua agressividade e
: � vontade de competir

estarão mais fortes.
Portanto, tome cuidado com
brigas. Momento ótimo para
definir e finalizar contratos que
já nóo funcionam mais. Uma nova
objetividade ajuda nas tomadas
de decisões.

IV
VIRGEM
(23/8 a 27/9)
SUa energia está
alta, bem como
a capacidade de

usufrÚir do prazer. Jogos e diver
timentos estarão presentes. Uma
viagem, uma trilha ou qualquer
tipo de esporte que alie contato
com a natureza e aventura será
ótimo para você.

� fases tia lua

CRESCENTE CHEIA MINGUANTE CHEIA

SEXTA
MíN: 17° C
MÁX: 29° C
Nublado com pancadas
de chuva

QUINTA
MíN: 17° C
MÁX: 29° C
Nublado'

#UBRA(23/9 a 22/10)Nesta fase você
pode estar mais
competitivo e por

isso arrumar alguma briga ou

discussóo dentra de casa. Fique
atento à essa tendência. Aproveite

, o momento para fazer uma pro
funda avaliação de como anda sua
vida emocional. Reflita!

- SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

'J1 Sua maior vontade

( [ é de melhorar sua

condição material.
Suas ambições estóo mais aflo
radas e a vontadede trabalhar
para conseguir o que quer está .

mais forte. Apesar de alguns
contratempos, você terá muitas
oportunidades de crescimento.

ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO
(23/10 a 21/11) � (22/12 a 20/1)
Nestemomento � Cuidado com o

você se voha paro excesso de energia.
o mundo em torno Controle seus

de você e percebe a impulsos para nóo dar nenhum
forma que se reI,adona com irmóos, passo em falso. O que você mais
primos e vizinhos. Você voi perceber precisa neste momento é de foco.
sua energia fluindo nesso direção. _

Suas ações devem ser dirigidas a
Você estará cheio de energia, com um objetivo claro. Reflita sobre o
vontade de passeal1 que quer para sua vida.

o CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

,12/1
Adriano Schwerkowski
Alexandre L. W. Packer
Alice Costa
Amando Renata Ferreira
Bianca Paulata Mayer
Cecília Terme
Cesar Alfredo Guths
Charles Kanzler
Darei Fagundes
Edson Gessner
Edson Luis Muller
Ferllando d.' Lima '

, Gilmar Rebelatto
Ivo Baher -,

.'
Jéferson .Withost

,'João Pereira .

. i Jorge Lucas WClJf
José Boltaro

'

Laura Maciel Costa
: Lucimar Franzen Krueger
: Muria de Lourdes Castilho
� Moacir Maas,

Nelson Sf'oberg, RenoWe ler
Sandro Greuer
Sehennia R. Sag_anski,
Silmara B. da S. Todt�

�lSim!lne M. da Silva
"Stefani Maria Meyer
• Valdir Sipert
Vilmar Peters

;

13/1
'

"

,

Ademir Avelino Fagundes
Adriano Janssen
Aline Manerich
4110 Caroline Etkert
André Ricardo Picolli
Arlindo Welter
Arnilda SCOl
Çlovis Gêrent
Ederson Cristiano Viglne
Edir Konel!

'

Erico Eichstadt'
Gerdalina Richter
Ivete Verônica Verbinen
Ivonete Marquardt
Jackeline Baader
Jaime Hackbarth
Jaime Kreutzfeld
Jandira de Medeiros
Jéssfca Matuchaki
têundro Janssen

, ,Maria Aparecida Gomes
·,l.,t-'aricelme Irls Vorpagel
Orlando Ehmke
Osni Wachernhage
Paulo Afonso Schwirkows
Reni Fruffzen

.

Reni Fruhf Zen
Rosana "elmann

; Seomar Rubner
Silvia Perscb
SêJlange K. Siewerdt

Sehwirkowski
� L. SeOI

hela
ia

•

AQUÁRIO '

(21/1 a 1812)
Neste momento o
maior perigo que
você corre é entrar

em um IU,!Jar de confusóo dentro
de você. E hora de organizar seus
pensamentos para direcionar
melhor sua energia. Hojetoda
sensibilidade que você já vem
sentindo será intensificado.

