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Biro-Biro é O

nome do Juve
Treinador das categorias de base
foi promovido e vai iniciar trabalho
com os jogadores do juvenil.
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Carnê do IPTU
ainda neste mês
Atingidos ficarão isentos total
ou parcialmente do tributo.
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As rugas do rosto não são apenas '

. resultado de herança, genética, mas

podem ser produto de outros fatores,
como o divórcio, o excesso de. peso
ou o consumo de medicamentos, se
gundo estudo norte-americano. nA
herança (genética) de um indivíduo
indica inicialmente de que maneira ele
envelhecerá, masSe, você introduz certos
fatores em sua vida, pode ter certeza de
que vai envelhecer mais rápido", expli
caram os pesquisadores do University
Hospitais Case Medical Center.
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CHARGE

PONTO DE VISTA

. Projeto que se fortalece a'cada ano

·Já chegar
Todos já haviam comentado que 'se a se

nhora Cecília Konell fosse eleita seria: o seu

marido quem iria governar omunicípio. Bom,
o todos já sabiam, mas eu não acredito nisso .

.

O' que não podemos mais admitir é alguém
que não tem o direito pela 1ei ficar falando em

nome da Prefeitura de Jaraguá do Sul. Agora
é a vez de quem foi eleita por confiança do

povo. Faço um pedido para a Sra. Prefeita, pra
que responda pelas questões do' nosso mu

-nicípio, seja ela qual for. Esta na hora de os

envolvidos nesse tiroteio de partidos e parti
culares resolverem suas diferenças nos basti
dores fi deixar os espaços dá mídia para quem
realmente tem o compromisso de resolver os
problemas da nossa cidade.

Senhores ex-veradores, ex-prefeitos, dei
xern-nos em paz. Quando tiveram suas opor
tunidades não fizeram.por merecer reeleição
ou trabalharam o suficiente para que não'

,

trouxessem a tona os. podres da política ine
ficaz. Sra. Prefeita, peça que todos os envol
vidos na sujeira ou na calúnia resolvam seus

problemas longe da Prefeitura, seja a voz que
o povo espera, mostre a verdade sobre quem
manda na cidade hoje. Nós já perdemos o. [u
ventus, a nossa Schützenfest está a míngua,
não- podemos perder' a dignidade, e deixar
nossa cidade ser alvo de birras entre políticos
que de alguma maneira estão envolvidos com
irregularidades; se não, não haveriam argu
mentos para tais acusações. Jaraguá caminha
para trás e agora é a sua vez, Daná. Cecília, de'
salvar esse ônibus, engatar a primeira e co

locar nossa. cidade na. estrada do progresso.
E Srs. atuais vereadores, onde estão os dis
cursos da campanha? Estão assistindo o circo.
pegar fogo e não se manifestam? Cadê a opo
siçâo? Cadê a situação? Ou estão negociando
nosso futuro? Mexam-se.

MARCOS JULIANO GONÇALVES, P�OFESSO�

Os textos para esta coluna deverão ter no móximo 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 obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

• telefone (' não serão publicad�s).

I

pela melhoria da qualidade educacio- sica e a opção pela formação holística.
nal e cultural em países emergentes E; não menos importante, ao público a

Quando chega o início de maís-um como o Brasil. diversão e entretenimento de alta qua-
.

ano.. além da expectativa e esperanças Aos profissionais, a interação e re- lidade, emoção de sobra.
renovadas; nós em Iaraguá do Sul reali- lacionamento com colegas de outras Portanto, o Festival de Música de
zamos os preparativos finais para mais partes do mundo. possibilitando gran- Santa Catarina tem se consolidado no

. um FEMUSC. Em sua quarta edição, de troca de experiências e a alegria de cenário cultural brasileiro.
este espetáculo da música está criando participar deste processo. O evento de' Caracterizado pela parceria entre o

raízes nos corações jaraguaenses e de - grande magnitude, internacional por poder público estadual, municipal e a

muitos que nos visitam. o experimento
.

natureza, promove ,o. turismo na cidade iniciativa privada, esta quarta edição
de outrora dá lugar a uma organização e no estado de uma forma leve e con- do. FEMUSC integra a esfera federal,
cada vez mais profissional, com olhos e ternporânea, criando fatos' que movi-

. através de incentivo da Lei Rouanet.

ações fixos em objetivos que levam em mentam a economia, além de gerar va- O Instituto FEMUSC espera cumprir
consideração os anseios das partes in- lar e visibilidade aos patrocinadores.

-

com as expectativas de todos e que. es
teressadas.: Levando atividades-culturais a todas tas parcerias frutifiquem. Que a força

Aos talentosos alunos a oportunida- as camadas da população, através de transformadora da cultura se mantenha
de de um aprendizado único, garantido concertos sociais e de uma grande ofer- forte, trazendo. cada vez melhores re-

pelo alto nível de professores - grandes ta de concertos gratuitos ou a preços sultados!
.

.

nedagogos e humanistas -' engajados subsidiados críamos o gosto' pela mú- Que VIVA o FEMUSC!

MONIKA H. CONRADS,
PREsmENTE 110 iNSTfllJTO FEMI1SC
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FALA Aí!

, ,'Sempre achei
isso uma falta
de respeito. "

HEBE CAMAR60, 79 ANOS E
NO SBT HÁ 23 ANOS, aceitando

redução de salóriô por conto do crise poro
continuar no emissora.

.

"Nõo adianta
só comprar

fuzis. "
PRESIDENTE LULA (PT-SP),
óvaliando que o educação
é o melhor cominho poro
diminuir o violência
urbano no país.

" Se temos
idéias, espero que o

senhor valorize. "
MARCOS MANNES (PSDB),
PRESIDENTE DA CÂMARA DE
GUARAMIRIM, sobre apelo
de parceria do prefeito Nilson

.

Bylaordt (PMDB).

NAMESMA
Do lado de Poinerode está a Secretario
de Desenvolvimento Regional de Blu
menau. Do Iodo de cá, a SDR de Jera-

. guá do Sul. E entre as duas a SC-416 .

destroçada. Se o Estado for esperar por
dinheiro federal poro reconstruir o ro
dovia, é provável que, antes, o que está:
pendurado naquele obismo, desabe de
vez sem que um metro seja refeito. A
rodovia já tem um histórico de 20 anos

entre o premesse de pavimentação e

suo inauguração.

Agora vai
'Câmara dos Deputados começa 2009 com a Proposto de Emenda Constitu
cional que obre mais 7.343 vogas poro vereadores em pàutn. Os deputados

. federais Já haviam aprovado o proposto no ano passado criando 24 faixas
para o número de vereadores de acordo com o tamanho da população dos

. municípios. Mos,' quando vottlda no Senod,o, o redução de gostos não foi
incluído .. No época, o Câmara não promulgou li lei e o coso acabou em ques
tionamento do Supremo Tribunal FederaLAgoro; o presidente do Câmara,
Michel Temer (PMDB-SP), garante que col()corá o proposta original em voto-

. ção, dando às câmnmsn proporção do número de hóbitantes de cada cidade
e um corte linear, em torno de 3�% o 40%, nos .gostos. No coso de Jaroguá
seriam oito vereadores o mais, totalizando 19 como era até 2004, com mais
duas cadeiras poro Guoromirim também.

.: A ESCOLHA RECUANDÓ
No indicação do n.ovo delegado regio- Projeto de lei dos deputados Moacir

• nal pesará mais o apadrinhamento Sopelsa (PMDB) e Jean Khulmonn
político que requisitos técnicos. Foi o ,(DEM) foi sonci()nado pelo governador

. .

que disse 00 O Correio (4/2/09) o che- Luiz Henrique do Silveira (PMDB). Mos,
fe do Polícia CiVil Maurício Eskudlork,

.

diante do reação negativo em todo o

-confirmando o que a coluna já havia Estado, ele voltou atrás. Pesou o des
afirmado. O escolhido preciso ter Q

.

goste político que haveria nOS eleições
confiança do governo. O que leva a su- . de 2010. Agora, sim, o contribuição de
por que, pelo demora, que já vai poro

.; RS 3 nos'2,1 milhões de contas de luz
três meses desde o prisão de Juremo para famílias flageladas será, de fato,'
Wulff, poucos o são. Incluindo os dele- espontânea. Quem quiser ajudar deve
godos lotados no cidade. comunicar à Celesc.

'QUEM RESOLVE?
Há mais de dois 'anos, alunos -de�es
colo localizado próximo à Pedreiro Riq
Bronco (foto) foram transferidos poro
estabelecimento de ensino do Ilho do
Figueira, por couso da poluição sonoro

e do ar. Foi resultado de acordo firma
do à época entre a empresa, que cons

truiria uma novo escola, e o Prefeitura
de Guoromirim, que arcaria com o

mobiliário. O prédio está pronto, mas
a escola nQo funciono porque a pre
feitura não fez o porte que lhe cabia .:
Será preciso denunciar 00 Ministério
Público poro alguém se mexer?

o CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2009 _
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prefeito de São João do Itape
ríú preside aArnvali. Em 2002,
o então prefeito Alzerino 'Ber
nardes ocupou o cargo. Eman
-cípada em 1992, a cidade foi
a sétima a integrar a associa-

.

ção, criada em 1979 visando

integrar os municípios e pro
'mover p desenvolvimento sus-

'

tentável da microrregião. As
assembléias são. mensais. Na
de ontem, a professora Maria

. Terezinha Marcon ministrou
uma palestra sobre. o associa
tivismo nos municípios.

NOVA LEGISLATURA

,POLÍl1CA�--�-----�

Vetos do Executivo
entram na· pauta

,
.

Projeto das funerárias recebe rejeição parcial
\

.

�
.'

JARAGUÁ DO SUL
.

No início do período legís-.
lativo, os vereadores terão pelo
menos quatro vetos da prefeita
Cecilia Konell (pEM) para ana-

.
. \ t

lisar...OS textos; 'que chegaram à
Casa no início da semana, come
çam a ser estudados a partir de
segunda-feira, quando acontece .

a primeira sessão ordinária em

que serãomontadas as quatro co
missões permanentes. Os vetos

. " de '3m ser votados em plenário
at, o dia 2 de março, para não
tra ucar a pauta.

Um dos' projetos' rejeitados
pela prefeita leva a assinatura

. do antecessor, Moacir. Bertoldi
'(P:rvtI1B), que regulamenta o ser

viço funerário no município .. O

projeto, apresentado por nico

mendação do Ministério Públi
co, trarrtitou na Câmara durante
todo 6 ano, e acabou sendo apro
vado na penúltima sessão de
·2008, com sete emendas.

Oveto doExecutivo à propos
ta foi parcial, "por contrariedade

,
ao interesse público e ínconstí

tucionalidade". Um dos artigos,
. rejeitados impõe requisitos
para' que funerárias de outras

cidades façam os translados, no
caso de óbitos ocorridos em [a
raguá. No entendimento da Pro-

-, Projeto ,que proíbe depósito
d� lixo também e rejeitado

. A prefeito ,Cecília Konell também
rejeitou o projeto de lei que proíbe o

depósito de lixo de qualquer natureza
em áreas nõo destinados pelo poder
público. A proposto, apresentado no

ano passado pelo vereador Ronaldo
Roulino (PDU, agora' sec,retário mu-

. nicipal, impõe multo ao infrotoJ a"
partir do segundo notificação.

Poro O Executivo, o Câmara prati
cou ato de ingerência, por se trotar de

.

matéria de competência privativo do
. prefeito. "O Poder Legislativo invadiu

curadoria da Prefeitura, trata-se
de vício de ínconstítucionali

. dade, "pois ultrapassa os limi
,

. tes de competência legislativa
,municipal, porquanto pretende
regulamentar as atividades do
serviço realizado por empresa
sediada em outromunicípio".

Também foi considerada in
constitucional a exigência de as

funerárias construírem seis ca

pelas mortuárias sobre terrenos
cedidos pelo município. O arti

go foi uma emenda apresentada

o poder de legislar do Chefe do Execu
tivo, a respeito de leis que disponham
sobre o estruturação e a otribuiçõo
dos. respectivos, Secretarias' do Mu
nicípio, invadiu o poder de legislar do
Chefe do Executivo a respeito de leis
que disponham sobre serviços públi- .

cos; e tratou de' matéria pertinente
a diretrizes orçamentárias do Execu
tivo, retirando do 1l1unicípio o possi
bilidade de avaliar o conveniêpcia e

oportunidade da implementação das
políticos insertas na lei impugnada".

pelos vereadores. Para o Execu

tivo, deve ser mantido o teor do
projeto original, no qual cabe às
concessionárias repassar à Pre
feitura os valores necessários
para reformas ou construção
das capelas. E, da mesma ma

neira a limpeza, conservação e

manutenção das capelas, que
devem ficar a cargo do governo,
e não da concessionária, como
diz o texto.

CAROUNATOMASEW

'\:'�feit9 d��O João,�d(fltappriú ."

aSSlJtne.,a"·presidência,;da,Amvali
.

MASSARANDUBA

O prefeito reeleito de .. São

João do Itaperiú, ValdirCorrêa
(PP), assumiu a presidência da
Arnvali (Associação dosMuni

cípios do Vale do Itapocu) para
,

o exercício de 2009. A eleição
e posse da nova diretoria e

conselho fiscal da associação
.ocorreu ontem, na Casa da Ju
ventude, em Massaranduba,
que tinha o prefeito Mário Fer
nando Reinke (P�PB) como

presidente interino.
.

