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120 casas devem
ser construídas
Informações foram repassadas pelo
secretório regional, Lia TIroni, ontem
durante encontro com representantes do
governo federal e estadual. Número é
referente a Jaraguó do Sul.

o consumo regular de café na idade
adulta pode ser eficaz no combate à

evolução da demência e do mal de AI.
zheimer na velhice. Essa é a desçober
ta de pesquisadores da Universidade
de Kuopio, na Finlândia, e do Instituto
Karolinska, na Suécia. No entanto, os

cientistas afirmam que os resultados
devem ser confirmados com outros estu

dos, para assim iniciar o elaboração de
uma dieta que combato essas doenças.

Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu lI\'il Sexta-feira, 16 de janeiro de 2009
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Visite o apartamento decorado

'3EstRUTURA
9922-7480
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I www.grupoestrutura.com.br
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Governo denuncia ações
de Bertoldi ao MP e TCE
A administração municipal' deve apresentar ainda que uma mesma obra foi empenhada para três em

hoje ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas presasdiferentes. As notas de empenho referentes ao
denúncia contra o governo de Moacir Bertoldi por decreto de emergência somariam R$ 1, 7 milhão, dos
efetuar despesas com obras e serviços emergenciais quais R$ 1,1 milhão pagos. Bertoldi nega as acusações
que não teriam sido realizados. Outra denúncia é de e diz que tudo não passa de perseguição política.

Página4
".

Começa hoje a
, festa Pcmerana
Evento mostro o melhor do cultura '

germânica durante 10 dias de intenso

programação,

(47) 3373 ..2000
www.fameg.edu.br
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EDITO�Ii\L

Trabalho e crise
Lideranças do governo federal estão dividi- das implicações políticas negativas de se punir

das quanto à exigência de manutenção de em- o setor produtivo.
pregos como contrapartida à concessão de in- Além disso, os bancos públicos, parceiros do
centivos fiscais e crédito público. O Ministério FGTS e do FAT (Fundo de-Amparo ao Trabalha-

��X:nd�;!���:��c:!�� O presidente �:). �r��:a=����
do TI:abalho, Çãrlos Lupi, e tam- da Fiiesp ped iu misso con âl de geração ou
bém pelas principais centrais

meno.s demagogia manutenção de empregos. Os
sindicais. Guido Mantega argu- dois fundos não teriam condi-
menta que é impossível impedir para trotar ções de controlar com rigor as
que as empresas, por razões de do assunto. empresas que receberam recur-

rotatividade e sazonalidade, dis- .

sos e que demitiram.

pensem pessoal,
. Lupi reagiu A preoçupação dos sindica-

O president tos a
"W

a divulgação
menos dêm do sàl o entre admis-
do assunto. romee 1Iio mês passa-
tendo sançã o, técnicos da própri o que foram superíõr 600mil. Mas nesse

pasta não é!cre� essa possibilidade, diante momento cautela é a palavra de ordem.

'(j)"-'''N' \
! .

I

\ )�-._., Fome
Uma parceria séria, transparente e

confiavél para sua empresa.

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

A rodovia abandonada
A rodovia SC-416 foi um dos primeiros elos dos es

tados do Rio Grande do Sul/Santa Catarina/Paraná. Atu
almente conhecida por estes nomes e números: SC-416,
Rua 503, RodoviaWolfgangWeege, Rua Horacío Rubini,
Rua Gustavo Gumz, isso até no Alto da Serra, e do Alto
da Serra até Pomerode por Rodovia Hermann Weege e

SC-416, tantos homenageados e infelizmente órfã.
Vou lembrar aos amigos leitóres das vezes que estive

presente e políticos utilizaram-se de jornais, emissoras
de rádio e tv para anunciar investimentos e melhorias.

Candidato a vereador utilizou-se do abandono da
via, promovendo fechamento e protestos, garantindo
melhorias, nas eleições 2004 colheu 800 votos nas lo
calidades Rio Cerro I e Rio Cerro II elegendo-se, quan
do da reeleição em 2008 juntou-se a vários moradores,
realizando roçadas, não impressionou eleitores, perdeu
nas urnas e deve estar a caminho de volta para casa.

Ex-secretário de Turismo anunciou investimen

tos, falando de embelezamento da via, até a Gruta da
Santa entrou no projeto. Mandou construir o pórtico,
perdeu as eleições municipais e nós ficamos com o

nabo na mão.
Esta via está comprometida há vários anos, em fun

ção dos acidentes e pela ação do tempo, as placas ca-
.

íram, apagaram-se as faixas, buracos e águas das nas

centes sobre a pista fazem parte do cenário. E não foram

poucas as moções encaminhadas pela Câmara de Vere
adores à SDR e ao Governo Estadual solicitando roçada
e melhorias.

A reinstalação do redutor de velocidade nas proxi
midades da Incatex foi uma novela demais de três anos,
neste vai e vem a ilha de segurança (bloco de concreto),
ficou no meio da pista sem sinalização e iluminação
precária, ocasionando diversos acidentes e mortes.

Da iluminação, sem comentários, quando foi cons
. truída a via com asfalto em alguns pontos mudou-se
o traçado, e os postes com luminárias ficaram fora do
novo traçado, digo, lá no meio dos pastos.

Acredito que governos municipais e estadual (SDR),
empresários, lideranças comunitárias e políticas junta
mente com os moradores encontrarão solução viável e

. pacífica.

ANTONIO CARLOS MERINI, VENDEDOR

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

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

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

• telefone (. não serãn publicados).

Os prefeitos estão preparados para enfrentar a cri�e?
MARCIO GODOY, DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO

MOVIMENTO PRÓ·PROJETOS
.

sabilidade Social, Sócio Ambiental,
Esportivos, Cultural e principalmente
na geração de renda e trabalho irá de
terminar quem está apto ao cargo,

Irá começar a romaria de prefeitos
aos gabinetes dos deputados sempre a

pedir, implorar, se humilhar para con

seguir uma verba para isso, para aquilo,
para poucos, para muitas ou para nin

guém. Vamos deixar bem claro que isso
não é plano de ação! Isso corresponde a

apoio político.
-

Existem 817leis de incentivos fiscais,
seja em forma de edital ou captação de
recursos, somando R$ 65 bilhões de reais
ao ano disponível às prefeituras brasilei-

Desde o dia 10 de janeiro de 2009,
assumiram muitos prefeitos eleitos

pelo voto popular na sua primeira ges
tão e outros estão dando continuidade
ao trabalho já executado nos últimos

quatro anos.

As perguntas são: os prefeitos e res

pectivos secretariados estão preparados
para enfrentar uma crise? Quais são as

medidas e os planos de ação ora pro
postos? As prefeituras estão com .um

quadro muito grande de assessores e

secretários, isso é fato, o que preten
dem fazer? Os programas de Respon-

raso O Estado de Santa Catarina na última

pesquisa do Ibope não foi bem colocado
na utilização destes recursos.

Centenas de editais públicos abrem
todos os meses visando a distribuição

'

de recursos em troca de projetos. Como
sugestão toda prefeitura precisa cons

tituir um grupo de trabalho (somente
com funcionários concursados) para
acompanhar estes editais e participar·
dos mesmos, Irei mais longe, existem
editais que a prefeitura não pode par
ticipar, mas as comunidades de bairros
sim, então vamos fomentar estas asso

ciações de bairros a participarem, e as

sim por diante, A união faz a força,

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira
Editora: Patrícia Moraes

• Fones: (47) 3371.1919 • 2106.1919
• Fax: 3276.3258
• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial:
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FALA Aí!

" Nõo sou

funcionário
público. "

CEcíLIA KONELl (DEM),
PREFEITA DE JARAGUÁ, ,

sobre ação do PMDB pedindo
o cassação de seu diplomo
por vínculos com o Estado,

" Isso se o

tempo ajudar"
VALDIR BORDIN, SECRETÁRIO
DE OBRAS, prevendo tempo de
dois meses poro o desobstrução de

bueiros em regiões aiagadas,

" Eu me preporei
'poro isso. "

XANDE, ALA DA MALWEE, anunciando
que encerro o carreiro como jogador, no
final deste ano, poro encarar o profissão

de treinador de futsal.

REALIDADE
Por conta da crise financeiro mundial,
15 milhões de trabalhadores já perde
ram seus empregos na China. No Brasil
o governo anuncia 600 mil empregos a

menos pelo mesmo motivo. Cerco de

quatro mil empresas agora sem cré
dito no exterior poro importações es

peram pelos RS 20 bilhões anunciados

pelo governo paro não falirem. Por- ,

tonto, não é crise criada pelo oposição
e muito menos pelo _imprensa.,

Sacolas plásticas,
Substituição .des sacolas plásticas por similares de papel ou sacolas reu

tilizóveis confeccionados em material resistente ao uso continuado e que
suportam o acondicionamento' e transporte dos produtos comercializados.
Sacolas plásticas biodegradáveis também podem ser utilizados no lugar das
sacolas plásticas comuns, pois são feitas de material de fácil e rápido dete

rioração na natureza e seus resíduos não são prejudiciais ao.meio ambiente
ou à saúde humana e animal. A proposto é do senadora Serys Slhessarenko
(PT-MT) e, se aprovada, vira lei federal e acaba com discussões.estéreis e

leis meia-boca já existentes, inclusive em Santo Catarina. E obrigando o

setor privado o investir porte do lucro nesta direção. Aliós, é bom dizer que
sacolas vendidos e não distribuídas como seria o correto, por alguns setores
do comércio, é puro marketing. Não tem nado de ecológico.

NÃO DESISTE 1
Nova ação do PMDB contra o prefeita
Cecília Konell (DEM), alegando vín
culo empregatício com o Estado na

prestação de serviço terceirizado como

psicólogo, confirmo noto do coluna
há poucos dias sobre confidências do
ex-prefeito Moacir Bertrndi (PMDB)
de que vai voltar à Prefeitura. A "re-

'" eleição" tem no defeso o advogado e

ex-deputado federal João Unhares,
do círculo de amizades do governador
Luiz Henrique. '

, TRíPLICE ALIANÇA
"Acredito que só não será reeditada
por falta de competência política,
afinal há vogo paro governador,
vice, senadores, enfim, tem tudo poro
dar certo". O discurso é do deputado
Júlio Garcia (DEM), que deixa o presi
dência da Assembléia Legislativa dia
31 de janeiro. Sobre opiniões discor
dantes em Legislativos municipais�ele
diz que "um vereador não foz diferen
ça no tríplice aliança (PMDB, PSDB,
DEM)." Ou seja, candidato a reeleição
em 2010, o democrata não está nem

aí para o que pensam os vereadores.•

NÃO DESISTE 2
Outra ação, como O Correio publicou
ontem, indago sobre a presença do
ex-prefeito Ivo Konell (DEM), marido
da prefeita Cecília, em reuniões, no

gabinete do chefe do Executivo lide
rando tratativas de interesse do mu

nicípio e falando em nome da prefeito
e do Prefeitura. Como não é servidor e

nem tampouco nomeado, porque impe
dido legalmente pela perda dos diteitos,
políticos, o oposição esperneio.

o CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA. 16 DE JANEIRO DE 2009

MUITO BOM
Entre os medidos tomados nestes primeiros dias de governo pelo pre
feito de Guaramirim, Nilson Bylaardt, uma acabo com adiantamenta�
paro' servidores públicos, :prótica que'se justifica apenas em caso� ex�
tremos. Não fosse a necessidade de se mobilizar cinco servidores só,
para isso, o idéia é fazer com que cada um aprenda o gerenciar o

próprio dinheiro sem antecipações que corroem o salário. Os viciados
em vales ainda vão agradecê-lo.