PEIXES

til.. (19n. 019/3)
•• Seu interesse
"'-'.f/I" por amizades e

atMdadesem

grupo estará mais alto. A palavra
chave é troca. Fale sobre seus
sentimentos. Só nóo deixe qUI:
pensamentos negativos invadam
sua mente e procure se direcionar
para as coisas boas.
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ESPIADlNHA

BRIGA POR
R$ 1 MILHÃO
Nono Big Brother começa
hoje' com desafio de superar

as últimas edições
Os pré-selecionados para'

entrarem hoje, na casa da
nona edição do "Big Brother

Brasil", já estão confinados.
Com apresentação de Pedro
Bial, direção de núcleo de
Boninho e direção de LP Si-

_ monetti, todo o Brasil poderá
acompanhar a nona edição
do "Big Brother Brasil" após
a novela 'A. Favorita". O desa
fio é fazer sucesso com uma

formula já cansada de reality
shaw. Por isso muitas inova

ções serão apresentadas.
Nas edições anteriores, os

escolhidos para participarem
do programa tinham a cer

teza de já terem caminhado

alguns passos para conquis
tar o prêmio de R$ 1 milhão.
Mas, desta vez, não será bem
assim. Dos 18 pré-seleciona
dos pela produção, quatro

res e as curiosas "espiadas"
do público.

A nova decoração dos
ambientes promete mexer

com os "brothers", Um dos

quartos, por exemplo, agu
çará em cada participante'.
seu lado "Narciso", pois será
todo revestido por espelhos,
das paredes ao piso. A pro
dução também preparou um

quarto "Surpresa", que como

o próprio nome sugere, sua

decoração e função só serão
reveladas ao público no mes

mo momento em que os par
ticipantes conhecerão.

Como desde a primeira
edição do BBB, o apresen
tador Pedro Bial, o elo entre

os confinados e o mundo
exterior, comandará os bate

papos com os participantes
e orientará a realização de

não irão para a casamas, sim, provas.
para uma bolha de vidro que Se antes a atração só mos

será instalada no Shopping trava rostinhos joviais e cor

Via Parque, na Barra da Tiju- pinhos sarados, desta vez

ca, Rio de Janeiro, onde fica- haverá dois candidatos com

rão até o primeiro paredão do mais de 60 anos, Naiá (61),
ano, na terça-feira da semana uma promotora de eventos,

seguinte, dia 20. Até lá, o pú- e Norberto (63), radialista.
blico poderá assistir à rotina Os aspirantes a ator, jura o

desses aspirantes a "brother", diretor do programa, foram
diariamente, no próprio sho- barrados.

pping ou pelo site www.glo- Para Boninho, o bom hu
bo.com/bbb e escolher seu mor, de Pedro Bial eas saca

preferido, votand� por meio" das da equipe de edição (que
de uma tela "touchscreen", produz divertidas novelinhas
localizada ao lado da bolha e animações) são indispensá
.de vidro, ou pela página do . veis para o resultado final e

programa. O vencedor tro- também explicam o fôlego
cará a bolha 'pela casa mais

.

do "Big Brother" no Brasil>

vigiada: do Brasil, enquanto "O "BBB" não é um estudo
os demais se despedirão da científico sobre relaciona-

participação no "BBB 9". menta humano, não é um-

. Quem entrar na casa será estudo antropológico, não é

. vigiado por 42 câmeras �s-' telecurso. Muito menos uma

, palhadas pelos '1.800 metros obra literária. O "BBB" é um

quadrados da construçãov . jogo, um programa feito para
..que foi totalmente refórmad<;t entreter, para despertar ódios
para recebera alegria e a an- e amores", finaliza Boninho
siedade dos novos morado- com a ansiedade da estréia.