� a segunda vez que um

DIRETORIA
• Presidente: Valdir Corrêa (PP) - São Joõo do Itaperiú
• 1 a Vice-Presidente: Cecília KORell (DEM) - Jaraguá do Sul
• 2° Vice-Presidente: Lúiz CanosTamànini (PMDB) - Corupá
'. -Delegado junto à Fecam: Mário Fernando Reinke (PSDB) -:Massaranduba

CONSELHO FISCAL
1TT1JLARES

'

• Samir Mattor (PMDB) - Borro Velha
'. Nilson Bylaardt (PMDB) - Guoramirim
• Felipe Voigt (PP) " Schroeder
SUPLENTES

,

• Inácio Besen (PMDB) - presidente do Câmara de Mossorandubá
• José Acácio Delmõnego (DEM) - presidente do Câmara de São Joõo do Itoperiú
• Vaimor Pionezzer (DEM) - presidente do Câmara de Schroeder

Sessões voltam para as 19h
a partir da semana que vem
GUARAMIRIM

A partir da próxima semana,
as sessões semanais da Câmara
de Guaramirim voltani a acon

tecer às 19 horas-Na legislatura
anterior, foi adotado � o horário

,

das 18 horas, e também dimi
nuído de oito para seis o nÚIDe-

.

ro de reuniões mensais dos ve

readores, por meio de alteração
no regimento interno ..

Segundo o presidente Mar
cos Mannes (PSDB), que irá
anunciar outras mudanças na

estrutura daCâmara, a alteração
atende a um pedido da comu

nidade, em especial das asso

ciações de moradores. '.'Às seis
horas (da tarde) muitas pessoas
estão trabalhando", Gome�tou"

informando que a volta do ho
rário antigo começa a valer na

sessão de segunda-feira.
Na Câmara de Jaraguá do

Sul, as sessões também devem
-

voltar J?ara a noite. Mas, 'pelo
menos na semana que vem,
os encontros ficam- mantidos
às 15 horas !3 serão na Unerj,
por conta das reformas no pré
dio da Câmara. Até lá, os ve-

-

readores do bloco de oposição
devem definir o 'novo horário,
informou o presidente Jean
Leutprecht (PC do B). As ses
sões à tarde-foram implanta-

.

das no ano passado pela então

presidente .Marístela Menel
(PT do B). Antes, elas aconte-.

ciam às 19 horas.
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CHUVAS
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Mais de 1 00 casos ficam alagados
Moradores apontam falta de tubulação como agravante do problema
JARAGUÁ DO SUL

A manhã de ontem, foi de
J
muito trabalho para os morado

�es de Jaraguá do Sul. Mais uma
-; vez, diversas ruas foram tomadas .

pelo barro e pela .lama, De acor

do, com o coordenador geral da
Defesa Civil, Maicon da Costa,
15 bairros da cidade foram afe
tados pelas fortes chuvas que

,

caíram na noite da última terça
feira. Mais de 100 casas ficaram

alagadas e pelo menos dez resi
dências precisaram ser interdi
tadas. Ocorrências de desliza
mentos de terra também foram

registradas pelo órgão. Entre os

bairros mais atingidos estão: Ja
raguá 99, Jaraguá 84, Vila Rau,
Estrada Nova e Amizade.

O metalúrgico Josué Bressani
de Camargo, 48 anos, que mora

no Baírrõ Vila Rau, precisou se

alojar na casa da irmã. 'Aqui ala
gou e está desmoronando terra do
morro, Tenho uma filha de oito
anos e ela está com medo, não
quer voltar pra casa", comenta.

No Bairro São Luís, a chuva
pegou os moradores "de surpre
sa". "Quando acordei já tinha

água dentro de casa. Tentamos
salvar o que foi possível. Minha
mãe mora aqui há mais de vinte
anos e nunca tinha entrado água
na, casa", explica a operadora de

máquina, Maria Bernadete Ur

banski, 31 anos. A moradora que
é vizinha da pista de atletismo,
recém inaugurada pela Fundação
de Esportes, aponta a obra como

um dos agravantes do proble
ma. "Desde que. a obra começou,
entra água no nosso terreno. Já
ligamos várias vezes para a pre
feitura e ninguém vem aqui ver.'
A tubulação que colocaram não
dá conta da água", argumenta.

Já no Bairro Amizade, esta

belecimentos comerciais foram

atingidos. Supermercado, Centro
de Educação Infantil e padaria fi
caram alagados. Alguns produtos
foram perdidos e os comercian
tes também denunciam a falta de

tubulação há. localidade.
Costa afirma que a tubulação

é antiga e que um novo projeto
deve ser feito para reconstruir a
redepluvial do município.

DE�ORAVOLPI

Isentos
As pessoas atingidos pelo desastre cli

mático, no período de 21 de novembro o 31
de dezembro de 2008, devem ganhar des
contos no pagamento do IPTU ou até ficar
isentos do tributo. Paro solicitar o isenção, ,

o contribuinte deve requerer o laudo técnico
junto 'à Defeso Civil e protocolar o pedido
até 13 de abril, na Central de Atendimento,
do prefeitura. Sobre os moradores que já
emitirom o laudo técnico, o secretário não
soube esclarecer se devem ou não solicitar
outro. No coso de perda total, o morador
ficará isento do IPTU e quem sofreu dono
parcial terá isenção de 50% no valor do
imposto. O secretário disse não ter previsão
de quanto tempo será preciso poro dor uma
resposta aos contribuintes. "Isso dependerá
da.demanda de solicitações", completou.,

Ouando os jaraguaenses receberem ii

resposta do prefeitura vão ter 30 dias poro
efetuar o pagamento, se necessário. Não ha
verá nenhum acréscimo sobre o valordo im
posto e o desconto de 18% também valerá.
"Não tem come projetor o número de que
bro no caixa. E óbvio que haverá um decrés
cimo. Neste momento o poder público tem

que atender os necessidades", acrescentou.
Informações podem ser obtidos através do
telefone 0800-6433-210.

_�aria aponta construçõo da pista ,de atletismo como causa agravante da inundaçõo. No detalhe, padaria alagada

Contribuintes começam receber carnês este mês
Atingidos' pela catástrofe clim�ticaficam isentos do IPrU, anuncia prefeitura
JARAGUÁ DO 'SUL Papp. O vencimento da pri-

Os carnês de IPTU (Impos- meira prestação será na data
to, Predial e' Territorial Urba - 13' de abril e as demais no dia

no) e Taxas de Serviços Públi- 10 de cada mês. '

cos emitidos neste ano devem' Os jaraguanses que fizerem
ser entregues até o final deste o pagamento à vista, também
mês. A distribuição será feita até 13 de abril, ganham des
através dos' Correios e o docu- conto de 18% somente sobre o

menta estará disponível para IPTU - o que não incidirá na

emissão de segunda via no site taxa de coleta de lixo. Todas
.www.jaraguadosul.sc.gov.br. as contas devem ser efetuadas'
Os contribuintes que não rece- nas agências bancárias, em

berem as cartas no prazo 'final lotéricas ou supermercados
do dia 31 de março precisam ir conveniados com a Caixa Eco
à prefeitura, no setor de Tribu- nômica Federal.

tação, até 13 de abril. Os mora- Ao todo 39.145 carnês vão
dores vão desembolsar 7,26% ser emitidos no município - o

a mais no valor total do tributo que representará R$ 16 mil de
em comparação com 2008. custos no cofre.do poder pú-

Os contribuintes têm a op- blico. Segundo Papp, a pre

ção de pagar à vista ou parce- visão da receita para 2009 é

lar o valor em até oito .vezes. , .
mais de R$ 16 milhões. Com a

O valor mínimo das' parce- intenção de arrecadar cerca de
las deve ser de R$ 36,40� "Se 80% do montante, Q valor vai

,

-

uma pessoa paga R$ 100, ela equivaler aproximadamente
terá que fazer em duas vezes", R$ 12,9 milhões. O secretário

exemplificou o secretário in- não soube informar o total ar
terino da Fazenda, José Olívio recadado no' ano passado.

Proprietários de residências ati'ngidas recebem descontos

ATRASADAS

Parcelamento de dívidas
De acordo com Papp, a dívida ativo do prefeitura, considerando

todos os tributos municipais corrigidos, chega o RS 28 milhões e

900 mil. O valQr foi fechado em dezembm do ano passado. Sobre
o tamanho do fatio que represento o IPTU, o secretário não soube
dizer o número. "Eu sei que é a malar", afirmou. Os inadimplentes
com poder público têm o opção de parcelar em 36 vezes a dívida,
no'valor mínimo de RS 36,40. Poro prevenir o au�nto do número
de inadimplência, o secretário falou que cartas serãn enviadas aos
devedores com o aviso de que a cobrança poderá ser judicial.
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Ciclovias da cidade
tomadas pelo mato
Moradoresreclamam da falta de manutenção
JARAGUÁ DO SUL.

Abandono. Esta é a impres-
. sãõ que se tem quando se cami
nha pelas ciclovias de [araguá
do Sul. Em diversos locais, o

mato atinge mais de urn metro

de altura, A vegetação também

já tomou parte da pista o que
atrapalha os moradores que uti
lizam o trajetopara caminhadas,
ou para chegar ao trabalho.

Ü' auxiliar de serviços ge
rais, Maurício Vicente, 44;
anos, passa todos os dias pela
ciclovia na altura da RuaDo

mingas Sanson, no Bairro Ba

ependi, para ir ao trabalho.
"Está feio. Bem abandonado
e com muito mato", afirma.
Ele conta ainda que uma. noi

te, ao passar pela ciclovia foi
abordado por três homens que
tentaram o agredir. "Eles me

pararam, depois falaram que
nãd era eu quem eles queriam
pegar. Deveria ter mais poli- ,

ciais por aqui" sugere.
.

A dona-de-casa Isolde Regel
Kuhn, 50 anos, utiliza o mes

mo trecho para caminhadas
matinais e também reclama da
falta de manutenção no local.
Segundo ela, o mato que cobre
a pista atrapalha a passagem do

pedestre. "É difícil passar urna '

bicicleta e urn pedestre ao mes

mo tempo. Isso aqui já virou

pista única",' comenta.

DEBORA "OLPI E DAIANA CONSTANTINO

Mato toma conta da pista e atrapal,ha pássogem de pedestres e ciclistás

De" qcordo com o secretário ide
Obras, Vald.ir Bordin, Oi trabalho
de limpeza pelas ruas e ciclpvias
da cidQde começou) na qUimo
quinta-feira. � se o só'l g;parecer
e ,pçrmanecet no céu, a intênção
é enterrar õ atividade na próxi. '

mo semana. "Mas a tarefa, co

d'�ve' ser feita mesmo,. aCQntec
somente no inverno",*adi:antó
equipe de obras e ,jardinog,eni,
prefeitura estó Gomposla. por . fi
pessóas. "O ideal séria 15 funcio-,
nárlos", emendou.

. ,

Laud'o deve ficar pronto em dez dias
Atingida por foguete, Ana Paula se recupera em casa, em Guaramirim
BARRA VELHA

A jovem Ana Paula da Silva,
21 anos, atingida por urn foguete
na virada do ano em BarraVelha,
se recupera em casa, em Guara
mirim. Ela ainda não movimenta
as pernas e nem fala. O pai dela,

" Osmar da Silva, conta que a filha
se alimenta por sonda e urn pou-

. co por via oral' e que consegue
mexer o braço esquerdo. Ele diz .

que a jovem faz sinais e parece
ouvir o que os familiares falam.

Desde o acidente, a rotina da
'

família mudou completamente.

Para melhor adaptação da garo
ta, está sendo instalada na casa

urna rampa na entrada, banhei
ro e portas maiores. "Ficamos 24
horas por dia com ela e eu estou

procurando urn emprego", co

mentou Osmar, que antes traba
lhava com a família nurna facção
em casa. Ana Paula faz fisiote

rapia e recebeu doação de dois ,

empresários: urn deles deu urna

cama hospitalar e outro urna ca

deira de rodas. A Prefeitura de
Guaramirim ajuda com remédios
e a aplicação de injeções.

A demora ria, conclusão do
laudo, que dirá de onde partiu, o
foguete, deixa a família apreensi- .'

va. O delegadoAlexandre de Oli
veiravai indiciar três pessoas por
tentativade homicídio e solicitou
à Justiçamais 30 dias para fínali
zar o inquérito porque à IGP (Ins
tituto Geral de Perícias] de' Itajaí
não concluiu o laudo. Conforme
o instituto, a conclusão depende
da análise de urn especialista em
fogos, que é urn trabalho difícil e'
demorado; A previsão é %1.e a pe
rícia sejaentregue no dia 15 .. ,

Mãe e,filho atingidos por trem'
.

se recuperam dos ferimentos
CORUPÁ
'Terezinha Milbauer, 22

anos, e o filho Roberto Carlos
Mílbauer, de' cinco anos, que '

foram atingidos por um' trem
.

em Corupá, na terça-feira, estão
se recuperando dos ferimentos.
Terezinha está em observação
num quarto do Hospital São

José. A mulher foi encaminha
da para o hospital com ferimen
tos no rosto, he-morragia interna

.

e suspeita de fratura no braço
esquerdo. Já o menino, que teve
hematomas' no rosto, ganhou

alta do Hospital Jaraguá na noi
te de ontem.'

O acidente aconteceu na

localidade de Osvaldo Amaral,
a cerca de 15 quilômetros do
centro. Segundo o subcoman-

. dante dos Bombeiros Volun
tários, Carlos Miguel Alves, a'
mulher estava' atravessando
os trilhos e não teria percebi
do a çhegada da locomotiva.
Ela jogou o filho e ele caiu so

bre a lateral de uma ponte, já a

mulher caiu de uma altura de
20 metros.