COMUNICAÇÃO 1 "

.

Alguns secretórios da prefeito Cecília Konell (DEM), sobrecarregados
com os consertos que o cidade exige depois das chuvas de novembro,
.r

dem mesmo ficar à .�ispos!ção do imprensa o tempo,tQd,o.,*fey
s"ível. Mas a Secretaria �e Comunicação, a ser transfor�a�a!1

j

em diretoria com a reforma admmistrotiva, mesmo que sem tituldr de� ea

finido preciso ser reativada.

COMUNICAÇÃO 2 . '.
A última notícia postado no site da Prefeitura dato de '5 de janeiro
deste' ano e versa sobre o horório de atendimento da biblioteca pú
blica. Isso interessa aos freqüentadores, mos não àqueles que moram

em regiões interditadas ou ainda com visíveis marcas da tragédia. E
qu�olhQm para cima tgda vez que ouvem a passagem de helicópteros,
Lmaginando pessoas agindo em d�fesa deles.

COMUNICAÇÃO 3
.,'

O que se comenta é que a dificuldade de se nomear um diretor de

Comunicação, setor que perde o status de secretario com subordinação
direta ao gabinete do prefeita Cecília, estaria diretamente ligada 00

�

salário. De RS 5.800 contra os RS 9.470 pagos aos secretórios. Profis- ,

siQpais sondados e com muitos 'anos de cosa' em seus atuais empre
gos, teriam .recusado o oferto, considerando (lindo os inevitóveis atrit

igere�tesíà funçóo. . ,

ESTÁ DIFíCil
Rua Bertha Weege, que serve os bairros Borro, Jaraguó 99, 84, Gari
baldi e com trânsito intenso, incluindo caminhões, estó em petição.-de
miséria. Buracos, lama e pó infernizam a vida dos moradores desde agosto
do ano passado, portanto, sem nenhuma relação com as chuvas de novem
bro. Por conto de obras do Samaê e, depois, um arremedo de pavimentação
asfáltico sobre paralelepípedos feita às vésperas das eleições.

Sçcretário do Educação Paulo Bauer (PSDB) visita Jaraguó hoje. Vem
falar sobre o ano letivo nos escolas estaduais. Não reeleito em 2006
e primeiro suplente do partido no Câmara dos Deputados, vogo qúe
não quis assumir desde entôo poro atender pedido do próprio gover
nador Luiz Henrique como formo de manter o engenh,ario político du
gOllernabilidade, é quase certo que mudará seu domicílio eleitorotde
Jot,ville poro Jaraguó. De olho .�m 2010.
• •

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Ex-prefeito se diz perseguido

Bertoldi diz: .

"cumpri a lei"

NO MP E TCE

JARAGUÁ DO SUL

A administração municipal
denuncia a gestão passada por
efetuar despesas com obras e

serviços emergenciais que não

teriam sido realizados. Entre
o que foi Ou não efetivamente
feito, os empenhos somariam
cerca de R$ 1,7 milhão, dos

quais R$ 1.135.000,00 teriam
sido pagos e restaria um saldo
apagar de R$ 583 mil. Em fun
ção da situação de emergência
decretada pelo município, as

empresas são contratadas pelo
poder público sem licitação.

A denúncia deve ser feita
ainda hoje aoMinistério Públi
co e Tribunal de Contas, infor
mou ontem à imprensa o pro
curador-geral do município,
VolmirElói. A prefeita Cecília
Konell (DEM) não participou
da coletiva. O marido dela,
ex-prefeito Ivo Konell (DEM),
disse que as cobranças estão
batendo à porta da Prefeitura,
mas que os pagamentos estão

suspensos até que tudo seja
esclarecido. Segundo ele, o

valor deve chegar próximo a

R$ 3 milhões, somados os cer-"
ca 'ae 100 empenhos, "alguns
sem dotação orçamentária".

Cópias de oito notas de em

penho - as' que mais chamam
a atenção, segundo Ivo Konell
- foram disponibilizadas à im

prensa. Duas não levam qual
quer assinatura nem o carimbo
informando tratar-se de despe
sa relativa ao decreto de erner-

•

.
�

.

POLÍYICA----------

contrato e de avaliação da Defe
sa Civil são outros postos ques
tionados e que, segundo o atual

governo, são exigências legais.
Das cópias de empenho as

quais O Correio teve acesso,
três tratam de obras em esco

las e creches da rede muni
cipais, executadas por três

empresas distintas. Para o

procurador do município, os
documentos "levam a enten
der que são três pagamentos
para uma única obra".

Cópias de notas revelariam empenhamento de serviços pela gestão passada que não saíram do papel

Do total empenhado pelo
governo anterior através do
decreto de emergência, R$
200.626,77 são destinados
a serviços para remoção da
barreira no Rio Molha. Deste
valor, restariam R$ 183 mil
a pagar. A nota de empenho
data de 10 de dezembro e,

'

segundo Ivo Konell, o valor
_ corresponde a mil horas de
� serviço. "Não há como tra

� balhar com nada além de um
� caminhão e �ma máquina.
Mil horas de serviço execu-

tado após 11 de dezembro
até 19 de dezembro, quando
a Prefeitura parou de traba
lhar, é impossível", largou.
Mais R$ 183.290,88 teriam
sido empenhados para remo

ção da barreira na localidade
de Jaraguazinho, que liga o

município a Rio dos Cedros.
Outros dois empenhos

disponibilizados à imprensa
mostram que o município te

ria contratado empresa para
prestação de serviços de en

genharia e de mão-de-obra

O ex-prefeito Moacir Ber
toldi (PMDB) disse ontem

que as acusações da atual
administração não passam
de perseguição política e que
as obras foram executadas
dentro das exigências legais.
"Fiz tudo dentro da lei, com

. amparo no decreto de emer-

gência e parecer da Defesa
Civil. Estou bem tranqüilo",
afirmou.

,

Informado pelo O Cor
reio sobre as denúncias
contra a sua gestão, Bertoldi
disse que não pode ser res

ponsabilizado por. ações do
Executivo feitas sem a -sua

autorização. E que, em caso

de suspeita, deve ser aberta
sindicância. "Onde tem mi-

f Outros R$ 95 mil teriam sido empenhados para consertar goteirasl1o Centro Vida
nha assinatura, foi tudo feito
dentro da lei", continuou o ..

ex-prefeito.
Segundo ele, a situação

de emergência fica decretada
pelo período de seis meses.

"Nem tudo foi possível
resolver em novembro e de
zembro", afirmou o ex-pre
feito, acrescentando que,'
quando entregou o governo,
deixou R$ 1,7 millião em re

cursos do município no cai
xa da Prefeitura para o paga
mento de despesas relativas
à situação de emergência.

Denúncia contra Bertoldi
Governo diz que serviços empenhados não teriam sido feitos

gência. As outras seis, com o

carimbo, têm a assinatura do
contador e do coordenador de
Finanças Públicas, porém não

do secretário da respectiva
pasta. Preços diferentes para
os mesmos serviços, ausência
de levantamento de custos, de CAROLINA TOMASELLI

R$ 200 mil poro retirado de barreira

Procurador-geral do município

para consertei da cobertura da
Policlínica de especialidades
Dr. João Biron, "em virtude
de problemas apresentados
na laje em razão do volume
das chuvas em excesso ocor

ridas nos dias 21, 22 e 23 de
novembro de 2008.". Ambos
datados do dia 22 de dezem
bro, um no valor de R$ 20

mil e outro totalizando R$"
75.844,18, valores não pagos

. segundo a atual administra
ção, que questiona o mon

tante.
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Frota municipal estaria sucateado
Falta de manutenção e descaso com bens-públicos tira veículos de circulação
JARAGUÁ DO SUL

Veículos transformados
em completa sucata, à mercê
do tempo e sem qualquer fis
calização. Esta é a situação da
frota oficial de [araguá do Sul,
denunciada pela atual admi
nistração pública municipal na
manhã de ontem.

Em urn dos galpões da Secre
taria de Obras, por exemplo, há
mais de urna dezena de automó
veis e máquinas abandonados. A
lista inclui. tratores, caminhões,
carros de passeio e até mesmo

urna ambulância do Samu (Ser-
. viço de Atendimento Móvel de
Urgência) repassáda pelo gover
no federal para prestar socorro
à população em casos de emer

gências médicas. Atualmente, a
cidade conta com apenas duas
viaturas com condições de cir

culação e, não dificilmente, há
falta de meio de transporte para
quem precisa do programa.

Segundo Ivo Konell, que
oficializou a acusação de suca

teamento ao O Correio do Povo,
dos 47 caminhões existentes no
setor anos atrás, restaram so

mente três com chances reais

de uso. Na tentativa de resumir
o estado da frota, ele cita urn ve
ículo adaptado para desobstruir
tubulações entupidas que está
em desuso por causa da falta de
urna peça. "Não tiveram a capa
cidade de gastar R$ 1,5 mil para
colocá-lo nas ruas de novo", re
clama. Conforme Konell, gran
de parte da frota está a caminho

.

do ferro-velho, enquanto que
centenas de pneus novos não

podem ser utilizados devido à
inexistência de veículos.

Para completar, ele ainda
acusa a gestão de Moacir Ber
toldi de não fiscalizar as entra
das e saídas dos automóveis do

.

estacionamento. Com isso, as

chaves ficariam. com os moto
ristas até mesmo em períodos
de férias e não haveria controle
algum sobre o gasto do combus
tível pago pelo poder público.

A reportagem do O Correio
tentou, por diversas vezes,

. entrar em contato com o ex

secretário de Obras, Alberto
Marcatto, no entanto, ele não
foi encontrado.

KELLY ERDMANN Secretaria de Obras tem ambulância, tratores e carros em total desuso

Parque de Eventos volta à mesa
de negociações da Prefeitura
JARAGUÁ DO SUL

A atual administração pú
blica municipal voltou a ne

gociar o Parque de Eventos de

Jaraguá do Sul com a Salvita

(Sociedade Assistencial ao

Lavrador do Vale do Itapocu).
Abandonado em meados de
2007, o imóvel virou sinôni
mo de processos que se arras

tam na Justiça desde o final da
década de 1980, porém ainda
sem nenhuma solução.

Segundo o presidente da
entidade, Arthur Erschinger, a
questão precisa ser finalizada
o quanto antes e da maneira
mais simples provável. "Estou
me incomodando com isso há
14 anos", desabafou. Para ten
tar a resolução do impasse ele
deve procurar o advogado Sá
via de Azevedo nas próximas

.

semanas e analisar o estatuto

da instituição.
O objetivo é descobrir qn.i'

seria a melhor forma de encer

rar o caso. Mas, ele garante: "de
qualquer jeito o Parque vai re
tornar para a Prefeitura porque
a Salvita faliu, desapareceu da
face da terra". Também confor
me Erschinger, os únicos em

pecilhos continuam sendo os

honorários do procurador e as

dívidas trabalhistas que pros
peram desde o tempo no qual a
Sociedade funcionava.