VARIEDADES---------

Francine,
25 anos,

professora,
natural do Rio'
Grande (RS) e
moradora de
São Bernardo
do Campo (SP)

Milton, 27 anos,
matemático,
professor e
doutorando

em Engenharia
Mecânica,
do Rio de

Janeiro (RJ)

Mirla, 27 anos,

advogada,
de Belém (PA)

Michele, 24 anos,
estudante de Direito,

de Recife (PE)

Flávio, 25 anos,

produtor de eventos, de
Caxias do SuI'{RS)

Ralf, 32 anos,

empresário, de
São Paulo (SP)

Moira, 25 anos,

fonoaudióloga, de
Brasília (DF)

Maximiliano, 30 anos,
artista plástico, do Rio

de Janeiro (RJ).

Milena, 32 anos,
assessora de imprensa,

de Manaus (AM)

Emanuel, 24 anos,
estudante de Administração,
de São Bento do Sul (SC)

Naiá, 61 anos,

promotora de eventos,
de São Paulo (SP)

Daniel, 25 anos,

empresário, de Campo
Grande (MS)

Josiane, 30 anos,
cantora, de Juiz
de Fora (MG)

Newton, 29 anos, modelo e

empresário, natural
de Porto Alegre (RS)

Ana Carolina, 24 anos,
bacharel em Direito, de

Florianópolis (SC)

Leonardo, 25 anos,
estudante de Administração,

de São Paulo (SP)

Norberto, �3 anos,
radialista e 'ator,
de Bananal (SP)

Priscila, 26 anos,

jornalista e modelo, de
Campo Grande (MS)
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Mercado prevê crescimento de 2%
Expectativa já esteve em 3,50% durante amaior parte de 2008, mas recuou
o mercado financeiro bai

xou novamente, na última se

mana, a previsão para o cresci
mento da economia brasileira
em 2009, segundo informou
ontem o Banco Central. A es

timativa para o aumento do
PIB deste ano, que esteve em

3,50% durante a maior parte
do ano passado, caiu agora
de 2,40% para /2%. A princi
pal explicação para o recuo

nas previsões de crescimento
econômico é a crise financeira
internacional.

Na última semana, omerca
do financeiro passou a prever
uma redução maior da taxa de
juros no decorrer deste ano.

Atualmente, a taxa básica de
juros está em 13,75% ao ano.

O BC não reduz os' juros desde
setembro de 2007.

A taxa de juros é o prin-

cipal instrumento do Banco
Central para conter a inflação.
No Brasil, vigora o sistema de
metas, pelo qual a autoridade
monetária tem de atingirmetas
pré-determinadas. Para 2009,
a meta central é de 4,5%.

A projeção do mercado fi
nanceiro para a taxa de câm
bio no fim de 2009 subiu de
R$ 2,25 para R$ 2,30 por dólar.
Desde a piora da crise finan
ceira internacional, tem sido
registrada uma saída maior
de recursos da economia bra
sileira, o que tem pressionado
o dólar para cima. Para o fim
de 2010, a estimativa perma
neceu emR$ 2,25 por dólar. A
balança comercial brasileira
de 2009 foi mantida em US$
14,5 bilhões.

AGÊNCIA ESTADO

:-::-

EDITAL
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN. Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua da Su!, 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:

Mar901 Adeha Grubba Lehrnann. Oficia! faz saber que pOT não lerem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim

���e�i��I��t���:���,��s��r�����%�:�����sE3����rid���r����et��[��sf�ra�e3i�;�to, que deu entrada neste OHclQ·para

Protocolo: 96938 Sacado: MAISON VOILACOM DE ROUPAS LTO CNPJ: 09.405.005/000
Cedente: LNY 20051NO DE ROUPAS LTDA CNPJ: 07.543.288/000

