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Produção sofre
reflexo do chuva·
Santo Catarina registrou 'redução no

crescimento do produção industrial em

0,7% no último trimestre de 2008. Resul-
.

todo negativo do Estado foi uma exceção
Q pesquisa divulgado pelo IBGE.
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Bylaardt recebe
pedidos do.Clie
Conselho de líderes Comunitários de .:
Gvaramirim se aproximo do poder pú
blico para encaminhar prierldndesdos
moradores. �

.
.
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Através de um estudo, americanos

descobriram'que mulheres com õs ba
timentos cardíacos mais' acelerados
têm probabilidade maior de sofrer

.' ataque cardíaço do que os mulheres
com batimentos mais baixos. A pes
quiso da companhió farmacêutica As

. traZeneca foi realizado com base no'
. registro de 129.mil mulheres que pas
saram pelo menopausa e não tinham
histórico de problemas cardíacos.
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Juliana Paes na
vida e trabalho

Música invade o

Parque Malwee'
Astros do Femusc fazem apresentação
especial num dos cartões-postais do cidade.
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Visite o apartamento decorado

�ESTRUTURA
9922-7480 - Plantão
www.grupoestrutúra.com.br

Atriz do Globo relembro dos obstáculos que
precisou enfrentar poro alcançar o sucesso.
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Filhos de agricultores vão
.

- ,

receber formação técnica
Avançam negociações entre diretoria do Colégio Agrícola de Araquari e Prefeitura de Jaraguó.
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ALBINOS
Allho dos
filhos da luo
Página 10

LEGISLAIIVO
.

'No recomeço,
muito trabalho
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.

FAMEG

(47) 3373-2000
www.fameg.edu.br
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OPINIÃO------------'----------
EDITORIAL'

Braços cruzados
Eepresentantes de setores produtivos rei-,

vindicam para equipe econômica do governo
federal mais agilidade. na definição dos pacotes

ss,
de estímulo à e

.

a e tambéw. cobramme-
àS de ia éCliró.

CHARGE

A NOVIDADE É QUE O
RONALDO VAI ESTREAR
NO CURÍNTIAS SÓ

DEPOIS DO CARNAVAU!

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

, Planejamento' ' .

estratégico -

O planejamento estratégico na visão de alguns
autores corresponde a um aparelho de gerencia-

.

menta com o propósito de tornar a execução de
uma obra mais estruturada no seu desempenho. _

Ressaltar uma política pública requer um estudo .

detalhado de segmentos que sustentem o propósi
to de sempre buscar o ideal local, através das eta

pas constitutivas como planejamento, formulação,
implementação e avaliação das políticas públicas,
ou seja, eficácia, eficiência e efetividade. Devem

. ser oriundas de informações que apresentem pos
sibilidades . e probabilidades de execução de um

determinado 'projeto, em convergência as neces- -

sidades da comunidade. 'Por exemplo: dar inicia
tiva a elaboração de projetos com a finalidade de
examinar antecipadamente, através da éxecução
de um trabalho conjeturado, vinculando-se assim, .

critérios reais e concretos, na maneira de atuar; ter
como finalidade a capacidade de desempenho, re-.
alização de produzir (projetos) em uma escala fa
vorável, bem como,' a de criar um parâmetro igua
litário no que rege o gasto em prol do benefício,
condicionando-se as necessidades; e em prol de
transformações que avaliem e opinem a respeito
de sua abrangência no embate das transformações
sociais no seu cotidiano, como foco político:

A formulação de uma políticapública se organiza
pelo processo de planejamento estratégico, (como as

sessoria especializada e planejamentos de projetos),
iniciando-se pela administração municipal através

, de uma necessidade reéíproca dispondo de uma cer
ta ordem das suas diversas partes. Do mesmo modo
de outras organizações e associações no município.

Portanto. cada implementação de projeto deve
ser orientado pelos precursores, com responsabili

.
dade competência e interesse, diminuindo o grau
de complexidade das diferentes maneiras de atu

ação, tornando mais fácil o cerceamento- das res

ponsabilidades.

EDUARDO RAMSAUER, MESTRE EM GESTÃO DE POlÍTICAS PÚBLICAS·

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

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

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

' telefone (' não serão publicados).

FEMUSC: Importância para a atividade econômica

MÁRCIO SILVEIRA,
PRESIDENTE DO

.

JAR/Ú�uÂ DO SUL
CON'IIENTION &

. V!SITORS BIJREAIJ

guntar: como medir a atividade econômica
do turismo?Em Jaraguá do Sul, por exem
plo, vemos pessoas (turistas de negócios]
que diariamente visitam nossas empresas
adquirindo, durante sua estadià refeições,

.

meios de hospedagem, combustível para o

carro entre outros. O FEMUSC é uma ati-
aPill - Produto InternoBruto da ativida- vidade cultural, Do ponto de vista do turis

de turística representa no mundo a impor- mo é um atrativo turístico complexo. Atraí
tância de US$ 6,175 trilhões, representan- . as pessoas que apreciam a música erudita,
do 10,4% do Pill global. No Pill brasileiro, .

'são as que assistem as apresentações. Os
segundo o BancoMundial, o turismo repre- alunos que buscam aprimoramento, co

'senta 8,8%. A Associação Mundial do Tu- nhectinento e experiência. Os professores
rismo define o turismo como "as atividades visam ampliarsuas experiências, oportuni
de pessoas que viajam e permanecem fora dades de reconhecerem novos talentos e a

do seu ambiente habitual, por não mais de troca de experiência com outros.
um ano consecutivo, pormotivos de lazer, O FEMuSC além de cumprir seu papel,
negócios e outros",

'

cultural, gera uma atividade econômica de
A partir desta definição pode-se per- grande relevância ao município, E� 2009,

1'":119· 2008.

nos primeiros dias, os hotéis do entorno do
. centro tem registrado ocupação superior a
70%. Antes doFEMUSC a ocupação tendia
a zero. Hoje é necessário contratar pessoas
e ainda reforçar as horas extras.

.

Quase todo o investimento feito para
realizar o festival ficará na economia da
região. Sempre que possível, para realiza
rem ·diversos serviços e produtos utilizados
no festival, foram contratados empresas
locais. Os turistas ainda consomem outros

.

produtos e serviços nas lojas, nos bares e

restaurantes ampliando assim o movimen
to econômico e a necessidade de pessoas.

O FEMUSC é umclaro exemplo de que
se pode criar atrativos turísticos viáveis,
m"àis do que isso, pode-se gerar emprego,
renda e promover uma das mais belas ma
nifestações culturais do ser humano.
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-----------.---POLíTlCA

FALA Aí!

" Essa eu nõo

respondo nem

amarrada. "
DllMA ROUSSEFF, MINISTRA DA CÁSA
CIVIl; quando indagada se desejava ser a

executora do PAC depois de 2010.

" Ninguém vai
me intimidar.'"

, PAULO PAIM (PT-RS), SENAPOR,
autor de projeto que garante

reajuste igual para todos os aposentados
e que o governo quer rejeitar.

" A tramitaçõo
. de MPsf
inaceitável."

JOSÉ SARNEY (PMDB-MA), ,

P-RESIDENTE DO SENADO,
defensor de mudanças no rito

dos Medidos Provisórios
do governo.

Hora de agir
No segundo-feiro, 9, o Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul re

.

tomo suas atividades em plenário e, ainda, no grande auditório do

Unerj. Acredito-se, neste momento, com um discurso único, voltado
poro o agonio em que vivem milhares de pessoas desde o último

, semana de novembro, todos moradoras de bairros duramente atin
gidos pelo chuva à época. E que não tem dado tréguas desde então.
Mas� espero-se, com um discurso produtivo, de questionamentos
sérios, éom conteúdo, sobre o que está sendo feito. Até porque, até

agora o que se ouviu foram manifestações trôpegos, no maioria
'

. inconfiáveis, invertendo papéis. fazendo parecer que o r,esponsa
bllidode por tudo cabe só às vítimas e não aos que foram omissos
no prevenção do catástrofe. Estes também devem ser chamados,
em regime de urgência urgentíssimo. Devem explicações como ex

agentes públicos. Se não pelo desastre físico, no mínimo por mais
de uma dúzia de mortes.

APOSENTADORIAS 1
Está em debate o chamado fator previ
denciário, que reduz o ganho já no ato
do aposentadoria em cerco de 40%.
Até o final do mês o Câmara dos Depu
tados deve ter um posicionamento se

.bre o projeto do senador gaúcho Paulo
Paim (P'O. O mecanismo foi criado em

1999, poro desestimular aposenta
dorias precoces, como os dos ex-pre
sidentes fernondo Henrique Cardoso
(PSDB) e do atual lula do Silvo (P'O.

,APOSENTADORIAS 2-
Conquistados antes mesmo de sonha
rem com o presidência do República,
por alegados p�rseguições políticos
movidos por governos dos regimes'
militares. Cardoso, nascido em ber
ço esplêndido, recebeu asilo político

, no fronço onde pôde se especializar
no melhor uriiversidode do país e

onde ainda hoje leciono. Lula, um

descomisodo de 60ronhuns, que hoje
comando o país.