Três pessoas atropel'ad'os por'
moto na Rua Bertha Weege
JARAGUÁ DO SUL

Quatro pessoas ficaram
feridas .em dois acidentes

.

entre a madrugada e a ma
nhã de ontem. Por volta das
23 horas, três pessoas foram
atropeladas na Rua Bertha
Weege, na Barra do Rio Cer
ro. Márcio Correia; 40 anos,

Ricardo Silva de Oliveira, 20,
e Nelson Hansen, 40, foram

ffl levados,pelos Bombeiros Vo

� luntários para o Hospital São
i José. Márcio e Ricardo tive
(f)

ram apenas ferimentos leves.
,

Já Nelson teve hemorragia
interna e várias escoriações
pelo carpo. Ele está interna
do na un e, segundo, infor
mações do hospital, o estado
dele é crítico. O 'motociclista
Sidnei Kriger, 24 anos, que

, conduzia a motocicleta Hon
da/CG 150 com placas de Ia
raguá do 'Sul, foi encaminha
do à delegacia para prestar
esclarecimentos.

Às snzn de ontem, um

carro e dois camínhõés :

co

lidiram na Avenida Prefeito
Waldemar Grubba (em fren
te à Localiza Carl. De acordo
com' a Polícia Militar, tes
temunhas informaram que
o caminhão VWI14,40; com

placas de Blumenau, teria

atingido a lateral do Fusca
com placas de Iaraguá, Com
9 impacto, o Mercedes/Benz
com placas de.Guaramirim,
,conduzido por

-

José Eli de

Camargo, 43, teria batido na

traseira do automóvel. •
O condutor do Fusca, Lori

Trosckí, 49 anos, ficou preso
nas ferragens. Porém, segundo
os bombeiros, teveapenas es

coriações leves. Já o motorista
do caminhão que teria provo
cado o' acidente fugiu do local
e não chegou a. ser identifica
do. Conforme a PM, assim que
o caminhoneiro for localizado,
vai responder por provocar
acidente de trânsito com víti
ma e omissão de socorro.

Condutor do Fusca ficou preso nas ferrC,lgens, mas teve apenas lesões leves
.

.

I
.

,

.
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Escola inaugumda passa por reparos
Nova unidade apresenta problemas na rede de esgoto e na instalação elétrica

, EDUCAÇÃO

BARRA VELHA

A Secretaria de Educação de
Barra Velha deve atrasar o cro

nograma de atívídades na escola

municipal Professora Antônia

Gasino de Freitas, no Bairro São
Cristóvão. "A previsão é voltar
assim que resolveram os pro- ,

blemas no pátio e na falta de es

trutura", declara a secretária de

Educação Antonina Damázio

Ramos, que espera que a con

clusão aconteça até meados da
semana que vem. Cerca de 900

alunos estudam no colégio.
A nova unidade foi' inau

gura em 2008, mas não passou

pela vistoria da atual gestão.
"Não foi feita a saída da rede

de esgoto, deixando a água acu
mular no pátio, e não fizeram o

pedido para instalar 'a energia
elétrica", aponta o engenheiro e

diretor de Planejamento Marca-

lo Metelski. O muro dos fundos
teve uma parte destruída por

'

desabamento da encosta. "Já es
tão limpándo o morro dos fun

dos", confirma Marcelo.
Segundo o diretor de plane

jamento, a empresa responsável
pela obra tem atendido todas as

solicitações para reparos, o que
não deve atrasar ainda mais

o início das aulas. "Há outros

problemas, mas que não invia

biliza as atividades", destaca.

A escola mudou de' endereço
no ano passado e o nome ainda

'não foi oficializado pela Câma-

ra de Vereadores. "Não sabemos

se continuará como Antônia

Gasiho ou se trocarão", afirma
Antonina. Ela diz que estrutu

ra da antiga dependência já foi
toda transferida.

LUCIANA DE AGUIAR

Falta de mobília atrasa

as atividade escolares
CORUPÁ

,

o Centro de Educação In

fantil Pequeno Polegar, de Co

rupá, também retarda algumas
atividades .. Inaugurada em de

zembrodo ano passado, a cre
che está semmobília, cortinas e

material pedagógico. "O que vai

ser gasto nos reparos deve che
gar ao valor da reforma", calcu

la a diretora Rosângela Rangel.
Ela explica que foi colocado

piso cerâmico na unidade, mas

para atender crianças de zero a

três anos é necessário piso tér

mico. "Também falta lavanderia

e temos vazamentos em alguns
pontos".

o secretário de Educação,
Joney Cicero Morozini, des
taca que o pregão para aquisi
ção dos móveis será realizado

somente nesta semana, "o que

pode demorar até quinze dias

para receber o material". Ele
informa que as aulas do ma

ternal e jardim iniciam hoje
para, atender as necessidades

dos pais. As turmas do ber

çário devem ingressar no dia
16 de, fevereiro. 'A. novidade é

que neste ano estamos dispo
nibilizando aulas para crian

ças de até cinco anos, antes

era somente até os três", infor
ma Joney.

RGsângela mGstra creche inaugurada ano. passado., mas que continua vazia

MGrro localizado nGS fundGs da escola destruiu parte de muro e entupiu bueiros. No detalhe, instalação. elétrica precária

Chwa desabriga mais três famílias
Secretário de Obras prevê novas demolições e troca de tubulação
GUARAMIRIM

A Rua 28 de Agosto, a prin
cipal de Cuaramírim, amanhe
ceu ontem coberta por lama.
Segundo os Bombeiros Voluntá
rios, houve alagamento nos três

pontos da estrada, nos bairros

Imigrante, Centro'e Avaí. Ou

tro deslizamento na Rua Maria
Zastrow, por volta das 23 horas,

.

desabrigou três famílias. "O que
acontece lá é urn efeito domi

nó, urna casa danifica a outra",
afirma o secretário de Obras,
Rodolfo Jahn, se referindo aos

casos reincidentes e a possibi
lidade de novas demolições de'
residências no local.

[ahn explica que cerca de
oito casas da Rua Maria Zas

trow foram construídas em

cima,de urna "cachoeira tubu
lada" e que a prioridade é ar-o

rancar todas as tubulações pe

quenas da cidade. 'A. princípio
deixaremos a céu acerto, depois
vamos analisar e calcular urna

nova estrutura sem afetar.novos

pontos", conclui. A compra de
urn pluviômetro deve ajudar a

;::. prefeitura a monitorar e fome
S cer dados relativos às chuvas,
� segundo [ahn, "teremos infor-
mações mais precisas".

Famílias desabrigadas já SGmam 42, desde nGvembrG do. ano. passado.

Campanha de doaçõe� �.e ,fIlóveis
o número de famílias d�sabri- ,mel�or do que começou", define

gadas em Guaromirim aumentou de 'Dougmo( do Santos, encarregado
23 poro 42. Poro ojudarí o prefei- . de setor-e responsável pOl eten-

!Oro estimula a componho de doo- der os d�sa�rigodos.· Por.o. fazer

çóeS"de móveis, recolhendo ô mo- dooções,'1\'o contotô é no telefôné
bílfÊ nos casos dos doadores. "As a373-0247, com Cássio' e Natália,
dooçi)es estão bem devagar, mos ou 9992-894$, com Dougmor.
,

"
"

"
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FEMUSC

MOZART, BACH.E HAVON NA IGREJA
Festival de Música de SChabita templo da comunidade evangélica luterana
JARAGUÁ DOSUL. pete éhI ffii'��R.'Í�1 maior", de Jo- maior c;ntpbsitor que o mun-

Uma viagem pelo tempo, . seph Haydn.
'

", ; '.' do já teve. O alemão inventou,
do período Barroco ao Clássí-: Representante icônico 'do pelo menos, 215 cantatas (pé-

, co, em'menos:de duas horas e estilo clássico, 'o austríaco tra- ças religiosas curtas) e tam
sem sàir do 'lugar. É isso que balhou por '3D anos rio 'caste- bém aperfeiçoou à fuga, tida
o Femusc (Festival de Música lá do príncipe Esterházy. No pelbs' instrumentistas como

de Santa Catarina) vai pro- emprego,' no qual era tratado uma das formas musicais mais
porcionar, hoje, para. quem . quase como rei, passava os complexas.
estiver sentado nos bancos dias compondo e, por isso, Para encerrar, Filipe Fon- -

da Igreja Evangélica Luterana tem grande participação na seca dos Santos rege o "Con-
'.
do Centro. A partir das 181, _ padronização 'das estruturas certo na 4 para trompa e or

as instrumentistas' estarão. lá, .da sinfonia e do quasteto de questra", ,de Mozart. Nesse,'
'prontos a transitar pela obra cordas. Não é por menos que' os-expectadores ouvem, além
de três renomados composito- foi chamado, até pelo compa- do instrumento título, violí
res da história.

.

triota Wolfgang Amadeus Mo- nos, violas, contrabaixo, vio-
Para começar, o tubista ale- zart, de "Papai Haydn", loncelo e oboés.

mão Andreas Hofmeir toca ao Depois dele, a platéia ainda O acesso ao projeto "Mú-
lado dos alunos Denílson Síquei- vai ouvir o "Concerto de.Bran- sica na Igreja" é gratuito. As '

rae Jonas Figueiredo (trompetes), demburgo na 3", de [ohann apresentações são diárias,
RafaelMartins (trompa) e Rondi- Sebastian Bach. Ele. encerrou com início sempre às 18h.
neli Lopes (trombone). O grupo à temporada barroca 'e é consí

apresenta o "Concerto para trom- derado por muitos músicos o KEu.y ERDMANN

Noite dos metais e da percussão
Nesta quinta-feira os holofotes da Scar estão direcionados a eles
JARAGuÁ' DO SUL

, Programa: 'tradicional do
Femusc,

.

a noite dos metais'
e iercussão está agendada
pé' a hoje. Cheio de surpresas,
como .sempre, o concerto co

meça às 21h, e leva ao Grande
Teatro da SCM os 'professores
das classes de ínstrumentcs
envolvidos na proposta.

Logo do início, quem assu

me a atenção da platéia são os

percussionistas, que tocam o

estudo de Camargo Guarnie
ri datado da década de 1950,

Ele é um dos mais importan-
.

tes, compositores brasileiros e'
possui uma' extensa lista de

.

obras para orquestra, grupos.
de câmara e piano. Mas. tam
bém produziu óperas, missas,

{'

cantatas e músicas para coro.
Além dele, os instrumentis

tas ainda apresentam Richard
Strauss, David Macbride, Ri
chard Adams, Werner Heider,

Músicos se preparam poro deixqr o público
'

boqúiaberto no concerto-d� hoje

Richard' ,Kvistad e Anthony
Korf. Paia completar, Dárcio
Gianelli e Petur Eiríckson, am
bos trombonistas e "mestres"
do "Ferimsc, mostram "Oito
'Prelúdios", de Dmitri Shos
takovích. E, com o eufônio em

mãos, Fernando Rodrigues co-
,

.

'loca sobre o palco a composi-
'

',ção própria "Ratatá".

.Assím como o restante da,
programação desta quinta-fei
ra, o concerto de metais e per-

'

cussão tem acesso' gratuito,
bastando apenas retirar o con

vite na bilheteria da Scar, '

Projeto do Femusc foz um retorno no tempo e levo períOdo
Barroco e Clássico 00 ambiente religioso

AGENDA DE HOJE
• 13h - Concerto Social
Polco: Praça de Àlimentaçõo do
Shopping Breithaupt
Programa: Bela Bartok, Tiz Darab ,

Astor Piazzolla, Café 1930 I A história
, do tango

'

J.S. Bach, Partitn' nO 3 - Prelúdio '

Abel Carlevaro, Campo

• 18h - Músjca no Igreja
Polco: Igreja,Evangélica Luterano do
Centro
Programo: Joseph Haydnr Concerto pà.ro
trompete em mi bemol maior
J.S. Bach, Concerto de Brondemburgo QO 3
WA Mozart, Concerto nO 4 para'tr,ompa
e orquestro -

• 19h - Jovens Solistas ,

P.olco:. Pequeno Teat�o da Scar
Programa: Manuel de Falia, L avie,
breve poro duo de violões
Claudio Santoro, mini-concerto para cordas
Ludwig von Beethoven, Sonata primavera

Mario Casíelnuovo Iedescç, Fantasio
poro violõo e piano
Robert Schumann, Ouinteto poro piano
e cordas

• 20h15 -, Musicalmente Falóndo
.Palcc: Grande Teatro da Scar _

• 21 h - Grandes Concertos - Melais e'
Percussõo
Palco: Grande Teatro da Scar
Programa: Camargo Guarnieri, Estudo
poro percussõo ,

Richard Strquss, Feierlicher Einzug
Richard Adams, Beat it
David'Macbdde, Ouiet
Werner Heider, Klopfzeichen
Richard Kvislad, Amicus
AÍlthony Karf, Blue rhythm quintet
fernando Rodrigues, Ratuló
Dmitri Shos�akovich, Oito prelúdiOS

• 22h45 - Noite Adentro
Pulco: Piano' s Bar

i'
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TELEDRAMATURGIA SEGUE EM ALTA
Apesar da crise, emissoras preferem investir em produções próprias .

\

II'.
I

\ \
Na eterna briga pela audi

ência, os folhetins continuam
sendo o melhor produto das
emissoras de canal aberto. Os
romances cheios de heróis e

heroínas cujos. enredos são
recheados de temas atuais,
principalmente aqueles que
levantam bandeiras contra

preconceitos ou que procuram
chamar a atenção do telespec
tador para algum problema
ou situação costumam ser os
mais assistidos. E haja enre

do para tanto público que, às
vezes, se vê perdido diante de
tantas possibilidades.