����;����I:t��:NogÓ���CsJ.sPéCje: Duplicata db�r�e��r�C:n1�� �wNmg�%aOvalor: 1.626,00
Protocolo: 96978 Sacado: KCEL MOTORES E FIOS LTOA CNPJ: 80.474.307/000
Cedente: SPECIAL MOTORES LTOA CNPJ: 08.680.0281000

���:�����i:t��N�6 DO BE��TLes�uPlicata de vendaD���en���O����i�lf2�200� Valor: 2.792.97
___� v •• • ••

Protocolo: 96985 Sacado: NAZERDIN! �AARfA DA ROSA CPF: 248.066.849-53
Cedente: L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTOA CNPJ: 30.278.428/000

������t�l:t��JJb86�ogkA�frsÁe: Duplicata de veô���:�1��tt�� �31;�rog8 Valor: 3.588.43

Protocolo: 96986 Sacado: ROBERTO MARQUARDT CPF: 845.434.349..00
Cedente: AJL CLlMATIZACAO LTDA CNPJ: 04.581.151/000

����������I:���1db6g��RA��é?{ Duplicata de ve��7art�;gj�i��� !fr)�J���8 Valor: 580,50
___ • ••• • .M •• M ._M M_M__ M_M_M_M • __ M __ ._ •• M_M_M • • _

Protocolo: 97028 Sacado: RICARDO lUIS SACHT CPF: 048.513.849·20
Cedente: L E l GEOMETRIA E BAL.LTDAME CNPJ: 05.804.749/000

����;��lt���f:t��:S�2f05 Espécie: DliPJ:catt�faVS;��n�c�t��tgA��j3g�a��or: 196,66
Protocole: 97037 Sacado: CARLA CARVALHO CPF: 716.076.090-53
Cedente: COMERCIAL ELETRICA MC SANTOS LTOA ME GNPJ: 07.966.022i000

���������I:t��1�3�'tON8�t�e��5�i�la de Venda MebC;I�tt���i�����ã1�f1212008 Valor: 50.00
_._ .. __ M • _

Protocolo: 97046 Sacado: VALMOR JOSE GONCALVES CPF: 399.792.459-72
Cedente: SERGtO JOSE NEGHERBON CPF: 399.976.269-15
Número do Titulo: 01 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: SERGIO JOSE NEGHERBON Data Vencimento: 10í12J2007 Valor: 200,00

P;�t��I�--9i2:í3---S�-;;;d�:CÃR-GOEXPRESS-SERviCõ-DETfiANs-põRTES CNPJ 08.657.147/000
Cedente: RUDNICK & CIA LTDA CNPJ: 84.704.4101000

���������i:t��Jg525� BriÀ�&ciSADuplicata de Veng�������f�:n�����008 Valor: 961,39

Protocolo: 97344 Sacado: MELlSSARAQUEl KRAUSE CPF: 014.793.759-00
Cedenle: HYGIE SYSTEMS COML E DISTlTOA CNPJ: 01.517.623/000
Numero do Titulo: 267818 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil poríndicaçâc
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 12/11/2008 Valor: 213,22

Protocolo: 97403 Sacado: MANCHESTER LOGISCA INTEGRADA LTDA CNPJ; 84.696.1781'000
Cedente: SIGA BEM LAVAGENS DE VEICULOS LTOA CNPJ: 07.462.340/000
Número do Titulo: 3603 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 01/12/2008 Valor: 260,00

Protocolo: 07468 Sacado: PAMELA BONATO DA SILVA
Cedente: SERGI CAR AUTO PECAS LTOA

����:����t�r:t��I���7J��1!ôÃ"f.ê�Etr'�icata de vendaD���e��i�o:�t��i�11ã2�2008 Valor:
-

297 ,00

Protocolo: 97471 Sacado: ALESSANDRO TRUPPEL MACHADO CPF: 890.558.459-49
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARYlLIS CNPJ: 00.906.163/000

��=�����i:t��I�o�g�2��tl���5E�rcata de VendaD�:�;��Fm����/�21T�12008 Valor: 163,88