Na Prefeitura, a ordem é
não comprar o prédio, quase
adquirido pela equipe do ex

prefeito Moacir Bertoldí por
. R$ 4,6 milhões. Já o possível
pagamento da indenização,
que já alcança os R$ 20 mi
lhões, está fora de qualquer
plano. Para o presidente; a

melhor alternativa seria o

município arcar com os débi
tos não acertados da Salvita
e, então, ficar definitivamen
te com o imóvel.

Entenda o

problema
A briga que envolve a Pre

feitura e a Salvita começou
na década de 1980, mas, a

situação teve início antes. Em
1955 o terreno ocupado pelo
Parque de Eventos foi doado
para a Associação Rural de

Jaraguá do Sul, anos depois
batizada como Sociedade As
sistencial ao Lavrador do Vale
do Itapocu. Durante cinco
anos, de 1983 a 1988, o muni
cípío havia firmado convênio
-de . ocupação do imóvel. Em

.. 1989, ele foi extinto e o então

prefeito Ivo Konell assinou
urn .. decreto transformando
o local em utilidade pública .

A .negocíaçâo incluía cinco
. salas comerciais, urn terreno

.

e mais valor em dinheiro. No
entanto, a instituição não te
ria recebido os dois últimos

Q.

g 'benefícios, o que abriu prece-
� dentes para ação de desapro-CY

� .

priação indébita impetrada
Imóvel que abrigava a SchütIenfest segue abandona�o há quase dois anos na Justiça.
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Lio Tironi (D) participou de encontro em Florianópolis poro definir ações

randuba, Schroeder, Corupá
e Guaramir,im) o valor dispo
nibilizado para cobrir as des

pesas emergenciais é de R$ 1

milhão. O dinheiro já foi de

positado pela União ao Fun
dOI Estadual da Defesa Civil,
mas a falta de dados na docu

mentação apresentada pelos
prefeitos e a falta de enten

dimento entre as equipes de

transição das prefeituras im

pedem a liberação do dinheiro

para os municípios."Na nossa

região, todos os municípios
apresentaram problemas com

os documéntos. Entramos em

contato com todos e estão re

vendo o material", comentou
o secretário da Regional de Ja
raguá do Sul, Lia Tironi.

Após a reunião, ficou decidi
do que os prefeitos das cidades

atingidas devem buscar apoio
junto às secretarias regionais
no encaminhamento da docu

mentação. "Nada será pago se

não estiver dentro da lei. Nós
vamos ser criteriosos", alertou
o coordenador da Defesa Civil
de Santa Catarina, major Már
cio Alves.

Detido casal de traficantes

"flagrado através de gravação
engoliu dez pedras de crack.

Na pochete havia mais
uma pedra de crack e R$
776,84. Segundo boletim
da Polícia Militar, o acusa

do disse que o dinheiro é

proveniente do tráfico. Ele
também confessou que ven

de 30 gramas de crack por
dia. -'

Os policiais revistaram a

pensão da Orna. Lá, encon

traram itens eletrônicos, reló
gios, produtos para embalar
a droga e" outras três pedras
de crack, sendo uma de 11,9
gramas, outra de 12,2 gramas
e a terceira de 11,8 gramas.

No local, o acusado pas
sou mal e vomitou as dez

pedras de crack, totalizando
39,5 gramas da substância.
Todos foram conduzidos a

Delegacia de Polícia.

DAIANA CONSTANTINO

Grupo de Reação discute repasse
Quantia gasta em ações emergenciais já está no Fundo Estadual da Defesa Civil

JARAGUÁ DO SUL

A AI (Agência de Inteli

gência da Policia Militar) do
14° Batalhão de PM de Jara
guá do Sul, flagrou, através
de filmagens, o tr-áfico de

drogas na pensão da Orna

(Rua Henrique Piazera, no

Centro), no final da tarde de

quarta-feira.
O casal de traficantes Sa

muel Rodrigues, conhecido
como Samuca, 18 anos, e Jo
siele de Almeida Souza, 21,
foi preso em flagrante. Al

guns usuários também foram
filmados usando e compran
do drogas no local. A inves

tigação aconteceu a partir de
uma denúncia.

O traficante foi detido

pelos policiais na Praça
Ângelo Piazera, enquanto
comercializava pedras de
crack. "Samuca" tentou se

livrar do restante da droga e

Demora para
construção

Outro polêmico levantado
duro un
�t'M .

,

mor tru

pOF
dos. definido que até o

pró.ximo dia 21, quarta-feiro,
os secretários regionofs devem,

.

, "'. ::':',1\·'
apresentar um diognGstdclTde-
talhado da demando. '''Quere
mos saber quantas cosas pre
cisam' r construídas, quantos
ficar m terreno e quantos
terre O' ser doados pêlOS "

" prefei os", explicou Alves.
Segundo ele, assim que o in
ventário estiver pronfo, os co

sas começam o ser cOl[struídos
pelo 6o�ab.

O levantamento seni enca
minhado ô Defeso Civitatravés
do SDR. "Só em Joraguá, serão
necessários 120 cosas", afirmou
Tironi, que vai busCaft;!9nto ô
Prefeitura informações s,ôbre os

terrenos disponíveis em Jnraguá
e região.

Como será a prestação de
contas da verba utilizada em

obras emergenciais durante o

período de enchente e quando
deve iniciar a construção de
casas para aqueles que perde
ram tudo "com as. chuvas. Es
ses foram os questionamentos
levantados durante a reunião
do Grupo de Reação do gover
no do Estado que aconteceu

na manhã de ontem no Centro
Administrativo do governo, em

Florianópolis.
O encontro que contou com

a presença de representantes da
Defesa Civil, do Deinfra, Cohab,
secretários de Desenvolvimento

Regional e do secretário de Arti

culação Nacional Geraldo Alto
ff, levantou as dificuldades dos

municípios em apresentar os

documentos necessários para
justificar os gastos durante as

catástrofes. Altoff cobrou agili
dade no processo e pediu que o

grupo esteja focado na recons

trução das cidades e na retoma

da do desenvolvimento econô
mico das regiões atingidas.

Para a Regional de Jaraguá
do Sul (Iaraguá do Sul, Masa-

Fujama vai reavaliar a obra, diz Luti
/

Associação do Agua Verde questiona regularidade do loteamento
JARAGUÁ DO SUL

A obra de um loteamento
nas margens do Ribeirão Chi
co de Paulo (ao lado da Igreja
São Judas Tadeu) foi o assun
to que reuniu representante
da associação de moradores
do Bairro Água Verde, vere
adores e a" prefeita Cecília
Konell no gabinete da Prefei
tura na manhã de ontem. A

preocupação dos moradorer
é com os deslizamentos de
terra e obstrução do ribeirão
nos dias de chuva, além de

questionarem a regulariza
ção dos trabalhos.

De acordo com o presidente
da associação, Luiz Hirschen,
no encontro foi decidido que os

técnicos e engenheiros da Fuja
ma (Fundação Jaraguaense do

. Meio Ambiente) vão reavaliar
a obra. A construção já causou

tumulto na localidade no mês
de outubro do ano passado.

Obras no loteamento devem ser paralisados pelo Prefeitura

Sem resposta
Segundo o presidente, o cons

truçõo implicou no quedo do porte
do muro do Igreja. nA Fujamo auto
rizou uma obro que desobedece o'
lei. A construção excedeu o distõn-

,

cio mínimo do margem do ribeirão",
completou. A reportagem do O Cor
reio do Povo entrou em contato com

o dono do terreno, mos ele não quis
dor entrevisto.
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Saúde de B,arra Velha desabrigada
Falta de equipamentos e salários atrasados desanimam os funcionários do setor
BARRA VELHA é nem hospital, nem secretaria",

Além do salário de dezem- critica Eliana Bittencourt.
bro atrasado, os funcionários do Segundo a chefe de gabíne
setor de Saúde de Barra Velha te do setor Marilda Hernandez
enfrentam o descaso da antiga Ferranti, o banco de dados dó

gestão. A avaliação é da atual se- Pronto Atendimento foi apagado
cretária de Saúde, Eliana Beatriz . pela administração anterior. Ela
Bittencourt, que assumiu a pasta· informa que foi necessário con

no início' de janeiro. Ela diz que tratar uma assessoria para resta

faltam equipamentos hospitalar belecer o sistema informatizado.
e remédios, os mobiliários estão "Não tínhamos como saber qual
sem condições de uso, e as pa- é a demanda de medicamentos
redes da secretaria estão úmidas mais comuns, nem as doenças

.

e rriofadas. '� comunidade terá quemais assolam a comunidade,
de ter paciência, pois a situação nem o volume de atendimentos
é alarmante. E estamos em alta prestados", revela Marilda.
temporada, com o triplo de nossa . O secretário de finanças da
demanda", ressalta Eliana. Prefeitura, Francisco João Rodri-

A situação está ainda pior. O gues, afirma que está recebendo

prédio administrativo da Secre- os documentos da contabilidade
taria está fechado desde novem- e já iniciou os pagamentos. 'Afo
bro quando a estrutura ficou da- lha de pagamento da Educação
nificada pelas infiltrações e com foi liberada, agora programamos
mau cheiro, decorrentes das for- o pagamento do setor de Saúde,
tes chuvas. Ainda na antiga ges- que deve ser feito na semana

tão, os funcionários' desocupa- que vem", diz, Rodrigues ainda
ram o local e se estabeleceram na calcula a disponibilidade de re

estrutura do hospital interditado cursos para efetuar o pagamento
há três anos, onde hoje funciona dos funcionários efetivos da ad
o Pronto Atendimento 24h. "Não ministração.
podemos ficar aqui dentro. Isto
é Um Pronto Atendimento. Não WCIANA DEAGUIAR No PA 24h, armário em condições precárias serve para guardar medicamentos, denuncia nova administração

Expectativa é receber 70 mil pessoas em dez dias de festa típico

Festa Pomerana começa hoje
com atrações e novidades
A Festa Pomerana abre suas

portas e promete entusiasmar
os visitantes: além das atrações
tradicionais, a organização do
evento trouxe novidades. A 2ôa

edição aumenta o número de

competições típicas, desafiando
os participantes a acertar o alvo
com um instrumento mais rudi
mentar, o estilingue.

Os jogos de tiro ao alvo, cho
pp em metro, serrador de lenha,
pássaro ao alvo e fisgar o peixe
resgatam algumas práticas dos
colonizadores. "Planejamos a

Festa Pomerana desde junho do
ano passado", revelà o secretário
de turismo Cláudio Krüger. Ele
afirma que uma das principais
atrações de hoje será Banda Ale
mã Blechdatschi.

Outra novidade foi a amplia
'5. ção da Casa da Gastronomia. '�

� Casa é bem visitada, o turista
15 gosta da comida colonial e de
ver como é feito o pão tradicio-'

nal", diz Krüger. Ele espera re

ceber 70 mil visitantes ao longo
. dos dez dias de festa, vindos
principalmente de Santa Cata
rina, Paraná e São Paulo.

