
Femusc entra na

reta para o final
Músicos começam a segunda semana já
com alguns sinais de cansaço, mas ainda
prometem muitas atrações para o públi
co de todas as idades.

o número de casos demiopia está au

mentando em todo o mundo e um dos

principais fatores de risco é o hábito
de passar horas diante do computa-

. dor ou jogando gomes em frente à TV,
revelo estudo do Instituto Penido Bur
nier, em Campinas. No Brasil, calculo
se que o dificuldade poro enxergar de

longe atinjo 30% do população. Em
. especial os cria nças.

fonte: O Globo
"

.s:
l"
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Visite o apartamento decorado
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i
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Prefeitura busca acordo para
retomar o Parque de Eventos

Símbolo dos sociedades de tiro, lotai sofre com o abandono e o ação de vândulos.
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EDITORIAL

/

CHARGE

PONTO DE VISTA

o preço do livro
pIo. Os livros, em geral, são oferecidos, na
feira, pelos mesmos preços praticados nas

livrarias estabelecidas fora dela.
O diferencial das feiras não era justa

mente esse _ poder reduzir o preço uni
tário, oferecendo-se maior quantidade e

variedade? As feiras deveriam possibilitar
Os balanços finais das feiras do livro e que as pessoas que gostam de ler possam

bienais têm sido excelentes, com os orga- comprar mais livros e propiciar, principal
nizadores e promotores divulgando nú- mente, àquelas que até então não tinham
meros sempre superiores aos esperados. condições de comprá-los, a oportunidade
Um detalhe, no entanto, não ficou claro: de começar a fazê-lo.
num evento onde estão reunidos quase É estranho perguntar quanto está cus

tados os editores e livreiros; 11m do lado, tando determinado livro na livraria e o ven

do outro, onde a: concorrência é muito .xledor, na feira, nos responder: "é o mesmo

maior, os livros não deveriam se; mais preço, 'tanto faz lá ou aqui, pode comprar
baratos? lá, se quiser, mesmo depois da feira." ,

Nem sempre é assim, com exceções, Já houve tentativa de padronizar um
como o caso dos 'livros infantis, por exem- desconto.nestes eventos _ dez, quinze ou

'

•

LUIZ CARLOS AMORIM,
ES�Rm:m E EDITOR

(HTIP:I/I':IR,�EOC!T!ES.
COM/PROSA
?OES!AECIA )

DO LEITOR

Bola de gude inconfonnada
Senhor Peca, a respeito da matéria sob o título "Res

posta a um não eleitor" o seu mau caratismo chegou as

'raias do absurdo, senão vejamos:
'

1- O texto não é de sua autoria, o senhor serviu de
capacho aos caprichos de alguém assinando os maiores
absurdos, por puro despeito.

2- Em 1992, deixei de repassar o duodécimo para a

Câmara, o que não lhe trouxe nenhum prejuízo, pois
os malandros da época eram oposição, o senhor era do
meu partido e o seu salário foi pago religiosamente em

dia, tanto que em 17 anos nunca reclamou.
3- Se o sapato agora serviu o problema é só seu e de

seu procurador.
4- Caluniar sr. Peca é muito fácil, quero ver se o seu

procurador (autor do texto) vai livrá-lo quando tiver de
apresentar as provas do que declarou.

5- O senhormente grosseiramente, nunca fui cassado
como deputado, nunca fui preso, não tenho condenação
por pagamento de fiança (processo extinto), terreno do
Badesc (é algo que o senhor desconhece), estou recor

rendo através de recurso de apelação, mesmo contexto o

processo de contratação de funcionários sem concurso

público. Questão dos mapas está resolvida, processo ar
quivado pelo Tribunal de Contas.

6- A questão do nepotismo a que o senhor se refere,
não consegui identificar, aliás, em nepotismo o senhor
também é diplomado, é bom lembrar que o seu filho
trabalhou na prefeitura municipal durante todo tempo
em que o senhor foi vereador.

7- Outra situação que o senhor precisa esclarecer, é o'
fato de estar no ostracismo político há 18 anos, e só agora
o senhor reaparece servindo de capacho, lançando calu
nias. O meu caso é diferente, nunca me escondi, sempre
estive na frente de luta defendendo o nosso povo, o qual
me conhece, que confia em nós e na nossa família, que
nos deu um mandato de prefeito, dois de deputado, e

agora o mandato de prefeita para minha esposa.
8- O seu despeito não tem explicação, pois ninguém

lhe ofendeu, não citei nome de ninguém, calçou o sapa
to porque quis, ou o seu inconformismo vem da surra

que o seu candidato levou nas urnas. Senhor Peca, volte
para sua casinha, e na próxima investida seja você mes
mo, deixe de ser capacho dos derrotados.

IVO KONELL, ,EX-PREFEITO

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 cartQ para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400· Baependi· CEP 89256·500· CP 19. É obrigatório
informar nome completo. profissão. 'CPF e ' telefone (' não serão publicados),

vinte por cento'- mas parece que não fun
ciona. A não ser que haja algum "sebo" na
feira, a existência dela nem sempre signi
fica livros mais baratos. O consolo é que
existem as bibliotecas municipais, de esco
las, de empresas, de associações e clubes,
onde se pode emprestar livros de graça,
embora lá não possamos encontrar títulos
mais atuais.

De qualquer maneira, o importante é

que existe a alternativa. A verdade é que,
se o objetivo de uma feira do livro é reu

nir num mesmo espaço uma quantidade
maior de opções para quem pode comprar
livros, este objetivo é plenamente alcança-

.

do. Mas se o objetivo é tornar o livro mais
acessível e popularizá-lo, dar oportunidade
àqueles que não podem comprá-los, este,
infelizmente, está longe de ser cumprido.

o CORREIODO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira
Editoro: Patrício Moraes

• Fones: (47) 3371.1919·2106.1919
• Fax: 3276.325à
• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial:
8835.1872 • 9158.7991 • 8422-5576
• Circulação: 3371.1919 • 8841.9790
(Final de Semana: 3376.1085
• 9902.1380· 9191.3729)
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FALA Aí!

"Pode quebrar
estados e

municípios. "
PAULO BORNHAUSEN (DEM),

DEPUTADO FEDERAl,
avóliando Medida Provisória

que estende a merenda escolar

para o ensino médio.

" Os efeitos são
irrisórios."

PAULO PAIM (PT-RS), SENADOR,.
sobre o impacto que o novo salário
miníme causará sobre as contas da

Previdência.

" Poro O bem do
bolso dos que
ganham menos. "
DEMÓSTENES TORRES

(DEM-GO), SENADOR, defendendo
o recup�roção do salário mínimo

como uma político positivo.

Eleição direto
Tramito no Senado um substitutivo do senadora Ideli Solvoti (PT) 00 projeto
de lei que institui o eleição direto poro diretores dos escolas públicos de
educação básico, exceto nos estados em que o cargo já esteja organizado em

carreiro e provido por. intermédio de concurso público e de provas e títulos.
A senadora propõe que o acesso às funções de direção dos escolas públicos
será feito de acordo com os normas do sistema de ensino definido em legis
lação, por eleição direto; dentre profissionais de educação, poro mandato de
no máximo dois anos, com direito o uma reeleição. A eleição contará com o

participação do comunidade escolar, constituído por professores, funcioná
rios, estudantes e seus responsáveis. Antes Ho eleição, os candidatos deve
rão ser aprovados em curso de capacitação em gestão educacional e terão
suo administração avaliado poro fins de direito à reeleição poro qualquer
dos funções de direção. Com outro concepção, o eleição direto já existiu em

,Santo Catarina, mos foi abolido em 2003. Sob o alegação de que servia mais

,
paro obrigar interesses políticos do que propriamente à educação.

VISÃO DA CRISE
O presidente do Centro Empresarial de
Joraguá do Sul, Guido Bretzke, entende
que, no Brasil, o crise financeiro mun

dial é de confiança. No caso, o traba
Ihadot temeroSO de perder o emprego,
reduz o consumo pensando em seus

'próprios compromissos. Com isso e,
como uma bola de neve morro abaixo,
o mercado vende menos, os indústrias,
já sobrecarregados com impostos-e
encargos trabalhistas, reduzem o pro.
dução. A conseqüêndo, então e aí sim,
é a demissão de trabalhadores para um
ajustamento do estrutura produtivo.

IPTU
Prefeituro de Joraguá ainda não di
vulgou doto poro a distribuição dos
cornês do IPTU desse ano. Também não
se sobe se atingidos pelos chuvas de
novembro, que tiveram suas cosas ou

terrenos destruidos, terão algum bene- •

fício, como isenção ou prazos maiores
poro o quitação do tributo. Em Blume
nau, a prefeitura já decidiu que dará
um desconto no valor total de acordo

,

com o comprometimento do imóvel.

POIS É
Prioridade do deputado Jorginho

Mello (PSDB), eleito por unanimidade
presidente do Assembléia Legislativa:
a construção do novo prédio anexo à
sede do Legislativo, obra com custo
estimado em RS 15 milhões e que, se

gundo ele, "dará melhor infra-estrutu
ro poro os deputados, e funcionários."
Poro chegar 00 cargo e com o anuência
do PT e toda o oposição, está acertado
que o colega Gelson Merísio '(DEM) as
sume em 2010.

o CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2009
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Colombo já coloca o pé'na estrada
Senador do Democratas é pré-candidato à sucessão de Luiz Henrique

. JARAGUÁ DO SUL

OS prefeitos João Rodri
gues e João Paulo Kleinübing,
de Chapecó e Blumenau, res
pectivamente, já estão mapea
dos pelo senador Raimundo
Colombo (DEM) como candi
datas a vice-governador para
as eleições de 2010, caso não

haja entendimentos que viabi
lizem no primeiro turno uma

candidatura apoiada pela trí

plice aliança que reelegeu Luiz
Henrique da Silveira (PMDB)
em 2006.

O senador, bastante ligado
à família da prefeita Cecília
Konell (foto), que faz parte de
um conselho político de pre-.
feitos do partido e que, além
de João Paulo e João Rodrigues,
tem, ainda Milton Hobus (Rio
do Sul) e Rafael Laske (Joaça
ba), já está com visita marcada
a Jaraguá do Sul no dia 5 de

março, quando dá início a um

roteiro pelo Estado na condi
ção de pré-candidato a gover
nador. Prefeito de Lages por
duas vezes, com dois manda
tos de deputado estadual e um
na Câmara dos Deputados, em

2006 Colombo abriu mão da

disputa e concorreu aoSena
do com a promessa de que te

ria a vaga em 2010.

Entretanto, por conta de
desentendimentos na distri
buição de cargos para secreta- .

rias e estatais, outros nomes já
se colocam como pretenden
tes à sucessão do governador
Luiz Henrique, todos da trípli
ce aliança: o vice-governador
Leonel Pavan (PSDB), um dos
artífices do inédito acordo fei
to ·há três anos e a quem tam

bém foi prometida a cabeça de
chapa; o presidente estadual
do PMDB e ex-vice-governa
dor, Eduardo Pinho Moreira,
e o prefeito reeleito de Floria
nópolis, Dario Berger (PMDB).
"O Democratas não estará
desatento à possibilidade de
concorrer com chapa pura,
se for o caso", avisa Colombo,
que nos cinco maiores municí

pios do Vale do Itapocu levou
55.817 votos .como candidato
ao Senado. Destes, 35.436 nas

urnas de Jaraguá.

Colombo inclui Jaraguó entre os primeiros cidades do roteiro de visitasCELSO MACHADO

o Democratas
não estará
desatento.