.

TURISMO X AULAS
Deputado ,federal cotarinense Edinho Bez

(PMDB) vai propor projeto de lei esticando.
os férias escolares até o Carnaval. Argu
mento que o inflexibilidade atual do ca

lendário escolar tromba com ,o turismo no

alto temporada, causando prejuízos poro o

segmento. Cabe razão 00 deputado. Porém,
o parlamentar não tem propostos quanto à

recuperação do ano letivo� que no Brasil já
é mais curto que coice de porco. Em prejuí
zo direto 00 bom aprendizado.

o CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2009 �

URGENTE 1
��iste possibilidade de se contratormédico� pelo regim� emer

tial, respaldado exatamente pelo decreto de emergência em

vIgor, solvo melhor juízo também 'se pode use-le poro contratar
mão de. obro braçal. E isso, tomando como, exemplo Joraguá do
Sul, é mais que urgente. A continuar nesse ritmo, chegaremos o

um estado de coas, cem centenas de quilômetros de tubulação
obsoleto e entupido alagando tudo com 'qualquer chuvo_

URGENTE 2
Há ceses em que os chuvas do noite de terço-feiro passado provo"
coram prejuízos totais pelaterceiro vez. Como ninguém pesselse- '

guro cóntra tais intempéries, perguntar não 'ofende: 1- quem pàgo
pelo qúe está sendo destruído do po-trimônio dos pessoas? 2- Ao
município, que recolhe os impostos poro devolvê-los em serviços e,
obras, não cabe imputar nenhuma fesponsobilid�de legalJ

.

MEIO A'MEio
,
Prefeito 'Cecílio Konell (DEM) redirecionou em porte o que-vinho

. sendo feito no recuperação dos estragos causados pelos chuvas-.
entender que não se pode concentrortudo só nos obras emer
ntiais; já que outros serviços em áreas não atingidos, por exem
o, precisam ter continuid.ode .

IMPORTANTE 1
'Cerco de 120 universitários devidamente identificodos com cro

Chás.e coletes amarelos já estão pesquisando oito bairros d'e Jo
roguá. Poro ouvir o população sobre necessidades, sugestões e

v'críticas. Papel que muitos vereadores de muitos legislatur,O�
,:�gão assumiram por razões conhecidos: eram amigos dos pre
"leitos, foram omissos ou,' até, acomodados no oposição. Tip
:i4q�onto pior, melhor. 0

'IMPORTANTE' 2
O que se espero é q,ue os atuais mostrem 00 men()s interesse so

bre o resultado. do pesquiso. Segurança público, o que inclui os
Jocois de moradio e não apenas policiamento ostensivo, governo
do municípió, empresas e instituições prestadoras de serviços são,
alguns dos ítens incluídos no questionáfio. Os dados vão servi

+.,poro futuras ações e projetos de jnteresse col·etivo. Se algué
"interessar, claro.,:

.

,PILATOS
_

tom apoio da maioria na Câmara, o prefeito de Florianópolis, Da
rio Berger (PSDB), quer securitizar dívidas de cidadãos e empresas
com o I,PTU e ISS. pu seja, leiloar o oobrança dos valores com ban- .

coso Só não o fez ainda porque o vereador João Amin (PP), filho dQ
,ex-governador ESperidião Amin (PP)/l1loveu ação na Justiça. E qu{
!li�guém se iludo. Tem uma pe de prefeitos por aí querendcf

a mesmo coisa •

Tem o a�inaturo do prefeito Paulo' Eccel (pn a gratuidade no

transporte coletivo para universitários de Brusque. A novidade: o
benefício será concedido também àqueles que estudam nos duas
maiores instituições de ensino. superior do município, o Assevim e

Unifeb. Mantendo a ajuda concedida pelo município aos que estu
dam em universidades de outras cidades; Em Jaraguá a expectati
va é o vigência do desconto de 5q% .!la passa,gem poro estudantes

,

np transpórte urbano, jQ onunciaUo."(i
;, .».

,

politica@ocorreiodopovo.com.br
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PREVISÃO· VisJta para tratar de projetos·
'para reconstrução da. cidade"·.

POLíTICA�·-��---,---��--

Projeto da reforma
é' votado na quinta
Comissões devem exararar pareceres hoje
GUARAMIRIM

Termina hoje o prazo' para
as comissões permanentes da
Câmara exararem os pareceres
sobre o projeto que díspõe sobre
a organização administrativa do
município. Mas, se algum verea

dor solicitar, o prazo poderá ser

estendido até a próxima segun�
da-feira, informou ontem o presi- .

dente Marcos Mannes (PSDB).
. ,Mesmo com a minoria na

Casa, o prefeito Nilson Bylaardt
(PIV.1DB) não deve ter dificulda
des para tero texto aprovado. Por
se tratar de lei complementar, são
necessários votos de seis verea

dores.
-

Mannes,
_

da. oposição, já
se manifestou.favorável ao texto,
por isso o incluíra na pauta antes
do prazo-limite. -

Segundo ele, a votação da re
formaadministrativa, que fOIpro
tocolada no dia 26 de janeiro, em
regime de Urgência, deve ocorrer
na -sessão da próxima quinta-fei-

.

ra, em turno único. O horário das
sessões mudou para as 19 horas. i

'1\ Câmara deve' ser rápidà para
-

que o Executivo possa executar
os trabalhos", resumiu o presi
dente. Mannes também disse

que .

o projeto poderá receber'
.

emendas, algumas apresentadas
,
coletivamente pelas bancadas. O
presidente da Comissão de Eco

nomía, Finanças e Fiscalização,
Gilberto Junckes .(PPS), da base
do governo, defende que a pro
posta seja aprovada como veio

-

do Executivo.

CAROLINA TOMASELLI

Governo� com

nove postas
O projeto da reforma prevê

a criação de nove secretarias,
uma a mais que no governo
anterior. A novidade é a pasta
de Desenvolvimento Social
e Habitação, antes ligada à

. Saúde. Administração e Fi

nanças são agregadas. Obras
. vira Infra-estrutura. Planeja
mento incorporou Desenvol-

- vírnento Urbano.
'

Mannes diz que Pfojeto deverá receber emendas coletivos dos bancados

Projeto institui fundo d� Habitaçã�
Outro, projeto de lei complementar enviado pelo prefeito Nilson BVla

ardt (PMDB) crio o Fundo Municipal de Habitação e institui o conselho
, gestor. O text.o altera a lei 3.518, sancionada no'on9 passaoo. que criou o

Conselho Municipal de Habitação, com atribuiçóeselQboror e fiscalizar a
implementação dos ptanos e programas da política habitacional, de acom

panhar e avalizar a gestão econômico, social e financeiro dos recursos e Ó
desempenho dos programas e projel()s� A criação do fundo, que gerendaró
os recursos, deve ser votado até dia 26.

'

JARAGUÁ DO SUL "Meu gabinete e do vereador·
A senadora Ideli Salvat- Francisco (Alves, do PT)' va-

ti (PT) e o deputado federal, mos marcar para os próximos .:

Cláudio Vignatti ('PT) devem "dias a criação de um comitê
vir a Jaraguá do Sul nas pró- para.discutir este assunto", in
ximas semanas para tratar de formou.

projetos previstos para o mu- Para o petista, a situação
nícípio, especialmente no que calamitosa que afeta a cidade
toca à reconstrução da cidade deve ser o cerne das discussões
e atendimento àos atingidos. na Câmara, que inicia na próxi
O contato foi feito ontem pelo .

ma semana o período legíslati
vereador Justino da Luz (PT), voo "Os primeiros seis meses

durante encontro do PT, em serão para buscar resolver este

Florianópolis. problema.' Afinal, muitas' pes-.
Segundo ele, as datas ain- soas foram atingidas e precisam

da serão definidas pelas asses- voltar para suas casas ou serem

sorias de. acordo com as agen- alocadas para outros locais. E,
das, mas o deputado confirma também, cobrar a devida aplí
visita ainda este mês, enquan- cação das leis ambientais 'e 'dó
to Ideli promete vir até, no plano diretor".

.

máximo; o dia 10 de março. O
I

pedido será encaminhado por FOCO NA RENOVAÇÃO
meio de ofício aos gabinetes. Para' [ustino da Luz; o en

Justino afirma que é importan- contro estadual do PT serviu
.

te ter dados concretos sobre os para unificar os vereadores do
recursos que a governo federal partido na região, em núme
dispõe para omunicípio e em ro de seis nas cinco Câmaras:

que pé está a liberação. Somente nm Massaranduba, ii
O vereador também dís- sigla .não tem representação.

se que sugeriu ao secretário' "Nosso foco é o fortalecimen

municipal de Reconstrução e to político e um trabalho de
Desenvolvimento Rural, ingo renovação na região", disse.
Robl, a criação de uma força- À exceção do vereador Mano
tarefa para não só pressionar el Burgardt, de Schroeder, os

pela- liberação de recursos, demais foram eleitos para .8.

como fiscalizar sua aplicação. primeira legislatura.