Na quarta-feira (21), a Festa
Pomerana ganha ainda mais mo
tivo para comemorar: Pomerode
completa 50 anos de emancipa
ção política. Krüger confirma
que a programação recebe um

outro ritmo. "Teremos festa o dia
inteiro, nas ruas da cidade e nos

pavilhões de evento, além do fa
moso show pirotécnico".

A cidade mais alemã do Bra
sil honra o título todos os anos.

É a única festa com o desfile cul
tural diário, com participação de
clubes de caça e tiro, bandas de
música, grupos de danças folcló
ricas, grupos de canto, e outras

entidades e agremiações. A Festa
acontece no Parque de Eventos,
Avenida 21 de Jáneiro, na 2150,
no Centro-da cidade.

Inicia o Projeto
Verão2009

Inicia hoje os jogos da
Taça BarraVelha de futebol de
areia. A Fundação de Esportes
da Prefeitura lançou ontem a

programação do "Projeto Ve
rão 2009", a: qual integra oito
eventos oficiais em diversas
modalidades,

.

entre eles a

Taça Barra Velha de Futebol
de Areia, a primeira etapa do

campeonato estadual.de Vô
lei de Praia e a primeira etapa
do campeonato brasileiro de
Canoagem Onda 2009. No dia
31, Barra. Velha resgata a tra

dição esportiva da Travessia

Molequinho de Natação, que
premiará os participantes com
o troféu Helmutt Fallgatter, na
praia central. Em fevereiro, a

programação. inicia dias 7' e
8, com Barra Velha sediando
o campeonato nacional de
Canoagem em Onda 2009, na

praia do Costão Náufragos,
uma iniciativa da Clube -de
Canoagem de Barra Velha.
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PLANETA ATLÂNTlDA 2009
Rolo mais ume edição do mega festival neste' final-de-semano, eom Marcelo D2,
Dozaronha, Skonk, Rappa, Jota Quest. Charlie Brown e mais um monte de outras bandas
apresentando-se. O hiitor Ricardo Camargo·mandou via e.mail o toque que está montando
excursão para os dois dias do evento (16 e 17), dizendo que quem estiver a fim de
participar basta fazer contato pelo msn rcscamlirgo@gmail.com ou telefone 9953 6701.

3371·0202

UBRE!
Há! O Bali-Hai agora fechou parceria de
fornecimento de bebidos com a Vonpor, o
que significa que enfim o cubo no

summer dub vai passar a ser feito com

Coca-Cola. A ressaca diz uméml

CHEIA'DE ENERGIA
Academia Vitto (que muitos ainda ehamem de
Impulso) voltou à· todo para 2009, trazendo entre
as novidades o Salão Bello. Vitta. Manicure,
pedicure, escovo, e etc etc ogorll também são

serviços disponíveis no espaço..Conveniência total.
. -�,.,. �., -""'-' - .. __ , - '_ .. ,.;.... _',.

«
«

«

Mille Fire

"313;
Palio Fire
ENf�A + 60 Parteias a de

�009 Chegou;,.
E hora de planejar sua próxima com
Escolha o seu Fiat JAVEL.

Escolha a sua par
Fire 2 portas, básico, com pintura sólida a partir de RS 25.007,00 à visto sem troco ou c

a vista + 60 parcelas de R$ 363,00 fixas na modalidade de C.D.C. sem troco. (3) S

'"
SEMI
NOVO

._

JAVEL Concessionária FIAT. Rua Expedicionário João ZapeHa, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - SC - www.javel.com.br

Posando especialmente poro registro, os amigos Thi(Jgo Peixer (e), Daniel Behnke, Davi Araújo e

Fobricío lux, na festa do encerramento 2008 do Estaçõo do Tempo

QUAL A SUA BALADA?
Causando conflito os resultados levantados pelo enquete feita no PorAcaso.com esta semana.

Perguntando nesta terço-feira aos leitores qual o gênero preferido deles para balados, os mais de 500
votos computados dôo larga folga 00 rock como O ideal, que ficou com 31% dos votos (e isso que o

enquete possibilitava múltiplas escolhas). No sequência veio o house com 18% e entôo o sertanejo
com 13%. Pagode? Ficou com apenas 8% dos preferências, quase perdendo para os festas estilo anos

70 e 80. Terão os promoters entrado num círculo viciosa de eventos, que lotam apenas pela falta de
alternativas numa noite? Uma bolado de rock daria mais público que uma de outro gênero se

acontecessem no mesma oEasião? Vai ser preciso alguém pagar pro veL A enquete ainda vai ficar no
ar até semana que vem. Dê uma passado no PorAcoso_com e deixe sua opinião.

SALDO DA TEMPESTADE
Chuva danada, levou embora a varandinho
do Smurfs e ainda acabou com a cobertura
do poínt, Forço aí Paranó, galera está na

.

espera do retorno. Sacanagem... Com
clássicos não se deve mexer.

.

ANOTA!
- Dia 23 desse mês tem Seu Jorge se apresentando
no Rancho Mario' s, em Balneário!
- Dia 07 de fevereiro rola a segundO' parte do Festa
do Casarão. Quem guardou o ingressa da primeira
vai poder trocar pelo novo.

Jéssica Thiem atraindo as atenções no

london Pub

Como você' quer' sua casa?

Inove,5: com os produtos
-

da Casa Geraldo.

Imperdível
50%
40%
30%

à viste
'1+2
1+3 Fone: 3275-2395 - Rua Barão do Rio Branco, 340

.',
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BOM DE
,

MIDIA
Olha só gente. Se não conquistar o

primeiro .Iugar no' Big Brother Brosil
9, o catarinense Emanuel Thiago Mil
chevsky, de São Bento do Sul, sairá do
reality show com uma cartela rechea
da de clientes. O rapaz é dono de uma

empresa de assessoria financeira, cujo
objetivo é o de intermediar contratos
entre bancos e pessoas. interessadas
em recauchutar o visual. Emanuel já
foi para casa de olhos esticados na

mulherada siliconada e,·é claro, nas

que querem entrar na faca.

LI NUM JORNAL
Entupida de turistas, mundo aforo,
Florianópolis é o novo Rio, segundo
matéria publicada na edição desta se

mana do New York Times, com o título:
"Floripa latin America's hottest new

party". Uma coisa do tipo: "Fio ripa é o

mais quente destino para festas". Diz
ainda que o balneário é uma mistura
de Ibiza e Saint Tropez. Também fala
do Café de la Musique e de Jurerê.
Mas não custa dizer que tem aqueles
que não trocam Barra Velha por nada.

" Vivem somente
os que lutam"VICTOR HUGO

.

Jóice Girolla, Gislaine, T�tiana e Talita, curtiram férias nas praias de Porto Seguro, na Bahia

DOR DE CABEÇA .

Dá pra acreditar? Novos estudos mostram que orgasmo
pode provocar dor de cabeça. Sabia? Não! Portanto, querido
leitor, se a sua mulher não tronsa com você e vive reclaman
do de dor de cabeça, é bom você ficar ligado.

NAS RODAS c

• O secretário da Secretaria Desenvolvimento Re
gional (SDR), lio Tironi, já falo nos rodos de bar
como nome certo poro disputar uma vogo no Câma
ra Federal, em 2010. Experiência, vontade de traba
lhar e carisma não lhe faltam. Quem viver verá!SAIU DE FININHO

Olho só, essa que veio parar no meu e-mail. O começo do ano

está sendo marcado por. uma conturbado relação amoroso

vivida entre um jovem de músculos torneados e uma conhe
cido "medernete" que poderio ser o sua mãe. Elo disse às
amigos: a falta de óbjetivo profissional do garoto foi o razão
do crise conjugal. Mos todos sobem o motivo real: elo fechou
o conto bancário e aí o rapaz caiu fora. Só tomando mesmo

uma dose geladinha da minha Veuve Cliquot Brut.

• A minha querido amiga Solange Pedri, ex Ismor
lombordi, já reconstruiu suo vida afetivo. Agora cir
culo feliz do vida 00 lodo do novo amor: lucos, o

popular Roto. Nos férias de fim de ano eles curtiram
juntinhos em Balneário Comboriú.

• Depois de algum tempo dennmero, Ianinhe Bar
reto e o gota Morcela Nunes deram ponto final. Ela já
circulo chormoso nos points do cill,\ muito paquerado.

LEITOR DO DIA
_

O leitor do dia é Jorge Sebrinho Spézio. E!e .Iê o colu
na todos os dias e confesso acompanhar todos os meus

trabalhos. Inclusive é colecionador do revisto Nosso. Tem
todos os edições. Valeu, garoto!

'

• O meu amigo Percy Normam Joesting prepara
os quitutes para comemorar, no próximo dia 20, a

idade nova.

4IiT3376 04M

RIiIllI��!lmD:!l1G3

�-�.$M'

TE CONTEI!

• O cantor Enéias Raasch é a

presença hoje ii noite no Cali
fór:niu Lanches, do alpigo César
Gaúcho!

'

>,

�.

• Acredite um. pouco nO'que você
vê, e em nado do que,Jhe dizem.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Escravos de olhos azuis
No início do século 18, a riqueza das

Minas de Goiazes atraiu a atenção de ga
rimpeiros para o Estado de Goiás, impul
sionando o povoamento da região. Junto
com os garimpeiros, milhares. de escravos

negros também vieram para essas paragens.
Durante décadas, os centros de mineração
prosperaram, retirando preciosidades. das
entranhas dessa terra. Entre 1796 e 1807,
a cidade de Cavalcante, no extremo norte
do estado, abrigava uma fundição de ouro,
além de grande parte da mão-de-obra das
minas. Após esse período, os impostos au

mentaram e a manutenção da população
. escrava ficou mais difícil. Para driblar o go
verno e não pagar as taxas, os mineradores
passaram a esconder o número certo de es-

. cravos, ao mesmo tempo, o movimento de

quilombos ganhou força e se espalhou pelo
país. Os negros abandonaram as minas e se

refugiaram nas serras e nos vales fundando
quilombos. Os escravos Kalunga ocuparam
a região, onde estão até-hoje. Esses quilom
bos [oram somente descobertos no final dos
anos de 1970. Quando encontrados, não ha
via jeito de acreditarem que a escravatura
estava abolida. Foram quase duzentos anos

de isolamento - os últimos quilombos a se

rem descobertos no Brasil.

Chegar até aos Kalunga foi uma aven

tura. Primeiro porque em Goiás,> pouquís
simos sabiam da sua existência. Segundo,
encontrar uma carona até a esses povoados.
Foram horas na beira de um poeirão, até

que o primeiro'automóvel passasse e desse
carona. Mesmo com o recente reconheci
mento de suas terras por parte do governo
Lula, os Kalungas fazem questão de viver
com seus antepassados. São casas em ado
be ou pari-a-pique. No dia-a-dia, o povo Ka

lunga dedica-se à plantação de mandioca,
arroz, fumo, milho e, às vezes, feijão. Cria
gado e aves, pratica a caça e a pesca. Mas a

fabricação de farinha - que envolve toda a

família, numa espécie de ritual com cele
brações e danças -, é a atividade produtiva
mais importante, base principal do seu sus

tento. Banana seca ao sol também não pode
faltar. As próprias vestimentas provêm do
algodão plantado por eles. Além dos seus

portes físicos, tanto dos homens quanto das
mulheres, que quase chegam a dois metros
de altura, uma característica única dos Ka

lunga é a predominância da cor dos seus

olhos: azuis. Alguns, num azul intenso que
mais se parece um oceano ao sol.