Acomo envolve
vagas ao Senado

Em 2010, serão duas dos
três vogas poro de Santo Ca
tarina poro o Senado em jogo,
hoje ocupados· por Colom
bo, Neuto de Conto (PMDB),
suplente de Leonel Povon
(PSOB), que renunciou poro,
assumir o vice-governonço, e

Ideli Solvoti, que vai, disputar
o governo do Estado pelo PT.
Se for ii reeleição, Colombo
poderá atrapalhar Luiz Henri
que do Silveira, que pretende
encerrar suo vitorioso carreiro
político nos urpo� como sena

dor do Repúblicd�f&' li,

Lei obriga vacinar contra
tétano na construção civil
FLORIANÓPOLIS

As empresas de construção
civil ficam obrigadas a vacinar
os funcionários, que trabalham
em obras, contra o tétano. É o

que diz projeto de lei aprova
do pela Assembléia Legislati
va ( 14.655) da deputada Ada
De Luca (PMDB). "Garantindo
a vacinação no ambiente de
trabalho prevenimos a doen
ça, preservamos a saúde dos

operários da construção civil,
além de diminuir a sobrecarga
no sistema de saúde", defende
a parlamentar.

A vacina para proteção
contra o tétano faz parte do
esquema básico infantil de
vacinação, através da trípli

-'
ce bacteriana (difteria, co

� queluche, tétano) e, a cada
""

� 10 anos, toda pessoa deve
� fazer uma dose de reforço
� com. a vacina dupla adulto.

Prevenir doenças é preservar o saúde dos trabalhadores do construção civil, defende o deputado Ado de Luca Apesar de a vacina antitetâ-

nica ser fornecida gratuita
mente pelo sistema de saú
de, a maioria da população
adulta está vulnerável ao

tétano.

CALENDÁRIO
Segundo-a Diretoria de Vi

gilância Epidemiológica, isso
o corre porque muitas crian

ças não foram vacinadas
dentro do programa nacional

.

de vacinação, instituído em

1976, ou porque não foram
feitos reforços da vacina. En
tre os anos de 1996 e 2007
foram registrados 351 casos

de tétano, destes 144 pessoas
morreram por causa da do
ença. Dos casos registrados,
94% aconteceram. na faixa
etária acima de 20 anos. A

regulamentação da lei a ser

homologada pelo governador
será feita pela Secretaria de
Estado da Saúde.
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Parque de Eventos tomado pelo lixo
Prefeitura deve se reunir hoje com associação para negociar o impasse
JARAGUÁ DO SUL

Vidraças quebradas, garra
fas pelo chão, toldos de pon
to de ônibus atirados, sujeira
e muito mato. É isso que se

vê no interior do Parque de
Eventos, em [araguá, do Sul.
O local, que já foi palco de 19

edições da Schützenfest, de
shows nacionais, bailes, fes
tas, feiras e exposições, per
manece abandonado há mais
de um ano devido ao' impasse
entre Prefeitura e Salvita (So
ciedade Assistencial ao Lavra
dor do Vale do Itapocu).

O portão principal· que
dá acesso aos pavilhões está
aberto. Algumas portas foram
destruídas. Na área onde fun
cionavam os estandes de lan
ches e lojas, o forro cedeu. Já
os banheiros além de sujos,
estão totalmente destruídos.

Algumas peças foram arran

cadas. 'Mas o que mais cha-
ma a atenção é a quantidade
de lixo depositado no espaço
onde funcionava um estande
de tiros. Segundo um mora

dor vizinho ao parque, que

preferiu não se identificar,

famílias habitaram o local.
A reportagem do O Cor

reio do Povo entrou em con

tato com o procurador geral
do município, Valmir Elói,
para saber como estão as ne

gociações para a aquisição do
imóvel por parte da Prefeitu
ra' mas o procurador prefe
riu não falar sobre o assunto.

Segundo ele, não há novida
des no caso. Já o marido da

prefeita, Ivo Konell, disse
que ainda hoje, a Prefeitu
ra deve se reunir com re

presentantes da Associação
para discutir o impasse.

Em entrevista ao O Cor
reio do Povo, a prefeita Ce
cília Konell adiantou que a

intenção da Prefeitura é de

sapropriar o imóvel, porém
de "forma amigável". Ela de
monstrou interesse em resga
tar as festas tradicionais que
aconteciam no local, como

os bailes de idosos, clubes de
mães, e é claro, a Schützen
fest. Quanto à depredação,
Cecília disse estar cierite e

sugere que toda a· estrutura.
passe por reformas.

Banheiros foram quebrados e utensílios levados por vândalos

Vidraças estão quebradas, assim como portas que dividem o Parque

Estandes de tiro estão tomados pelO lixo depo�itado no local, mau-cheiro também chamo atenção

Espaço onde funcionovllm os lanchonetes está com o forro destruído

o impasse
Em 1955 o terreno foi doado

para a Associação Rural de Iara
guá do Sul que depois passou a

se chamar Salvita. Entre 1983 a

1988 o município tinha um con

vênio comaentidadeparaocupar
o local. Mas em 1989 este convê
nio não foi renovado e o prefeito
da época, Ivo Konell, assinou um
decreto de utilidade pública, to
mando posse do local.

Na negociação estavam cin
co salas comerciais, um terreno e

niais uma quantia em dinheiro.
O que ocorre é que a entidade re

cebeu apenas as salas comerciais.
Mesmo assim, a Prefeitura cons

truiu o Parque de Eventos na área.
Na época, a Salvita entrou

com uma medida Cautelar de
Produção Antecipada de Provas.
Este laudo serviu de base para a

ação de indenização por desapro
priação indébita da Salvita contra
a Prefeitura. A proposta do gover
no anterior era de pagar R$ 4,6
milhões para a Salvita, valor ap:ço
ximado do imóvel. Porém, a inde
nização que a Salvita diz ter direito
já ultrapassa os R$ 19 milhões.
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Irmãos Gonçalves.estão em liberdade
STF deferiu habeas corpus para empresários presos na Operaçãó Ouro Verde
JARAGUÁ DO SUL

Acusados de serem mentores de
um esquema de lavagem de dinheiro,
os empresários jaraguaenses Rogério
Luís Gonçalves e Clóvis Marcelino.
Gonçalves estão em liberdade. Na úl
tima quarta-feira, o presidente do STF

(Supremo Tribunal Federal), ministro
Cilmar Mendes, deferiu liminar para
que os irmãos respondam em liberda
de pela acusação de crimes contra o

sistema financeiro.
O habeas corpus, impetrado pelo

advogado Antônio Nabor Areias Bu

lhões, foi protocolado no STF no dia
23 de dezembro de 200S. A decisão do
STF foi comunicada ao TRF (Tribunal
Regional Federal) da 40 Região, em

Porto Alegre, na quinta-feira, 29. De
acordo com a assessoria de imprensa
da 2a Vara Criminal Federal de Flo
rianópolis, os empresários estão ten

tando recurso junto ao STJ (Superior
Tribunal de Justiça) para se livrarem
das acusações, apesar de o TRF já ter
confirmado a condenação deles.

Rogério e Clóvis foram presos duran
te a Operação Ouro Verde, deflagrada
pela Polícia Federal em março de 2007.
Os irmãos foram julgados em outubro
do mesmo ano. A Justiça condenou Ro- .

gério a 19 anos e seis meses de prisão e

pagamento de multa de R$ 2 milhões.
Ele cumpria pena no Presídio de [ara
guá do Sul. Para Clóvis, a condenação
foi de 17 anos e seis meses de prisão e

pagamento de multa de 1.950 salários
mínimos com correção monetária (cer
ca de R$ 907 mil). Ele cumpria pena no
Presídio de Itajaí. /

Na tarde de ontem, a reportagem de
O Correio Ido Povo foi informada pela
assessoria de imprensa do STF que o

conteúdo da decisão doministroGilmar
'. Mendes ainda não havia sido disponibi
lizado na íntegra.

Os irmãos Rogério e Clóvis Gonçal
ves são acusados liderarem uma organi
zação criminosa que sonegou pelo me

nos R$ 1 bilhão em cinco anos.

DAIANE ZANGHEUNI
.

RETRATAÇÃO
<'

Retratamos o senhor VILMAR HENRIQUE ROSA pelo 'envio indevidamenté para
- Cartório de Protesto, sendo que o mesmo nada deve a nossa empresa.

CLIENTE: VILMAR HENRIQUE ROSA
VENCIMENTO DE TíTULOS 10/12/2008
PROTESTO DE TíTULO 21/01/2009
TíTULO 442 VALOR R$ 232,00 CREDOR PRINCE LTDA
TíTULO 2599 VALOR R$ 20,40 CREDOR LUNELLI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Declara, Lunelli Materiais Elétricos Ltda (CNPJ: 04.6\32.951/0001-20) e
Prince Ltda (CNPJ: 09.400.725/0001-41)

RETRATAÇÃO
Retratamos a senhora LUIZA HELENA ROSA pelo envio indevidamente para
Cartório de Protesto, sendo que a mesma nada deve a nossa empresa.

CLIENTE: LUIZA HELENA ROSA
VENCIMENTO DE TiTULOS 10f12/2008
PROTESTO DE TITULOS 21/01/2009
TITULO 443 VALOR R$ 275,50 CREDOR PRINCE LTDA
TITULO 2598 VALOR R$ 25,10 CREDOR LUNELLI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Declara, Lunelli Materiais' Elétricos Ltda (CNPJ: 04.692.951/0001-20) e
Prince Ltda (CNPJ: 09.400.725/0001-41).

[O SESI Departamento Regional de Santa Catarina, com Sede áRodoviaAdmarGonzaga, nO

[2765, Bairro ttacorubtem FIQrianópolis (SC), através de sua Comissão de Licitalião, toma

IPÚbliCO que fará realizar LEILAO PUBLICO, através do Leiloeiro Oficial, Sr. VICENTE ALyES
PEREIRANETO, para alienação de lotes de MATERIAIS E VElcULOS, conforme descrição no

.

.

fitem 1.1 do presente edital. conforme autorização do Conselho Regional do SESI, 'com as

i respectivas acessões, relacionàdos no Capitulo I deste edital.

,. O presente Leilão é regido pelo Regulamento de Licitações e de Contratos do SESI, pubnceoo
no Diário Oficial da União nO 177, de 16/09/1998, Seção 3, páginas 76/78, respectivamente,Ato
ino 1, de 21102/2006 e Ato Ad Referendum nO 1, de 21/02/2006, ambos publicados no DOU, de
124/02/2P06, Seção 3, págs. 151 a 158, e ainda às condições e exigências estabelecidas neste
! Edital e seusAnexos.
10 Leilão será realizado, na modalidade Leilão eletrônico. através do site do leiloeiro
loflcia!' www.agencialeilao.com.br.:a partir das 08:00hrs até 12:00hrs do dia 18/0212009,
nas dependências daAgência de Leilões, localizada na Avenida Hermann August Lepper,
1.500, Saguaçú emJoinvilleISC.·

'

Decisão do
ministro
garante
que Rogério
e Clóvis
respondam
em liberdade

Acidentes causam a morte de
duas pessoas na microrregião
VALE DO ITAPOCU

Dois acidentes fatais foram
registrados pelos Bombeiros
Voluntários da região no fim
de-semana. O primeiro acon

teceu às 23h35 de sábado, na
BR-2S0,. em Guaramirim (per
to da fazenda da Weg). Eliseu
Cordeiro, 32 anos, foi atrope
lado por um Golf com placas
de Jaraguá do Sul, conduzido
por Odonis Micheluzzi, 3S. A
carona dó automóvel.. Karina
Kelly Telles, 19, teve lesões le
ves. Segundo a. Polícia Rodo
viária Federal, Cordeiro mor

reu a caminho do hospital.
Ele morava no Bairro Caixa d'

água, em Guaramírim, e era

natural de Prudentópolis/PR.
Por volta das tahsn de do

mingo, Edson Santiago, 51,
morreu após uma colisão en

tre motocicleta e caminhão, no
km 90,4,da BR-I0l, em Barra
Velha. Ele pilotava a moto
com placas de Iaraguá do Sul.