Justino do Luz quer saber em que pé está o liberação dos recursos

•
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· Acordo para IIlunos de 5 e 6 unes

· Rede municipal'
voltà às aulas

Cerca de 18 míl estudan
tes voltam às aulas na sema
na que vem em 38 escolas e

28 centros de educação in
fantil da rede municipal em
Jaraguá do SuL A principal
mudança para este ano é à
convênio entre Estado e Pre
feitura para o atendimento
às crianças de cinco a seis
anos. Em nove escolas esta

duais, as aulas serão ofereci
das a partir de um acordo. O
Estado sede a estrutura en

quanto o município disponi-
'biliza os professores.

De acordo com o secretá
fio municipal de Educação,

.. 'Silvio Celeste, o convênio
ainda 'não foi oficializado.
Mas a partir do dia 10, quan
do inicia o ano letivo para a

rede estadual, essas crianças
serão atendidas através deste .

acordo. As demais unidades
da rede municipal atendem
normalmente, a partir do dia

. 9. A medida vale para cerca

de 200 crianças. Professores
foram contratados em cará-.
ter temporário para atender

·

a demanda.
Já em relação ao défi- I

cit de vagas nos Centros de

'Educação Infantil, o secre

tário diz que uma reunião

deve acontecer no próximo
dia 9' com o promotor da

.

Vara da Infância e Juventude,
'

Gilberto Polli,' para discutir o

problema. "Uma das' idéias é

Criar um cadastro único. Se o

pai não encontra .vaga em um

Centro, procura outro bairro.
Mas também vamos ter que
ampliar salas e buscar apoio
dos empresários para atender
a demanda", diz Celeste.

AGROPECUÁRIA

Curso técnico inicia·em março
Aulas são destinadas a filhos deprodutores rurais da região
JARAGUÁ. DO SUL

Representantes do Colé
gio Agrícola de Araquari es
tiveram reunidos na manhã
de ontem (5) com a prefeita

.

de Jaraguá do Sul, Cecília
Konell, e com o secretário de

Agricultura e Reconstrução,
Ingo Paulo Robl, Eles' vie
ram erri busca de apoio para
a implantação de um curso

técnico em agropecuária que
deve iniciar em março deste
ano. O diretor geral da ins

tituição, Robert Lenoch, ex-:

plica' que o Colégio Agrícola
de Araquari está em processo
de integração ao Instituto Fe
deral Catarinense e a partir
dessa fusão, a unidade passa
rá a -atender toda a região ao
litoral norte. "Temos a inten-.
ção de oferecer nossos cur

sos fora da. sede em Araquari
para atendermos melhor a

região", enfatizou.
A .proposta apresentada à

Prefeitura é de trazer um cur-
.

so de técnico em agropecuária
gratuito com duração de três
anos para lima turma inicial
de 50 alunos. As aulas seriam
direcionadas a filhos de pro
dutores rurais, a partir de 18

anos, quê tenham concluído
o ensino fundamental, Ain
da de acordo corri o diretor,
representantes do instituto já
estiveram reunidos com a Se
cretaria de Desenvolvimento
Regional, que cederia o espaço
para a realização do curso. As

. Reuniõo d�finill que Prefeiturll deve auxilillr na alimentóçõo e trnnsperte dos professores de Araqullri

cília demonstrou interesse em

apoiar a implantação. do cur-
. so e garantiu que a Prefeitura
deve fornecer o combustível
necessário para as viagens e

também.o lanche para os pro
fessores. Além disso, ficou fir
mado que a Prefeitura deverá
cedei a cada dois meses um

ônibus para o transporte dos
alunos até a sede do colégio
em Araquari, para que ocorra

um intercâmbio maior entre
os 'alunos e a instituição ..

"llulas ria escola e em casa
De acordo com Lenoch, os autos

.ocontecem alternados. Uma semana

o aluno. posso em sale de aula e .110
semana seguinte, ele deve aplicar os
conhecimentos no propriedade rural
em que vive. Um professor visitará

o residência do aluno uma vez por
semana poro acompanhar o proces
so. Ele adianto ainda que' se os par
cerias continuarem e se o demando
for grande, novos cursos podem ser

implantados no região.
.

í

àulas aconteceriam no colégio
estadual Abdon Batista.

A dificuldade. levada à
prefeita é de conseguir trans-

porte e alimentação para os

professores que teriam que se

deslocar diariamente de Ara

quari para Jaraguá do Sul. Ce- DEBORA VOLPI

Robl: "Temos que repensar Jarâguá"
.

Secretário da Reconstrução deve conversar com Acijs para 'pedir auxílio
Repensar Jaraguá do SuL' da pelo Deínfra para 14 obras

Este é o desafio da atual ad- emergenciais que seriam exe

ministração para reconstruir o cutadas em estradas, pontes
que foi destruído pelas chuvas e locais onde houve queda
e prevenir novos desastres, de de barreiras. Já do governo
acordo com o secretário de federal, um projeto de R$ 17

Agricultura e
. Reconstrução, milhões foi encaminhado. Os

Ingo Paulo Robl, recursos seriam destinados
. O principal impasse segun- aos trabalhos de .drenagem,

do ele, está na liberação dos desassoreamento e hidrose
<J)
recursos que já foram solici- meadura ...

� tados aos governos estadual e Em � segundo momento, -

,i federal. Na esfera do Estado, o segundo Robl, serão necessá
,� que se espera é uma verba de rios ainda investimentos em

Impasse é II liberação do dinheiro cerca de R$ 9 milhões libera- obras preventivas, como muros

de contenção. "No total, Jara
guá do Sul precisa dê cerca de
R$ 30 milhões para a reconstr:u
ção", estima o secretário.

Robl diz ainda que a Prefei
tura deve buscar auxílio

.

dos

.empresérios. "Na semana que
vem, vou conversar com em

presários da Acijs para ver no

que eles podem ajudar, Temos
que repensar Jaraguá e isso
não envolve somente poder
público. Envolve indústrias,
Acíjs, Pró-Jaraguá e a comuni
dade", afirma.

..-r
..
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Bylaordt se reúne com líderes do Clic
Construção de casas populares .emelhoria de transporte são reivindicações

.
.

. .

GUARAMIRIM que investir na cidade", garan-
O prefeito'Nilson Bylaar- te. Bylaardt cobrou da viação a

dt reafirmou a realização .das construção do terminal rodo
propostas 'feitas durante a,' viário, ônibus para deficientes
campanha eleitoral. Em reu- físicos e a remodelação de 30 .

nião com os representantes pontos. O passe escol_ar passa
das associações de moradores rá para carteira escolar e, neste
e do Clíc (Conselho de Líderes ano, deve beneficiar também
Comunitários de Guarami- os alunos do ensino médio.
rim), na noite de quarta-feira "Moeda 2 não existirá mais",
(4), Bylaardt apresentou a sua comenta o prefeito; referindo
equipe e discursou sobre os se ao comércio de vales e tam

projetos em andamento, entre bém de passes entre alunos.
eles .a construção de casas po- O presidente do Clic, Char
pulares (que devem chegar.ales Longhi, retomou o assun-

500 unidades durante o man- to do Programa Bota Fora nos

dato) e "uma revolução na ,Bairws, solicitando o trans

área escolar".
.

porte da Prefeitura para fazer

Segundo o prefeito, haverá a coleta, do material reutíli-
'programa para bolsa de estu- zável. -"Cerca de 9Q% do lixo
do emudanças no 'transporte caseiro pode ser reciclado,
escolar. "O contrato da Caria- mas precisamos' _

centralizar
rinho foi renovado por mais a coleta", esclarece Longhi.
cinco 'anos, então eles vão ter Cada associação deve mobi-

lizar o programa no seu bair
ro e o' transporte seguirá um

cronograma constante. "Esta
mos atirando no pé todo dia",
exemplifica Bylaardtrsobre a

ímportâncía de' reciclar. O ba

lanço da Prefeitura 'mostra que
'

são gastos quase R$ 2 inilhões
por ano pàra destinar correta
mente o lixo doméstico.

Bylaartd e Longhi lembra
'Iam do valor das associações,
"Se resolvermos as questões
individuais, não vamos reali
zar nada em quatro anos, mas

para o coletivo temos muito
trabalho afazer", garante o

prefeito. "Muitas coisas pode
mos fazer sozinhos, mas exis
tem outras que dependemos

,

da administração municipal",
rebateu Longhí.

'

.

CUc e administração se reuniram par.a discutir ,prioridades dos moradoresLUCIANA DE AGUIAR

Escolas fecham por falta de demanda
�efeitura fornece transporte e diz que unidades devem atender comunidade

Prio'ridade sõo OS problemas
\';';- t·. ,'�

ç. .