Na perspectiva do mundo moderno, os

Kalunga assemelham-se a uma comunida
de parada no tempo, um exemplo de atraso
e necessidade de progresso. No entanto, é

justamente esse suposto atraso a prova con

creta do preço pago/pelos descendentes da
queles que buscaram no isolamento o único
meio de conquistar a própria liberdade.

VARIEDADES-'---------

• Cine Shopping 1
• Crepúsculo (leg)
(141í20, 16h40, 19h, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Shopping 2
� Boll Supercôo (DubHl5h -todos osdlos)
! O dia em que o Terra Parou(�eg) ----,
(1Zh, 19610, 21 h20 - todos oSAlidsL
:.:.

,dO.
_"

-_'_., �+,

• Cine Shopping 3
...

• Sete Vidas (leg) (19h, 2lh30": todos os dias)
• Madagascar 2 (Oub)

.

(HhSO, 15h35, 17h20 � todos os dias)

JOINVILLE .

• Cine Cidade 1
• Crepúsculo (leg) (21 h20 - todos os dias)
• Madagascar 2 (Oub)
(14hl0, 16h, 17h45,19h30 -'todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Bolt Supercôo (Dub)
(13h40, 15h30, 17h20 - todos os dias)'

.

• Queime Depois de ler (leg)
(19hl0, 21 h30 - todos os dias) ii'

• Cine Mueller 1
• O Curioso coso de Benjamin Bullon (leg)
(14h45, 18h, 21h15 "todos os dias)

o anjo
.de pedra

História de uma mulher que viveu
de formo nodo convencional, Hagar foi
uma jovem de· coração rebelde, Coro o

coro com suo próprio mortalidade, Hagar.

porte poro uma viagem 00 seu passado,
onde o lembrança de uma vida de confli
tos familiares traz momentos de dor.

Surpresa
saudável

Reche.ado de histórias fascinantes
sobre uma cultura milenar, e de receitas
simples de dor águo no boca, "Por que os

Chinesas não Contam Colorias" traz tudo
o que é preciso poro mudar poro sempre
o relação com o comido. Aqueles que
acham que o dieta chinesa se resume o

rolinha primavero, frango xadrez e porco
agridoce, 00 lerem o livro terão uma de
licioso e saudável surpreso.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
lívia não acredita em Ramiro e pede para Júlia
avaliar os resultados dos exames de seu filho,
Ramiro insiste no diagnóstico e diz que Theo
deve ser operado o mais rápido possível. Vio
lante diz a Belarmino que Aurora não gostou de
saber que ele pretende ficar com o dinheiro do
pen drive. João e Suzete chegam ao hospital e
lívio fala para que Theo está muito doente, com
um tumor no coração. Adriano chega à casa de
Júlio e Denise o recebe, Abigail consegue que
Mauro lhe dê um cheque no valor de dez mil
reais em troca de seu silêncio.livia se desespe
ra e vai à coso de luli poro pedir dinheiro poro
pagar pela operoção de Theo.

TRÊS IRMÃS
Woldete aceita lázaro em ·suo cosa. Alma
pergunta a Gregg se ele está preparado paro
conviver com o dom que elo herdou da mãe..
Bento visita Sandro e õ surfista acabo confes
sando que tem uma doença incurável. Walquíria
pede que Alcides deixe as fotos de Waldete com

ela, Neuza e Orlando anunciam aos filhos que
agora formam um casal, quando.leonora surge.
Glauco entro no casa de Waldete e consegue re

cuperar as fotos. lázaro visita Sandro e os dois
converSam. Polidoro vai à cosa de Excelência
para prendê-lo. Toninho e Gregg chegam ao

orfanato. Woldete encontro suo caso revirad�
e Alma lhe acusa de ter acolhido um farsante
em casa.

A FAVORITA /

Os últimos capítulos da novela não foram re

velados.

CHAMAS DA VI DA
Vilma diz que Miguel está louco, Miguel mente
e diz que Tomás tem provas contra Vilmo. Miguel
diz que elo vai passar o vido na prisão e que é
melhor abrir mão dos cinco por cento. Vilma
diz que é um blefe. Miguel diz que então vai

esperar Tomós para contar o verdade, Vilma fica
com medo. Miguel diz que Tomás contou poro
Ivonete que lem provas contra Vilma. Vilmo
diz que Tomás e Ivonete se afastaram. Miguel
diz que eles estão mais juntos do que nunca.

Miguel liga para Ivonete. Vilma toma o celular
dele e diz que aceito passar os cinco por cento

paro Tomós.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Vová morde a mão da Mulher-Cobra e se livro
dela. Maria e Leonor chegam e se assustam ao

ver a mutonie. Mulher-Cobra segura o pescoço
. de Leonor e o ameaça, Marcelo se surpreende ao
reencontrar Valente e Gabriela. EZequiel mando
os seguranças prenderem o casal. Valente re

vela a todos que o vocino anti-mutação é uma

farsa. Felipe percebe a preocupação de Simone
e Ma riso e pergunto se elos vão denunciá-lo,
Felipe fica nervoso e vira vampiro. Eugênio e

Ângela resolvem procurar Mario e se hospedar
na sede do liga do Bem. Miguel. Toni, Hiromi e
Cláudia são atacados por seres invisíveis.

(O resumo dos capítulos é de inteira reseense
bilidade das emissoras).
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--------�VARIEDADES

Susana Vieira
acusa Marcelo
Susana Vieira, em recente entrevista,
acusou o falecido marido, Marcelo
Silva de roubo e desvio de dinheiro.
Fofoqueiros de plantão contam que
a família do ex-policial militar não
teria gostado das declarações da
atriz e teria a intenção de entrar com
processo na Justiça. A famílip dele e

Susana se desentenderam, mas a atriz
não deu mais declarações. A coisa
promete render muito.

Atriz de Maysa
com contrato
Escolhida entre mais de 200 candi
datas, Larissa Maciel surpreendeu na

sua interpretação de Maysa. A atriz.
é gaúcha e tem 31 anos de idade, é
"formada em teatro pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e já
contabiliza mais de onze anos de
experiência nos palcos. Há quem jure
que ela tem contrato gàrantido com

a Globo e deverá aparecer numa das
próximas produções d,a emissora.

Atriz está

separada
Sarah Jessica Parker, a Carrie do
seriado e filme Sex and the City, e
seu marido, Matthew Broderick, estão
vivendo em casas separadas, segundo
afirma a imprensa americana.
Tudo indica que o fim do matrimônio
tenha algo a ver com o affair que ele
teve com uma jovem de 25 anos, e
descoberto pelos paparazzi. Sarah e

. .Matthew estão casados há 11 anos e

têm um filho, James, de sete.

SUDOKU

SOBRE.O JOGO
É um jogo de lógico muito Simples e vicionte. O objelivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repelir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repelir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO·

"G1t ÁRIES

4.�.: (20/3 a 20/4)
., Hoje você estará

� [ mais compassivo e

carinhoso. Confie
em você e na energia que está
ao seu lado. Procure não deixar

que seus medos fechem as por
tas de seus melhores sentimen
tos. Casamento e parcerias são
vistos com mais seriedade.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

o dia começa e termina com chuvas isoladas.
Algumas regiões têm predomínio de sol e
aumento de nebulosidade. As temperaturas
ficam elevadas durante o dia.

CRESCENTE CHEIA MINGUANTE CHEIA

4/1

HOJE

MíN: 18° C
MÁX: 290 C
Nublado com pancadas
de chuva

.

SÁBADO
MíN: 18 C
MÁX: 27" C i' i

Chuvoso

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Controle seus pen
samentos e procure
observar sua an-

siedade. De nada adianta querer
antecipar o tempo, isso só traria
ainda mais dificuldades. Os
problemas domésticos ainda
tiram sua paz. Sua paciência não
estará das maiores.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Você pode até se

dar ao luxo de

contemplar a vida e

a natureza e isso será maravi
lhoso. Se não puder, faça de seu

dia de trabalho algo prazeroso e

se abra para ótimos novidades
e possibilidades de crescimento.
Amor pede paciência.

� '"
CÂNCER-

.f_........J (21/6 a 21/7)
;�-f� Apesar de sua

: ; forma conserva-

dora em lidar com
a vida, esta pede mudanças
emocionais profundas. Para isso
você precisa entender a origem
de seus medos. Somente uma

investigação profunda levará
você a estabilidade que precisa.

DOMINGO

MíN: 18° C
MÁ)(: 28°
Nublado com pancadas
de chuva

� LEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
::. '} Você está bastante

� u,.....; estimulado e cheio
de energia neste

dia. Mas sua mente está meio
instável. Procure canalizar sua

energia para bons pensamentos.
Não perca o foco de suas ações.
Coloque seu coração em tudo o

que realizar.

#
LIBRA' ,

(23/9 a 22/10)
Você está mais
matemal e compas
siw.lsso será muito

benéfico para um maior aprofunda
mento em seu mundo emocional.
Você já sabe o que deve fazer para
acelerar seu processo de mudan

ça? Se ainda não souber, procure
ouvir seu coração.

Ilf'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Cuide bem'de suas

.

finanças no dia de

hoje. Procure não

gaSfar mais do que o necessá
rio. No entanto, ao menos suas

idéicis começam a.ser ouvidas e
seus projetos voltam a.caminhar.
Não esmoreça diante de nenhu
-ma dificuldade.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Hoje você está
mais fechado,
preOcupado com as

conseqüências que
suas atitudes podem trazer a esse

setor de sua vida. A vida familiar
também pede atenção e cuidado,
pois este é um setor muito impor
tante para seu bem estar.

11/1 26/1

SEGUNDA

MíN: 18° C
MÁ)(: 31° C
Nublado com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO

r'.....
(22/11 021/12)
Você está cansado
de trabalhar,
mas sabe bem

lá no fundo que em tempos de
oportunidades, nenhuma pode
escapar. Os estUdos também pedem
otenção, pois nesta fase eles
adquirem enorme importância para
o desenvoMmento de sua vida.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

",.(,. A�sar d� discri

çao, que e uma
de suas principais

características, você sabe que
está em uma fase de oura. No
entanto, seu coração está um
pouco confuso. Passado e presente
brigam por supremacia e por isso
você se encontra assim.

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA. 16 DE JANEIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Doido
,

No hospício, um doido estava sentado
numa cadeira, muito solitário, com
um balde de água, e com uma varinha
de pescar segurando dentro da água.
De repente chega um dos médicos do

-

hospício e fica curioso querendo saber
o que ele está fazendo. Ele pergunta:
- O que você está pescando, hein?
O doido responde:

.