Outra produção que chama
muito a atenção são as minis
séries principalmente se con

tarem a saga de algum persona
gem real. Recentemente aGlobo
exibiu "Maysa - Quando Fala o

Coração" e conseguiu excelen
tes pontos de audiência, mas

infelizmente cometeu o erro de,
bem no meio da história, jogar
a exibição para depois do "Big
Brother Brasil", muito tarde

para quem tem trabalho no dia

seguinte. �
A verdade é que a tele

dramaturgia está em alta na

televisão brasileira. Nunca se

produziu tantas novelas, mi
nisséries e seriados como ago-

Ta. A Globo, pode-se dizer que
reina absoluta na área, mas a

Record também está investin
do pesado no assunto, inclu
sive celebrou um acordo com

a emissora mexicana Televisa

que, até bem pouco tempo era

parceira de Silvio Santos, e

juntas produzirão novelas no

Brasil. If Record também tem
investido em seu casting de
atores, estúdios e demais pro
fissionais da área.

Enquanto isso, "na lanter
ninha" está o SBT, que'após
o sucesso da reprise de "Pan

tanal", a novela de Benedi
to Ruy Barbosa que a extinta
Rede Manchete produziu e

exibiu na década de 90, está

apostando todas as suas fichas
em "Revelação", trama escrita

por Íris Abravanel, a mulher
de Silvio Santos que decidiu .

"ressuscitar" a cidade cenográ
fica que estava desativada no

complexo onde fica a emisso
ra em São Paulo. "Revelação"
pode não ter os cenários esme-.

rados da Globo, por exemplo, .

mas agrada pela simplicidade
do enredo (embora muitas ve

zes os diálogos sejam muito

óbvios), bompara aqueles mo
mentos nos quais o telespecta
dor quer apenas relaxar.

Nos próximos capítulos de "Caminho das índias", Maya
(Juliana Paes) se casa com uma árvore depois que o

'

horóscopo assinala que ela é amaldiçoada para o amor

Sérgio Abreu deixou a Globo para protagonizar "Revelação" no SBY

Flávia Alessandra circu a com no'i,visual. Desta vez os
cabelos ganharom tons de loiro e5aJro e novo corte, tudo
porque a atriz será a protagonista de "Caros & Bocas"
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAUSTA
,

Ah, quanta inveja ...
Inveja, sim eu sinto inveja e confesso tal

sentimento ao mundo, sem pestanejar! Oh,
quanta inveja sinto daquele jeito musical de
les e delas de ser. Sempre que os vejo a cobiça
de viver igual a eles e elas me toma por com

pleto, não há sequer um milímetro do meu

corpo livre dessa vontade irradiante. Mas,
não, não adianta sugerir copiá-los, é impos
sível me igualar aos músicos e musicistas do

. universo erudito, não sirvo para tal, Deus (ou
a genética, como queira) não quis conceder
esta aptidão a quem vos fala neste momento.

Parto do princípio de que esses seres são
. providos de muito mais do que só vocação,
estão, na verdade, em um plano superior, são
seres superiores, Por um acaso, em algum ins
tante da vida viu um instrumentista solitário?
Não, por mais sozinhos, jamais estão em ple
no despovoamento interno. Aliás, já dizia Ar
tur Távola: "música é vida interior, e quem
tem vida interior jamais padecerá de solidão".
Existe alguém com mais vida interior, pois,
que os músicos?

Nunca me deparei com escritores, por
exemplo, que conseguissem produzir juntos.
Ok, eles podem até compor algo em parceria,
no entanto, não estão lá dedilhando as mes

mas palavras no teclado, discutindo-os e se

divertindo. E, se estiverem, haverá um tom de
, competição no ar. "

Os músicos não. Estão sempre propensos
a viver em grupos-Trabalhame se divertem
em grupos. Podem não falar o mesmo idioma,

. 'porém, se 'entendem pelas notas musicais.
Quando você vê, já se amontoaram em círcu
los e começaram a emanar sons no ar como

.....

velhos amigos. A linguagem é universal, por
mais clichê que a frase possa parecer. Bastam
um ou dois, nem instrumentos precisam ter.
Tiram música de' tudo. Fique perto de um

deles. e perceberá. Não demora e a bendita
criatura' abençoada pelos deuses começa a

movimentar as mãos, os pés ou os lábios. E,
o "pior": de forma harmoniosa, com ritmo, le
veza, como se não fizesse qualquer esforço,
mais fácil que caminhar e falar e mais cotidia
no que beber água.

Nós, seres inferiores podemos até tentar,
mas aí os vidros balançam, os ouvidos recla
mam e a sensatez provém. Não adianta, a vo-

-

cação é deles, impossível atuar. Podem até di-
.

zer que precisam de estudo, que nada é fácil e
não é mesmo. O instrumento faz a diferença,
acredito! Mesmo assim, continuo afirmando:
músicos e musicistas são seres superiores,
diferentes, têm vida própria. E, ainda bem
que os temos vagando pelo mundo afora com

as suas dúvidas, certezas e encantamentos.

Imagine o universo sem eles? Difícil, né?! De
quem conseguiria sentir tamanha inveja e em

quem depositaria tanta admiração e necessi
dade de existência?!

• kellyerdmannépgmail.com
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.Abandonada

pelo marido
Este romance çomeço pelo fim de um

casamento. Ane vê seus planos de teli
cidade eterno desmoronarem quando o

marido, Alon, o abandono. A contragosto,
elo é convencido o viajar poro Poroty, o

fim de passar uma temporada no coso da
irmã, Sofia. É o início de uma jornada em

que Ane levo todo o amarguro de uma

história que elo criou poro si mesmo.

/

o bicho·

'vaipegar
Apesar de suo paixão selvagem por

Giselle, Elliot preciso odiar seu casamen
to por um tempo, pois o Salsicha foi rap
tado por um grupo de animais domésticos
mimados determinados o devolvê·lo aos

seus donos. A partir doí, os criaturas do
floresta viverão uma aventuro ónimal.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
/ Adriano insiste em levor Abigoil em coso. Cor

mindo devolve o onel de noivodo o Zé Boneco.
Tozé oviso o Belormino e Auroro que devem to
mor cuidodo redobrodo por couso do pen drive.
Júlio informo o Mvrno que pediu umo licenço de
seis meses poro ficor com Adriono em São Pou
lo. Stelinho ouve Auroro lolor sobre o dinheiro
do pen drive e fica surpresa com a notícia de
que a senha foi descoberta e que várias pessoas
descobriram a conta no exterior. Joelmo conta

paro Abigail que Antonello está grávida.

TRÊS IRMÃS
Waldete pede ajuda a Alcides para salvar Su
zana de Violeta. Polidoro convido leonoro paro
olmoçar. Póulinho alerte Suzana sobre Violeta
e estranhe a reoção do irmã. Duda conversa

com Virgínia sobre Toninho. Androde revelo o

Toninho que chegou ao orfonoto no mesmo dio
em que Artur sofreu o ocidente. Nélson pro
cura leonora poro conversor. Sondro mostra o

resultodo do exame poro Eros. Alcides' confessa
o Bento que sente umo gronde admiração por
Woldete. Suzono é sequestroda por Xonde.

CAMINHO DAS íNDIAS
Pondit desconfio que Monu está escondendo
olgo. Oposh diz à famílio que Movo voi dor o

filho homem que folto no coso. Duda resolve ir

Para o índio. GobV diz o Ramiro!que voi procuror
Roul poro fozer um ocordo. Rayl se sente otroí
dó por Yvone e Codore percebe. Movo confessa
poro Monu que omo Bohuon. Pondit consulto o

horóscopo de Movo e descobre que elo é umo

omoldiçooda paro o omor. Bohuon e MoV·o com
binam fugir. Pondit revelo o Monu que Movo é

omoldiçõodo, mas que pode ser feliz no segun-
do cosomento.

.'

CHAMAS DA VIDA
O juiz declora que Antônio é culpodo. A peno
dele é o prestação de serviço comunitário em

Tinguá. Rosecloir diz poro Antônio que o juiz
oliviou o peno. Pedro obroço Antônio e diz que
está tudo ocabado. Xovier mondo o delegodo dor

,

voz de prisão poro Cazé: Cazé diz que VjJmo ten-
- tou atropelàr Suelen. Fousto diz para _Cozé que

Xovier é um bom p�ial. Vivi consola Demoro.
Odiléio diz que VilmÍl motou Andresso e Miguel.
Vilma expulsa Odiléio. Antônio diz poro Morreto
que o plono do assoltó oindo está de pé.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Cléo e Corvolho vestem os roopos de reptilionos.
Koi converso com o chefio oculto. Melquior olho
o cetro do poder e vê o imogem de Fog, Multi,
Eléctron e soldodos reptilionos se oproximondo.
Miguel e Cláudio chegom 00 Depecom. Somiro
é levodo para o Depecom. Aline e Beto levam
Hiromi paro se hospedar no monsão..Hiromi
conta que Somira está otrás delo por couso do

coroção de ouro. Gobriela lembra que Volente
tem o poder de se regeneror e fica feliz com a

possibilidade dele e�tor vivo.

.

(O resumo dos capítulos é de Inteiro responsa
bilidode dos emissoras).
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Quarto branco
volt.ará domingo
o quarto branco do BBB 9 vai entrar
em açõo mais um vez nas próximas
votações, provavelmente no domingo.
"Vou separar parte do grupo para
criar constrangimento", disse o

diretor do reality shaw, Boninho. Ele
afirmou ainda que "nüo se trata de
tortura, mas de pressão". O quarto
branco é forrado por um estofado,
sem janelas, e tem somente camas, a

refeiçõo é entregue p�la produçõo.

Cauõ Reymond
sofre acidente
Um acidente no mar levou Cauõ
Reymond para o hospital. O ator, que é
surfista, se chocou contra a pranchà de
um colega enquanto pegava onda, e foi
atingido no joelho esquerdo. Cauõ foi
ao hospital dirigindo seu próprio carro,
que é automático, e com isso nõo mexeu

a perna. Ele teve uma lesõo no tendõo,
deve permanecer com uma tala pelos
próximos dias e receberá os cuidados da
namorada 6razi Massafera.

MUNDO ARTISTICO '-

Sandyainda
nõo quer filhos
Apesar de ter planos de ter filhos, a
cantora Sandy contou que isso nõo
acontecerá logo. "O casamento está
ótimo. O bebê vai demorar aíndn. Pri
meiro quero aproveitar a vidinha de
casada", afirmou ela. Recém formada
em letras, Sandy falou sobre a sen

saçõo que teve ao receber o diploma.
"Fiquei muito feliz e realizada. Foi
uma sensaçõo de missõo cumprida,
sabe?", comemorou.

SUDOKU

SOBRE O JOGO .

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO ,Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Mais nuvens com chuva no início do dia mel
horando a partlr da tarde em algumas regiões.
Em outras, sol com algumas nuvens. NOVA

} Fases tia lua

CHEIACRESCENTE

.� Jaraguá do Sul e Região
9/2

MINGUAflTE

� 16/22/2

HOJE SEXTA

d
SÁBADO DOMINGO

dMíN: 18° C MíN: 18° C MíN: 21° C MíN: 21° C
MÁX: 28° c MÁX: 31" C f.f" 'I MÁX: 2rC u, MÁX: 38° C II " {I

Sol com nuvens Sol com pancadas Sol com pancadas Sol com pancadas
de chuva de chuva de chuva

.� ÁRIES .

'!f' (20/3 o 20/4)

t� I
Mais um planeta

.\. 1. poderoso mexendo
.

com seu envolvimen-.
to com equipes, grupos e amigos.
Controle apenas suo arrogância,
pois elo estará ainda mais afloro
do e pode durar meses. Vida social
e amoroso agitado pode trazer
alguns problemas.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Hoje você se sente
entre o cruz e o

caldeirinha. Procure
owliar os prós e os cont�s de
todos os situações e entre em

contato com o dualidade. Está
mais do que no hora de você olhar
pora seus problemas de frente e

tomar uma decisão.

idéias e necessi
dade de comunicação. Estudos,
leituras e cursos de especialização
são o melhor pedido pora você
neste momento sagitário. Suo
energia está o mil, suo vida social
pegando fogo e os amores.

#UBRA
_

(23/9 o 27/10)
Agora voCê VIii pe
gar fogo. Se o vida
amoroso estava

quente, agoro elo vai incendiar.
Se estiver SÓ, trate de sair por aí
e dor oportunidade à vida de se

manifestar. Se já tiver alguém,
pode esperar por maravilhosos
momentos o dois.

SAGITÁRIO
(27/0 o 21/12)
Agora suo mente
vai fervilhar de

� ��a22(8),
.:: '} Suo energia e

� u.-. incrementado pelo
planeta do guerra

e você não está pora brincadeira.
Procure controlar o excesso de ar

rogância e agressividade. Enfrente
os leões inimigos e coloque às
daras seus desejos e necessida
des. Amores à visto.

r- "" CÂNCER

�;._.;� �:6p:�)decidir
: ; e assumir de uma

vez por todos os
seus desejos. Suas emoções
precisam de atenção. Quanto
mais você fugir de você mesmo e

de suas reais necessidades, mais
demorados serão os resultados de
seus intentos.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Controle seus
impulsos agressi
vos, especialmente
em seu ambiente fa

miliar. Se tiver alguma pendência
em seu relacionamento, trate de
resolver. Procure apenas não se

envolver demais em discussões
que não levarão você o nodo.