Protocolo: 974n Sacado: FABIANI SCHUG & C1ALTDA ME CNPJ: 08.697.970/000
Cedente: DA MODAARTtGOS DO VESTUARtO LTOA M CNPJ: 09.520.761/000

��������I;t��l��:��ONOE�r�Ai�:E�ul�a de Venda M��;�ln��n:���:<18/121200B Valor: 234,90
_____ o �. • �_. � o __ • • 0 • _

Prolocolo.9749O Sacado: PATRICIA ROSA ME CNP!: 09.373.8761000
Cedente: MOINHO DO NORDESTE SA CNPJ: 87.274.8171000

����������t��lrl2�Q B��tc�.:ftg'����tYêfJ�t�ercan��r���i;i��to: 17í12J2008 Valor: 1.170,00
-----------------------------------------

Protocolo: 97504 Sar.ado: GERMANIA TOLDOS E COBERTURAS LTOA CNPJ: 04.175.962/000
Cedente: COMERCIO DE ACOS JARAGUALTO.� EPP. CNPJ: 07.221.6051000
Número do Titulo: 9643f1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicacâo
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 12/12/20"08 Valor: 454,60

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

Jaragua do Sul, 13 de Janeiro de 2009
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Mercado financeiro passou a prever uma redução maior da taxa de juros no decorrer deste ano

Turismo em Camboriú cresce 14,5%
Pesqu.isa revela que cidade teve também receptivo turístico maior

O turismo de Balneário
Camboriú cresceu 14,5% em

2008, em relação ao perío
do de janeiro a dezembro de
2007. Foram recepcionados
3.403.050 turistas em 2008,
sendo que em 2007 esse nú
mero foi de 2.972.006 visitan
tes. O cálculo é elaborado de
acordo com o recolhimento do
lixo no município. Apenas em

dois meses o total foi menor
em 2008, em junho e outubro.

Em relação apenas ao mês
de dezembro, a cidade tam
bém teve um receptivo turís
tico bem mais significativo
que 2007. No último mês de
2008, houve um crescimento
de 9,14%. Foram 444 ônibus
brasileiros, 77 argentinos, 54

'paraguaios, 23 uruguaios, 69
chilenos e 14 bolivianos. Os
números sofreram redução em

relação ao ano anterior, o que
mostra que o receptivo maior
foi o individual. Os números

poderiam ter sido melhores,
mas apesar das enchentes e

deslizamentos que ocorreram

no Vale do Itajaí e Litoral Cen
tro e Norte, Balneário Cambo
riú ainda conquistou a prefe
rência de 498.660 visitantes.

Segundo análise 100% dos turistas querem voltar a Balneário Camboriú

Praia.é preferência dos turistas
Pesquisa mercadológica realiza- no período de 1° a 31 de dezembro

do pela Secretario d.e Turismo e De- de 2008, os níveis de satisfação. fo-
senvolvimento Econômico de Balne- ram questionados 213 brasileiros,
ária Camboriú registro que 100% dos 51 argentinos, 29 paraguaiº�, 17
entrevistados pretende retornar nos chilenos, quatro bolivianos, quatro
férias o Balneário. Equipes que rea- peruanos, um turista uruguaio, no
lizam trabalho nas ruas avaliaram, total dos 319 visitantes.
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CAMPANHA JANEIRO

.CDL faz entrega
de prêmios

A CDl de Joroguá do Sul (Câmoro de Dirigente lojistos) entrego
hoje os prêmios oos vencedores do componho Notol Irresistível. O
sorteio foi reolizodo no dio 29 de dezembro. A entrego será reolizo
do no sede do CDl., junto 00 CEJAS (Centro Empresoriol de Joroguá
do SuH, às 10 horos. Os clientes premiodos forom: José Neri Moein
chen (1 notebook), loercio leite (1 notebook), Ivoni Evongelisto (1
1V lCO 32 polegodos), Dogmor Adrione 8ionchini Zonello (11V lCD
32 polegodos), Alex Mourício André (1 motocicleto) e Roberson
Corlos Folenski (1 outomóvel Renoult Sondero).