O caminhão com placas de
São Paulo era conduzido por
Devanildo Machado, 3S.

INCÊNDIOS
Os Bombeiros Voluntários

de Jaraguá do Sul e Guarami
rim também atenderam dois
incêndios no domingo. Em
ambos os casos, as causas do

fogo ainda são desconhecidas.
Às 6h25, uma casa de madeira
de 100 metros .quadrados foi
totalmente destruída na Estra
da Bananal do Sul, em Gua
ramirim (próximo à Fazenda.
Francisco Guetti).

Por volta das 2zh30, aconte
ceu um princípio de incêndio
num galpão abandonado na

Rua Marechal Castelo Branco

(perto do Salão Bracinho), em
Schroeder, Segundo os Bom
beiros, cerca de 30 metros

quadrados foram atingidos
pelo fogo. O galpão tem área
de 150 metros quadrados.

Cohab garante
251 moradias
JARAGUÁ DO SUL

A diretora presidente da
Cohab/SC (Companhia de Ha

bitação de Santa Catarina), Ma
ria Darci Mota Beck, confirmou
a construção de 251 casas para
_? região. O anúncio foi feito on
tem à tarde, na SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional).
As moradias serão pagas com

dinheiro doado pelo Instituto
Ressoar, da Rede Record. A Co
hab também se disponibilizou
a ajudar na compra de terrenos
para as famílias atingidas pela
enchente.

,

No encontro, os' prefeitos
apresentaram a demanda ha
bitacional de cadamunicípio.
Jaraguá do Sul solicita a cons

trução de 155 casas; Guara
mirim espera SO moradias;
Corupá pede o repasse de
dez residências e Schroeder,
de seis casas. Massaranduba
conseguiu atender a deman
da e nesse primeiro momen

to, abriu mão das construções
de emergência.
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TALENTO

Malas recheadas de expectativa
. Felipe e Nathan saltam até a Escola de Teatro Bolshoi do Brasil, em loinville
JARAGUÁ DO SUL

Chegou o dia tão espera
do pelos primos Felipe Ma
noel Rosa Casa, 10, e Nathan
Thalles Evangelista Rosa, 11.

Hoje eles vão ser levados até
Joinville na companhia dos
familiares, assistência social e
psicóloga da Prefeitura. Lá, o

destino deles será saltar direto
para a Escola de Teatro Bol
shoi do Brasil.

Com as malas prontas, os

meninos dizem estar felizes
por terem alcançado a opor
tunidade de estudar dança,
línguas estrangeiras e teatro.
O desafio deles começou no

ano passado com o concurso

direcionado às crianças ca

rentes envolvidas em projetos

sociais. Os dois foram selecio
nados e por fim escolhidos.
Mas como se manter financei
ramente em outra cidade?

Foi então que começou a

luta. Em dezembro o valor foi
alcançado através da Lei Rou
anet, o que significou a mu

dança na vida das duas crian

ças. Cada aluno terá a despesa
de R$ 21-mil anualmente. O
nome da empresa _patrocina
dora não foi divulgado.

A responsável pelo projeto
de Dança no Cras (Centro de
Referencia de' Assistência So

cial), Beth Borba, acompanhou
o empenho dos meninos du
rante três anos. Felipe e Nathan
sempre participaram das ativi
dades artísticas, como as aulas

-

-

Encontro do Clic reúne

prefeito e comunidade

GUARAMIRIM
As atividades do Clic

(Conselho de Líderes Comu
nitários de Guaramirim), en
tram em pleno vapor a par
tir de amanhã. O presidente
Charles Lónghí explica que
acontecerá a primeira reu

nião do ano com os repre
sentantes das 34 associações
de moradores da cidade. O

prefeito Nilson Bylaardt e

os secretários municipais já
garantiram a presença. O en

contro acontece às 19 .horas,
no Salão Paroquial da Igreja
Matriz Senhor Bom Jesus, no
Centro.

Entre os assuntos pau
tados está a duplicação da
BR-280 e obras de segurança
no trecho entre Guaramirim
e [araguá do Sul, além do
trabalho feito pelo Conseg
(Conselho de Segurança de
Guaramirim). A expectativa
de Longhí é que cada asso

ciação tenha um represen
tante no conselho.

PLANEJAMENTO
O Planejamento Estratégico

do Clic, discutido pela diretoria
do órgão no dia 21 de janeiro,
será apresentado às associa

ções de moradores. O objetivo
é agendar atendimentos a par
tir do dia 28 de fevereiro. O

projeto terá o assessoramento
do diretor de formação, Fran
cisco Schork, e busca suprir
as necessidades específicas de
cada bairro.

de teatro e dança no Bairro Boa

Vista, onde moravam.
Em [oinville, os garotos vão

ficar sob responsabilidade de
um casal, em uma casa com

outras dez crianças também
escolhidas pela escola. Ao
todo serão oito anos de curso.

Todos os participantes vão sair
com formação de dançarino e

diploma nas mãos.
De acordo com a assistente

social, Marisa Kopelke, e a psi
c:óloga, Cristiane Geraldo, pro
fissionais do Cras, essa é uma

oportunidade única para as

crianças. "Eles se dedicaram
bastante, porque a seletiva foi
muito rigorosa", enfatizam.

DAIANA CONSTANTINO Felipe e Nathan embarcam hoje para Joinville em busca de aprendizado

Religião Umbanda completa 48 anos

Adeptos se reúnem na região para comemorar a data e cultuar Iemanjá
A

.

comunidade umbanda
da região do Vale do Itapocu
comemorou ontem a dia da
Iemanjá, a mãe da água e

de todos os orixás, também
conhecida pelo sincretismo
como Nossa Senhora dos Na,
vegantes, no catolicismo. A
data não é oficializada, mas
os adeptos se reúnem para
fortalecer a fé e homenagea
la com flores brancas.

''A Iemanjá gosta de rosas

brancas, por isso o culto é fei
to com muitas flores e os pedi
dos são para receber tranqüi
lidade e ter fartura", explica o

zelador de santo, Antônio José
Piasson, 53, de [araguá do Sul.
A data também é marcada pe
los 48 da religião Umbanda na

cidade.

ORGANIZAÇÃO
Antônio é coordenador do

SOl (Superior Órgão Interna
cional de Umbanda e dos Cul
tos Afro) na região norte de
Santa Catarina e organiza unir
todas as casas umbandas da

região, formando a Comunida
de Umbandista. Ele revela que
o preconceito ainda é forte. "É
a única religião brasileira, mas
muita gente acha que é coisa
do diabo ou só para negros",
critica.

Zelador de santo, Antônio Piasson, explica a comemoração

•
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2009 Cheqoú]' '

É hora de planejar súa próxima ccnqüís
Escolha o seu Fiat JAVEL.

Escolha a sua .pq,r
;,,:[Palio Fire

EN1MDA + 60 PCircel(l$ Ci pCirtir de

R$ (2) Fire 2 portas, bõelcc, com pintura sólida o partir de RS·25.007,00 à-vista sem-fraçoÓu
à vista + 60 parcelas de R$ 363,00 fixos na rnodolidodede C.D.C.

bôslco, com pintura sólida a partir de R$ 28.917,00 à vista sem troco

parcelas de R$ 413,00 fixas na modalidade de c.O.C. �m troca.

com redução do IPI para todos os veiculoszero I\m em es1oque. Toxa

JAVEl Concessionária FIAT. Rua Expedicionário João Zapella, 214 � Fone 3274 01 00 � Jaraguá do Sul - SC � www.javel.com.br
'-"'--�--"'",,"''''''

,

SOMOS MAIS NOS!
,

Recebi por emnll, algum tempo atrás, e, apesar de saber que já existe uma versão
masculina para o texto, aí vai: Nós mulheres somos fogo! Não broxamos. Não fi
camos careces. Temos um dia internacional Podemos sentar de pernas cruzadas,
porque não dói. Podemos usar tanto rosa quanto azul. Temos prioridades em

boates ou em qualquer outro lugar. A idade não atrapalha o nosso desempenho.
sexual. Se somos traídas somos vítimas, se traímos eles são cornos. Sempre se-,
bemns que o filho é nosso. Não pagamos a ClJÍ1ta, no máximo rachamos. Podemos
dormir com uma amiga sem sermos chamadas de lésbicas. Mulher de embaixa
dor é embaixatriz, homem de embaixatriz não é nada. Nós saímos pra curtir e

não pra pegar, isso é só uma conseqüência. E por último: fazemos tudo que um

homem pode fazer só que com um detalhe: De salto alto!

HOMENZINHO
O torre-corre começou: Uniforme, material esco
lat transporte, etc... Essa época é um verdadeiro
teste de paciência para algumas mães. Em espe
cial, para as que têm filhos na pré-adolescência,
algo entre os 10 e os 13 anos, imagino eu. O ca

derno que você comprou tem uma cor "suspeita",
coisa de "frutinha", segundo alguns rebeldes. O
uniforme é um bocado "apertadinho, meio ga(,
segundo o filho que usa14, mas pensa que fica
melhor usando "g" adulto. O transporte esco

lar até que é legal, fora as reclamações do seu

pré-adolescente que diZ não suportar aquela
criancinha que lhe faz companhia na van. Al
guém pode me dizer se é só comigo, ou todas
as mães têm problemas com filhos de 11 anos

que se acham adultos? Dai-me for�as, céus!

'Iêni' .ieu,ethtJ�·
prorrogamos nossa promoção,

até dia 14/02/20Q9.
Com novos produtos
SOO/a /â vista
40% 1+2
30% 1+3

�. DIVÃ COM DANIELA BRECHT DE FREITAS•

QUEM SOU EU: Paulistana de origem, 36 anos, médica �eterinária, casada e mãe
de dois lindos meninos: Arthur e Dado. Moro em Jaraguá há pouco mais de
três anos, cidade onde pretendo criar meus filhos e curtir a vida em família
por muitos e muitos anos... Amo minha profissão e faço dela um desafio, uma
grande motivação para cada novo dia! TRABALHO: Médica veterinária por amor
e vocação. FAMíUA: O sentido da vida. BElEIA: um sorriso sincero. QUALIDADE:,
Dedicação ao trabalho. DEFEITO: meu marido diz que sou "gastona". PRAZER: Em
trabalhar. ESPECIAL: meu viralatinha Domingos, há 18 anos comigo! lIVRO: Sobre o ..

Tempo e a Eternidade - Rubem Alves. FILME: Marleye eu. PERFUME: Eternity - Calvin
Klein. HOMEM: meu marido. MUUlER: minha mãe. SONHO: ter uma creche de ani
mais, com atividades de lazer e diversão. LUGAR: Parque Malwee. poçAo MÁGICA: "O
nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma crianço: tudo começa com

um ato de amor. Uma semente há de ser depositada no ventre vazio. E a semente do
pensamento é o sonho!" - Rubem Alves (meu ídolo literário).

Corno votê'.quer sua casa?