.

ocasionado's pelas chuvas·
"Guaramirim é a cidade mais, decorrentes, das chuvas, são os A Escola Emílio Manke [ú-

bem localizada do continente principais empecilhos apon-
.

nior, no Bairro Tibagi, e a Escola
americano". A afirmação do pre- tados por Bylaardt. O número Novo Tibagi, na Putanga, fecha
feito Nilson Bylaardt se referia de famílias desabrigadas deve' Iam as portas no início deste ano. '

à proximidade da cidade com' chegar a100, segundo o prefei- O motivo foi o baixo número de

portos e aeroportos, e abriu a to. 'Acompanhamos o fluxo da
.

matrículas, nove somando as

série de discursos sobre os pró-
.

água para ver onde começa o . duas unidades. O secretário de
ximos projetos. A expectativa da abacaxi", disse. Educação, Antonio Pacher Filho,
administração é receber' investi- Ele reforça que todas as ca- conhecido como professor Toni�

,

mentos privados, construir pólo . sas que oferecem perigo à po- nho, explica que os alunos foram.
industrial às margens da BR-280 pulaçâo serão demolidas E1 pede transferidos para o Colégio. São
e no Bairro Caixa D/Águà, além ajuda da comunidade pará de- Pedro, no Guaramiranga, e São
de remodelar o Centro. nunciar obras irregulares. "Es- José, no Rio Branco. '� Prefei-

Pa;ra os próximos seis me- tou concentrando as licitações tura fornece todo o translado de !

ses, entretanto, ii prioridade é num mesmo setor, vamos brigar crianças", comunica, Ele afirma
reestabilizar a cidade. A falta porcada R$ 0,10, vamos brigar que a estrutura das escolas deve
de energia e os costumeiros pelo dinheiro de Cuaramírím", atender a comunidade.
deslizamentos e alagamentos, garante.

'

Hádois anos, cerca de 45 alu-
nos da Escola Roberto José [un
ckes, no Bairro ilha dá Figueira,

. foram transferidos para a Germa- '

no Lafin, por causa da proximi
dade com a pedreira RioBranco.
Na época, o acordo entre empre
sa e Prefeitura determinou que a

pedreira construiria outra' uni
.dadee se apropriaria do terreno
da Roberto [unckes. A estrutura

da escola está pronta, mas a Se
cretaria de Educação informa

que não há interesse de retornar
as atividades escolares e que o

prédio deve ser usado para outra

Alagamentos d�lfem atrasar próximos investimentos em Guaramirim funcionalidade. Toninho diz que alunos ,foram transferidos poro outr,as instituições
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SISTEMA VIÁRIO

Ponte está parada há quatro meses
Obra entre Rio Cerro e Rio da Luz depende da remoção de dois postes
JARAGUÁ DO SUL na construção de outra ponte

Iniciada em abril do ano numa área diferente. "Precisa

passado, a construção da pon- mos visitar o local para poder
te que liga o Rio Cerro ao Rio mos definir a situação.Aínda
da Luz está parada há cerca de não sabemos se a ponte pode
quatro meses. A estrutura, que ficar no mesmo lugar", co-

tem custo estimado de R$ 530 mentou.
,

mil e deveria fazer a 'passa- O ex-secretário de Urbanis
gem entre os bairros pela Rua mo, Alberto Marcatto, garante
Linda Kreutsfeldt, era para ter que não houve erro no proje
sido concluída em' outubro do to e que o deslocamento dos
ano passado .. No entanto, um .postes já estava previsto. Já o

impasse na construção mostra diretor da Celesc, Luiz Melro,
que a retomada das .obras pode afirma que a Prefeitura fez o

demorar a acontecer. projeto sem consultar a Celesc
No alvo do problema es- e que a obra foi embargada

tão dois postes, que precisam pelo órgão em setembro.

ser deslocados para obedecer Enquanto a indefinição pros
a distância prevista para, a segue, o montador de móveis

ponte. Segundo o secretário.' Bernardo de Souza, 30 anos,

de Planejamento, Aristides que mora nas proximidades
Panstein, a rede de alta tensão da obra, lamenta a paralisação.
deveria ficar distante'cerca de, "Essa ponte ia facilitar muito a

sete metros de altura da pista vida da gente. Pena que está pa- .

de rolamento, mas está em toro rada", comentou. Bernardo dis-
no de cinco metros. se que, com a enxurrada, mui- JARAGUÁ DÓ SUL

A grande dificuldade está' tos materiais utilizados para O marido -da Prefeita Cecília

no custo da remoção. Panstein construir a ponte, como ferro, Konell, Ivo Konell, disse ontem

disse que a alteração custaria caíram no rio. Os moradores ' que acredita nç acordo entre a

cerca de R$ 200 mil, valor que também convivem com os en- administração municipal e a

considera "muito alto". O se- tulhas deixados às margens. Salvita (Sociedade Assistencial
cretário comentou que esse

__
--�------

-ao Lavrador do Vale do Itapocu)
recurso poderia ser aplicado 'DAIANE ZANGHELlNI para encerrar a polêmica sobre o

Parque de Eventos, abandonado
há mais de um ano. Ontem, ele
reuniu-se com representantes
da Salvita 'e do Sindicato Rural

pará debater sobre a retomada do
imóvel.

Umnovoencontro deveacon
tecer na segunda-feira. Konell

% Funcionários da Prefeitura. cOlJeçarom ontem,l�iJetiroda do fIl,ato'
,

das ciclovias. A situação" criticado por .pedestres e�fclistos, foi mostro
�a no' edição de

..
ontem de O Corr�.io ..

do rovo. O trllbalho iniciou nos

proximidades do Posto Morcollo. No foto, funcionários limpam o trecbo'
próximo 00 Posto de Saúde do Reinoldo Ro.�.

,

Em dez meses, somente os pilares e o cabeceiro do ponte foram concluídos. Obro foi embargado em setembro

Definição fico para a próxima semana
avalia que, neste dia, a situação
deverá ser definida e o assunto,
encerrado. "Todos estão muito
interessados em resolver a situa

ção do Parque de Eventos. Assim
que o acordo for oficializado, a

Prefeitura vai assumir imediata
mente, para que ele volte a ser

palco da Schützenfest e, outras
festas", comentou.

Konell também afirmou que
o valor que será repassado à Sal
vita para o pagamento de dívidas
não vai ultrapassar R$ 1 milhão.
No ano passado, a Prefeitura ofe
receu à entidade R$ 4,6 milhões

pelo imóvel para não pagar a in

denização, estimada em aproxí
madamente R$ 19 milhões.

DÍVIDADÉR$ 3 MILHÕES
Entre as dívidas da Salvita

estão ações trabalhistas, taxas de
ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços) não
acertadas com o Estado e produ
tos não saldados junto a fornece
dores. Além disso, o advogado
responsável pelo processo tem

direito a 10% do valor recebido.
Segundo a enfídade, os débitos
somam cerca de R$ 3 milhões.

A família enlutada de

.EdeltrautBauer Gumz.
ainda consternados com seu falecimento, ocorrido no dia 25 de janeiro de 2009,

agradece a todos que enviaram flores e coroas e a acompanharam até a sua'

última morada. Agradecem a dedicação dos médicos do Hospital Santa
c

'

",
'

,

Isabel, em especial ao Di. Amauri Cadore, Dr. Roger e Dr. Marcos Vinícius,
e aos, médicos e enfermeíros(as) do corpo clínico do Hospital São José e

Hospital Iaraguá, em especial aos Drs. Beltrami, lober e Patrick, e aos

Pastores Otto Porzel Filho e Willian Bretzke e esposa.
E convidam para o culto em memória que será realizado dia

22'de Fevereiro de 2009, as 9 horas, na Paróquia Evangélica
Luterana Cristo Bom Pastor, no Bairro Rio Cerro II.

A Família lutada.
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A. lfI/III

.... SINONI-MO DE. DETERMINAÇAO _..
.

Juliana lembrado tempo em que não tinha dinheiro sequer para pagar a luz
A musa do horário nobre dá

maior emissora de televisão do

país chegou ao topo. Mas, há
dez anos, quando ainda não era

famosa, Juliana Paes sofria com a

falta de dinheiro. Hoje, protago
nista de Caminho das Índias, ela
se diz uma busínesswoman que

'

cuida com cautela de seu dinhei
ro. E garante que sempre teve um .'

espírito resignado, algo que re
forçou na recente viagem que fez
à índia - onde adquiriu hábitos
como tomar chá quente.

'

Juliana conta, que escreveu o

desabafo (abaixo) em um diário

que encontrou há poucos meses,
quando trocava a vida: de solteira

pela de casada com o empresário
Carlos'Edú.ardo Baptista. A data
da anotação; 26 de dezembro de
1999. Meses depois da lamen
tação, ela conseguiu o papel de
empregada doméstica Ritinha na,

novela Laços de Faníília emudou
totalmente o rumo de sua histó
.ria: .Com a personagem, Juliana
estourou.