- Otários e alguns idiotas, doutor.
O médico acha a situação engrilçada
e pergunta:
- Quantos você já pescou?
- O senhor é o quinto já!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Júpiter em
seu signo traz
abertura e novas

possibilidades em sua vida. No
entanto, você não deve dar passos
em falso. Você precisa aprender a
refletir antes de cada passo dado.
A energia está alta e o otimismo
toma conta de você.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Você aindltVive
Y-'''''. uma espécie de

briga interior entre
manter o que você construiu e

abrir mão do já conhecido para
dar passagem ao novo. A neces

sidade de estímulo é grande, mas
você deve refletir profundanumte
antes de dar qualquer passo.
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LOTERIA

CONCURSO N° 897

CONCURSO N° 04311

'VlTRINE-,���������-

, INSCRiÇÕES

Prêmio nacional de literatura
o prazo de encerramento das inscrições para o Prêmio Cruz e Sousa de lit

eratura, promovido pela FCC (Fundação Catarinense de Cultura), foi prorrogado
até o dia 6 de abril de 2009. Essa é a sétima edição da premiaçüo, que vai
contempla_r romances inéditos, escritos em língua portuguesa por brasileiros, em
duas categorias: nacional e catarinense. Ao todo, serão distribuídos RS 160 mil
em prêmios, e Q.§. trabalhos selecionados também serão publicados e distribuídos
nacionalmente. O regulamento com a ficha de inscrição está no si te www.fcc.
sc.gov.br. Mais informações pelo e-mail cruzesousa@fcc.sc.gov.br ou através do
telefone {48} 3953-2312, entre 13h e 19h, de segunda a sexta-feira.

Atrações em Borro Velho
A diversão deste final de semana pode ser em Barra Velha. A banda Mister

Groover se apresenta na 'raça Central, nesta sexta-feira {16}, às 21 h30. E no

sábado {17}, a partir das 20h, acontece o espetáculo Cultural boi-de-mamão,
com o grupo Entreparentes. O shaw da banda Incandescente também promete
animar o público, às 21 h30. No domingo {18}, uma apresentação eulturalseré
realizada na Praça Central, às 19h. As atrações são gratuitas e oferecidas pela
Secretaria Municipal de Turismo de Barra Velha.

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

na fonna da lei. etc.
Faz saber a todos Quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos contra"

Protocolo: 98330 Sacado: RAFAEL FUDATTI PORTO CPF: 024.573.629-89
Cedenle: FJ INFORMATlCA E BRINQUEDOS LTDA ME CNPJ: 08.438.2661000

��������j:t��:N�g7DQ B�:�fug���::C���t�t16�V�brar !��I���90,oa

Margol Adelia Grubha Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente
nos endereços a mím 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
scorrido o prazo de 03(lrês) dias úteis.

Protocolo: 97187 Sacado: JEFERSON R, MARTINS CPF: 048.521.579-95
Cedente: OESA COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ: 81,611.9311000
Número do Tifulo: 41713i9,LJ. Espécie: Duplicata de Venda Mercao,til por Indicação
Apresentante. BESe Data Vencimento: 01/12/2008 Valor: 150,00

Prctccoo: 97201 Sacado: OSMAR PONICK
.

CPF: 312,546.249-53

�Z�e':��Ttt���MEENO�����: re�il�Td�A.J.��a�Xe���liICNPJ; 10.349.0291000
Apresentanle: BRADESCO Data Vencimenlo: 3011112008 Valor: 151,54

Protocolo: 97224 Sacado: DALTON ROCHA CPF: 045.674.709·58
Cedenle: EGIDIO MAZZI CPF: 218.165.739-49
Número do TItulo: 01í09 Espécie: Nota Promissória

-

Apresentanle: EGIDIO MAlZI Dala Vencimento: 10102í2008 Valor: 1.200,00

Protocolo: 97225 Sacado: ADELlNO FERREIRA DOS SANTOS CPF: 031.198.099-69
Cedenle: EGIDIO MAZZI CPF: 218.165.739-49
Número do Titulo: 01!01 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: EGIDIO MAlZI Data Vencimento: 20/1112008 Valor: 958,00

Protocolo: 97484 Sacado: MAISON VOILA COM ROUPAS LTDA CNPJ:
09.405,0051000
Cedenle: TALlE INDUSTRIACOMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA <'

���������I��B2g���� B�E§ fUG;N'�od��r��L�ercantiM��e����lo 15112í2008
Valor: 224,00 '

Protocolo: 97486 Sacado: MAISON VOILA COM ROUPAS LTDA CNPJ:
09,405.005/000
Cedente: TALlE INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA

���;�����it��l���� B�Ã�E§fuG;N't�d��rT��8ertantib�; ������IO 15112/2008
Valor: 1.195,00

Protocolo: 97561 Sacado: ELIAS FERREIRA DE SOUZA CPF: 015,9n309-12
Cedenle: ARMAZEM DO GESSO LTDA ME CNPJ: 01.641.643/000
Número do Título: 0266 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 17/12í2008 Valor:
650,00

Protocolo: 97694 Sacado: U,J,NARDINI E OlA ME CNPJ: 05.303.083/000
Cedente: INCISOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ: 02,846,6901000

��:,���I���gÕ65����t�Z Duplicata de �;g"v���Fm��\goíl��v��g Valor 442.20
--�_._-------_._---.__._--------

Protocolo: 97813 Sacado: JAIMACOMER. DE MAl DE CONST. LTDA CNPJ:
05.152.686/000
Cedenle: GPA- FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA GNPJ: 03.964.795/000
Numero do Titulo: 1163102 Espécie: Duplicata de Venda Mercentãpor Indicação
Apresentanle: BRADESCO Data Vencimento: 16/12í2008 Valor: 1.600.00

Protocolo: 98053 Sacado: INGOMAR SCHUNCKE CPF: 248,353,409�6
Cedenle: BFAC ASSESSORIA COMERCIAL E FOMENTO LTDA CNPJ: 03.893.387/000

�������I��JJõ DO ��§[e��uplicata de V6�:V������lgo2b1��ro� Valor 3.900,00,

P,;;tocolo: 98160 -Sa�;;d,;:-GILMAR-ÕALUZ ---'CPF: 041265_639-62 '

Cedente: BV FINANCEIRA SíA-CREDITO,FINANGIAMENTO E INVECNPJ: 01.149.953/000
Número do Título: 131015048 Espéde: Cédula de Crêdito Bancaria
Apresenlanle: ADVOCACIA BElLlNATI PEREZ S/C Data Vencimento: 09105f2008 Valor: 2.194,78

�::d��oB�l�RE�S"ftS�������:��R30� MOURJ'NPJ 4��t,��\��999-68
��:'��I�t�AJdblgijirRA�l�:'S't Duplicata de V"1l'!�"t�:�!gl� Ir�)i1t�o"oa Valoe 1�,36
-_------.. __ ._---_._-_._----_._----------_._-----_.

Protocolo: 98237 Sacado: FLAVIO DANTE SCHIOCHET CPF: 194.341.549-87
Cedenle: NUTRICOLALlMENTOS LTDA CNPJ: 97_331.250/000

���;����I��Jgó5ó�M§frdr Du�icata de Ve�:t��;':����I��ift2008 Valor
165,00

Prolocolo: 98251 Sacado: GIOVANI ALTlNI ME CNPJ: 05.246.5421ú00
Cedenle: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA GNPJ: 93.209.765/000
Número do Titulo: AT1580075 Espécie: Duplicata de Venda Mercanül por Indicação
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vern:imenlo: 2611212008 Valor: 808.02

Protocolo: 98286 Sacado: JAMES WILSON GESSNER CPF: 970:460,519-68
Cedente: STAR LUB - DISTRIBUIDORADE LUBRIFICANTES LTDACNPJ: ot .966,810fOOO
Número do Título: 29!A3 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti_1 por Indicação
Apresentante. BANCO DO BRASIL SA .Data Vencimento: 26112/2008 Valor: 908,00
----------_-----_--------------------

Protocolo: 98324 . Sacado: NATIJU COMERCIO CONFECCOES LTDA CNPJ:
07.726.796/000
Cedenle: AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA CNPJ; 82,647,8841000
Numero do Titulo: 0137378-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 18/12í2008 Valor: 109,70

Protocolo: 98325 Sacado: PATRICIA ROSA ME CNPJ: 09.373.876/000
Cedenle: WMS SUPERMERCADOS DO BRASILLTDA CNPJ: 93.2Q9.7651000

.

Número do Titulo: AT1580069 Espécie: Duplicata de Venda Mercantii por Indicação
- Apresenlanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 26!12í2oo8 Valor: 3.76B.86

Protocolo: 98326 Sacado: PATRICIA ROSA- ME CNPJ: 09.373.8761000
Cedente: MILI S A

'

CNPJ: 78.908.266lO00
Número do Titulo: 1713915/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimenlo: 25112/2008 valor: 559,77

Protocolo: 9836B Sacado: WORLD CLEAN PROD D,E LlMP E SEG LTD CNPJ:
07.842.9501000 .

Cedente: UTIL OUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 93,410.975/000
Número-do Titulo: 49137i31 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1611212008 Valor: 407,80

Protocolo: 98380 Sacado: PATRICIA ROSA ME CNPJ: 09.373.876/000
Cedente: ALDRI DISTRB.GENEROS A.LlMENTICIOS LTDA CNPJ: 83.822.056fooO
Número do Título: 0005556791 Espécie: Dup!icata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BRADESCO Data Ventimenlo: 19112/2008 Valor: 1,543.22

Protocolo: 98395 Sacado: FABIANI SCHUG & CIALTDA ME CNPJ: 08.697.9701000
Cadente: CARAVANA'S CONFECCOES LTDAME 'CNPJ: 05.150.584/000

��:�����i:t������o Espécie: Duplicata deci:t�d�e�';���i�rrb)f1!go�0 Valor: 416,40
Protocolo: 98405 Sacado: FABIANI SCHUG & CIA LTDA ME CNPJ: 08.697,9701000
Cedente. KAM BESS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECC CNPJ; 02.899,4211000
Numero do Titulo: 872/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BRADESCO Data Vencimenlo: 23/12/2008 Valor: 258,91

Protocolo. 9BM7 Sacado: PATRICIA ROSA CNPJ: 09.373.8761000
Cedente: NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 78,099.7771000
Número do TItulo: 0000721898 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlanle: BRADESCO Daia Vencimento: 2211?12008 Valor: 688,80

Protocolo 98449 Sacado G'OVANI ALTINI -ME CNPJ: 05.246.5421000
Cedenle NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 78.099.7771000
Numero do Titulo: 0000721900 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:BRADESCO Data Vencimento: 2211212008 Valor: 426,80 - I

ProloGOIO: 98472 Sacado: HELIO ALCEBIO FARIAS CPF: 068.661.879-31
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPALTDA CNPJ: 04.214.014/000
Número do Tllulo: 168001 Espécie: INDICACAO
Apresen.lanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15í12!2008 Valor: 150.00

Protocolo: 98474 Sacado: DDRLI DOS SANTOS MAZEIKA CPF: 919.970.389-00
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.0141000

���;�����ll��I�Ã3��JNO�t�f��g��ta "6aY:z,'!����;::��!1�;i�f!msçã�aklr. 225,00
ProtOCOlO: 98476 Sacado: JULIANO RODRIGO MACIEL CPF: 070.595.869·89
Cedenle: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPALTOA CNPJ:04.214.0141000
Número do Tilulo: 187 Espécie: INDICACAO
Apresentante: CAIKA ECONOMIGA FEDERAL Data Vencimenlo: 17I12í2008 Valoe 1.000,00

Protocolo; 98478 Sacado: EDENILSON CAETANO CPF: 047.478.719-67
Cedenle: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CDRUPA LTDA CNPJ: 04.214.014/000
Número do Tllulo: 139002 Espécie: INDICACAO
Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 20112í2008 Valor: 230,00
____________v _

Protocolo: 98493 Sacado: MANTEX MANUTENCAO DE TEARES LTDA CNPJ:
04,6811131000 ,

Cedente: DIFUSO DISTR PARAFUSOS EV/ALD LTDA CNPJ: 82,887.1751000 '

��:,���i:'��10.9��ON01�r�%����If.iCAO DalaVencimenlo 17/1212008 Vaklr 53,44

Protocolo: 98518 Sacado: P E PRADACOM DEARTVESTUARIO LTDA CNPJ:
09,464.606/000

• .