Inove com os produtos
da' Casa Geraldo.
Fone: 3275-2395 - Rua Barão do Rio Branco. 340

ROUPAS FEMININAS'AC'2SSCR!OS

LiquidaVerão

'á�

-�"

. "I'
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MINIMO
Gente, vocês sabem o salário mínimo? Aquele previsto na constituição para aten
der às necessidades do trabalhador e de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social? Pois
então, ele subiu para RS 465. E vê se não reclama, "zé ruela", agora vai sobrar
grana para o carro zero, o motor da máquina de lavar, colocar um sprint na sala
de casa e curtir as férias na Disney. Bem, o resto você aplica em ações.

[;YE CONTEI!
;�

"

�'Depois de dar um tempono
�'programa "Te Contei" - que
�,fiz por dois anos na Studio FM

�/ e parei por falta de tempo-
� i recebi noflm-de-semnno

� o convite da direção da FM

[105 para voltara detúnnr os

t minhas fofocas na ródio de
"

f Guaramirim. O ditado diz:

�/"boi gordo toma água suja",
,

tmasc?mo sou mais finó que
�.','.,' assoviO"de papudo,resolvi
f aceitar o convite. Breve, farei'
�' partedo quadro de.uma das

�,ródios com maioraudiência
�: do norte do'Estado".>
�{:",:.:':";_.' :::': .. :;.. ,:':' ... .- .;-, ..:<. .",-:.,0,'

.,' Não faço aos

outros o que desejo
que façam o você.
.üs gostos pOdem,,ser diferentes.

GEORGE BERNARD SHAW

NAS RODAS
• O amigo Rodolfo Kohlbach, empre
sário bem-sucedido, continua como

um dos partidões mais paquerados da
nossa sociedade. Mas o garoto, que
está de coração livre, prefere escolher
com calma sua nova amada.

• O empresário Rodolfo Marchi anda
sumido das baladas modernas da urbe
sorriso. Será que é outro que foi nfve

jado pelo cupido?

• Hoje a gatéssima Ana Fávia Joes
·ting, filha do casal amigo Jurgem Igue
e Adriana Joesting, recebe coro de pa
rabéns pela idade nova. O festerê para
comemorar os seus 16 aninhas será na

elegante casa de praia, em Itajuba.

• Sinceramente? Vou sempre adorar a
beleza e a simplicidade de Lilian Wer

ninghaus, (Sra. Geraldo Werninhaus,
in memoriam).

LEITOR DO DIA.
O leitor do !Ua é o meu amigo, o

empresário Onivaldo Stahelin. Ele
lê a coluna todos os dias para ficar
antenado no que acontece de me

lhor na urbe sorriso.

ENCRENCA
Bem as estreitas, corre entre ou

vidos que muitas coisas estão
acontecendo na nossa política ...
Dizem que houve uma discussão
feia entre dois caciques da política'
jaraguaense, sábado num bar do
cidade. Os dois da mesma coliga
ção estão se bicando pesado. Será
que na República dé Emilio Carlos
Jordan não cabe dois? É briga de
grandes . .Tô fora!

O casal amigo, o engenheiro Alberto e a esposa, a arquiteta, Carine
Marcatto__" Eles dão uma pausa, em Miami, durante Cruzeiro de férias

A dupla: João Bosco e Vinícius- divulgando novó

CD no 105 FM. Na foto, Marcelo Strack,
Evandro Carlos e Jailson Angeíi

BORBULHO
Aqui tudo se sabe! Corre entre as comadres: uma linda e

jovem senhora, conhecida entre os badalados, que ado
ra um festerê, no fim-de-s.emana pediu a separação do
marido. Dizem que essa é a segunda vez que ela pede a

"carta de alforria". Comenta-se.,je o enlace cconteceu

por ele ser apaixonado ... ela queria mesmo é a pensão
vitalícia. Se non é vero! Mas o buxixo tá correndo solto!

PERGUNTAR NÃO OFENDE
OS vereadores não tinham aprovado a lei contra o nepo
tismo em Jaraguá do Sul? Aprovaram! Ué .... então esque
ceram de avisar alguns políticos! Com a palavra!

TE CONTEI!

MAÇANETA
Buxixo grande! A dondoca bem
nascida, aqui da região, que ca

sou com o empresário novo rico
e herdou a filha dele como dote,
caiu do salto quando descobriu
o apelido da garota: maçaneta.
A maioria dgs colegas já pegou
a bad girl1lue gosta de exibir
a barriga, pernas e seios de
menina moça e provocar até
marmanjos para testar seu po
der de sedução. Se é uma fase,
imaturidade ou sem-vergonhi
ce, não cabe a ninguém julgar,
mas a madrasta não imagina
va como ardia a "Pimenta Do
Ouintal de Casa quando casou

com ele".
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES,JORNALISTA

De nora para sogra
Sempre achei de Il).au gosto as piadas,

sobre as sogras. São mulheres como as

outras, vivem dias de alegria e tristeza,
como eu, como você. Não entendia como
alguém' podia achar graça em tão estúpi
das brincadeiras. Sim, digo não entendia
porque passei a compreender logo quan
do eu e o meu namorado decidimos jun
tar os trapinhos. Quer dizer, alguns dias
se passaram antes disso.

Decisão tomada, paixão não faltava,
mas grana era algo raro. Eu estagiária
num canal de televisão e ele numa loja de
esportes. Comer um cachorro-quente no

carrinho' da esquina era um verdadeiro
acontecimento. Sandália plataforma e o

tradicional brinco argola não faltavam no

meu figurino. E ele estava sempre feliz,
nada gerava conflitos, não víamos a hora
de voltarmos para o nosso ninho.

As noites em um colchão no chão
nunca foram problema. A falta de gela
deira sim.

Foi então que a minha sogra decidiu
fazer uma boa ação'. Uma volta nessas lo
jas de departamento, e nossos problemas
começaram.

Depois de três dias veio, a entrega.
Mesa; geladeira, fogão, microondas, armá
rio e tudo que uma cozinha convencional
costuma ter. De brinde veio ela. As visitas
se tornavam cada vez mais freqüentes,
assim como as provocações. Nada ino

vador, as tradicionais. Tipo, 'meu filho
está magro, acho' que não está comendo
direito', ou, 'ele sempre fez sucesso com

as mulheres, teve a primeira namorada
aos 12', mais 'não conte que estou na

morando, meu filho morre de ciúmes de
.

mim', acredita a velha metida a donzela.

Depois veio: '

estou pensando em convi
dar a ex-namorada dele para passar uns
dias comigo, o que você acha?' Mas a pior
foi quando engravidei, 'cuidado, você vai
engordar muito e meu filho vai continuar
um gato'.

Quem é capaz de dizer isso para uma

grávida? A minha sogra, é claro, e tudo
isso sem demonstrar uma gota de piedade
ou arrependimento.
A vingança não foi planejada, mas

meu filho nasceu, um menino lindo, que
me fez descobrir que daqui uns anos vou

estar do outro lado. O choque foi imedia
to. Já estou preparando o repertório e nem

acho mais minha sogra tão maquiavélica
assim. Vejo as colegas do meu filhote (de
dois, três anos ... ), na creche, todas abra

çando, beijando e sorrindo para ele. Logo
me pergunto se aquela loirinha de olho

.
azul acha que vai ser tão fácil assim rou

bar o dengo da mamãe aqui.

VARIEDADES---------

Trovão

tropical
Depois que custos elevados amea

çam acabar com a produção do filme, o

frustrado diretor do projeto se recuso o

parar de gravar, levando seu elenco poro
dentro do selva do sudeste asiático em

busco de "mais realismo". O elenco logo
se deparo com um real e perigoso bando
de traficantes de drogas.

No território
de Obama

Às. vésperas dos eleições presiden
ciais de 2008, nos EUA, o repórter Ro
drigo Alvarez emborcou numa viagem
que partiu de São Francisco rumo o Novo
Orleans. Nessa jornada, ele encontrou

personagens diversos e contraditórios.
"No País de Obamo", o leitor entende
aos poucos, conhecendo cada persona
gem, que os coisas são mais complexos
do que parecem.

NOVELAS

-NEGÓCIO DA CHINA
Theo e Flor de lvs conversam, mos ele desapa
rece. Lívia procuro João no podaria. Stelinha
alerto Wu que Theo pode ir 00 outro plano e

resgatar Flor Maralanis volto 00 EI Chaparrito
com Edmar e pergunta por Edmarzinho, mas

Odilon mente poro não deixó-Ia mais nervoso.

Júlin chego ii coso do mãe e Denise vem tirar

satisfaçõés por elo ter falado com Mauro. Theo
desconfio quando Wu o visito e pede poro não
ir 00 outro plano sozinho. Flor de lvs tenta es

capar de suo prisão, mos nõo consegue e se

desespero.

TRÊS IRMÃS
Dora enfrento Xande. Alma desconfia dos do
cumentos de dívida do farmócia. Eros conto o

Liginha seu. plano poro levar Sandro aos Estados
Unidos. Paulinho obrigo Glauco o confessor que
foi Violeta quem mandou sabotar a lan house.
Bento oferece suo herança poro ajudar o farmó
cio, mos Dora recuso. Paulinho pede o Alcides
poro morar com ele, mas Duda diz que os dois
vão viver juntos. Orlando convoco uma reunião
de família no cantina e Nélson surge. �iJndro e

Eros chegam 00 aeroporto de Coraguaçu.

CAMINHO DAS íNDIAS
Duda acredito que Raj tem outro namorado. Cé
sar diz o Zeca que quer abrir uma indústria far
macêutica. leinha e Zeca vêem Duda na praia
e percebem que elo estó transtornado. Opash
brigo com Ravi. Opash pede que Pandit acerte
com Manu o casamento de Raj e Maya. Raul
desfaz o $ociedade. Cidinha vai '0 Estudantina
ver o show de tango e Cadore fico apreensivo.
Shankar ameaço contar tudo poro Movo coso

Bahuan nõo fole a verdade. Bahuan se encen

trà com Mova e conto que é um intocóvel.

CHAMAS DA VID)\
A pessoa coloco bombos dentro do coso de Mi

guel. A pessoa coloco um caixa com um CO de

gravação e sai do cabana. Miguel sonho com

Guga. Pedro pede Carolino em casamento. Vil
mo dirige nervoso. A pessoa fico aguardando
Vilma. Miguel acordo de repente. Andressa
se assusto. Miguel diz que 'teve um pesadelo.
Miguel e Andressa voltam paro o como. Miche
le observo Guilherme dormir Elo choro. Pedro
e Carolino se bellem, Washington ligo poro
Marreta� mos Diego atende e diz que Manu e

Marreto sumiram.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Valente chego ii mansão. Magda diz que faró de
tudo poro expulsor Fabiano da escola de teatro.
Miguel' fico preocupado com Nati. Nati acordo
acorrentado. Drócula se declaro poro Nati. Nati
tento se soltar. Noé pergunto se Perpétuo irá

viajar com ele. Nadir fico arrasado 00 ver que
Ezequiel estó interessado em Érico. Ezequiel foz
testes com Érico. Kai mondo Fog, Multi e Héc-

,

tron capturarem o pleiadiano. Cléo e Carvalho
caminham pelo subterrôneo. Nil recebe um con

vite para dirigir uma companhia internacional
de teatro.

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

Motorista
o cientista estava o cominho de uma confe
rência quando seu motorista disse:
- Patrão, já ouvi tontos vezes seu discurso
que tenho certeza de que poderio fazê-lo
no seu lugar.
- Isso é impossível!
- Quer apostar?
E apostaram. Trocaram de roupa e, no confe
rência, o motorista foi para o polco enquanto
o cientista assistia.

Depois do palestro, começaram os perguntas
e veio uma questão difícil. Ele respondeu:
- Essa pergunto é tão fácil que eu vou até
pedir 00 meu motorista para responder!