A atriz diz que chorou na pri
meira vez que reviu esse diário. E
alba que Juliana ri de quase tudo;
quase o tempo inteiro. E temmo-

,

, .tivos para isso, na vida pessoal
e na conta corrente. Embora não

revele valores, ela acumulou um

patrimônio considerável, espe
cialmente por causa das campa
nhas publicitárias que estrela. Em
.outras palavras, numa virada que
nemGlóriaPerez, autora danovela

, que protagoniza, escreveria.
E sobre a Índia ela não econo

miza impressões. Diz que ficou
, maravilhada com a cultura. "Eles
Vivem em óutra época.É como se

você voltasse no tempo. É assim:
ao mesmo tempo que você vê uma
loja informatizada, encontra do
lado um cara fazendo a barba em
baixo de uma árvore. Por causa do
vestuário, parece que eles estão na
década de 80. As mulheres usam

muita cor, mesmo estando de pés
sujos. Ficam descalças, mas com

saias cheias de brocados e brilhos.
Isso é a poesia da Índia".

"
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Professoro Rito Costanzi toco ná
abertura do Encontro de Harpistas

Eventos
paralelos

Além de. proporcionar
musica para o' público e

aprendizado aos instrumen
tístas, o Fernusc de 2009 ain
da está servindo ao fortale
cimento da arte em questão.
São vários eventos paralelos
que visam à troca de infor
mações de temas como o en

sino dela nas escolas do país.
Para discutir isso, ontem, por
exemplo, começou o Sírnpó
sio de Educação Musical. A
idéia é reúnir profissionais e

professores e tratar da regu
lamentação da lei que obriga
a inclusão da disciplina nas

grades curriéulares do Ensi
no Fundamental nos próxi- .

mos três anos.

Outra programação pa
ralela são os' encontros de
oboístas e' fagotistas e de

harpistas. Os dois eventos

começam amanhã e seguem
, até segunda-feira. Na abertu
ra de ambos, às 16h, na Scar,
haverá concertos com direi

-

to a obras de Claude Debus-

sy, Ravel e Mozart.

FEMUSC

o CORREIO DO POVO HSEXTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2009 �

PÔR DO SOL MUS.ICAL
HandaSiníônica faz a trilha do anoitecer no Parque Malwee
iJARAGUÁ DO SUL

• 18h - Mú§icQ na Igreja,·
-

Póleo: pegliénô Teatto �côr
Progranlb: J{!honnes Brahms, Sexteto<
nO 1 poro cordas em si 6eniql maior

.
g

Grupo liderado pelo alemão Dietmar Wiedmann,promete divertir o platéia, hoje� no Parqu� Malwee

KElLY ERDMANN

Femusc começa a dar adeus
Penúltima noite do festival tem concerto 'de gala às 21h

Wiedmann elogio Festival

A chegada do final de se

mana vem junto com-o encer

ramento da quarta edição do
Festival de Músíca de Santa
Catarina. E, para começar a

programação que dá adeus
aos quase 600. instrumentis
tas que estão na cidade desde
o dia 25 de janeiro, o Femusc
programa para esta noite um

concerto de gala.
-

Às 21h, o Grande Teatro
da Scar vai ressoar obras.

que prometem .
emocionar.

'" Logo na. abertura, os músi
� cos tocam "Fantasy for' the

� commorn man", de Aaron
,� Coplan� Considerado por
inuitos o'mais renomado

compositor erudito dos Es
tados Unidos, ele faz tanto
SUCBSSO que chegou até a ga
nhar o Prêmio Pulitzer com

"Primavera dos Apalaches".

MÚSICA ARGENTINA
Logo depois dele, a pla

téia lembra de outro ícone,
mas este da musica argenti
na. De. Astor Piazzolla, pai
das partituras da inconfun

.

dível ''Adiós Nonino", os

femusquianos tocam "Tan
go Suíte". E, para encerrar
a apresentação, ainda té:tn
"Divertimento para marím
ba e cordas", do brasileiro
Radamés Cnatalli.

Muito comum na Alema
nha, país de origem do maestro' .

DietinarWiedinahn, as apresen-
tações de orquestras e bandas
sinfônicas ao aí livre costumam
reunir milhares de expectado
res. Inspirado nesse cenário, o
Femusc resolveu transportar.
cerca de õü-ínstrumentistas ao

_ Parque Malwee, hoje, às 18h.
A idéia é aproveitar o cli

ma de sexta-feira para- divertir
a platéía.. Segundo o regente,
o concerto tem um programa
.essencialmente alegre, a exem-.

plo do que costumam ser essas

formações. Lembrando das en

chentes responsáveis por abalar
a região no final do ano passado,
Wiedmann escolheu algumas
obras com o intuito de animar a .

cidade. '1\ vida continua, como
mostra Frank Ticheli em Cajan

.

folk songs II", explica. Nela, opri
meiro movinIento é triste, mas,
em compensação, no segundo a fantasiado de morcego, acabou
felicidade volta a tomar conta de dormindo na praça da cidade,
quem ouve a composição. próxima de Viena. 'Motivo de ri-

Alémde tocar Ticheli, a ban- . sadas, ele resolveu se vingar de
da ainda leva ao palco um pou- Eisenstein, que havia o deixado .

.
co de Johann Strauss Júnior. Re- . amanhecer sozinho no local.
conhecido pela larga produção Ao final, depois do troco e dos
de valsas, o austríaco também é pedidos de desculpa, a dupla
o pai de "Die Fledermaus'', uma chegou a um consenso: o pro-'
opereta cômica que conta a his- blema todo foi ocasionado pelo

. tória de dois amigos. Em um excesso de champanhe.
baile de máscaras, ambos te

. riam bebido demais e Dr. Falke,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II!] o CORREIO DO POVOI
SEXTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2009

CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCR1TllR

"Ilha dos filhos da Lua"
Numa manhã" como esta, ensolarada ,de

temperatura alta e úmida, folheava umárevista
européia chamada Colors. Deixada na recepção
de um camping; na África do,Sul, por um tu

rista, seu foco é viagens com roteiros alterna
tivos, música e fotografia. Fui laçado por uma

reportagem de Um lugar rio Brasil, uma ilhá
"perdida" no litoral do Maranhão. O jornalis-

'

ta comentava que esta é a maior comunidade
Albina conhecida no planeta. Também se en

caixava com o assunto discutido com o rapaz
que trabalhava naquele camping: na Tanzânia,
país da costa lesta do continente africano, pos
suindo uma das mais altas 'taxas de população
Albina no mundo, uma onda de assassinatos;
incluindo crianças, de' centenas deles em ritu
ais de feitiçaria. A discriminação dos albinos
é um sério problema na África. Repletos, de
crendices, 'transmitidas pelos pais; as crianças
africanas desviam, quando veem um albino no .

seu caminho. Eu também passei por momentos'
de "lobo mau" enquanto viajava pelo continen
te. Pelo fato de nunca terem visto um cidadão
branco, era comum crianças e adolescentes lite
ralmente correr�m de mim'. Em muitos lugares,
no ônibus uma era.rotina: ao entrar, quando a

criança perceb�él minha presença, ali sentado,
era berreiro na certa. Confesso que até as mães,
ao acalmar as crianças I demonstravammedo de
alguma maldição que eu poderia transmiti-las;
Trouxe a revista comigo. E ti�e Uma certeza;
ainda vou a esta ilha.

'

O sol do meio dia era .tão quente que a

impressão é que tudo à volta treme. Os pés
afundavam na areia fina que queimava como

brasa naquele sábado de janeiro deste ano.

O pequeno povoado vive da pesca, são umas

400 pessoas, 10% deles são albinos. Em con
traste com as dunas que terminam na praia,
coqueiros, cabras mancas, cachorros magros
e crianças desnudas completam a paisagem.
A vida na p�queria ilha com umas roo casas
feitas em palha de babaçu =-, espécie de pal
.meira, segue o ritmo da maré e cumpre um "

ritual estável: os homens pescam e as mulhe
res Cavam poços aos pés das dunas, suprindo
as famílias com água doce. Nessa ilha, próxi
mo da costa, a 160 quilômetros a oeste de São
Luis, tudo acontece às vistas da Farol de São

,

João, que guia os cargueiros que vão ao porto
de Itaqui, próximo a São Luis, em busca dos,
minérios escoados de trem, deste Carajás, no
Pará, que, está a mais de 1000 quilometras da
costa. O farol também ilumina crenças, sus
tentando o apelido que a ilha' recebe: "Ilha
,dos filhos daLua", Se refere aos albinos, os
'chamados filhos Filhos da Lua, não pela poe
sia que o apelido sugere, mas pelrênecessida
de que tem de pescar à noite para se proteger
do sol. Num passado não muito distante, na
década de J980, a incidência de .albinos era

maior. Muitos foram embora para as cidades
vizinhas fugindo dos 'raios do sol que brilham
feito espelho refletindo contra os olhos.

'

VARIEDADES-'��������-

Cleópatra: um
mito da história
Cleópatra tornou-se um dos maiores

mitos na história da humanidade. Imor
talizada princlpulmente por seus rela
cionamentos foi, na verdade, uma mu

lher culta e preparada para o exercício
do poder, conciliando, perfeitamente
vocação política, ousadia estratégica e

ambição desmedida.