FALECIMENTOS

Faleceu às 23h45 do dia 11/1, a Sra.
Tereza !3nhlullll Strelow, com idade de
61 anos, o sepultamento foi realizado
dia 11/1, com saída do féretro da Igreja
Evangélica Lutherana da Paz, em Schroe
der, seguindo para o cemitério municipal
da mesma localidade.

Faleceu às 22h do dia 11/1, a Sra. Juliana
Slometski, com idade de 83 anos, o se

pultamento foi realizado dia 11/01, com
saída do féretro da resi,dência 'em Linha

telegráfica, Massaranduba, seguindo
para o cemitério da mesma localidade.

Faleceu às 11 h do dia 11/1, a jovem Ca
rina tia Silva, com idade de 21 anos, o

sepultamento foi realizado dia 12/1, com
saída do féretro da residência no Bairro
Avai em Guaramirim, seguindo para o ce

mitério municipal da mesma localidade.

Atendimento da
Biblioteca Pública

Duronte o mês de joneiro o Biblioteco Público estorá
otendendo de segundo o sexto-feiro, dos 7 às 13 horos.

Segundo o funcionário Dionne Chiodini, devido oos pro
blemos técnicos, o site www.culturo.joroguodosul.com.br
não está funcionondo. O retorno será comunicodo. A re

novoção dos dotos de devolução deve ser efetuodo direto
no biblioteco. A novo sede do biblioteco municipol fico
no Avenido Getúlio Vorgos, nO 245, no Centro Histórico
- próximo 00 Shopping Breithoupt.

SESC SELECIONA PROFISSIONAIS PARA TRABALHAR
-""""--]M.JABAÓ:oAOOSYL

-

SANTACATARINA WlWI.sesc-sc.com.br link. Banco de Talentos

Area de Atuação Requisitos Infonnações e Inscrições
nan o Processo Seletivo

- Grau de formação exigido para vaga:
Formação superior completa Encaminhar currículo ate dia

INSTRUTOR DE 16/01 na Unidade do SESC
IDIOMAS Requisitos mínimos exigidOS para o JaJ'aguá do Sul-

cargo/função; Rua Jorge Czemiewicz, 633
Habilidade com ensino de língua espanhola,
Frances, alemão ou italiano, com crianças e

adultos.

-,

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site w\l1V.sesc-sc.com.br - Banco de talentos

LOTERIA

CONCURSO N° 1038 CONCURSO N° 04310

STRASBOURGAR OH VIE lDT AI.. C.BORDO RO FN PP

AR OH VIE lDTW PP

AR OH VIE lDT A.BAG DUM ROW PP

Prêmio Billlt'ti.) Valor do Prêmio (fi:;;)
10 11 .201 600.000,00
2° 15.693 36.0m},OO
3° 15.880 24.0mtOO
4° 6L818 1
5° 36.HHi 1

CONCURSO N° 725

Primeiro Sorteio
HI - H� - 19 - 28 - 40 - 50

Seglli-U�© Sorteio
06 - 19,- 29 - 42 - 44 - 45 LOTOMANIA

QUINA' CONCURSO N° 896

o - 13 - 25 - 21 - 23
33 - 36 -37 -39-
45 -.tU - 52 - 67 - 10
11-14�8�-n-9l

NOTA DE AGRADECIMENTO
COMO CANDIDATO A VEREADOR PELO MUNICIPIO

DE GUARAMIRIM RECEBI 509 VOTOS FIQUEI COMO
PRIMEIRO SUPLENTE DO PARTIDO (PMDB).

E COM A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO ELEITO PROFESSOR

MIRO DALPRA COMO SECRETARIO DA AGRICUTURA/

MEIO-AMBIENTE,ESTAREI ASUMINDO COMO VEREADOR.