SUDOKU

Novo camarim
causa indignação
o clima é de indignação nos bastido
res da Rede TV!, que está em reforma,
em sua nova sede, em Osasco.
Enquanto está sendo construindo
camarim exclusivo com túnel para que
Luciano Gimenez vá direto ao estúdio,
sem falar com ninguém, íris Stefa
nelli, Nelson Rubens e Adriana Lessa
dividem um único biombo improvisa
do, para trocar de roupa, uma cadeira
para se maquiar e banheiro coletivo.

Michael Phelps
fuma maconha
o Usoc (Comitê Olímpico dos
Estados Unidos) está decepcionado
com Michael Phelps, que apareceu
fumando maconha em uma foto no

jornal "News of the World". O comitê
afirma que "Michael é bem conscien
te das responsabilidades de servir
de exemplo positivo para os outros;
especialmente para os jovens.". Eles
ressaltam, no entanto, que Michael
"admitiu seu erro e pediu desculpas".

MUNDO ARTISTICO

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

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

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você poderá enten
der a importância
dos amigos. VOc:ê

receberá ajuda em forma de
conselhos ou mesmo financeira
de algum amigo muito práximo a

você. Também estão fawrecidos
todos os projetos envolvendo sua

equipe de trabalho.

� �
CÂNCER

��J (21/6 a 21m .

;�-f� Você inicia uma fase
: ; de grande popu�

laridade que pode
beneficiar e muito seus projetos
sociais e profissionais. Você pode
esperar por alguns resultados
importantes de investimentos
financeiros e psicológicos que fez
nos últimos meses.

SOLUÇÃO

., ÁRIES

4.�' (20/3 a 20/4)
Você pode sentir

.

� [ emergência em

solucionar questões
que ficaram pendentes especial
mente em seus relacionamentos.
Parcerias comerciais e seu
dinheiro também podem passar
por seu crivo. Não se arrisque e
não arrisque seu dinheiro.

.

TOURO
.

(21/4 a 20/5)
Saturno continua

pressionando e
obrigando você a en-

frentar o amor. Sua capacidade de
amar, bem como sua auto estima
têm sido testadas. O relaciona
mento tom os filhos e com tudo o

que diz respeito à sua criatividade
.

passam por provas.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

O tempo fica instável com presença de
muitas nuvens e chuva que deve ocorrer

com mais freqüência no período da tarde.
Temperaturas elevadas.

� Jaraguá do Sul e Região
�-------r----"'-��----�---'---'--'----'--�-----------

>- Fases da lua

CRESCENTE CHEIA

�m
MI�4GUANTE NOVA

HOJE

dMíN: 18° C
MÁX: 30° C /, II ,

Sol com pancadas
de chuva

QUINTA

MíN: 21° C
MÁX: 32° C ""
Sol com pancadas
de chuva

SEXTA

MíN: 22° C
MÁX: 33° C
Sol

QUARTA

Mí�:21°C�MAX:2ôoC�
Nublado com'

, 'I ;I ,

pancadas de chuva

. � ��a22/8)
:: '} Você se volta mais

� Uo--; para a compreensão
religiosa de acon

tecimentos. A necessidade dI! rela
cionamentos volta a incomodar e�
a possibilidade de se apaixonar
é muito grande. Não deixe que
a ansiedade atrapalhe, deixe as

coisos acontecerem.

#UBRA_

(23/9 a 22/10)
Hoje você está
mais sociável e
com vontade de

esclarecer alguns pontos da vida.
As necessidades alheias possam
por um grau maior de importância
e você pode querer olhar -mais
profundamente para as pessoas .

que você ama.·

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Fase de muito

( romance. O amor
está rondando

sagitário e você está se achando.
caso já seja comprometido, viverá
momentos quentes. Caso não seja,
prepare-se. O Universo traz a você
a possibilidade da escolha. Muita
água deve rolar.

l1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Hoje VoCê passa
o dia sob um belo

aspecto e ·isso traz
a você possibilidade de diálogos
na vida pessoal e profissional.
caso trabalhe com comunicação
o dia não podia ser mais propício
para palestras, criação de textos
e matérias.

ti ti ESCORPIÃO

��*� . (23/10 a�1111)
�:-;e�:::;:; Sua relação com o

'; trabalho deve passar
í ".�_, pormudanças. Você

estam mais dis
-

a olhar com mais respeito para seu
colegas. A beleza será mais uma de
suas necessidades neste lIIOIi1ento.
Se quisermudar o visua� vá em

�.
.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

,..[. Vida familiar re- .

gado a aconchego
e acolhimento. Se

estiver pensando em comprar uma
nova casa, este é um ótimo mo
mento. Não deixe que a necessi
dade de retiro atrapalhe o prazer
em casa. Aproveite e �esconse no
aconchego de seu lar. .
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I ANIVERSÁRIOS

2/2
Adriana Gambeta
Ana Paula Oldeges
Angelo M. Bening
Angela Risso
Cesar Augusto Ribeiro
Cesar Pradi
Cristiano G. Machado
Daniela Marques do Nasci
mento
Edgon Marcelino
Evanir M. Silva
Fabio Eduarda Guenze
João Henrique Eloi
Juçara Maria Rozza
Jussara Claudino de Lima
Leo Marcos
Leonir Boschammer
Lindamir Bagatoli
Maria Isolina M S. Dolinski
Maria L. Lipinski
Mário Venera
Marli Schrank Oliveira
Marlice Neuman.n Mathias
Mas Rocha
Micaela Bogo de Oliveira
Moacir C. Ranch
Osvino Kurt
Ricardo Alexandre Rocha
Rosimeri Brunkow
Samuel Guimarães Souza
Tereza Nietzkar
Thaina Jasmim
Valéria Grah

3/2
Adalberto Blank
Ademar Panstein
Alice Cristina Duwe
Camila Rambo
Carin lark Stern
Carlos Fernando Priebe
Daniel Volles Kruger
Dirceu Krueger
Edemir Braz Petry
Eduardo Fugel
Gerson Schmitz
Ivonete E. P. Ristan
Jeferson A. Wilbert
Karla Ranghetti
Kelly Fabiane Borges
Luéas Max Weber
Maristela Moretti
Marli F. Bolddenberg
Priscila Borchardt
Rafael lapela
R.oberto.C. Buzzarello
Ronaldo Petry
Sundro Rogério Alvize

AQUÁRIO
(2111 a 18/2)
Fase ótima para.
conhecer novas
pessoas. A vida

sorri para você e agora o Universo
pede que você se abra para uma

vida social mais agitada. No
entanto, há a necessidade. da
responsabilidade e do comprome-

.
timento com tudo que você foz.

PEIXES

iI ca(1912 019/3)meça uma fose
mais voltada para
a aquisição de

bens materiais. Agora é hora de .

você entender de que precisa,
economizar, ser mais previdente.
As coisas vão bem pora.você, no
entanto, você deve se precaver de
imprevistos .
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INOVAÇÃO

VITRINE----------
POSSE

Ab
· ,. ,. Novos conselheiros

. rir o proprlo negoc'10 A posse dos integrantes do Con-
selho Tutelar, ges.tão 2009/2011,.

aconteceu no gabinete da prefeita
,

Cecília Konell, ontem, no período

pode estar meís fa'c·11 �aa�:n��d�ii�e��enC:�ia,B��fd��C:�
.

.

.

. ����e: M::�aCi�e�ha�C��O;�:tZ�ã�o�;
.

.'

conselheiros eleitos em dezembro
do ano passado. O processo eleitoral
envolveu 30 candidatos e foi condu
zido por uma comissão organizada
pelo Conselho Municipal dos Direi
tos da Criança e do Adolescente.

Escritório virtual inteligente é a nova opção
JARAGUÁ DO SUL

Investir profissionalmente
sem desembolsar muito di
nheiro. Você já pensou em ter
o próprio local de trabalho?
Com os "escritórios virtuais in

teligentes", conhecidos como

"centro de negócios", profis
sionais liberais realizam ativi
dades num espaço adequado
e se beneficiam de serviços
personalizados. A novidade é
a Jaraguá Business Center.

Faz dois anos que o eco

nomista Douglas de Andrade
se movimentou para criar a

empresa. Pensando na prati
cidade e em poupar dinheiro,
Andrade estudou como dispo
nibilizar ambientes aos espe-

.

cialistas sem local para exer

cer.a profissão. Com o auxílio
da empresa Júnior, da Unerj
(Centro Universitário de [ara
guá do Sul), o empresário de
finiu o público-alvo e listou as

preferências dos futuros clien
tes. Ele viajou praticamente'
por todos os "escritórios vir
tuais inteligentes" do país e

detectou que a busca dos pro
fissionais é por privacidade e

comodidade.
Aberta em janeiro, a [ara

guá Business Center. oferece
15 escritórios mobiliados, sala
de reunião e auditório, com

capacidade para 25 pessoas.
Junto aos espaços, 0 cliente
utiliza os seguintes serviços:
café, telefone, internet, água,
luz, limpeza e atendimento da
secretária. Os ambientes po-

Aprenda a Investir
na Bolsa'"

O curso "Aprenda a .Investir na

BO,Isa de Valores" está marcado para
r os dias 16, 17 e 18 de fevereiro, dós

19h às 22h30, no auditório do Cam
boriú Business Center, em Balneário
Camboriú {Rua 1101, n° 60 - 6 °

an

dar}. Cada aluno terá direito a mais
uma aula particular de 2 horas de
dúração. Informações nos telefones
{47} 3367-5134 ou 3264-9504.

Douglas de Andrade: ''O cliente vai escolher o plano que cabe no seu bolso"

dem ser reservados por hora,
dia, mês e ano. '� vantagem é

que a pessoa se livra de con

tratos, como acontecem nas

imobiliárias", destacou.
Conforme o economista,

a negociação com o cliente é
flexível. Os interessados de
vem ir até a Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, nOl188,

Cidadania e

Segurança o

A Unerj' e o 'Pró-Jaragúá dôo
continuidade ao projeto de pés
quisa "Cidadania e Segurança". A
segunda etapa acontece este mês e

vai atingir a região 2, que envolve
os bairros Vieiras, SanJa luzia, João
Pessoa, Centenário; Ilha da Figueira,

. Vila lnlnu, Águas Cloros e Boa Vist.a.
elaborar proletes visando a melhor
Contato no telefone 3275-8207,

sala 40, das 8h às 18h. Segun
do Andrade, em"--Santa Catari
na existem apenas três "escri
tórios virtuais inteligentes",
localizados em Joinville, Flo
rianópolis e agora em Jaraguá
do Sul. No Brasil esse tipo de

negócio está ativo há 15 anos.

DAIANA CONSTANTINO

Matrícu,la para o

pré-escolar
As matrículas para as turmas pré

escolares das unidades de- ensino da
rede estadual encerram hoje. A inscri

ção deve ser feita nas próprias sedes
estaduais, das 13h às 17h, que rece

bem esfes alunos: Roland Dornbusch,
Lílian Ayroso Oechsler, João Romário
Moreira, Erich Gruetzmacher, Euclides
da Cunha, Julius Karsten, Heleodoro
Borges, Giardini luiz lenzi e Valdete
Piazera Zindars.