Magia, feitiços
e'originalidad�
Primeiro de sete títulos da série de

sucesso internacional "Septimus Heap";
-

"Magya" tem todos os ingredientes de
uma boa história' de fantasia, tempe-

'

. rodos com muita originalidade. A série
conta a história de duas crianças que',
são trocadas no' dia do nascimento e sua

jornada d,e auto-descoberta numa Ingla- ,

terra repleta de seresencnntedes.

NOVELAS

NEGóCIO DA CHINA
Diego tento se entender com Antonello. Denise
entrego os prontuários poro Ramiro, que o pe-

,

de poro alterá-los. Stelinho pede poro procurar
o pen drive no coso de Edmor. Mvrno descobre
o erro no prontuário do poeiente e ficà preocu
pado. Diego desconfio que Antonello está es

con,dendo algo. Júlio fico com ciúmes qu'ondo
vê Abigail e Adriano conversando. Mvrno não

consegue folar com Júlio e ligo poro Augusto,
que fico perplem 0.0 ouvir que uma paciente
morreu porque Júlio prescreveu uma medi-

COÇ?O errado.
'

TRÊS IRMÃS
Suzana some e Doro soi poro procurá-lo. Xonde
falo com Exce,lêncio e mondo seus capangas
levarem Suzana poro o lugar combinado. Pau
linho acuso Violeta pelo desaparecimento do

,

irmã. Woldete ouve Exceléncio folar 00 telefone
, com Xonde e aviso Virgínia. Polidoro descobre

-

que Xonde, se ausentou do peixaria. Polidoro
desconfio de Excelência. Violeta se altero com
Glauco. Virgínia abraço o foto de Augusto. Eros
e Sandro se'preperam poro voltar o Coromirim.
Xonde se encontro com Suzana.,' '

CAMINHO DAS íNDIAS
Monu tem pressa no casamento de Movo e

Pondit desconfio. Chioro tento convencer Dudo
o não viajar poro o índio. Shonkor oeonselho
Bohuon o ficar no índio. Kochi aviso Movo que
o família do noivo quer conhece-lo. lia no conto

,

poro Chioro que Yvone era o mulher que estava
com Murilo no noite de seu plantão. Movo conto
o Bohuon que terá que acompanhar o família
até Voronosi. César paquero Norma. Yvone diz
o Júlio que não está se sentindo bem e pego o

chove do coso. Yvone e Raul se beijam.

CHAMAS DA VIDA
VÔ Tuquinho deixo Tomás ficar no pensão. Ivo
nete fico furioso e diz poro Çozé que ogoro eles
vão fingir mais ainda que estão nomorondQ:
Vivi e Pedro ogrodecem Foustnor tenter pegor
Lipe. Antônio 'diz que o melhor coisa é saber

'que Lipe está morto. FO,usto diz poro Cozé que
é um absurdo acusar Xavier de ser comparsa de
Vilmo. Xavier converso com Marcos, um policial,

'

novo e empenhado no trabalho: Xavier diz que
ele mondo no dêlegocio quondo.o delegado não
está. Marcos diz que sobe tudo sobre o incen
diário.

. OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Sarnira conto que os bebês foram seqüestrados
por Gór e �eto-Novo. Ferraz diz,que pode ajudar
Somiro. Ferraz monoo Samiro destruir Marcelo.

'

Ele sai, mos de�o o chove do cela cair de propó
sito. Ferroz mondo Marcelo continuar o interre

'gotório com Sarnira. Telê descobre que Sómiro
está no Depecom. Marcelo questiono Somiro,
quando elo se solto e ii foz de refém. Oráculo
diz pqro Noti se entregar o ele. Oráculo diz que
irá motor Valente. Mario pressente que Marcelo
está em perigo. laia resolve voltar poro o mor.

(O resumo dos capítulos é de inteirá responsa-
bilidade dos emissoras).

'
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'Ave de Xuxa·,·
desapareceu
Xuxa Meneghel e a filha Sasha estãn
desoladas. É que Lora; a calopsita
(uma espécie de ove) do família,
desapareceu de caso. No manhã de .

ontem, Ana Mario Braga fez o anúncio
em seu programa Mais Você, do Glo
,bo, em busco de notícias do pássaro. '

Ana disse que quem encontrasse a .

Lara, ligasse poro o produção. E disse
ainda que Xuxa iria recompensar

'

quem entregasse o calopsita..

SUDOKU

Britney'Spears com
síndrome do pânico
Britney Spears está com síndrome do .

pônico ..Asíndrome vem sendo notado.
duranté os ensaios do cantora poro o

nova turnê. Em algumas ocásiões, elo
pá_ra de dançar e fico, paralisada por
ataques de medo. Segundo uma fonte,
quando isso acontece, elo grito, choro
e se tronco no banheiro. o pai de

.

Britney, Jamie, já teria recorrido o um

médico, o quem a ccnteru disse está
. se sentindo pressionado.

'

será ao vivo
. o programo Vídeo Show, do Rede Glo
bo, será apresentado ao vivo o partir
de abril, quando possa o ser dirigido
por Boninho. A idéio do diretor é estar
mais presente em eveotos, festas e

lançamentos. Oúadros antigos, como
o Folha Nosso, continuarão no atra

ção. Uma dupla passará a apresentar
o programa. Angélica permanecerá no

Vídeo Gome, que terá mais a partici
pação do público.

SOBRE O JOGO.
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objêtivo
é preencher um quadrado 9x9 com númerqs de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadradO de 3x3.

SOLUÇÃO

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Aspecto exãto entre
Plutã!) e Vênus fazem
você parar para' pen-

sar em pnícessos que terminaram.
Assuntos profissionais fazem você
refletir sobre sua identidade. Plu-

_. tão pede urgência nã finalização
de processos antigos e de difícil

,

solução.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Convites e mais .

convites, projeção
.

. positiva de sua ima�

gem e trabalho. Controle su.as

ambições, não ultrapasse seus

limites e cuide de sua saúde.
. PrOcure reciclQr sua energia
com a prática dêexeréícios de
relaxamento e meditação.

.. .

�Vetetinário S S 7 1*,OOg6� Ranlto e TolO � Acupuntura Veterinária ,

�Venda de filltotel � HO/pedagem R. Batio do Rio �fQIICO. 617
. coemmimo/@gma.iI ..coln Prova

Duas loiros estavam observando os.

estrelas numa linda noite. De repente
uma pergunto poro o outro:
- Amigo, estive pensando uma coisa.
Será que você pode me ajudar? ,

- Cloro, diga' o que se posso!
- O que está níais distante do gente?

.

Londres ou a Lua?
25/2

.

A outra, inconformado, responde:
<
,- Nosso! Que pergunto-mais sem

-'--'-'-'--�"------'-----------'--'-�'----------'--,-"---""- ....--- ..-'----_,-

sentido!
- Por que?
- Você consegue ver Londres daqui?
- Não!

.

- Então! Não preciso nem responder
essa pergunta, hein amigQ!

ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Uma frente frio se aproximo do Estado provo
cando pancadas de chuva com trovoadas e risco
de temporais isolado em todas os regiões. CRESCENTE CHEIA NOVAMINGUANTE

212

HOJE SÁBADO DOMINGO S�GUNDA
MíN: 18" C MíN: 20· C MíN: 210 C MíN: 19° C
MÁX: 31° C "n' MÁX:32° C r r«; MAX: 31° C "ue MÁX: 27" C /f"
Sol com pancadas Sol com pancadas Sol com pancadas Nublado com chuva
de chuva de chuva de chuva

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Não abuse dos gas
tos e não dê passos r

maiores. Aproveite
os próximos dias para colocar
em ordem sua vida material. O
Universo pede a você.;mais come
dimento e organização com'suas

finanças, pois você começa uma

fase muito positiva.

L� 'LEÃO
.

�,.:> (22/1 a 22!8)
::. '} Procure nao se

....., u..-: incomodar com
sentimento de

nostalgia que pode se instalar
em �eu coração. Caso sinta ne

cessidade de se retirar da vida
mundana para refletir sobre
as dificuldades, faça isso. Serií
muito bom para seu equilíbrio.

)(

""
CÂNCER

��._;� i��6n:o!�:! até
.
: l. então (oram deixa

dos de lado, devem
. ser resolvidos. Não arraste
mais correntes canceriano e

não passe por cima de suas re

ais necessidades. Se fizer isso
com você, logo ali na esquina
Plutão te pega de jeito.

lJf
VIRGEM _'

,

(23/8 a 22/9) "

,

Profundos senti- '.

mentos de solidão

podem marcar

uma fase de reClusão. Caso isso

aconteça, procure respeitar-se e

tentar entender suas necessi
dades. Se estiver só, procure
investigar !I1uito bem as pessoas
que se aproximam de você.

.'

#'
LIBRA .