CAPRICÓRNIO
(27/12 o 20/1)

� O canselh� deste
momento e: contro
le seus gostos. Não

saio por aí assinando contratos
e nem comprando bens. A vida
doméstica posso por uma fase de
melhora e você pode agora tentar
olhar para tudo de uma maneira
mais racional.

nr
VIRGEM
(23/8 o 27/9)
Cursos que incre- .

mentarão suo vida

profissional são
. indicados. Não deiXe de Iodo um

maior investimento em si mesmo,
não deixe de olhar de frente para
seus talentos e vocação, pois mais
um poderoso planeta adentra suo

área de trabalho.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Mais um planeta
poderoso adentra
suo área profissional

dando o você ainda mais dina
mismo poro solucionar qualquer
problema. Prepore-se, que o vida
está sorrindo. Não deixe escapar
nenhuma oportunidade e confie
em seus talentos.
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ANIVERSÁRIOS

5/2
Afonso Jordan
Arold Rode·
Claudemira S. Erdmann
Cláudio Celso Klein

�iego Fernandes
Edelmar Doring
Eder Roberto Muler
Eliseu Eloi Feustei
Eno Borchardt
Fabiane-Mateus
Fabio Mateus
Gabriel· do Costa
Gabriel M�hr

. Gerson Cpsta
íris Demarchi
Jorge Luiz Nagel
Ketlyn de Andrade
Leonardo WeiJIer
Lucas Ricardo Santos
Marlei 8. Boldúan
Neide C. Boder
Nivaldo Tomaselli
Osmar F. K: Petry
Paulo. os Junior
Rosane Voltolini
Tami Tavares
Tatiant� E Bartel

Wolfgang Olska
..

. Volvo Maricl Tereza Fischer'

DIVIRTA-SE

25/2

Prova
Na prova de matemática, duas garotas
que nõo haviam estudado nada resol
vem faltar e passar o dia estudando
para fazer a prova no dia seguinte.
Inventaram uma desculpa:'
- On_tem a Fernanda passou em casa

para me pegar e estávamos vindo
para cá, quando o carro quebrou.
Podemos fazer a prova hoje?
- Claro! Sentem-se longe que eu já
levo a prova para vocês.

.

Elos se sentaram e minutos depois,
receberam a prova. Havia apenas
uma questõo: "Em que rua o carro

quebrou?".

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Controle seus im
pulsos e saiba que
o deus do guerra

estará 00 seu Iodo. Isso pode ser
bom ou ruim. Se agir de maneira
construtivo será muito bom, mos
se deixar que o intolerância tome
conto devocê, isso pode ser ruim
e desnecessório.

PEIXES .

... (19/2 019/3)
•• Você estará ainda
...,� mais introspectivo,

mos não deve
deixar o confusão crescer. As ener
gias fazem com que você OVIJlie
constantemente muitos coisas
em seu coração. Está no hora de
você transformar o confusão em
energia construtivo.
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"Caramba' 5: canrmbas,com.br�iChoperi(J Bierbude: bierbude.com.br
32751636; Estação do Tempo: 3576 4822; Festlftlo Casarão: 8433
london Pub: 30550065; Momma Club: mommo.com.br ou 8826 3.53

,- ,�_. _
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r.3@poracaso.com
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COM SHOW

CURUPIRA ENSAIA
MAIS UM RETORNO
Casa

underground,
agora locada
à Baú do

·Rock, será
.

reinaugurada
em março

GUARA-MIRIM

Imerso em polêmicas, o

Curupira Rock Club, de Guara
mirim, tenta voltar à cena mais
uma vez. Agora, quem resolveu
locar oficialmente o local é a

Baú do Rock Produções, que
já fez uma tentativa frustrada
de dar continuidade ao reduto
alternativo no final do ano pas
sado. No palco, a responsabili
dade havia ficado com a banda
Made in Brazil.

Mas, conforme a produtora
Mariana Pires, a iniciativa teria
sido ''boicotada'' por parte do pú
blico devido às recentes mudan
ças ocorridas no espaço. "O Ivair

(proprietário) ficou chateado com
os roqueiros", "Comenta. Por isso,
decidiu alugar o Curupira para a

realização de bailes, opção esta

que, segundo elamesma, teve re

percussão negativa à casa.
Na expectativa de reverter a

atual situação, a turma que pre
tende tirar a casa do ostracismo

já planeja uma nova reinaugu
ração. O show da vez, chama
do de Baú do Rock Metal, vai
acontecer no dia 14 de março e

levará P'1Ia Guaramirim as ro

queiras Beltane, de Curitiba, e

Mercenary Tales, de Lages. Os

ingressos custarão R$ 10 e se
rão vendidos somente a partir
das 19h, quando o local abre as

portas ao público. As apre,sen
tações começam às 22h.

- Conforme Mariana, a espe
rança é provar aos freqüentado
res que o Curupira continua na

ativa. O reduto existe há quase
duas décadas e já recebeu, in
clusive, shows de renome inter
nacional.

KELLY ERDMANN

Proprietário do Curupira, Ivair Nicocelli, locou reduto para a Baú do Rock

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 00212009
SECRETARIA-MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. através da Secretária de Administração,
torna público para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presen
ciai acima. que em virtude da ausência da Publicação no Diário Oficial do Estado
de Santa Catarina (D.O.E) esta reabrindo o prazo para entreqa das amostras e dos

envelopes. credenciamento e abertura dos envelopes, como segue: DATA, HORA
e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até ás 09:00 horas do dia 20 de
fevereiro de 2009. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos en

velopes serão as 09:15hs do dia 10 de fevereiro de 2009. APRESENTAÇÃO DAS
AMOSTRAS: Somente no dia 18 de fevereiro de 2009, no horário das 7h:45min as

11h�5min. As demais condições e clausulas permanecem inalteradas. INFORMA·

ÇÕES: A ínteqra do Edital Retificado (Versão II) poderá ser obtida no endereço aci
ma ou via Internet no endereço wwW.jaraguadbsul.sc.gov.br. Jaraguá do Sul (SC), _

03 de fevereiro de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÃNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

ESTADO DE SANTA CAT.ÀRINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

_

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2009
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

kPrefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através çj_a Secretária
de Administração, torna público para conhecimento dos interessados
na licitação por Pregão Presencial acima, que o mesmo se encontra

SUSPENSO, devido a problemas de ordem técnica. Ressaltamos

que a nova data, hora e local para entrega, credenciamento e aber
tura dos envelopes, será formalizado posteriormente e republicado.
Conforme determinação legal, este comunicado será publicado no

Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), Diário Oficial
da União (D.O.U)-jornal de grande circulação e jornal local. Sem mais

para o momento, Jaraguá do Sul,(SC), 03 de fevereiro de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração
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srond,:m;QO !!��ç�"�S!!�!�O' m:Chomou
muito o atenção. Venho desde o mês de novembro tentando fazer uma parceria
.com os organizadores do Femusc. ,Gostaria muito de promoveFalgum evento
com os artistas. Eu queria, de algumà formo, valorizar este maravilhoso en

contro artístico que temos em nossa cidade. É coisa memorávefe vale o nosso

incentivo. Porém, todos os ligações, e-mails, e outros conversos não surtiram'
sucesso: Mos mesmo assim; o nosso coso 'continuará aberto poro qualquer
tmnsação, inclusive com remuneração, poro que façamos um grande shaW.
Chico Piermann, sócio do London Pub.

KANTAN
As reformas no Kantan continuam a todo vapor. A ropeize está
dando uma repaginado gerol na coso. Outro gronde novidade
do ano está sendo o festival de Temoki. Os comensais pagam
25 reais e comem o vontade! O festival é de quarto a sábado.
O que é melhor se tomar um chope, ganho outro. Mos
somente dos 19h às 21 h.

LEITOR DO DIA 'AOS CAUBÓIS
O leitor do dia é o boa gente Gilber-' O empresário e presidente do O

to Luiz Pereira. Ele lê todos os dias o
.

Correio do Povo, Waiter Janssen

celuna. lá. no Maranhão, poro ficar N.eto, o Teca, que mor� no terra d�
antenado no que acontecé aqui no sua TIO Som, tombem e��ra .em Jara�ua
terra do coração. do Sul poro grand�.partlda. de fute-

bol entre os CQubOls e o Imprensa
local no dia 19. Só tem uma coisa:
o Walter vai nos trair, ele é integran�
te titular dos Coubóis. É mole? A
imprenso vai perder um grande za

gueiro, No-ocasião será inpuguradº
. o novo camisa do time dos Coubóis
patrocinado pelo jornal.

.

" A vida. é uma

viagem a três
estações: açõo, .

experiênci�áe,',recordaçao
JULIO CAMARGO

NÀSRODAS <

• Daniela Ristow foi uma dns �e
.

la�;�gue ·na terço-feiro! marcQu:sua
presença com suas bonitos.amigas
no Kantan.

'. -Falende em Kantan, pilotado
pelo moreno Michele Camacho, ter
ço-feira, nunca vi tontos beldades

,

reunidos aumn.mesa.

I.'
I

• Mônico Menegotti Schünke é outro
.

mulher que merece o meu respeito
e de todo o sociedade jaraguaense.

.

, Seja pelo sua simpatia, humildade ou
.

pelo excelente trabalho' que foz em

prol dos mãis neeessitodes,
.

• Marcelão Silvo, do CastraI, e o

bonito loiro Ângela formam o n,ovo

por que desfilo nos bolados do
modo.

• Outros romances que andam firme
e forte são os dos meus amigos Flavio
Murilo eSabrina Vieira e Luis Fernan
do "Nêne" Wolf e sua Maristela.

FOFOCÓDROMO
Sobe aquele rapaz bem casado com

uma bonito mulher, de boa ,índole
e muito independente, pois é, o

amor foi por águo abaixo. Segundo
os fofoqueiros de plantão, teve cru
zamento de linho .. Apareceu uma

rival nó pedaço. Até ai tudo bem!
Hoj� em dia foz porte. O problema
é que o moço era muito próximo '

do casal e tinha e tinha vínculos
trabalhistas. Buxixo ardido tal pi-

" menta do quintal de coso.

LI NUM JORNAL
A polícia suíço IQcalizou, na região
de Thurgrau, uma grande plantaçõo
de maconha. Sem precisar de polícia,
nem cões farejadores ou denúncia
anônimo. Pelo Google Earth.

Curtir as Delícias da
Churrascaria Deep. Lugar
agradável e com bom

'.

atendimento. Camilo de Lima, uma dos "Top Dez" do site www.moogoncalves.com.br.

.iÉmaisiácU conhecer os
hómens çmgeral do,9�e·ultl
hom,em em particular.

'"

• DOE SANGUE

.• Com essa, fui!
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Armadilhas do Crescimento Planejamento Estratégico
o Curso de Planejamento Estratégico está marcado poro os

dias 17, 18 e .19 de fevereiro, dos 18h30 às 22h30, lIO Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. Os nucleados investem RS 160,
os associados pagam RS 180 e os demais interessados desem
bolsam RS 240. No valor total está incluso certificado, material
e coffee brealt Os interessados devem fazer os inscrições atmvés
dos números (47) 3275-7059 e 3275-7033 ou ir até o endereço
Ruo Octaviano Lombardi, nO 100, no Bairro Czerniewicz. .

O assunto será o economia dos 'emprescs, A palestro
Armadilhas do Crescimento.está com doto agendado poro
terço-feiro,' dia 10; às 19h30, 'no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Os estudantes e nucleados pagam RS lO,
os associados (Acijs-Apevi) investem RS15, e os demais
interessados desembolsam RS 25. Os ínteressades devem
ligàr nos telefones 3275-7033 e 3275-7017 ou entrar em
.contato através do e-mail eventos@acijs.com.br.

LOTERIA

Tarde da Saudade Biblioteca PúblicaCONCU�SO N° 2011.
O eventp Tard,e do Sauda�e, pro- A Fundação CulturaUnforma que o

.

'movido pelo Sociedade Esportivo e Re- Biblioteca Público Municipal Rui Bar-
creativa Hansa Humboldt, de Corupá, besn retomou o tr.abalho em horário
será realizado no próximo querta-fet- normal. O atendimento acontece de
ra, dia 11 de fevereiro. Os convidados 'segunda'a sexto-feiro; dos 7h às 19h,
são pessoas o partir de 40 anos. A cnl- nos sábados, dos 8h às 13h. A sede
moção começo às 14.h, tom término. fico no Ruo Getúlio Vargas, nO 245, no
previsto poro os 18h.lnformações pelo . Centro Histórico de Jaraguá do Sul.
telefone (47) 3375-1957. Informações pelo telefone 3275-1033.

07 - 22 - 42 - 45 ... 49

CONCURSO N° 732

Primeiro Sorteio

BOLSA

Doutorado Band Elite
As inscrições poro bolsos de douto- A Associação de Pois e Funcioná-

rodo no Alemanha vão até 2 de março. rios do Escóla de Músico Jazz Band
O p.rograma vai selecionar os bolsistas Elite promove baile neste sábado, no

nos seguintes modalidades: integral Sociedade Guarani, em Corupá. A ani-
e.sanduíche. A duração do curso será moção ficará por conto do bando Xodó
de quatro anos. Os candidatos devem Nocional. Os convidados devem chegar
.ter mestrado (co�cluído no máximo o partir dos 22h30. Os ingressos são
até o fim do primeiro semestre de vendidos pelos álunos e professores do
2009). Os candidatos devem veri-. unidade escolar no valor de RS 8. No
ficar os requisitos 'completos .e o dia do festa, {) convite vai custar RS 10.

orientação no site rio.www..daad.de/Mais iilfor.Íllações através do telefone
shared/doutorado.html. (47) 3375-1399, tom Valquiria:

EDITAL
MARGOTADELlA GRUBBA LEHMANN, T�belia Designada
da Comarca de Jaraqua do Sul, Estado de Santa Catarina,

.

na forma da Lei, etc.
.

Faz saber a rodos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos-corura;

�;��t��rJi����g�eL5�����n��c��;�fss��:� 'l,"ueJ'e'1��������w�{;"��r��d�:g:���t�!an����s6ll�i�ff��e�� ���e�1�ggs
cOhtra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis. .