LOTERIA

CONCURSO N° 731

CONCURSO N° 2010

Prémio

1°
2°
3°
411

Bilhde \h1iv! dv Prêmio (RS)

SlJ)06

CONCURSO N° 902
03 � 05 � 01 � 1 O � '12
5--1 ···2]-2@-::U�

;:li, _. - 49 - - 13
15 - 1� - �l � 9:5 0.0 99

FALECIMENTOS

Faleceu àsSh30 da dia 2/2, a Sr!!. E!lslIlIetil
M!!ss Tiegs, com idade de 74 anos, o sepul
tamento será realizado dia 03/2 as 10h,
com saída do féretro do centro comunitário
Cristo Salvador na BalTO do Rio CelTO, se
guindo para o cemitério de Rio da Luz I.

Informa abertura de processo seletivo

Cidade Inscrições e informações

A PEDIDO:

APELO
Para a Sociedade Jaraguaense de Canaricultura Ornitologia de segrnen

to Silvestre, que nunca teve segmento.
O clube tem mais de 100 sócios sendo que mais de 80% são pagantes

silvestres. Neste clube se paga à mensalidade mais cara de Santa Catari
na. Com o preço de R$ 165,00 sendo que R$ 30,00 são para o IBANA. So
brando cerca de R$ 135,00 para a sociedade. Ainda é cobrada mais uma

comissão de quase 50% para compra e transporte dos anéis de pássaros.
É uma associação filantrópica, sem nenhum fim lucrativo. Todos os produ
tos vendidos no bar têm o preço na mesma faixa de um bar comum.

O presidente não aceita outra chapa, do segmento silvestre. O próprio
presidente faz a chapa e vota em si mesmo. Ele está assumindo a presl
dência a cerca de 10 anos ou mais. Só entra no clube quem o presidente
autoriza. Ele prometeu fazer cinco torneios, mas cancelou dois, por medo
que o IBAMA aparece-se no evento para fiscalização. Lembrando que se

gundo os Estatutos de Clubes ou Associações, um presidente só tem direi
to a dois mandatos consecutivos.

O terreno e construçãe foram dados pela Prefeitura Municipal de Ja

raguá do Sul e vendas de rifas. Existem dês ou mais sócios patrimoniais,
mas alguns não estão em dia com suas mensalidades.

"Será que neste estatuto existe DEMOCRACIA?"
Para que todos os pagantes tenham direitos iguais, e até ter oportunt

dade em se candidatar para ser presidente. Se existisse democracia nes

sa presidência, tem mais de 100 sócios que gostaríam de filiar-se nessa

associação, com .urna mensalidade normal de R$ so.oo. Este apelo está
sendo feito pelo sócio nº 134.

"

SANTA CATARINA

Odontologia: Nível superior completo em

Odontologia, preferencialmente com Jaragua do Sul

Aperfeiçoamento elou Especialização em

Endodontia. Habilidade na área.

Encam inhar currículo ate dia 05/02 através do site �vww.sesc·sc.com br ícone

Odontologia

ACD:'curso de formação em Auxiliar de

.
Consultório Dentário e Habilidade na área Jaragua do Sul

Acompanhe os processos seletivos do SESC/Se atrdvcs do site wwwsesc-sccom.br

Interessados comparecer dia 05/02 às 14b à R. Epitácio Pessoa, 1273 Centro.
lnform ações pelo site

.

www.sesc·sc.com.brícone ACD
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Quando o cansaço se faz presente
Saudade já ronda os músicos do Femusc, mas a empolgação permanece

Público

surpreende

JARAGUÁ DO SUL

De um lado o cansaço e a

saudade de casa. Do outro, a

vontade de ignorar todo o resto
e ficar entre amigos, músicas
e partituras. Na largada da se

gunda semana do Femusc, os

dois sentimentos paradoxais
estão palpitantes na maioria
dos cerca de 500 participantes
do festival. Não é por menos,
afinal, as olheiras já começam
a aparecer e o ritmo, antes

acelerado, entra em colapso
devido à fadiga provocada por
oito dias de estudo e apenas
um de repouso.

O gaúcho Maurício Lund
gren, 25, faz parte desse grupo.
No domingo passado, o ins
trumentista resolveu tirar fol

ga do trombone e deixá-lo em

um canto do alojamento. Ele
nem ao menos cogitou a idéia
de tocá-lo durante aquelas 24

horas e confessa: "esqueci que
era músico". Para relaxar um

pouco, acompanhou alguns
"femusquianos" em uni pas
seio pela Prainha da Orna, em
Corupá. Outros grupos esco

lheram como destino o Litoral
do Estado.

No caso de Gutenberg de

Lima, 23, a pausa ainda teve
que ser dividida com afazeres
domésticos. Depois de uma

semana de chuva e calor, as

roupas sujas se amontoaram.
Sem a ajuda da tecnologia, ele
decidiu lavá-las com as pró
prias mãos, sozinho. As jane
las da sala de aula na qual está
alojado serviram de varal para
a secagem das peças.

Maa..nem essas dificulda
des tiram a empolgação do
clarinetista nordestino, que
saiu do Tocantins, onde mora,
só por causa do Femusc. Na

opinião dele, cada momento
vivido emJaraguá do Sul vale
as 13 horas de viagem passa
das entre aviões e aeroportos.
"Vou sentir falta de tudo quan
do for embora", enfatiza. Preo
cupada com tanta animação, a
mãe do jovem instrumentista
até avisou: se ele quiser ficar,
ela segue o trajeto do filho e o

leva de volta para casa.

O festival acaba no próxi
mo sábado, 7, depois de 14
dias de programação intensa.
Ao longo desta semana, as

apresentações abertas ao pú
blico permanecem acontecen
do em quatro horários: 13h,
18h, 19h e 21h. Com exceção
dos concertos na noite de sex

ta-feira e sábado, os demais
têm entrada gratuita.

KELLY ERDMANN

Femusc tem programa para todas as idades e públicos. As crianças, por
exemplo, movimentaram o teatro no final de semana

Instrumentistas já sentem no corpo o resultado de quase dez dias de
.

estudo. Maurício Lundgren sonha em voltar para casa e descansar

Apesar do cansaço, o clarinetista Gutenberg de Lima ainda tem fôlego
para chegar cedo à Scar e estudar antes de entrar na sala de aula

O término da primeira
semana do Femusc trou
xe à organização um clima
de dever quase cumprido
agora também no que diz

respeito ao público. Se nas

edições anteriores as pla
téias costumavam contar,
em suma, com os músicos,
dessa vez a população pa
rece ter descoberto ainda
mais o festival. Segundo o

diretor-artístico Alex Klein,
os concertos ocorridos entre

segunda e quinta-feira são
usados como termômetro

para o balanço. "Eles estão
lotados, a população de Ja
raguá do Sul vem em mas

sa à Scar e também temos
recebido muitos turistas",
resume.

Tanto que no proximo
sábado, quando a: progra
mação do Femusc acaba, o

concerto acontece naArena.
No palco, a Grande Orques
tra do evento se junta ao

coral formado por crianças
e adultos da microrregião
para tocar e cantar a obra
dos compositores Strauss,
Rossini, Lehar e Tchaiko
vsky. Os ingressos custam

R$ 2 e podem ser adquiri
dos na bilheteria do Centro
Cultural.

Alojamentos do Femusc foram transformados em casa. Quem não opta
pelas lavanderias da cidade, usa as janelas para secar as roupas
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CATEGORIAS DE BASE

Handebol

começa com

direito
,

pe
Jaraguaenses subiram dez
vezes no pódio na Itajaí Cup
JARAGUÁ DO SUL

OS treinamentos para 2009
mal começaram e o handebol
de base jaraguaense já teve uma
prova de fogo. Meninos e meni
nas da ADHJ (Associação Des

portiva Handebol Jaraguaense)
participaram pela primeira vez

do 110 Itajaí Handball Cup, de
22 a 28 de janeiro, e não decep
cionaram. Subiram dez vezes

no pódio, no evento que reuniu
114 times do Brasil, Argentina,
Chile e Uruguai.

Os garotos estavam repre
sentados em quatro catego
rias (mirim, infantil, cadete e

juvenil) eles conquistaram o

vice no juvenil e no mirim e a

terceira colocação no -infantíl.
Já as garotas participaram com

três equipes (duas no infantil
e uma no cadete). O infantil
A ficou em segundo, o B em

terceiro e o cadete em quar
to. Coincidentemente todas
as colocações foram tanto na

modalidade indoor (quadra)

quanto beach (praia).
Segundo o técnico do mas

culino, Everton Sales, o resul
tado foi uma surpresa, ainda

por ser início de temporada.
"Terminamos os treinos em

novembro e só fizemos dois ou

três treinos de preparação para
a competição, eles agüentaram
muito bem", disse Sales, acres
centando que os times (femini
no e masculino) não estavam

preparados para competir na

areia e o resultado foi acima do
esperado.

Já o técnico do feminino.
Marcelo Millani, disse que a

maioria dos times foram forma
dos no ano passado e que o tra
balho está sendo feito de forma

gradativa. "Nosso trabalho é fei
to para os próximos três anos",
considerou. As equipes compe
tiram no Handball Cup com o

apoio do-PAF (Programa Atletas
do Futuro).

GENIELLI RODRIGUES

Técnico Everton Sales (centro) disse que resultado foi acima do esperado

ESPORTE-----------

EDITAL
MARGOTADElIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaraqua do Sul, Estado de Santa Catarina,

na forma da lei, etc,
Faz saber a todos quanto este edital. virem Que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

MargotAdella Grubba Lehmann, Oficia! faz saber que por não lerem sido encontrados pessoalmente
nos endereços a mim fomeciõcs aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem
conhecimento, que deu entrada 11851e Ofício para serem protestados contra os respoosàveís, após
ecorncc o prazo de 03{lrés) dias úteis.

Protocolo: 98934 Sacado: AA CATARINENSE DESENTUP. LTDACNPJ: 05.231.4941000
Cedente: AUTO MECANICP\ BURGES LTDA CNP!: 82.902.6511000
Número do Titulo: 6582-1 Espécíe. Duplicata de Venda rv1ercantil por Indicação

{igJf���g�lev��rl:Bts���-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data vencmento.

Protocolo: 98935 Sacado: AA CATARINENSE DESENTUP, LTDA CNPJ: 05,231,494/000
Cedente: AUTO MECANICA BURGES LTDA
Ncmerc do Titulo: 02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:
31;1212008 Valor: 553,59

Protocoo: 99414 Sacado: KOLiNS CONFECCOES CNPJ: 09 6330291000
Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 03,986.145/000
Número do Titulo: 18490-2 .

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 27/12i2008 Valor 222,00

Protocolo. 99959 Sacado: ANDERSON GOTTARDI CPF: 028.963.759·70
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAi-VIACREDICNPJ: 82,639.451/000
Número do Titule); 216.509/012 Espécie: Nota Promíssóra

.

Apresentante: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDIData Vencil1'ento:
10112í2008 Vaior: 425,10

Protocolo: 100396 Sacado: GECIANE RODEN CPF: 920,352.569-68
Cedente: SL SERVICOS DE COBRANCAS LTDA CNPJ: 06.910 6361000
Número do Titulo: 05/05B Espécie: Duplicata de Venda Mercan�t por In�icacão
Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA - Data Vencimento: 10/0'1/2009 Vaiar:
280.00

Protocolo: 100455 Sacado: EDINABOZAN CPF: 035,503.879-03
Cedente: CARAGUA CNPJ: 83,270.397/000

.