(23/9'0 22/10)
A fase continua
quente e é impos
sível não falar de

amor e relacionamento neste
momento. A maré ta alta libra

, e você não pode deixar de lado'
as oportunidades de conhecer
novas pessoas e se relacionar,
se relacionar e se relacionar.

.. O CORREIO DO POVOmSEXTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE �009

ANIVERSÁRIOS

6/2,'

DIVIRTA-SE

SAGITÁRIO
(22111 a 21/12)
Que fase quente!
Viagens, estudos, .

novas amizades
e por que não novos amares. É

. só você querer. Se estiver só,
aproveite as possibilidades que
o Universo traz a você. A vida
materinl-passa por processos
de mudanças positivas.

AQUÁRIO
I •. (21/1 a 18/2).'

A necessidade de

,I))
.

.

aperfeiçoamento
plJlfissional conti- ,

nua e você deve investir em você
nesta fase de sua vida. As ,oportu
nidades são de ouro, mesmo que
ainda não tenham acontecido,
você.deve esperar por elas, mas
não parado. Faça sua parte!

" _". ESCORPIÃO -

,_

\,':��
.

(23/10 a 21/11)
�=te�=� Nesta fase as ques-.
'; , tões de trabalho
(_l' voltám a incomodar

e você sente neces

sidade dé investir nessa área de
.

sua vida. Cursos de aperfeiçoa
mento, mudanças na organizui;o
de projetos e até da decoraçãõ"de
seu escritório ou empresa.

. CAPRICÓRNIO PEIXES
. (22/12 a 20/1) til. (19/2 a 19/3)

,..,,[, ,A fase está mais •• Nesta fase você
do que boa para .,.,..., . deite investir em

,

suas fi!1anças, sua vida material,
apenas mantenha seu espírito pois existem possibilidcüles de

-

empreendedor e o .comedimento.· , ganhos. Faça investimentos
'

, Durarite os próximos dois meses de médio prazo. As mudanças
você ,deve:conter gastos. Vida continuam se manifestando. Não
familiar em alta com promessa ' dÓ mais para'adiar a entrada de
de momentos de alegria. novas pessoas e oportunidades.
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LOTERIA

CONCURSO N° 04317
Premis ílB!wl@ 1I1110n16 Prémio (RS)
111

05.448

CQminhadas
em2009

o Club� do Andarilho já divulgou
.seu calendário com a lista das próximas
caminhadas em 2009. A primeira cami
nhada do ano será no dia 28 de f(lvereiro,
devido ao feriado de carnaval. e aconte
cerá no trecho de Balneário Camboriú a

Itapema. A próxima, no dia 21 de março,
levará os andarilhos até a Serro.

-

Cursos na Fafipa
A Fafipa (Faculdade Estadual de'

. Educação; Ciências e letras fé Paranavaí)
tem como objetivos principais qualificar
profissionais das áre_as de <Pedagogia,
Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia
Ocupacional e campos afins. A Intenção
é fundamentar a pórte teórica e técnica
para o exercício da Neuropsicopedagogia -

e Educação Especial. O pÚblico-alvo da
instituição são professores da educação
infantil; ensino fundamental e médio;
gestores (diretores e coordenadores);
supervisores e orientadores escolares,
entre outros especia}istas.· .Mais infor
mações pelos telefones 3275-3786

.

ou
.

,

.9135-8778 ou através do e-mail censu
peg@censupeg:com.br.

Seminário para
reconstrução

"Está na hora de reconstruir" é o

tema de um seminário que reunirá pes
quisadores, engenheiros e administrado
res de todo País na U'niversidade do Vale
do Itajaí, em Santa Catarina, nos dias
18 e 19 de fevereiro, organizado pela

. Soc!edade Brasileira de Recuperação
de Areas Degradadas e UFPR. O objetivo
do seminário é levar Ilonhecimentos e

técnicas para recuperar as cidades mais
atingidas pelas enchentes e evitar novas

.

tragédias. Os interessados devem buscar
.

mais informações no site www.sobrade.
com.br ou pelos .telefones (41) 3360
4256 e 3360 4255.

VITRINE--------�-

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE JARAGUÁ' DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
<' _0 Presidente da.Associação Empresarial de Jar.aijuá do $ul, usando da fa

culdade que lhe confere oArtigo 33, I, do Estatuto Social, convoca os Senhores
Membros do Conselho Deliberativo para uma reunião a realizar-se às 19·1loras
do dia 16 de fevereiro de 2009, na sede social, à rua Octaviano Lombardi, 100,
a fim de deliberar sobre a seguinte

.

ORDEM DO DIA:
01 - Eleição da nova Diretoria da Entidade, gestão 2009/2010;
02. - Assuntos de interesse geral da Associação.
NOTA:
As chapas devem ser registradas na Secretaria da Entidade até às 17 horas do
dia 11 de fevereiro de 2009.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2009.

GUIDO JACKSON BRETZKE
.

Presidente

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL-DE JARAGUÁ DO SUl
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

.

O Presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, usando da faculdade que
_

lhe confere a letra "a" do Artigo 15 do. Estatuto Social, convoca os Senhores Associados

.pàra participarem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se ás 18 horas do dia 16 de
fevereiro de 2009, na-sede social, à rua Octaviano Lombardi, 100, em primeira convocação,
a fim de deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
.01 - Apreciação do Relatório da Diretoria sobre as atividades desenvolvidas no exercício
administrativo findo em 31 de dezembro de 2008;
02 - Apreciação do Balanço Geral relativo ao exercício administrativo findo em 31 de de-
zembro de 2008;

. .

03 - Eleição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;
04 - Assuntos de-interesse geral da Associação.
NOTA:
1 - As' chapas para eleição do Conselho Deliberativo, que é composto de 40 (quarenta)
membros e do Conselho Fiscal, que é constituido por 3 (três) membros efetivos e 3 (três).
suplentes, deverão ser registradas na Secretaria da Entidáde até às 17 horas do dia 07 de
fevereiro de 2008;
i- Não havendo quorum para instalação da AGO, em primeira convocação, no horário
acima mencionado, a Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em segunda convoca_ção,

.

com q'ualquer número.de associados presentes, às 18h30min, no mesmo dia e local.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2009.

GUIDO JACKSON BRETZKE - Presidente

ASSOCIAÇÃO DASMICRO E PEQUENAS EMPRESAS DOVALE DO ITAPOCU -APEVI
'.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação das Micro e Pequenas Enipresas do Vale do Itapocu .

-APEVI; usando da faculdade que lhe confére o Artigo 20 dos Estatutos Sociais, con
voca os SenhoresAssociados para participarem da Assembléia Geral Ordinária a rea

lizar-se às 18h30min. 00 dia 16 de fevereiro de 2009, na sede social, à Rua Octaviano
-

Lombardi, 100, Salão Nobre Pedr.o Doninl, em primeira convocação, a fim de deliberar
- sobre a seguinte.

..

ORDEM DO DIA:
1. Prestação de contas da Diretoria EXecutiva, através do demonstrativo de receitas
e 'despesas; :

.
_

-

2 ..Aprovação das contas do ExercícJo findo 31 de dezembro de 2008;
3. Apreciação do relatório de'atividades do exercícío findo 31 de dezembro de 2008 da
Diretoria Executiva � Conselho Consultivo;
4. Plano de atividades da Diretoria Executiva e orçamento para o exercício corrente;
5. Transmissão deposse para os componentes da Diretoria Executiva e Conselho

Fiscal;
.

. 6.Assuntos de interesse geral da Associação.
Nota:
1 - Não havendo quorum em primeira convocação, no horário acima mencionado, a
Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em segunda conv.ocação com qualquer nú
mero de Associados presentes, às 19h, no mesmo dia e local.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2009.

CUSTÓQIO VIEIRA DA COSTA - Presidente

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

.

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

acham nesle Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Faz por intermédio do presente Edital. para que OS mesmos comparecem neste Tabelionato, à Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, 1589 . .......... .

..

a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar' razão por que não o tsz, sob a pena de serem os reteridos protestados na forma da Lei.
Horário de Funcionamento do Tabelionato: 09:00h às 18:00h .

. Jaragua do Sul. 6 de Fevereirode'2009

Margot Adelia Grubba Lehmann, Ofieial faz saber cue por não terem sido encontrado; pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que rntelessar que os presentes EditaiS virem ou dele tiverem conheeimento, que deu entrada •

neste Ofício para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o_orazo de 03(três) dias úteis.

Protocoio:'100858 Sacado: JN COMERCIO DE MALHAS LTDA CNPJ: 37.293.7271000
Cedente: DALlLATEXTIL LTDA CNPJ: 82.740.9031000
Número do Titulo: 07/36 Espécie: Nota Promissória.
Apresentante: OALlLATEJ<iTIL LTDA 'Data Vencimento: 15i09/2007' Valor: 1:423.96

Protocolo 100859 Sacado: JN COMERCIO DE MALHbS LTDA . CNPJ: 37.293.7271000
Cedente: DALlLATEXTIL LTDA CNPJ: 82.740.9031000
Número do Titulo: 28/55 Espécie; Nota Promissória
Apresentante: DAULATEXTiL LTOA Data Vencimento: 07í0912007 Valor: 403,63 \
Protocolo; 100860 Sacado: MARCONES NICOLAU DASllNA ME
Cedente; DALlLAl'EXTIL LTOA CNPJ; 82.740.9031000
Número do Titulo: 07/60 EspéCie: Nota Promissória .