Protocolo: 100934 Sacado: JHONY RAMIREZ GOULART ME CNPJ: 03.232.194iOoo
Cedeme: AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN [TOA CNPJ: 58.250.309/000
Número do Titulo: 1 073719XEspécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicacão
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 14/0112009 Vaiar: 102,63

09 Valor: 193,00
--- ..

--·----·-----·-·-----·-CPF: 345.682.109.10
DA CNPj: 04.299.709/000
cantil por lndicacâo
Data Vencimento: 15/0112009 Valor: 150.00

Valor: 150,00

Valor: 2.537,50

CPF,,649.385.579-91
OMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ: 81.6H.931/000

Apresenlante s�19181U Espécie: DUPliC��j�t;��i�e�;rWéi�I��bó�diíJ.�g 135,85
i DORN CPF: B99.763.129·20
AO LAWIN LTOA CNPJ: 83.645.911/000
uplicata g�t�e��;cr���r�üJ������Ç�lor. 64,00

A MENDES RODRIGUES CPF: 035.971.249·50
CNPJ: 03.986.145/000

r�g��ta de Venda M6��n��Rgi����\��)��Oíl2009 Valai 159,00

MS COM MAT ÉLET LTDA CNPJ: 73.340.721/000
INDUSTRIA E COMERC MATERIAIS CNPJ: 61.310.256/000

§fLé�r Duplicata de ve'lt������r��rb 1����)�809 Valor 1820,90

Dala Vencimento; 03101i/2004 Vaiar: 12.091,32

STA DIEFENTHALER CPF: 000.580.630-56
CNPJ: 01.149,953/000

Data Vencimento: 03/05/2007 Vaiar: 1.661,.07

Data Vencimento: 28112/2006 Valor. 1.080,92

MACHOTA CPF: B07.797.789·87
CI'IPJ: 01'.149.953/000

1���g�9.SS0CiADÓS .

Datá Vencimento: 12/07/2006 Vaiar: 1.205,01

CPF: 040.512.929>75

Data Vendmento: 2710412007 Vaiar: 679,97

acado: CLAUDIMIR RUTSATZ CPF: 936.210,009-68
OPECAS CNPJ: 76.841.451/000

I AUTb'il'�SÃ�Cheque
.

Data Vendmento: 25/0B12008 Vaiar: 190.00

t����!�;"�fó4fLIT�a�g� FABIO GOTERRA
éNPJ 83,270.39710�ÓF 936.221.399-00

Número do Titulo: AA·0000I6·7 Espécie: Cheque
Apresentante: AU.TO ELITE LTDA Dala Vencimento: 17/10/2008 Valor: 2.050,00

Protocolo: 102144 Sacado: FABIO'GQTERRA CPF: 936.221.399-00
Cedente: AlJ'fO EtlTE LTDA CNPJ: 83.270.3971000
Número dó Titulo: AA·000015·9 Espécie: Cheque .

Apresentante: AUTO ELITE LTDA Data Vencimento: 17/10/2008 Vaiar: 2.050,00
-_._---------------

Protocolo: 102147 Sacado: JOAO BATISTA CORDEIRO ·ME CNPJ: 08.422.2911000
Cedente: EQUIMOV EQUIPAMENTOS INDUS.TRIAIS E REPRESENTAGCNPJ: 05.935.312/000 .

��������it��Jgl}b20 B��f�§�DUP!iCata de vend�a�e�:n�l;r.ritb��griffl�009 Vaiar: 280,40
--_._--_.-...-._----------_.__ .. _--._-------_.__":..._-�_._---------- .

Protocolo: OS SANTOS CNPJ: 06,003.9441000
Cedente: E CNPJ: 83.731.9271000

.

de ve8Z��:����:��%'1'��9 Valor 478,80

DalaNencimento: 20/09/2006 Vaiar: 2.652,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Biro"Biro é treinador das categoria�de base do Juventus e vai iniciar o trabalho com a garotada do. juvenil

SUBIU DE CARGO

Biro-Biro é n novo
técnico do Juventus
Diretoria resolve promover treinador da base
JARAGUÁ DO SUL

o site oficial do [uventus
surpreendeu todos ontem de
manhã. A, diretoria do clu
be anunciou o treinador que,

- tentará levar o tricolor [ara
guaense de volta à elite do
futebol catarinense. Trata-se
de Biro-Bíro, que defendeu
as cores do. Moleque Traves
so como jogador (na década
de 90) e que vinha trabalhan
do com as categorias de base.
E é com estes garotos que. éle
vai iniciar o trabalho, já na

próxima semana.

Segundo o próprio Biro,
o objetivo, neste momento é

reunir a garotada que já trei- Pradi diz que e�perará o arbitral
na com ele, junto com os des-

taques 'de outras escolinhas
da região, para que se, possa pronto para assumir a res-

. formar um time competitivo ,ponsabilidade'l, afirmou. E

dentro de cada respectiva ca- completa: "Melhor alguém
tegoria. Deste grupo, os que se' -conhecido na cidade do que
-destaçarem mais subirão para' um pára-quedista".
o profissional, que disputará a mm diz que tem pelo me

Divisão Especial a partir (pro- nos 14 garotos com que' já
vavelmente) de maio. pode começar um trabalho
o .

treinador se diz pre- imediato e outros que já jo
parado para assumir a nova garam aqui e estão em clubes

-

função e se mostrou motiva- como Figueirense, Avaí e Cri

do com a oportunidade. "Eu ciúma. "Vamos conversar com

'sou da - área e . me preparei estes que saíram para tentar

para isso. Sinto que estou trazê-los de volta", disse o

treinador, já adiantando que
Jhonny e Medina (destaques
do Leão da Ilha na Capinha)
dificilmente virão.

Mas o velho e conhecido

problema continua: a' falta de
dinheiro. POr isso ainda não
dá para falar de contratações.
'!Ainda estamos atrás de patro
cínio para disputar à campeo- .

nato", disse. o diretor de fute
bol Alcir Pradi.

JULlMAR PIVATIO

o CORREIO DO POVOmQUINTA-FEIRA. 5 DE fEVEREIRO DE 2009

Já. comentei vários vezes do boa
fase que o lateral-esquerdo Filipe
vive no futebol espanhol. O joro
guoense, que defende o Lo Coruno,
vem sendo citado, com bastante fre
qüência, no seleção dos melhores
de cada rodado do Ligo Espanholo.
E nesta semana, o jogador ganhou
notoriedade.por outrofeito - é ti jo
gador com maior número de parti
dos consecútivos no competição. No
último domingo, contra o Villoreol,
ele completou 46 jogos como titular.
Em ótimo formo físico, o oUeto de
23 anos disse 00 jornal "lo .Voz de
Golício": "Tem dias em que os no

venta minutos me pareçam curtos".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m o CORREIO DO �OVO
QUlNTA-_FEIRA. 5 DE FEVEREIRO DE 2009

FIA vai limitar

.orçam'entos
A FIA (Federação Inter

nacional de Automobilismo)
deve anunciar nos próximos
dias mais um pacote para a

redução dos gastos das equi
pes de Fórmula 1. A novidade
deve ser um limite orçamen
tário de 50 milhões de euros

(cerca de R$ 150 milhões) a

ser adotado em 2010 por to
das as escuderias.

A entidade vai 'limitar o de
senvolvimento de uma série
de componentes, e pretende
padronizar sistemas de freios,
rodas; suspensão e câmbio. A
proposta de um motor padrão,
tão criticada por pilotos e equi
pes quando apresentada, não
deve ser incluída.

.

As ações da FIA têm como

principal objetivo conter os

efeitos da crise financeiramun-
_
dial na categoria. Em dezem
bro, aHonda anunciou sua saí
da da Fórmula 1 devido à crise.
Para 2009, a FIA já instituiu
uma série de mudanças, como
o fim dos testes, a .reduçâo de
desenvolvimento aerodinâmi
co e o limite de oito- motores

por piloto por temporada.

- ,Phelps pode
.

ser indiciado
Depois de admitir o consu

mo de maconha durante uma

festaem novembro do ano pas
sado, Michael Phelps corre o

risco de ser indiciado pelo caso.
O xerife Leon Lott, do condado
-de Richland, na Carolina do
Sul, nos Estados Unidos, afir
mou nesta que pode processar
o nadador' norte-americano .

.

"Não é um caso diferente de
qualquer outro. É bem fácil,
já que temos fotografias, uma
confissão parcial. e podemos
determinar o local onde houve

.

a infração", afirmou o xerife.
A legislação do "estado

aponta a posse e o consumo

de maconha como UIÍla infra
ção leve, que pode ser punida
com até "30 dias de prisão e

multa de US$ 570 (cerca de
R$ 1,3 mil): Nesta quarta-fei
ra, a' Fina (Federação Interna
cional de Natação) também di
vulgou nota de apoio a Phelps.
No

.

documento, a entidade
afirma que o- nadador errou ao

fumar maconha em uma festa
universitária, mas diz que, por
ter se arrependido do que fez,
ele continuará sendo uma refe
rência do esporte.

CÂTARINENSE

ESPORTE---------'-------------�

Dia de clássico no Catarinão
Partida entre Figueira e Avaí promete pegar fogo na Capital
.DA REDAÇÃO

Hoje tem clássico no Cam
peonato.Catarínense. Às 21h45
entram em campoFigueirense e

Avaí. O Leão da.Ilha está numa
mais posição confortável e bri
ga pela vaga do turno. Já para o

Figueir_a é tudo ou nada; o time
está em oitavo e, precisa, vencer
para tentar encostar nos líderes
antes que seja tarde demais, já
que 6 turno tem apenas mais
três .fadadas.

'

.

Se o alvinegro está em des
vantagem na tabela, para o clás- .

sícó o time está completo. Dos
Jogadores titulares que empa
taram com o Metropolitano no

último domingo, apenas Ander
son Luís era dúvida, mas está
confirmado. A novidade fica
por conta doatacante Marcelo.

" No Avaí a preocupação' é
.

com os sete desfalques. O técni
co Paulo Silas terá dificuldades
em montar o time para hoje à,
noite. Os zagueiros André Tu
ratto e .Cássio, os laterais. Elti
nho, Uendel e Ferdinando e os

.atacantes Evando e Willian.
Mas a'carta na manga do

Leão é o defensor Emerson.

Longe dos gramados há qua
.tro meses, devido a uma le-

'

são no tornozelo, o jogador
está disponível para entrar em
campo hoje, já que a zaga. es
tará desfalcada. Além da forte
marcação Emerson é eficiente
nas bolas aéreas e foi um dos
destaques do time na Série B
do ano passado.

,._

Figueirense, do átaçante Rafael Coelho (alto), precisa vencer o clássico de hoje para continuar com chances

CATARINENSE
JOGOS DE HOJE
·19h30 - Joinville x Metropolitano
iOh30 - Brusque x Atlético Ibiroma .

21 h45 - Figueirense x Avaí

'70 RODADA
DOMINGO (8/2)
16h - Mareílio Dias x Figueirense
17h - Chapecoense xAtlético Tubarão
17h, - Metropolitano x Atlético Ibimma
19h10 - Criciúma x Brusque
19h10 - Avaí x Joinville

cisivos. O time de Ibirama e o

]EC brigam para se manter nas

primeiras posições da tabela.
O técnico joinvilense, Leandro

Campos, terá o désfalque do

zagueiro Samuel, do volante
Carlinhos e do lateral-esquerdo
Xavier. No lugar devem entrar

[ucemar, na lateral, Alessandro,
na defesa, e Ricardo Oliveira,
na cabeça de área.

O Atlético de Ibirama quer
se manter na ponta também
fora de casa. A única dificul
dade para o técnico. Edson
Belmonte é no meio de campo.
Fabrício cumpre suspensão
pelo terceiro cartão amarelo.

Já os outros jogos de hoje,
entre Joinville e Metropolitano
(às 19h30) e Brusque e Atlético
de Ibirama (às 20h30), são de-

-
'

Mais bolá rolando nos outros estaduais
Santos busca reabilitação no Paulista e Botafogo quer se manter'lQO% no Carioca

,
.

.

.

SÃO PAULO
"

Dois jogos dão sequencia
hoje à' quinta rodada do Pau
listão, com destaque para a

presença do Santos, que re-
.

cebe o São Caetano, na Vila
Be'rmiro, e precisa se reabilitar
da derrota sofrida no domingo
diante do Ituano.

.

Para a partida, os santistas
esperam estar com a pontaria

'5. mais afiada do que em Itu, quan
g do o time acertou seis bolas na
�. trave - quatro com o artilheiro '.

Tiago Neves será apresentado hoje Kléber Pereiral uma com omeia

Madson e outrà com Roni.
O Sao Caetano fáz boa

campanha, com nove pontos,
e vem de 'vitória fora de casa

sobre o Mogi Mirim, por lxO.
Se vencer, segue na zona de

classificação para as semifi
nais. No outro jogo, os dois
times estão em busca de recu

peração. O GuaratÍnguetá só
marcou dois pontos nos pri-'
meiros quatro jogos e até de
mitiu seu técnico: Argel deu
lugar a Estevam Soares, que
estréia nesta quinta-feira con-

tra o Mogi Mirim.
No Carioca, o Fluminense

enfrenta o Duque de Caxias
e o Botafogo pega o Volta Re
donda. O Botafogo pretende
continuar a boa campanha.
Com nove pontos e 100% de

aproveitamento, o Fogão quer
continuar entre os primeiros
para garantir uma vaga. na
semifinal. J� o Fluminense
anunciou ontem que o meia

Thiago.Neves, acertou seu re

torno time carioca após passar
seis meses no Hamburgo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�---------'VARIEDADES

MODO DE PREPARO
1- Numa tigela, junte o gengibre, a cebola picadinha, 4
.colheres de óleo de soja, o vinagre, o sal e a pimen
ta. Acrescente o frango e deixe marinar por 3 horas.
Escorra e reserve o caldo.