.
Cedente: DA MODAARTIGOS DO VESTUARIO lTDA M CNPJ: 09.520.761/000
Número do Títu.lo: SN Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: OAIXAECONOMICA FEDERAL Dal;! Vencimenlo: 16/12/2008 Valor: 243,64
-_._._--_._---------------_-----------

Protocolo: 98526 Sacado: DIRCE ROECKER CPF; 026.312,329-41
Cedenle: KA2 COM DE EOUIP INFORM LTDA CNPJ: iJp.206,9041000 •

....Número do Titulo: 0021004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por mdlcaçâo �

Aoreseritante: CAIXA EGONOMICA FEDERAL Datavencimento: 19/1212008 Valor-750,oo

p�i;;;;;0�98s44--s-;;�d;õiRLEivALÕiRtiõLi_ER=_MÉ-----_------:-CNPj. 09.319.4131000
Cedenle: LUALE ITEXTIL LTDA CNPJ: 08.595,645;000

��:������I��I�OJltSo�tpt��b�'l!'Rrta ta�en::,,��rc;I�:ill�i;����alor 231,55

P;;;1�OOI0�8648 -Sa"'cado: RICARDÕ MACHIÁ -_
-

CPF: 016.758.100-61
Cedenle; VALDOCIR HAAS ME -- CNPJ: 03_986.1451000
Número do Tílulo: 18'34'6·2 Espécie: Duplicata de Venda_ Mercantil por Indicação
Apre�entanle: C{lIXA ECONOMICA FEDERAL Dala Vencimento: 16112í2oo8 Valor: 258,00

p;;;;(;;;�;-9ii566·--S;;;d;_SUZÃNÃVELHOMAAãüEsõAslÍ:iiÃ---CPF:-913.334.409-M
Cedente: CIZESKIINCORPADM EMPR IMOBIL L CNPJ: 79.25t534!000
Número do·Tllulo: AA�00253-4 Espécie: Cheque
Apresenlanle: CIZESKIINCORPADM EMPR IMOBIL L Dala Ventimento: 28108/2008 Valor:
1.000,00 • '

Protocolo: 98590 Sacado: CLAUDETE TEREZINHA'CONTE BUSSOLARO ME: CNPJ:
06.272.0431000
Cedenle: MOVEIS ARMIL LTDA
Numero do Titulo: 9420-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MUlTiPLO Data Vencimenlo: 25/1212008
Valor: 631.22

E, como os ditos devedores nac foraméncontrados ou se recusaram a aceitar a devida lnümacao.
faz por mterrnedlo do presente Edital, para Que os mesmos comparecam nesteTabellcnato 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 refendas protestados na forma da Lei. etc.z

Jaraqua do Sul, 16 de janéiro de 2009

BUSOLOGIA
,."

UMACOLEÇAO
DIFERENTE
Alyson é busólogo, um

apaixonado por tudo o que
envolve os ônibus

JARAGUÁ DO SUL

Busologia. O. termo é mes

mo estranho, não dá para ne

gar. A palavra significa o estu
do do ônibus e dos assuntos
relacionados ao veículo. E os

praticantes dessa atividade são
chamados de busólogos. Para

alguns, chega a ser símbolo de
diversão. O emissor de passa
gens.río terminal rodoviário de
Jaraguá do Sul, Alyson Ferreira,
18 anos, começou a se interes
sar pelo tema no final de 2006 e

foi por isso que conseguiu este

emprego tempos depois. "Tem
gente que coleciona dinheiro,
eu coleciono itens sobre os ôni
bus rodoviários", explicou.

No acervo, são mais de 500

fotografias de ônibus, cerca de
80 passagens e tíquetes de ba

gagem, entremanifestos (mapa
de viajem), que incluem data,
horário e local de embarque e

desembarque. -o que ele defi
ne como o seu "álbum de fi

gurinhas".
O colecionismo vai além dos

históricos dos ônibus rodoviá
rios. Dentre as práticas da buso
logia, estão encontros, exposi
ções e debates sobre o terna em
vários países. No Brasil existem
cerca de 5 mil colecionadores e

no mundo já foi registrado um

total de 40 mil busólogos. "No
ano passado fui para o encontro
Bus Brasil Fest. Uma exposição
especialmente para os busólo-

gos", afirmou.
Quando o garoto se deu con

ta do interesse, chegou a achar

que era o único. E foi através da
internet que ele conheceu ou

tros colecionadores. 'Aqui em
Jaraguá, que eu conheço, exis
tem cinco busólogos e eu sou o

mais ativo no momento", enfa
tizou orgulhoso.

O gosto por colecionar his
tória dos veículos, sistemas de

transportes, empresas opera-
-

doras, políticas públicas, fabri
cantes, motores e carrocerias

já rendeu constrangimento e

fatos engraçados. "Certa vez.

eu e meu pai esperávamos em

frente de uma residência para
ver passar o novo modelo de
um ônibus, mas aconteceu um

atraso de duas horas. Nisso al

guém ligou para polícia porque
suspeitaram de nós. Resumin
do, levamos uma geral", contou
com humor.

Entre os álbuns de fotos,
Alyson apontou o ônibus Via

ção' Cometa, modelo flecha
azul, como o seu preferido.
"Os modelos-brasileiros 'são os

mais bonitos, mas' não os mais
modernos e equipados", com
pletou. Entretanto, o busólogo
disse há discriminação. '�s

pessoas acham coisa de louco
e- esquisito a minha coleção",
lamentou.

DAiANA CONSTANTINO

Alyson procura outros apaixonados para trocar figuras sobre o te!1la
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MÚSICA E ECONOMIA
A realização do Femusc - Festival de Música de Santõ Catarina - de 25 de janeiro a 7 de fevereiro, além de abrir oficial
mente o calendário cultural do Estado reflete positivamente sobre a economia de Jaraguá do Sul. Conforme o executivo Fe
nísio Pires Júnior, a expectativa é de que as atividades durante os 14 dias de realização do evento movimentem mais de 30
mil pessoas, considerando mais de uma centena de apresentações no Centro Cultural da Scar e em espaços alternativos em

. Jaraguá do Sul e municípios da região. A presença de mais de 600 estudantes e professores de música do Brasil e de outros
29 países, traz intensa atividade em hotéis e restaurantes, ao lado do público que faz naturalmente girar a economia. O
Instituto Femusc avalia o investimento total de RS 1.7 milhão para a realização do evente, com ajuda principalmente de

empresas da região e do governo do Estàdo por meio de leis de incentivo à cultural. A grade da programação é intensa:
nos 14 dias, cerca de 250 concertos e apresentações diversas, com cobrança em apenas nove eventos, com ingressos mais
do que acessível. de RS 16 e RS 8.

GERAÇÃO DE RENDA
Ainda de acordo com Fenísio, por tratar-se de um

festival de grande porte, a previsão é de uma arre

cadação na ordem de RS 3.5 milhões. Os hotéis para
este período já estão com uma cr .Il :idade de reserva

de aproximadamente 70%. Para ;'Çr ter uma idéia da

grandiosidade do evento, serão servidas aproxima
damente 8500 refeições. Além disto, haverá uma

movimentação no comércio do município, pois além
dos alunos, muitas famílias virão à nossa região para
acompanhá-los aumentando consideravelmente o

giro econômico. Deve-se levar ainda em conta, que o

evento contrata sonorização, decoração, publicidade,
limpeza, transporte, etc, onde grande parte ficará na

região.Também existe uma procura intensa de hotéis
localizados no litoral. como Barra Velha, Piçarras e

Balneário Camboriu.

INDICADORES

, SOCORRO

CÂMBIO

VARIAÇÃO
2,59%

MOEDA
Dólar comercial (RS)

.

Euro (em U_$S)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,384 2,386 1,58%
3,097 3,103 -0,66%

BC vai emprestar US$ 20 bi·a empresas
Dinheiro será destinado para mais de quatro mil indústrias com dívidas
NOVAYORK

o presidente do Banco Cen
tral, Henrique Meirelles, reite
rou que o governo planeja em

prestar cerca de US$ 20 bilhões
das reservas internacionais para
mais de quatro mil empresas
brasileiras com problemás rela
cionados a dívidas no exterior.
"Todas as empresas brasileiras

que têm empréstimos vencen

do no exterior vão ter também
acesso aos recursos das reser

vas que serão aplicadas em

bancos que emprestarem exclu
sivamente para essas empresas"
disse o presidente do BC.

O novo instrumento, cria
do para amenizai:' o impacto da
crise de crédito global no país,

-

estará disponível neste mês

para qualquer empresa brasilei
ra Com dívidas no exterior com
vencimentos a partir de setem

bro de 2008, quando a crise se

aprofundou, até o fim de 2009,
explicou Meirelles.

O presidente do BC disse
que a instituição planeja usar

essa estratégia para compensàr
o declínio da oferta de crédito

estrangeiro para companhias
brasileiras e consequentemen
te também reduzir os custos de
financiamento no mercado do
méstico. 'Aoferta de crédito do
méstico está normalizada, mas
o preço e as condições ainda es

tão muito elevados" disse Mei
relles a repórteres e investidores

em um evento organizado pela
Brazilian-American Chamber
of Commerce em Nova York.

.

Uma das razões mais impor
tantes (para os juros elevados)
é que o crédito externo não
está normalizado totalmente
e, portanto, o crédito domésti
co é pressionado pelas empre
sas que não conseguem fazer
rolagem no exterior e tomam

empréstimo no Brasil. Segun
do Meirelles, "o compromisso
do governo brasileiro é de repor
aquelaparcela do crédito interna
cional que foi cortada para todos
os países - inclusive para o Brasil
- visando preservar a economia
brasileira desse efeíto importante
da crise internacional". . Meirell � quer usar essa tática para compensar o declínio do crédito
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ATAQUE

NACIONAVlNTERNACIONAl-------

Bombardeiro atinge prédio da ONU
Cinco bombas atingiram edifício da entidade, três pessoas ficaram feridas

Um prédio da sede da
UNWRA (Agência das Nações
Unidas de Ajuda aos Refugia
dos Palestinos) foi atingido
na manhã de ontem por um
bombardeio de Israel na Fai
xa de Gaza, confirmou a ONU

-

(Organização das Nações Uni
das), segundo informações da
BBC Brasil.' A agência disse

que cinco bombas atingiram
o prédio, deixando três feri
dos. As operações da UNWRA'
estão suspensas em território

palestino.
O secretário-geral da ONu,

.