Número do Título: 7823 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CARAGUA Data Vencimento: 11i04f2Q08 Valor: 850.00

Protocolo: 100646 Sacado: CARLA CARVALHO CPF: 716,076.090·53
Cedente: COMERCIAL ELETRICA Me SANTOS LTDA ME CNPJ: 07,966.D22i000

���;�����ít�ÁI�i3��ON6��Áe�g���� de ���t���;::t�j)��m�o Valor 50,00

Protocolo: too728 Sacado: KASTIGAR LENZIYACHTS LTDA CNPJ: 06,977.0401000
Cedente: JOMETAL DtSTRIBUIDORA DE ALUMINIO FERRO E ACESCNPJ: 04.299.6741000

���;�����í�Ã��61g�BJ���r D"P�;,a:�:n�:�;t;��ri���1�8�lne���f964,41
Protocolo: 100843 Sacado: GUILHERME MELATO BARTH CPF: 044.02B.789-85
Cedente: BANCO PANAMERICANO SíA CNPJ: 59.285,4111000

. �

Número do Titulo: 000022056528Espécie: Nota Promissória
Apresenlante: BANCO PANAMEiRICANO SIA Data Vencimento: 24104/2007 Valor: 3,158,93

Protocoio: 100848 Sacado: MARIA NIELSEN CPF: 517.959,819-20
Cedente: OMNI S,A. - CREDITO.FINANCiAMENTOS E INVESTIMECNPJ: 92.228.410/000
Número do Titulo: 1.00773.0000E.�eíe: Nota Promissória

.

�E/��I����te���N� t.4�4�iaREDI O,FINANCIAMENTOS E iNVESTIMEData Vencimenio:

Protocolo: 100897 Sacado: SOCI-TRi MODAS COM. DE CONE LTOA ME CNPJ:
07.272,1131000
Cedente: ROSANGELACORDEIRO ME CNPJ: 82,124.256íOOO

��:���������:Jgóogõ BRÃSClf�A�:��e��i���1;: ��!8f}2�Ogor {?a���6,40
Prolocolo: 100907 Sacado: KASTIGAR INDUSTRIA OE IATES LTOA CNPJ: 06,977.0401000
Cedente: V IINDUSTRIA.E COMERCIO LTOA CNPJ: 62,018.7591000
Ncmero do Título: 183881/C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO .

Data Vencimento: 13/0112009 Valor:! 1.900,00
-_._--_. ----_._-

Protocole: 100910 Sacado: KASTtGAR INDUSTRIA DE iATES LTDA CNPJ: 06.977.0401000
Cedente: V IINDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 62.018,759/000
Numero do Titulo: 1095FPAiC Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 13101/1009 Valor: 572.25

Protocole: 100916 Sacado: GLADYSTON GOMES DE FREITAS CPF: 057.017.219-57
Cedente: NUTRICOLALIMENTOS LTDA CNPJ: 97.331.2501000
Número do Titulo: 052031!A Espécie: Duplicata de Venda Merca�m por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data VenClOlentc: 14;0112009 Valor;
247,50

Protocolo: 100999 Sacado: AA CATARINENSE DESENTUP. LTDA CNPJ: 05.231.494/000
Cedente: AUTO MECANICA 6URGES LTDA ME EPP
Número do Título: 02 Espécie: Duollcata de Venda Mercantil por IndicaWe�g!5f!����tev��:B���UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. Data eecímentc

p;�i;c�;;;-iõ1õõrs;�d;-:ClEITÕNÕASILVÃ""------"-CPF:Õ36:838 829·80
Cedente: EGIDIO MAlZI CPF: 218.165.739-49
Número do Título: 15/15 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: EGIDIO MAZZI Data Vencimento: 10/06l2008 Valor: 475,00

ProtOCOlO: 101006 Sacado: CRISTIANE FIAMONCINI CPF: 033.899.469-89
Cedente: CADI DESPACHANTE S/C LTDA CNPJ: 02.717.802iOOO

����t���t�Á�08��t1cH��e�/g��Ã Data Vencimento 171071200B Valor
1.135:00

.

Protocolo: 10tOD8 Sacado: ANGELlNO MIGUEL DE OLIVEIRA CPF: 019,894.869·75
Cedente: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CNPJ: 49.925.2251000
Número do Titulo: 826020000000Espécie: Nota Promissória
Apresen!ante: AYRES E FARIAADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 11102i2008
Valor: 19.999,80

Profocolo: 101101 Sacado: LARISSAMARTINS DOS SANTOS CPF: 048.444.199-00
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82,662,958/000

�;�:�����:t��:JgÕob66BRÃS�ê�� D��!���������:a1��Ôr1nÔ�fov��g�c���oo
- "-"_.�------_.__ .

Protocolo: 101229 Sacado:ALESSANDRO DE CARVALYO SILVA CPF: 026.238.299-77
Cedente: BOXCAR-OFICINA DE LATARIA E MACANI CNPJ: 82,975.921/000
Número do Titulo: 010027·7 Espécie: Cheque
Apresentante: BOXCAR-OFICINADE LATARIA E MACANI Data Vencimento: ZO/12i200B
Valor: 330,00

Protocolo: 101248 Sacado: HELTON EDYGER HELLER CPF: 064,197.579-16
Cedente: CATONI BAZAR CNPJ: 85.299,261/000

���:����i:t�Al��tON6hfJt�e����I� de ve��:'�!�j���1�:!�g���·gOg Valor: 89,00

Prolocoto: 101301 Sacado: GF INDUSTRIA E COMERCIO LTOA CNPJ:
81.793,489/000
Cedente: SAFE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ: 95.381.2991000

��::������I��:Jg�5D� BR�Er�ADuplica�a�0:;��������;6�i�riO�ica��r; 1.843,75
Protocolo: 101304 Sacado: GF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ:
81.793.4991000
Cedente: SAFE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ: 95,381.299/000

��;�����t��Jdó�o B�ilrS?UPlic��t����';,;'e�I��Rí��b�di"S�� 2.376.00

Protocolo: 101306 Sacado: GF INDUSTRIA E COMERCIO LTOA CNPJ:
81.793.4891000
Cedente: SAFE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ: 95,381.2991000

���:�����í:t��:J�ó�O B��ri�fuPlícata de vend5�:���\���t�d�r;,�í2009 Valor:
2.376,00

.
,

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

Protocolo: 101335 Sacado: JUNTOA TI COM LTOA CNPJ: 10.224.439/000
C€dente: PAULO SKOWASCH CONFECCOES ME CNPJ: 00.128.5391000

���;:t���t��JJ60g� B�:'��Duplifa:�;n�T:�t�:;St3�!ro�Jnt���44,oo
--_._---------------------

Protocolo: 101410 Sacado: LUCIANO WEISSflERMER ME CNPJ: 05,577,363/000
Cedente:-CARAGUA CNPJ: 83.270.397íOOO
Número do Titulo: 19758/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante; CARAGUA Data Vencimento: 17!0912008 Valor: 290,00

Protocolo: 101413 Sacado: LUCIANO WEISSHERMER ME CNPJ: 05.577,363/000
Cedente: CARAGUA

.

'CNPJ: 83.270,397íooO
Número do Título: 1975812 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CARAGUA Data Vencimento: 17/10120OS Valor: 290,00

Protocolo: 101430 Sacado: ROBSON DE OLIVEIRA CPF: 060.396,769·99
Cedenle: BV FIN.�NCEIRAS!A-C.F.I. CNPJ: 01.149.9531000
Número do Titulo: 131012640 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: ADVOCACIA BELLlNATl PEREZ SIC Data Vencimento: 10i03/2008 Valor: 1.781,23

Protocolo: 101435 Sacado: ODAIR JOEL MACHADO CPF: 006.492.169·70
Cedente; BV FINANCEiRA S/A·C,F.!. CNPJ: 01,149,9531000

�������t:i:u;:g:v�����4�EtD���r·p�w�a�/bC��:�o!��i!��to: 05/09/2007 Vafor: 3.132,34

Protocolo: 101452 Sacado: UVE ROUPOAS ESPORTIVAS LTDA CNPJ: 05,108.435/000
Cedenle: PITTI BIMBO INDUSTRIA TEXTlL LIDA eNPJ: .89,727.127100Ó

��������i:t��1�7tcON6�fr��eF����[a deri���e���!g�:Pf;íb����o Va�or: 425,00

Protocolo. 101470 Sacado: CICERO ANDRE MEtNERZ CPF: 962.246.220·00
Cedente: .EMMENDOERFER COMERCiO DE VEICULOS CNPJ: 84.429.786/000
Numero do Titulo: 106275102 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: SESC Data Vencimento: 10i01!2009 Valor: 2.000,00

Protocolo: 101479 Sacado: ALEXSAN�RO ROBERTO MALACARNE PP: 037.654.259·40
Cedente: JAVEL JARAGUAVEICUlOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79,501.8621000

��������i:t��No2b5g�1�RA�jts�: Dtr���a���il�:�� ��o1i2��or��r����,25
Protocolo: 101484 Sacado: ANACREUZA MACHADO DE UMA CPF: 077.383.878-31
Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79,501.8621000
Número do Titulo: 0119571 A Espécie; Duplicata de Venda Mercentã por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRASil SA Data Vem....ilnentc: 15/01/2009 Valor. 82,25

Protocolo: 101537 Sacado: CONFECCOES CAUAN LTDA CNPJ: 04.419.508/000
Cedente: TAIPA SECURITIZADORA SIA CNPJ: OB,928.243!OOO
Número do Titulo: 003232/8 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BR.A.OESCO Data Vencimento: 17/01/2009 Vaior: 212,75

Protocolo: 101626 Sacado: RAFAEL KLABUNDE CPF: 075.117.869·10
Cedente: CENTRO DE FOR�I DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.014fOOO
Número do Título: 137003 Espécie: Dupãcatade Venda Mercantil per Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 15/0112009 Valor: 150,00

Protocolo: 10t668 Sacado: AMANDA RISSO DOS SANTOS CPF: 034,601 ,829·38
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662,9581000

�����)t��,�i:�Mlg�6BJs�ê�A: Dug���t�;n�����:Iv�;J����bgér IV�:�Ç�j7,OO
Protocolo: 101695 Sacado: RICARDO MASCHIA CPF: 016.756.100-81
Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNP]: 03.986.1451000

�����ri�it��1�3:g�NO�����Eg���ta dÔ;;�".J:n��:�iI f6!0���S8âtaIDr 258,00

Prolocolo: 101700 Sacado: SOCI·TRI MODAS ·COM.DE CONFEC. LTDA CNPJ:
07.272,113/000
Cedente: VALDIRENE MENDES FOGLlETTI·EPP CNPJ: 00.798.9691000

��������:�Ã��6�ogbJ§rê�Ã D"��t��J���roMióT:fl��tfo"; 1�:f3hc�
Protocolo: 101708 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ:
09.123,307/000

.

Cedente: VERSATlL INO E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.147/000

������i'l!�1�3�tNO�lj§i°�Eg���ta de ci:�d�e��':���P��)��!ro�o Valor 757.48 <,

Protocolo: 101754 Sacado: JAIMA COMER. DE MAl DE CONST.lTDA GNPJ:
OS.152.686iOOO .