2- Coloque o frango numa forma refratarià untada com

óleo. leve ao forno quente (2000),por 30 minutos.
3- Em uma frigideira, aqueça- o restante do óleo. Passe

9s cebolas em quadmdos, junte o pimeritão, misture

bem, frite mais um pouco e reserve.

4· Na mesma frigideira, doure ligeiramente os shitakes.
5- Tire o frango do fornó e escorra ó excesso de gordura.

Junte as cebolas, o pimentão, os shitakes, o líquido
da marinada, o toldo de frango e o suco de abacaxi.

6- Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio
(150°) por 45 minutos. Sirva a seguir acompanhado
de arroz branco.

'

I
o Pós-gTÇIduação ICPG.

O mercado sabe
quem tem con1eooct

BlUMENAU I BRUSQUE I GUARAMIRIM I I.NDAIAL I ITAJAí I LAGES

POMERODE I RIO DO SUL I CONVÊNIO COM CHILE E ARGENTINA

,."

BRIGADEIRAO COM·
LEITE DE COCO

.

�

INGREDI ENTES
• 8 sobrecoxas de frango;
• 2 colheres (sopa) de gengibre
fresco picado;

• 2 colheres (sopa) de cebola
picadinha;

• 5 colheres (sopa) de óleo de soja;
• 2 colheres (sopa) de vinagre
branco;

• meia colher (cM) de pimenta
calabresa;

• 200 gramas de shitake;
• 1 xícara (chá). de pimentão.
vermelho picado em quadrados;

• 100 mi de caldo de frango;
• 100 mi de suco de abacaxi;
• 2 �ebolas picadas em quadrados;
• sal a gosto.

INGREDIENTES
• 1 vidro de leite de coco;
• 2 latas de leite condensado;
• 4 ovos;
• 8 colheres (sopa) de chocolate em pó;
• 1 colher (sopa) de margarina;
• 1 colher (sopa) de amido de milho.

11[']U.)I]I �;� i�!,a.]
1- Bata tudo no liquidificador.
2- Depois coloque a mistura em

uma panela dupla (forma de
pudim com tampa e a panela para
por a água). A forma do pudim
deve .ser untada com margarina
e açúcar, e a mistura é assada

.

em banho mario no fogão, por
�aproximadamente 45 minutos..
Ouando morno, desenforme o

pudim e granule.

. CULINÁRIA

RISOTO
·PRIMAVERA

O CORREIO DO POVO Dl
.

QUINTA-fEIRA. 5 DE fEVEREIRO DE 2009

..

�, INGRED·IENTES
• 1 tablete de caldo de legumes;.
• 1/2 cebola' picada;
• 2 celheres (sopa) de azeite de oliva;
• 200 g de presunto de_peru
defumado picado;

• 2 xícaras (chá) de seleta de
legumes congelada;

• 1 xícara (chá) de milho.em
conserva;

i • 1/2 xícara (chá) de pimêntão
vermelho cortado 'em cubos;

• 1/2 xícara (chá) de pimentão verde
cortado em cubos;

• 6 tomates secos;
·1 xícara (chá) de arroz arbóreo;
• 1/2 xícara (chá) de salsinha picada;
• 1/2 xícara (chá) de queijo

parmesão ralado;
• sal e plmenta-de-relne preta moída

, grosseiramente a gosto.

MODO DE PREPARO
1 - leve ao fogo uma panela com 2 e 1/2

xícaras (chá) de água e o· tablete de
- caldo de legumes até ferver. Retire
do fogo e mantenha-o aquecido.

-'.

2 - Em outra panela, refogue a cebola
no afejte de oliva até murchar. .
Adicione o presunte, a seleta de

.

legumes, o milho, Q pimentão e o

tomate seco e refogue, sem parar
de mexer. Em seguida, acrescente o

arroz e refogue, sem parar de mex_er.

Mais informaçÕes: .

0800 729 9009

www.icpg.com.br

até os grãos ficarem brilhantes.
3 - Adicione, aós poucos (1 concha de cada

vez), o caldo de legumes, sem parar de
mexer, por 25 minutos, ou até o arroz

fiçar 01 dente. Mexa bem o fundo e as.

laterais da panela. Por último, adicione'
a salsinha, o queijo parmesão, o sal e

'

a pimenta-do-reino.
4 - Cozinhe, sem parar de me�er, por mais

.

-

1 minuto. Retire do fogo, tampe a

panela e sirva depois de 3 minutos.

, !
�ri�l';.:t.�$�ilI:��rt

"

,!\Ii[(,

SUFLÊ DE ESPINAFRE

INGREDIENTES
• 1 maço de espinafre;
• 2 colheres (sopa) de manteiga;

.

• 1 colher (sopa) de farinha de trigo;
·'1 tablete de caldo de frango;

e •

• 2 xícaras (chá) de leite fervente;
. • 3 gemas de ovo;

.

• 4 colhe" (sopa) de queijo ralado;
.
• 3 claras de ovo em neve.

Itu]u" I] I ��j�!, ;t.]
1- Cozinhe o espinelre.cem o caldo

de galinha e escorra bem a água,
pique bem e reserve. "

2- leve ao fogo a manteiga com a

farinha e doure por igual. Junte o

leite quente e deixe engrossar,sem
parar de mexer.

3- Retire do fogo, junte as gemas e
,

o queijo ralado. Misture bem e
. acrescente o espinafre reservado.

4- Despeje a massa sobre as cloros
em neve e mexa deliéadamente .

5� Unfe uma forma refratária para
o suflê e polvilhe com o qU'eijo
ralado. Despeje a massa e hive
ao forno pré-aquecido por
aproximadamente .40 minutos.
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VERBAS

Mais R$ 142 b.ilhões poro o PAC
Programa previa R$ 504 bilhões até 2010, e agora estipula R$ 646 bilhões

/

o PAC (Programa de Ace- monitoradas pelo PAC subiu
leração do Crescimento) re- de 2.198 para'2.398. Emdois
cebeu um reforço nos seus anos de execução do Progra
investimentos. O balanço ma, apenas 11% dessas ações
do programa, divulgado on- conseguiram ser concluídas.
tem, mostra que o governo Nessas obras terminadas, o,
ampliou a previsão de gastos governo investiu cerca de R$
com obras e ações do PAC até 48,3 bilhÕes. Outros 80% estão
2010 de R$ 504 bilhões para com andamento considerado'
R$ 646 bilhões. adequado pelo governo: 7%

.

Além disso, o governo pas- delas merecem mais atenção
sou a apontar os investimen- dos gestores; e 2% estão em

tos que podem ser feitos' I!0 nível preocupante de atraso.
âmbito do PAC para depois de Apesar de estar aumentan-

2010, quando o mandato do do às recursos do PAC para os

presidente Luiz Inácio Lula próximos anos: o governo fe
da Silva já terá se encerrado. deral informou que, dos valo
Agora, o governo prevê que as res previstos para 2007 e 2008,
obras e ações do Programa pO-, com recursos do orçamento da
dem consumir cerca de R$ 502 União, 52,3% foram efetiva
bilhões para depois de 2010. mente gastos. Em 2007� segun-

O acréscimo deR$ 142 bi- do já havia informado antes o

lhões no PAC decorre princi- Palácio do Planalto, R$ 7,2 bi

palmente de investimentos na lhões foram efetivamente gas
exploração da camada pré-sal tos, de uma previsão de R$ 16,6
já anunciados pela Petrobras, bilhões, ou 43% do, total. Em
a inclusão de grandes obras,' 2008, o governo informou que
como a expansão' das linhas R$ 11,4 bilhões, de um total
de metrô de 'São Paulo e Rio previsto de R$ 18,9 bilhões, fo
de Janeiro, e novas obras de

, r� efetivamentegastos,
habitação de saneamento.

,

O número dia obras e ações, AGÊNCIA ESTADO

Obama' diz que 'pisou na bola'
em nomeações. pam o gabinete

O presidente americano Ba
rack Obama disse que "pisou
na bola" ao, comentar o modo
como lidou com a controvérsia
que levou dois políticos a de
clinar postos em seu' governo.
Em apenas um dia, Obama teve
de abrir mão de dois nomes in
dicados para o alto escalão da
nova, administração americana

pelo mesmo motivo, o não pa
gamento de impostos.

O ,ex-senador Tom Daschle
desistiu de ser o novo secretá
rio de Saúde americano, dias
após ter vindo à tona o fato de
que ele deixara de pagar US$
140 mil 'em impostos atrasa-

.dos e juros. Nancy Killefer,
que iria ser a supervisora dó
setor da Presidência responsá
vel pela fiscalização de gastos
públicos, também abriu mão
'do' posto devido a impostos
que deixou de.quitar,

Em uma série de entrevistas à

TV; Obama disse que sentia pelo
modo com tinha lidado com o

caso, "Tenho que assumir meu
erro já que, em última instância, , \

ê importante para esta adminis

tração, enviar uma mensagem
de que não há dois conjuntos de

regras", disse ele à NBC News.
'Acho que pisei na bola", disse
Obama à CNN, "e assumo a res

ponsabilidade por isso".
Poucos dias atrás foi a vez

de Timothy Geithner, que aca-
'

bou tendo seu nome confirma
do como secretário de Tesouro
mesmo após uma constrangedo
ra sabatina no .Senado na qual
ele teve de pedir desculpas por
ter deixado uma dívida de US$
34 mil com o fisco americano.
O porta-voz da Casa Branca,
Robert Gibbs, afumou que Gei
thner era um nome essencial
para a administração america

na, daí ser aceitável perdoar o
suposto deslize.

Governo começa a estudar os investimentos que podem ser feitos através do PAC após o governo Lula

Panasonic cortará
: 15 mil empregos

, A Panasonic anunciou ontem o cor

te de 15 mil empregos e o fechamento
de 27 fábricas no mundo, jncluindo 13
no. Japão. A notícia foi conheçida após·
o empresa comunicar .que espero um

prejuízo de US$ 4,2 bilhões no ano que
termino em 31 de março, o primeiro
perda anual em-seis anos.

, OS pagamentos
o presidente dos EUA, Barack

Obamo, lançou ontem uma compo
nho contra os excessos salariais no
setor privado, 00 baixar regras que
estabelecem um teto de USS 500 mil
anuais poro os pagamentos Jeitos o

executi,,ºs de empr�sas. Obamli critico
.dúmmente os executivos de W�II Street
por terem aceitado· bônus bilionários
no ano passado, enquanto·a economia
degringolava. '
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Protecionismo: ummonstro a espreita
Feche os olhos e imagine que estamos em plena sustentável. Agora abra os olhos, estamos em 2009,

depressão dos anos 30.Quebra de bancos, de empre- passe os olhos nos jornais, ouça os'noticiários da TV
sas industriais, 'comerciais e agrícolas, bolsa de va-· e rádio, e verá-que voltamosno tempo, apenas com

lares quebrando e levando milhões de investidores maior modernidade. Para quem estuda economia
à miséria. Filas imensas de desempregados deséspe- é como se estivesse em um laboratório replicando
rados por um prato de comida, Todos andando meio acontecimentos', verificando as propostas e as solu-

. catatônicos esperando por um milagre que faça com ções encontradas, e de maneira simplória concluir
que tudo volte ao normal. Ler jornais � se deparar 'que a solução para esta crise é fazer o que foi feito
com notícias cada vez mais catastróficas. Você pode nos anos 30, evitando, é lógico, a guerra de 1939 a

imaginar o Armagedonchegando. Governos buscam 1945. O que não deucerto naquele témpo e também
resolver através de políticas públicas e começam a não vai dar neste? O protecionismo exacerbado que
criar protecionismo, impondo cotas de importação, acabou aprofundando ainda mais a crise. E parece
autorizações para importar, aumentando tarifas so- que não aprendemos a lição, pois o monstro do pro-

. bre produtos que concorrem com a indústria local tecionismo comercial está na espreita, seguindo um
pensando em proteger o mercado interno. Ao per- roteiro atroz muito conhecido. Quando a economia
ceberem este movimento? outros governos e países global afunda, é a oportunidade que o monstro pro
copiam a fórmula e todos se arrebentam agravando a tecionista aguarda para emergir. E por incrível que
depressão. Em dado momento, alguém percebe que pareça, justamente nos EUA de Barack Obama, da'
continuando assim haveria um aprofundamento da esperança de mudança, que acaba de receber um
crise e que a melhor solução é o abrandamento do merecido puxão de orelhas de vários países, inclu
protecionismo, ,estimulando as trocas comerciais. sive do Brasil, com a infeliz decisão da Câmara dos
Com o consumo interno retomado porque as pesso- Deputados de ter enfiado no pacote de estímulos
as têm renda oriunda dos empregos �m obras das para resgatar .a economia, a cláusula que proíbe a

mais diversas, com recursos governamentaís oferta- compra de aço e ferro do exterior para investimentos
do para produção e com gastos públicos pelo pró- públicos que serão feitos com o dinheiro do pacote,
prio governo em obras; a máquina começa-a ficar com obras e mais obras, dobrando-se ao lobby da
azeitada novamente e- tudo -parece caminhar para indústria siderúrgica. Mas será que o Brasil tem esse

um equilíbrio e até mesmo para um crescimento
" direito? o governo teve de recuar da decisão de con-

, trolar as importações através de registro antecipado
no SISÇOMEX, idéia infeliz de algum tecnoburo
crata empertigado na forma de funcionário público.
Depois de promulgado anormativa, ogoverno teve

que voltar a trás já desgastado pela pressão, da socie
dade empresarial e até mesmo do exterior. Será que
ninguém pensou antes nas conseqüências? Wiston
Churchil dizia que "na guerra, a palavra de ordem
'segurança antes de tudo' leva diretamenteaderro
ta", poderia ser reformulada para una, depressão, a

" palavra de ordem 'protecionismo antes de tudo' leva'
diretamente a, mais depressão", ou seja, ao agrava
mento da crise. Achar que o barco do multilatera
lismo vai navegar solto em águas calmas é besteira,
pois governos são como pessoas e podem' reagir na
base do "antes o meu, depois o teu". Apesar das boas
intenções, em reuniões como a próxima do G-20 em

abril, acredito que muitos governantes poderão as

sinar e depois mandar os acordos as, favas como já
deu mostras o governo russo, pois não podemos su

bestimar a estupidez humana (dos governantes) e as

pressões protecionistas quando as economias estão
afundando e odesempregosubindo e batendo recor
des. Se, Barack ceder aos propósitos de congressistas
e ratificar Q pacote de estímulos com cláusulas "buy
Amerícan", começará a dinamitar a esperança, pois
QS países tenderão a copiar e todos sairão perdendo.
Aí será o Armagedon.