Ban Ki-moon, que está em Tel
Avív, se disse revoltado com o

ataque. Ban afirmou que ou

viu do ministro da Defesa de
Israel, Ehud Barak, que o bom
bardeio foi um erro grave.

O ataque ocorreu depois de
uma noite de intensificação
da ofensiva israelense sobre
a Faixa de Gaza. Segundo in

formações da BBC, soldados
e veículos armados avança
ram pelo.Bairro de Tellílawah,
uma área densamente. povoa
da no sudoeste da Cidade de
Gaza, e houve conflitos com

militantes palestinos.
O secretário-geral da ONU

disse que o sofrimento em

Gaza chegou a um ponto in
sustentável. Já o enviado da
ONU para os territórios pales
tinos, Richard Falk, acusou Is
rael de crueldade por trancar
civis em uma zona de conflito,
sem permitir a sua saída como

refugiados.
.

O grupo internacional Free
Gaza disse que um barco en

viado ao território palestino,
carregado de medicamentos,
foi interceptado por cinco
navios da marinha israelense
ainda em águas internacio
nais e obrigado a voltar para
o Chipre.

Já são pelo menos 1.028

pessoas mortas desde o início
da ofensiva, há 20 dias. Cerca
de 30% delas são crianças. De
acordo com o Ministério da
Saúde palestino, 4,7 mil pes
soas ficaram feridas até agora.
Israel afirma que 13 israelen-

, ses foram mortos no período,
sendo 10 soldados e três civis.

AGÊNCIA ESTADO
<'

Intelectuais brasileiros pedem
ao·governo esforço pela paz

Intelectuais brasileiros co-' situação de direitos humanos
meçaram nesta semana a se nos territórios palestinos ocu

mobilizar para pressionar o pados desde 1967 e dos outros

governo brasileiro a agir com relatores temáticos relevantes,
empenho nas negociações do assim como o envio para a re

cessar-fogo na Faixa de Gaza. A +gião de uma missão indepen
Comissão Teotônio Vilela de Di- dente de verificação dos fatos,
reitos Humanos lançou ontem, nomeada pelo presidente da
em seu portal na internet (www. I quele conselho, para investi

ctvdh.org), uma carta aberta gar as violações ao direito in
cobrando esforço do governo. ternasional humanitário e dos
brasileiro para que a Resolução direitos humanos".

.

do Conselho de Direitos Huma- A comissão afirma no texto
nos da ONU (Organização das que julga urgente o cessar-fogo
Nações Unidas), seja imediata- imediato" a suspensão dos
mente implementada. ,bombardeios e dos ataques

Na terça-feira, dia 13, quan- por terra a Gaza e a proibição
do foi apresentado em evento do lançamento de foguetes
na capital paulista, o manífes- pelo Hamas contra o território
to recebeu apoio de 130 enti- de Israel. Pede ainda a retirada
dades e personalidades. completa das tropas de Israel
A carta diz "Solicitamos de Gaza, a reabertura dos pon

que o governo brasileiro en- tos de acesso para a entrada da
vie esforços para que essa re- ajuda humanitária e a pronta
solução seja imediatamente .retomada do diálogo pacífico
implementada, em especial a entre as partes.

Bombeiros e voluntários tentam apagar incêndio e salvar al.imentos que estavam na sede 'durante o ataque

Venezuela e

Bolívia atacam
Os governos da Bolívia e

da Venezuela anunciaram o

rompimento de relações di

plomáticas com o Estado de
Israel, segundo informações
das agências estatais ABI (Bo
liviana de Informação) e ABN

(Boliviana de Notícias).
O presidente boliviano,

E';o Morales, anunciou tam

bém que o país vai apresentar
uma denúncia perante a Cor
te Penal Internacional sobre o

genocídio que Israel está co
.

metendo contra a população
civil da Faixa de Gaza.

Já a declaração da decisão

por parte do governo venezue
lano foi feito por meio de co

municado do Ministério das

Relações Exteriores da Vene
zuela. De acordo com o texto,
o país de Hugo Chávez tomou
essa decisão em coerência
com sua visão de um mundo
de' paz e res�itd ao direito in
ternacional.
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DE CASA N·OVA SI'FE OFICIAL
o jaraguaense Adolfo (foto) é um dos contratados do Blumenau/
ADHering. Segundo o jogador, que estava no Santo Fé, de São
Paulo, o proposto foi aceito por ser perto de coso e pelo equipe
ter uma boa estruturo de treinamentos. "Já conheço alguns jogado
res e sei que será um time competitivo, um dos planos da equipe é
disputar o ligo Futsal no futuro", revelou o jogador, que atuou tam
bém no Action 21, no Bélgica. Além' de Adolfo o goleiro Roncáglio,
que joga� no sub-20 do Malwee, também foi contratado. O time irá
disputar o Divisão Especial do Estadual, o Copo Santo Catarina e os

Jogos Abertos. Ambos se apresentam no dia 26 em Blumenau.

-

NASCIDO PARA-SER CAMPEAO
Foi o partir de 1995; que o mundo conheceu o maior gênio do jet ski de todos os tempos. O jaroguaense Ales

sander Lenzi desfilou pelos quatro contos do planeta a suo genialidade no arte de encantar platéias com manobras
mdknls e criativos. Ele está poro o jet ski freestyle, assim como Pelé e Maradona, estão poro o futebol. É o único
brasileiro o conquistar o título de Campeãõ Mundial de Jet Ski no categoria Freestyle Profissional. Bicampeão do

Copo do Mundo do Rússia, bicampeão do Copo do Mur.do da França, bi também no Mundial de Manobras em

. Ondas, tricampeão do Círculo �undial da União Internacional de Motonputica (UlM), bicampeão do Mundo de Jet
Ski e decacampeão Brasileiro. E o piloto com o maior número de títulos do mundo.

.

OS GRANDES ADVERSÁRIOS
Ao longo de suo brilhante trajetória, o campeão
tem se defrontado com grandes rivais igual
mente espetaculares, destacamos: o americano
Eric Maloney, o japonês Masao Fujisawa, o slo
veno Rock Florjak e o inglês Lee Stone. Entre
eles, sem dúvida, Maloney é o mais difícil de
ser batido. Em todos os grandes eventos, o pre
sença destas estrelas atrai milhares de espe
ctadores.

ESTRUTURA E
PATROCINADORES
O Campeão possui uma estruturo impressionante,
no Brasil, nos Estados Unidos e no Europa, composto
por motor-home, garagem poro ski, centro de in
formático e de marketing, etc. A equipe de apoio é
composto por seis 'pessoas. Ele tem o patrocínio de
Ciser, Vamaha, Mormaii, Full Spectrum, Pro Jet, Hot
Rods, Hot Products, Hydro-Turf, Wiseco, AC Racing,
ADA Racing e Thorus 305. É o piloto de jet ski mais
bem remunerado do mundo.

HOMENAGENS E

CONDECORAÇÕES -

Este jaraguaense tem recebido homenagens e con

decorações nos quatro contos do terra, porém, duas
homenagens são sempre lembfadas com muito
carinho: em 2001 foi condecorado pelo Câmara de
Vereadores de Jaraguá dó Sul com o Medalho do
Mérito Municipal. A outro deferêÍ1cia que o deixo en

vaidécido é o título de Cidadão Honorário de Piçarras
(SC), outorgado em 2007, numa grande festa pre
parado pelo prefeitura daquele município.

NO MUNDO DOS NEGÓCIOS
Há três anos Lenzi vem investindo no ramo náutico.
Ele é um dos proprietários do estaleiro Kastigar &
Lenzi Yachts Ltda.-localizado em Balneário de Piçar
ras (SC). A fábrica lançou em 2008 o Thorus 275,
uma lancho de 27,5 pés que surpreende pelo mod
ernidade. O ·painel possui design inovador. A cabine
possui uma como de casal de dois metros e no proa
tem uma como de solteiro. O banheiro já vem com

ducha poro banho.
.
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Ex-jogador da NBA em Jaraguá do Sul
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Kleber volta

para o Dynamo
o Dynamo de Kiev confirmou on

tem o retorno do atacante Kléber 00
.

- clube, depois de ficar um ano no Pai-
���'-

�-�"'§�'§"ê''''§'ªf�';§"��.. .�. ::;��ai:��::r�a:!�:�:��!����
que não pretende continuar com o

jogador em 2009_

Atleta veio ao Brasil para lançar sua marca e fomentar o esporte
JARAGUÁ DO SUL.
o ano de 2009. começou bem parao

basquete jaraguaense, O ex-jogador da
NBA, Tariq Abdul Wahad, de 33 anos,
esteve na cidade na tarde de ontem para
fumar uma parceria com a: Fundação Mu
nicipal de Esportes, lançar sua marca (a
610 Clothing) e promover a modalidade
no Brasil. A parceria prevê clínicas de bas

quetebol com técnicos norte-americanos
e ajuda na organização da modalidade no

município. Segundo o coordenador de Bas

quete, Airton Schiochet, o Ito, a iniciativa
irá estreitar o relacionamento entre os pra
ticantes da modalidade na cidade e profis
sionais do melhor basquete munclial. Em

contrapartida novos talentos poderão ser
revelados e Taríq será uma ponte para que
possíveis jogadores brasileiros atuem nos

Estados Unidos e na Europa.
Segundo o jogador, muitos talentos

estão no Brasil, mas há pouco incentivo

para eles. "O trabalho social é uma das di
nâmicas daminhamarca, se não for desse
jeito não é interessante", disse. O atleta
conheceu a cidade de [araguá do Sul por
intermédio da Karlache, que é a empresa
licenciada da marca no Brasil. Tariq foi

-

o
'

primeiro francês a jogar na NBA, ele atuou
no Sacramento Kíngs, Orlando Magic, Den
ver Nuggets e o Dallas Maverick.

- GENIELLI RODRIGUES Tariq Abdul Wahad foi o primeiro francês a jogar na NBA
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MERCADO RECONHECIMENTO

Muricye Tite
entre os melhores

Os brasileiros Muricy Ramalho,
do São Paulo, e Tite, do lnternncío
nal, foram citados no listo de melhores
técnicos de clubes de 2008, divulgado
pelaJederação Internacional de Futebol,
História e Estatístico (IFFHS). O treinador.
são-paulino ficou com o 12° posição e

TIte foi eleito o 19° melhor técnico.

REFORÇO

Figueira contrata Marcelo
. O Figueirense anunciou no tarde de ontem o contratação do atacante

Morcela,· que estava no Passenraikos, do Grécia. O jogador foi revelado no

Fluminense e teve passagens por Flamengo, Atlético Paranaense e Ipatinga.
Marcelo se destacou no Campeonato Carioca de 2007, quando defendia o

Madureira. O Figueirense já vinho buscando reforços poro o ataque. Antes
de Marcelo, Edmundo foi convidado, mos não aceitou.

.-

wwW.outoetite.com.br GrupqAutoElite40anosdecredibilidâde. � f1t?f�.! 47 3274 60.00 Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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