Cedente: GPA - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA GNPJ: 03.964.795/000
Número do Título: 1163103 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndiCação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 16/01/2009 Valor: 1.600,00

Protocolo: 101756 Sacado: GIOVANI ALTINI ME CNPJ: 05,246,542i000
Cedente: NOVAAMERICA SIA· COMERCIAL CNPJ: 09,311.7061000
Número do Título: 2308-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 09/01/2009 Valor: 2.075,98

p,;;i;;ci;:-;õ;-i66-S.;-do-:-CLlCHERiÃ JARAGuÃLTóAME"-��--CNPJ 05.784.522/000
Cedente: EXPO GRAV INDUSTRIA E COMERCIO ARTEFATOS CNP.!: 03.480.818/000
Número do Título: 000304 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10/12/2008 Va�or: 330.00

Protocolo: 101775 Sacado: CITY FERRO E A O COMERCIAL LTDA GNPJ,...
08.844,7251000
Cedente: 8ANRISUL-BCO ESlRIO GRANDE DO S CNPJ: 92,702.067/000
Número do Titulo: 0116166051 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: SESC Data Vencimento: 09/01!2009 Valor: 30.555,00

P';';�;;;;J;-:-;õ1783--S���d;�VÃLoEcliúÃUBii--"·--_'''--CPF�9.385.579.91
Cedente: OESA COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ: 81.611.9311000
Número do Título: 1016195U Espécie: Duplicata de Venda MerGantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 06/01/2009 Valor: 146,13

Protooolo: 101807 Sacado: VILMAR PROCHNOW CPF: 686.479.139'49
Cedente: BANCO BRADESCO SA CNPJ: 60.746,948/035
Numero do Título: 302533-0 Espécie: Cheque
Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 28/1112008 Valor: 1.840,00

Protoooto: 101808 Sacado:VILMAR PROCHNOW CPF: 666.479.139·49
Cedente: BANCO BRADESCO SA CNPJ: 60.746.9481035

�������ítt��Jg65�tDE�\5'tcis"�C,eqg;ta Vencimento 02112/2008 Valor.1.840,00

Protocolo: 101809 Sacado:VILi.fARRROCHNOW -----CPF: 686.479.139-49
Codente: BANCO BRADESCO SA CNPJ: 60.746,948/035

�������í��N�65J�DE��rfs"�Cheq'il'ata Vencimento: 08112/2008 Valor 1.840.00

Prcíocolc: 1018tO Sacado: JULlNHO RODRIGUES, CPF: 045.052.759-06
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 01.209.784/000
Número do Título: 495611{28i36Espécie: letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA Data Vencimento: 22/0112008 Valoc 166,78

Protocolo: 10t857 Saoado: DANIEL COM DEART DO VEST LTDAME CNPJ: 07,013.7431000
Cedente: DAL PONTE CALCADOS DO NORDESTE LTDA CNPJ; 03,576,4681000
Número do Título: 093251003 Espécie: Duplicata de Venda MercantiLpor Indicação
Apresentante: BR.4DESCO Data Vencimento: 11/0112009 Valor: 252,79

Protocolo: 101860 Sacado: CLAUDIf, GUIMARAES RAELLY CPF: 041.658.837·94
Cedente: KAELLY iNDUSTRIA TEXTlL LTDAME CNPJ: 73.284,325/000

��:���I�i:�1JJ���o Espécie: Duplicata deci:�dve��i���l�f15!��J�rso �iOf: 362,33
Protocolo: 10t865 Sacado: TOP SPORTS COM DE MATS ESPS LT CNPJ: 81.774.3251000
Cedente: LlVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA CNPJ: 05.108.435/000
Número do Titulo: 0000871401 Espécie: Duplicata'de Venda Mercantil por lndicaçâo
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 01101i2009 Valor: 423,50

Protocolo: 101B67 Sacado: ALEXSANDRO ROBERTO MALACARNE CPF: 037.654.259-40
Cedente: JAVELJARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501 ,862iCOO
Número do Titulo: 011.7554 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por índlceçêo
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: t4ill/200B Valor: 402,25

Protocolo: 101868 Sacado: ALEXSANDRO ROBERTO MALAGARNE CPF: 037.6õ4,25940
Cedente: JAVEL JARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.862iOOO
Número do Tftuio: 01'j5931 B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 17/1112008 Valor: 202,25

Protocolo: 101916 Sacado:WORLD CLEAN PROD DE LlMP E SEG LTDA CNPJ: 07.842,950/000
Cedente: UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 93.410.975/000

��=����t���i5b3627BJ���� DuPI�: e:l�i�1��!�;e2iJr�Jfo�Jn��J;�07 ,82
Protocolo: 101993 Sacado: GF INDUSTRIAE COMERCIO LTDA CNPJ: 81.793,499/000
C€dente: BERFIN PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTÚA
Número do Títu!o: 10021,,(; Espécie: Duplícala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASiL SA BANCO MULTlPLO
Data Vencimento: 21/0112009 Valor: 1.095,85

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

Jaragua do Sul. 3 de janeiro de 2009

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AMADOR

União e JJ Bordados
fazem o dever de casa
Jogos de volta acontecem no fim-de-semana
JARAGUÁ DO SUL

Quem levou a melhor nos
jogos de ida do Campeonato
Jaraguaense de Futebol Não
Profissional da: Segunda
Divisão - Taça SDR foram
os donos da casa. O União

Jagunços/Seleto jogou em

Guaramirim e goleou a Ki
ferro por 4xl. Já o JJ Borda
dos, jogou no Campo do Ga
ríbaldi e venceu o Cruzeiro
por 2xl.

A Kiferro até conseguiu sair
na frente com Edemir aos qua
tro minutos de jogo, mas não

agüentou a pressão dos donos
da casa. Os Jagunços empata
ram aos 15 co� Carlos, am

pliaram aos 28 com Antêníoe
no final da primeira etapa, aos
39, marcaram com Fernando.
Aos 30 da segunda etapa, An
tônio fez o seu segundo gol e o

quarto dos donos da casa.

Na outra semifinal O' placar
foi mais apertado e quase que
o Cruzeiro arranca um empa
te fora de casa. [aíson fez o

primeiro do JI. aos 15 minu
tos de partida. Aos quatro do

segundo tempo Lindolfo am

pliou. O time de Massarandu
ba descontou com Derli aos 13

da etapa final. Na partida [é-
.

ferson, do JJ, e Guilherme, do
Cruzeiro, trocaram agressões
e foram expulsos aos 44 do

segundo tempo e não jogam a

partida de volta.
O saldo de gols na rodada

do fim-de-semana não contabi
liza na segunda partida. Agora

4"rodada
Esportivo OxO Coxias
Avenida 3x3 São José
Juventude I xO Santa Cruz
Novo Hamburgo Ix5 Grêmio
Internacional 4xO Sapucaiense
Internacional SM 2xO Ypiranga
Veranópolis Oxl São luiz
Classificação
Chave I: Inter 10. Juventude 8. Esportivo 5.
Inter-SM 4. Chave 2: Grêmio 7. Santa Cruz 7.
Ypiranga 6. Caxias 5.

3"rodada
Eng. Beltrão 3x2 londrina
J. Malucelli OxO Iguaçu
Foz do Iguaçu 4xl Iraty
Rio Branco-PR I x2 Toledo
Paranavaí Ixl Nacional'
Cascavel Ox2 Paraná

Kiferro (branco) perdeu para o União/Seleto e agora precisa vencer

Cruzeiro e Kiferro precisam
vencer (por qualquer placar)
para levar a decisão para os

pênaltis. O· empate garan
te a vaga para JJ Bordados e

União Jagunços. As partidas
de volta acontecem no pró
ximo fim-de-semana (7/02).
A Kiferro recebe o União Ja
gunços no Campo da Vila La
lau e o Cruzeiro tentará dar o
troco no JJ Bordados no Cam

po Santa Cruz, em Massaran
duba. Os jogos dos titulares
iniciam às 16 horas.

GENIELLI RODRIGUES

Avaí 0x0 Tubarão
Mareílio Dias 2xO Criciúma
Metropolilano OxO Figueirense
Chapecoense 4xl Brusque
Atletico de Ibiramo x Joinville*
Classificação: Joinville 9. Criciúma 9. Avaí
8. Chapecoense 7. Ibirama 7. Marcílio Dia�
7. Brusque 7. Figueirense 5. Tubarão 4 e '.
Metropolitano 3.

Vasco 3xl Duque de Caxias
Madureira 2xl Cabofriense
Fiuminense 3xO Resende
Americano OxO Tigres
Macaé I xO Bangu

Friburguense I x3 Boavista
Volta Redonda Oxl Flamengo
Mesquita 0x2 Botafogo
Classificação
Grupo A: Americano 7, Vasco 6. Madureira 5,
Fluminense 4. Grupo B: Botafogo 9. Flamengo
9, Macaé 6. Boavista 4.

4" rodada
.corinthians 4xl Oeste
Baruefi 2xO Guarani
Mogi Mirim Oxl São Caelano
Marí.lia OxO Botafogo-SP
Nóroeste I x2 Portuguesa
Ponte Preta 2x3 Palmeiras
São Paulo 0x2 Santo André
Ituano 2xO Santos
Bragantino I x3 Mirassol
Paulista 4xl Guaratinguetá
Classificação: Palmeiras 12, Corinthians 10,
São Caetano 9, MirassolB.
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Coritiba OxO Atlético-PR
Classificução: Atlético 7, Foz do Iguaçu 6, J.
Malucelli 5. Toledo 5. Coritiba 5, Nacional 4,
Cianorte 4. Eng. Beltrão 4.

Parece nome de filme sim,
mas fazer negócio está cada
vez mais presente na vida do
craque Falcão. Além de agen
ciar garotos promissores no

futebol profissional, o craque
da Malwee agora foi o respon
sável pela negociação de De
nílson (foto) com o Itumbiara,
de Goiás. O novo time do ex

jogador do Palmeiras já tem
em seu elenco o irreverente
Túlio Maravilha e investe forte
no elenco porque neste ano a

cidade completa 100 anos e

o clube é praticamente admi
nistrado pela prefeitura local.
Denílson disputará o Campeo-

-

nato Goiano e a Copa do Bra
sll. E Falcão vem se firmando
como um empresário de reno

me no país.
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www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000
_Caraguá Auto Elite
'Uma relação de confiança.
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o IPI reduziu. O tempo de ficar pensando também.
Ofertas imperdíveis na Caraguá Auto Elite! Aproveite.

�������..

I

PROMOÇAO OE NOVOS: Fax 1.0 VHT (c6d. 5z11R4t 'rolai F!Et)t MY 08l09{2.portaS}CMl preço! vista: a panir õe RS 27.990,00 ou entradade'60% (R$16.?94,OO}e parcelas em 12 l'tIEIS&& de RS 1.060,00. TaxadejlltOSda 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Talai tia operaçao RS 29.514,00. rccecueae

Que chegar noConcessiOnárioVolkswagen para comprarqualquermodelo Fax 1.0 ou 1.6 (excetoCrossfol(j. com uma Carta de Crédito (ConsórCio) de qualquerBanco. roceberá um bônus deR$ 1.000,00. Validade da campanha 3110112009 ou Mqu31110 durarem os estoques. O P<lsamento deste

bónus eccmeeera soreme apósoanvioda dccumentaçãu necessária. Speces'ox 1.6 (c6d. 5z6e4) MY08:09, tola! F!ex4 portas com preço promocional à vista a partir de RS 44,290,00 OIJ entracade RS 500/. (RS 22.145,00) e parcelas em 24 mesee de R$1.095.96. 'reea eejeee d!lO,99% 3.nI. e

12,55% soa.Talsl da oceraçlitr. RS 46.448.04. O e!1l;1{1Ue oonu$ é um eescceto no valer de RS 1.920,00 sobra de RS 44.290,00 ni! CUfnpra do modero 5z6e4. Não lXIdüra ser ullrizado para outras fil131idades ou em cucosmodelos.IOre TC inclusos na cperaçãoe no CETpara toda:! as nlUdatldalJes

de fmanciamento, que estão sujeitas à aprovação de cadastro porparta da instnuiçlofinaneeira. AIJ receber qualquerpereenlual de descente. o clíenle renúncia automaticamente aos valoresde tonus dasaitos. J�rornoçâo valída até 0310212009. Fetos rnerarnenIB ilustrativas.
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