,

.

* Professor da Univille e Consultor • brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

BALANÇO

Indústria catarinense se sobressai
Faturamento 7% maior do que em 2007, apesar da redução de dezembro

- '

FLORIANÓPOLIS
As vendas da "indústria ca

tarinense fecharam o ano de
2008 com alta de 7,06% em

relação ao ano anterior, ape
sar da redução de 6,2% na

comparação do desempenho
de 'dezembro com o do mês
anterior. Os dados foram di

vulgados' pela Fi�sc (Federa
ção das Indústrias).

Os números positivos do
ano foram puxados, princi
palmente ,pelas vendas da
indústria que fornece para fa
bricantes de veículos (17,2%),
alimentos e bebidas (15,4%)
e material eletrônico e de co

municação (12,4%). De outro

'lado, puxaram as estatísticas

para baixo as vendas das in-

,

dústrías de madeira {-27,2%),
móveis (-10,9%), produtos
químicos (-14%) e de cristais
e vidro (-14%).

Embora- a comparação das
vendas de dezembro com no

vembro de 2008 mostre queda,
o desempenho no último mês
de 2008 foi um pouco me

lhor do que o de dezembro
de 2007 com pequena alta de
0,4%. "A queda observada na

comparação com novembro é
,normal e se repete todo ano.

, O fato de não termos regis
trado queda das vendas na

comparação
-

cam dezembro '

de 2007 não deixa de ser um

dado relevante, em meio às

estatísticas desfavoráveis que _

estão sendo divulgadas sobre

a economia no momento",
avalia o diretor de relações
industriais e institucionais da
FIESC, Henry Quaresma.

Contudo, o uso da capa
cidade ,instalada registrou,
pequena queda (0,3%) com

-

percentual médio ocupado de
83,4%: A ociosidade- variou
bastante de um segmento in
dustrial para outro, 'conforme
as particularidades vividas

pai' cada um deles. Enquan
to as indústrias de máquinas,
aparelhos e materiais elétricos
ou as de alimentos e bebidas
superaram os 90% de sua ca

pacidade de produção, seg-·
mentos corno os de confecção,
madeira e artigos de plástico
ficaram abaixo de 80%.

.

o
' ..

\?
s
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>
Õ

Setor que mais influenciou para baixar o índice foi a indústria de madeira
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Usados revisad se 9a" ntid
o seu melhorn�gócio é na Ca�g��M Auto Elite.

VOI.KSWAGEN 32 GOL 1.0 01/01 CINZA B. CELTA 2 AQlTOT 06107 PRETA

1 JETTA 170 CV COMPLETO + RLL 07/08 PRATA 33 GOL 1.0 16V PLUS 4 BASICO 00/01 CINZA B1 CELTA 4 TEALlTDT 06/07 PRETA

2 CROSSFOX FLEX COMPLETO + RlL 06107 PRATA 34 GOL 1.0 16V 4
.

BASICO 00/00 VERMELHA 8' CELTA 2 BASICO 01101 BRANCA

.3 f:ox 1.0 FLEX LTDT 07/07 AZUL 3. GOlSPECIAl 2 BASICO 03/03 BRANCA 83 ASTRA 4
COMPLETO'" RLl

06107 PRATA

5 Fax 1,6 PlUS FLEX AC OH TE LTOT 06/\l7 VERMELHA 36 GOl SPECIAl 2 BASICO OO/\lO BRANCA .. ASTRA SEOAN 2.0 FlEX 4 06/06 PRATA

6 FOX 1,6 PlU$ FLEX AC OH TE LTOT 06107 VERMELHA 37 GOll,Q16V 4, LTOT 98/99 BRANCA :: - :�������i�M SEDAN
2 COMPLETO + RLl 01/02 VERMELHA

1 FOX 1.6 PLUS FLEX COMPLETO 06107 VERMELHA 38 GOL 1.0 16V 2 COMPLETO 97198 VERMELHA 4 COMPLETO + RLl 01/01 PRATA

8 FOX 1.0CITY FtEX AO LTOT 04104 PRETA 3' GCSl1.0MI 2 BASICQ 97198 �RANCA 81 ASTRA HArCH Gl 1.8 2 COMPLETO + R4l 01/01 PRATA

S GOLF 1.6 FLASH FlEX .
COMPLETO +RLL+COURO 05:00 PRATA 40 GOL 1.08VMI 2 AC OH lTOT' 97/97 VERDE 88 VECTRAGlS <1 COMPLETO + RLl 99/00 CINZA

10 GOLF 1.6 COMPlETO + RlL 03103 PRATA .41 G0l1.0MI 2 DT 971'97 VERDE 89 CORSA 1.6 seOAN CLASSIC UFE 4 VE TEAQ DrALCO 05/05 PRATA

11 GOI.F 2.0 - AUTOMAT COMPLETO + AUT. + COURO 02103 PRETA 42 GOll.0MI 2 BA.Sl.CO .97/97 VERMELHA. 9D CORSA 1.0 SEOAN CLASSIC SP1RIT 4 AC AO DTALCOOL 04/05 BRANCA

12 GOLF2.0 COMPLETO + AIR BAG + RlL 01:02 VERMELHA 43 GOL 1.6CL 2 97197 BRANCA 91 CORSA 1.0 SEOAN MAXX 4 ACTE+COURO 04105 PRETA

13 GOlF GNV COMPLETO + RLL 01102 VERMELHA 44 GOl1.ÔI 2 DTRlL-n 96/96 BRANCO 92 CORSA 1.0 SEDAN JOY 4 OT 04/05 CINZA

14 GOLF 1..6 COMPLETO 01/02 PRATA 45 GOL 1.GCU 2 AQRLL 95/96 BEGE 93 CORSA 1.0 SEDAN Cl�SSIC 4 AQOT 04104 BEGE

" GOlF 1.6 COMPLETO + RlL oolOl CINZA 46 GOLCLll.8 BASICO 95/95 VERMELHA '4 CORSA 1.0 SEDAN modo Novo 4 OH VE TEALAO OT 02103 AZUL

,. GOl 1.6 PO'oNER FlEX COMPLETO 07107 PRETA 41 GOL CU 1.6 RLL 95195 VERMELHA 95 CORSA 1.0 SEDAN MllENIUM 4 AaOT 02/02 BRANCA

17 GOL 1.6 POWER FLEX CQh.{PLETO 06106 BRANCA .. SAVEIRO 1.6 OHAL 01/01 CINZA •• CORSA 1.0 SEOAN moei. Novo 4 AaCT 02102 BRANCA

18 Gal 1.6 POWER FlEX OH LTOT 04105 CINZA .'"' PARATI TRACK & FIELO 1.8 COMPLETA + RLL 07/07 PRATA '7 CORSA 1.0 SEOAN SUPER 4 AODTRlL 00101 AZUL

19 GOL 1.6 POWER OH TE LT DT 03/03 CINZA 50 PARATI 1,0 16V VEAQlTOT (99/00 BRANCA .8 CORSA 1.0 SEOAN WINO 4 AQOTRll 99/\lO BRANCO

20 GOL 1.0 CITY FLEX GNV TE ALLT OT 07f07 BRANCA 51 PARATI 1,016V LTOT 99[00 CINZA 89 CORSAHATCH 4 AO lT DT 02103 PRATA

21 GOL 1.0 CITY FlEX AQlTOTFN 07/07 PRETA 52 PAAATI1.6 CU AQlTDT 96196 VERDE 100 CORSA 1,0 WIND 4 lTOT'PE 99/00 ' BRANCA

22 GOL 1,0 CITY FLEX AOlTDT 07/07 CINZA 53 POLO HATCH1.6 COMPLETO 04/\l5 BEGE 101 CORSA 1,0 WINO 4 VETEALlTOT 99i99 PRATA

23 GOL 1.0 CITY FlEX AQlTOT 06/07 CINZA 54 palO HATCH 1.6 COMPLETO .. RlL 02103 AZUL 102 CORSA 1,0 WINO 2 AQOT 9§195 BRANCA

24 ggt �:� g:� �t�� TEALLTDT 06/06 PRATA 55 POLO SEOAN 1.6 COMPLETO + 'RLl 07(08
. PRETA 103 PJCK UP CORSA 1.6 2 TE AL lMOOf01 PRATA

25 AC AOLTDT 05106 BRANCA .. pOlo SEDAN 1.6 COMPLETA + Rll4PN 04I\J4 PRETA

ze GOL 1,0 CITY FLEX ACDHLTDTAQ 06/06 BRANCA S7 POlO CLAS, 1,8 MI COMPl .. AS -t ABS .. TETO 99100 PRATA RENAUlT

27 GOL 1.0 CITY FLEX OHAQlTDT 06106 BRANCA sa palO CLAS. 1.6 COMPLETO 99/99 VERDE 1114 SCENIC RXE 1.6 16Y 4 gg��tgg : :tt ABG CUPlO 8cifg� CINZA

2. GOll,O CiTY FlEX· DHAQ 05/06 PRETA 59 SATANA2.0 COMPLETO + RLl 00100 PRATA 105 SCENIC RXE 2,0 4 CINZA

29 GOL1.0 CITY FLEX AO·LTOT 051\J6 PRETA' 60 KOMBl 1.4 FLEX 06/06 BRANCA' 106 CUO SEOAN EXP
-

4 COMPLETO 03/04 PRATA

3. GOl·l.0 CITY AC OH LT DT 041\)4 CINZA ., KOMBI BASICO 031\J4 BRANCA 107 Cl:10 SEOAN 1.-0AUT. , COMPLETO + RlL (-) OH 031\J4 BRANCO

31 GOL1.Q SERIE OURO COMPLETO 01/01 PRATA .2 KOMBI BASICO 99/99 BRANCA 108 CUO SEOAN RT1.0 4 COMPLETO 01102 PRATA

•

FORO OUTRAS MARCAS
MOTOS U4>U4 ALue

63 FIESTA 1.0 4 TEALDO LTOT 05106 PRATA 72 CITROEN C4 PALLAS 2 O GLA 4 07108 PRATA 109 CG'50 TITAN 0_ PRETA

64 FIESTA 1.0 4 LTOTAOCD4PN 04/05 PRATA 73 PEOGEOT 206 SW 1,4 FlEX 2 COMPLETO 06/07 PRETA 110 CG 125 FAN 07/07 PRETA

ss FIESTA 1.0 4 OH VETe lT DT 04/05 PRETA 74 PEOGEOT 206 SOLEIL 4 COMPLETO (SEGUROl 02I\J3 CINZA 111 CG125 FAN -m,/06 PRETA

•• FIESTA 2 &6191 BRANCA
FIAT

112 CG 150 TITAN 07i08 AMARELA

67 FrESTA SEOAN F 4 AOOT 05/06 CINZA 113 SUZUKI125 NA 061\)6 AZUL

.6 ECO sPaRT XLT 2.0 16V 4 COMP[ETO + RlL + 2 PN ô3104 AZUL 75 STRADA lA FIRE FLEX 2 ACAQlM 07/07 PRETA 114 SUNDAWWEa 100 01102 AZUL

•• FOCUS GHIA2.0AUT 4 COMPLETO + TETO 04/04 PRETA 76 PALIO FIRE i.o FLEX 4 AO LT OT 06/07
-

PRATA 115 XLR125 ES 04/05 PRETA

+ ABS + AIR BAG .. COURO 77 PALIO 1.0ED 4 • LT 98/98 BRANCA 116 XTZ 125K

70 FOCUS 1.6 l COMPLETO 04iQS AZUL 78 UNO MilLE FIRE FlEX 2· VETEALlTOT 06/07 AZUL

71 KA VETELTOT 99/00 PRETA 7. UNO MILLE FIRE FLEX • ACÃQlTOT 05106 BRANCA

www.autOelite.com.br

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança .

STRADA HATCH 1.0 4P 04/05
PRETO LT DT

28.900,
FIESTA HATCIi 1.0 4P - 04/05
PRATA LTDT
.......

"24.900,
SCENIC 1.601/02 PRETO
COMPLETO· AlR BAG
--

�8.900,
PARATI TRACK E FILO 07/07
PRATA COMPLETA
--

R35.7QO�
GOLF01/02
VERMELHO COMPLETO
....�

�9.900,

Grup9 Auto Elite 40 ano.s de credibilidade . .. - 47 3274 6000'

Financiamento sujeito à aprovação de cadasfro. Preço promocional para negociação sem troca e sem direito a promoção de

TV (Carro Usado TV Nova). A validade da promoção até 31/01/2009.

.Veja· rtlgulamento no síte www:oeorreiodôpolo.c.o�.br
Av. Preíelto Wal�emar Grubba, 1400 Baependi Jaraguá' do Sul - se

............... _ ...
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