QUERO DEIXAR QUI MEUS AGRADECIMENTO PELOS

509 VOTOS DE CONFIANÇA EM MIN DEPOSITADO,
IREI FAZER VALER CADA VOTO MEU MUITO OBRIGADO.

MATEUS SAFANELLI.

AR OH VIE nr RO FNWPP . 2005 28.600

OH VIE lDT AI..W PP 2003 25.990

ARAQlDTWPP

!Wt;!lE�'�fjVtE'A:-�iElifj
AR OH lDTRO

AR lDTlEAI..
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FIFA

Cristiano Ronaldo
eleltoo melhor

,

e
Português supera Kaká, Torris, Xavi e Messi

. Melhores do mundo

As especulações feitas an

tes do resultado já apontavam
o português como favorito. O

jogador do Manchester United
brilhou no último ano e con

quistou, com o Manchester, a

Liga dos Campeões, em que foi
o artilheiro, com oito gols, e o "É um dos dias mais felizes da minha vida", disse ao receber o troféu

Campeonato Inglês, no qual
marcou 31 vezes, além do Mun
dial de Clubes. O craque con

quistou outros troféus em 2008,
ganhou a Bola de Ouro e foi
considerado o melhor jogador de
2008 pelos colegas em votação da;
Federação Internacional de Fute
bolistas Profissionais (Fifpro).
Além disso, ioi eleito o melhor

jogador do futebol europeu na'

temporada 2007/2008 pela Uefa.

DA REDAÇÃO
O portuguêsCristianoRonal

do recebeu ontem, em Zurique,
o prêmio de melhor jogador do
mundo em eleição da Fifa, que
contou com os votos dos téc
nicos e capitães das seleções
reconhecidas pela entidade.
Ele venceu o brasileiro Kaká,
os espanhóis Fernando Torres e

Xavi Hernandez, e o argentino
Lionel Messi.

"É um momento especial
na minha vida. É um momento

único, queria agradecer meus

pais, irmãos, minha família,
amigos, empresário, colegas de
equipe, pois eu não ganharia
essa coisinha sem eles. Estou
muito feliz. É um dos dias mais
felizes da minha vida. Espero
voltar outras vezes. Muito obrí
gado a todos", afirmouCristiano
Ronaldo, que recebeu o prêmio
das mãos de Pelé. -

Cristiano Ronaldo é o se

gundo português da história
a levantar o troféu instituído

pela Fifa em 1991 - quando o

ganhador foi o alemão Lothar
Matthaeus - e o primeiro' a
atuar na Inglaterra. Em 2001,
seu compatriota Luis Figo foi o
vencedor, quando jogava pelo
Real Madrid.

Jogador brilhou
em2008

Quem também 'está em Zurique é o craque Falcão e o goleiro Tiago.
Dois dos mais importantes jogadores do Malwee foram convidados
especiais do evento realizado pelo Rfa no dia de ontem. Tiago foi
eleito o melhor goleiro e Falcão o melhor do mundo pelo segundo vez

consecutivo. Os craques do time jaraguaense já receberom seus troféus
no final do Copo do Mundo de Futsol, que aconteceu em outubro do ano

passado. Ambos voltam hoje poro o Brosil onde continuam de férias e se
apresentam no dia 23, juntamente com todo o time do Malwee.

-.

esporte@ocorreiodopovo.. com.br
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Saveiro 1.6. total flex 2009, preço promocional à vista a partir de R$ 28.790. FOX 1.0,4 PORTAS, total flex 2009, preço promocional ii vista a partir de R$ 30.490,00. SpaceFox Plus 1.6, total flex 2009,
preço promocional à vista .a partir de R$ 44.290. Crédito sujeito à aprovação do Banco Volkswagen. Garantia de fábrica 3 anos, sem limite de quilometragem para defeitos de fabricação e

m.ontaqern Cara9ua" Auto E ,elteem componentes internos dematare transmissão (exceto Kombi, limitada a 80 mil km). Promoção válida até 13/01/2009.

U�ru.",.. 47 3274 6000 Uma relação de confiança.www.autoelite.çom.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
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