Apresentante: DALlLATEXTIL LTDA Qata Vencimento: 2510912007 Valor: 3.550,00

P;;OCOlo1Õ2052-Saca;�iCiÃROSA. ME ---··CNPJ:õ9.3738761000
Cedente: AGROFRANGO IND E COM DEALlM LTDA CNPJ: 00_672.248/000
Número do Titulo: 9500005150 Espééie: Duplicata de-Venda Mercantil por .lndica9ão
.�presentante; �RADESCO Data Vencimento: 17/12:200B Valor: 309,75

CNPJ: 04.256.1101000

. ����f��dPfW6x 1��'5g�����gl���ê�PÓ�E3cULOS [TOA M�6�W�:�6n�6�ÓOO
Número do Titulo: 100452 ES.(locie: Duplicata de Vendá Mercantil por Indicação _

Apresentante: BANCO DO BRA"IL SA
.

Daia Vencimento: 2610112009 Valor 200.00

Protocolo: 102071 Sacado: ROBERTO HERZER NETO CPF: 497.139.149-53
Cedente: ELlANETE CYNARA MOGLlCH NART ME CNPJ: 02.817.0271000
Número do Titulo: 5939 Espécie: Duplicata de Venda·Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA

_

Data Vencimento: 261u1l2009 Valor: 380,00

Protocolo: 102107 Sacado: MARCOS AURELIO DE SOUZA CPF: 051.177.859·75
Cedenle; BV FiNANCEIRA S/A C. F I. CNPJ; 01.149.953/000
Número do Titulo: 540132552 Espécie: INDICACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 0210512006 Valor: 957,78

Protocolo: 102111 Sacado: SIDNEI RIBEIRO DOS SANTOS CPF,052.624369-60
Cedente: BV FINANCEIRASíACFl CNPJ: 01.149.9531000
Número do Título: 131017290 Espécie: INDICACAO
Apresentante: �ERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS . Data Vencimento:-03107/2008 Valor: 881.99
_._._......•.._. __ . __ ._._.-._-_._._ _._ _._._".. _. __ _�_._ ..

Protocolo: 102113 Sacado: CD ELETROINDUSTRIA LTOA CNPJ: 07.306.0111000
Cedenle;AUTO MECANICASURGES LTDAMEEPP CNPJ: B2.902.651/000 -

.

Número do Título: 6604 Espécie: Duplicala de Venda Mercanlil por lndicação '.
Apreseniante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 22101/2009 Valor: 1.242,36

Protocolo: 102115 Sacado: MAICON ANTONIO DA ROCHA
Cedente: ENOC DE SOUZA ME
NúmerQ do Tilulo: 000009 Espéoie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DE. BANCOS BRASILEIROS S.A. Data Vencimento: 1811212008 Valor 133,00

CPF; 037.268.129-89,

Protocolo; 102126 Sacado: MARLEI MENDES CPF;·963.868.949·87
Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.H

.

CNPJ: 01.149.9531000
Número do Título: 131005143 Espécie: iNDICACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimenlo: 2310812007 Valor: 3.018,63

Protocoío: 102136 Sacado; CLEBERSON ROBERTO SEIZLEIN CPF; 898.556.399-87
Cedente: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SICNPJ: 07.707.650iOOC
Número do Titulo: 20013190739 Espécie: INDICACAO .

.�presentante: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E iNVESTIMENTO SData Vencimento: 2510412008 Vaiar: 1.014,52 .•

�.__ ._._�._�_••••__ • __._ •••__"_ •• _ •• __ • .:. "_._"_•• t.,.."_. _

Protocolo: 102254 Sacado: KATH PIZZAS LTDA CNPJ: 03.972.9751006
Cedente: OESACOMERCIO E REPRES. LTDA cNpJ: 81.611.931/000 .:

Número do Titulo: 1022266U . Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante.: BESC Data V�ncilnento: 12/01/2009 Valor 743,20

'P-;;;I��;;;;;-;Õ23Ô4-S�-cado:ELiÃNDROPÊÕRÕSO CAvilLHÊÍRo------' CPF: 003.826.099·99
Cedente: BANCO FINASA SIA CNPJ: 57.561.615íOOO
Número do Tilulo: 36.6.951.129Especie: INDICACAO .

.

Apresentante; BANCO FINASASfA
.

. Data Véndmento:'12111i2007 Valor: 17.210.20

Protocolo; 102305 Sacado: MARlON WILSON RESSEL CPF; 076.322.519-36
Cedente: BANCO FlNASAS7A CNPJ: 57.561.6!5/000
Número do Título: 36.6.704.705Espécie: -

Apresentante: BANCO FINASAS/A Data Vencimento: 03itO/2007 Valor; 6.770,25
... _ _-_._•.....__ . __ .__._ ....•._._--_._._ _._._.- _._-_ _

Protocolo: 102307 Sacado; SILVANI APARECIDAGLEVINSKI CPF; 014.7B3.819·30
Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A . CNPJ: 59.285.411/000
Número do Titulo: 2tr118829 Espécie: Nota Promlssóna

.

Apresentante:BANCO PANAMERICANO SIA Data Vencimento: 13112/2007 Valor: 3.960,30

Protocolo: 102319 Sacado: CAROLlNE SCHMITZ PEREIRE ME CNPJ:. 07.120.630/000 .

Cedente; SIDEPAR COMERCIO IMPORTAGAO E EXPORTACAO CNPJ: 50.346.824/000
Número do Título: 3227/C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

.

Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 05/0112009 Vaiar: 365,00

Protocolo: 102334 Sacado; AFP PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME CNPJ: 06_698.994/000
Cedente: JAVEL JARAGUAVEICULOS PECAS SERYI!':OS LT CNPJ; 79.501.862/000
Número do Titulo: 0119861 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicatão
Apresentante: BANCO DO BRA�IL SA

.
Data Vencimento: 21101,2009 Valor: 159,75
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.. C�MI�A DE FORÇA
POIS e gente, o poderoso contara Ingleso Amy Winehouse jogou ,o toalha.
A m?ç� r�conhece.u que �stá foro de si e pediu QOS pois que controlem seu

potnm�nlo, o partir de agora. Para tonto, assinou um documento declarando'
que nõo poderá gostar nenhum de SeUS USS 2,2 mi;lhões sem permissão do
mãe e do pai. Pobre menino ric�! Forço,�Amy!

'

,

o BURACO É EM CIMA
A notinha com o titUlo "Fofocódromo",
no coluna de ontem, respingou direto
num casal que está prestes a separar.
Deu o maior ti-ti-ti.! Porém, uma coisa
eu posso garantir: O buxixo regrstrodo
foi mero coincidência. Pois o babado
não tinha nado haver com C mais J. üo
outro Iodo; fiquei sabendo de mais um

coso que está ardendo feito "Pimento
do Quintal de Coso".

"Muitos empregados,
que se queixam da

'

estupidez do seu

patrão, estariam
desempregados se ele
fosse mais esperto"

'

CHUCK COMBS

NIVER
O grande aniversariante de hoje é, com
çertezo, o o advogado Ricardo Luiz Moyer.
Eis uma pessoa especial, um grande
"amigo dos amigos, um bom marido e um

excelente pai. Parabéns, corp, sou seu fã
e que sejas plenamente feliz.

K�NTAN
1, fSUSHllOUNGE\. l

')(
(47) 3371-1584

,

PENSE NISSO!
, Se você consegue "manter o cabe
ça" enquanto à suo volto todos es

-,tão perdendo, provavelmente você
não está entendendo o gravidade
do situação. '

DITADURA '

Tem um político que está queren
do colar o boca de um colunista
de JÕraguá. Posse goronUr que
não sou eu, pois o buraco .serle
bem mais em baixo., Ele está ten
tando intimidá-lo 00 estilo coro

nelismo. Mos, como diz o ditado:
,

"o tiro pode snlr pelo culatra"..
Quem viver verá!

NAS RODAS ,

• Sempre discreto, Elizone Kureck
é outro mulher bonito' que desfilo
sem medo de ser feliz.

• Lorito Zonotti Korsten merece

o meu respeito e de todos os ío
raguoenses. Embora não esteja
exercendo nenhum cargo público,
continua com seu trabalho soli
dário, ajudando quem preciso de
ajudo. Valeu!

_

• Quein já está de molas prontos
para curtir o carnaval no Rio de
Janeiro são os amigos Mothios '

Farias, Luiz C�lso dos Santos e Pe
ninha Rocha. Elesdizem que este
ano não perdem p!lr nodo e jumm
que,vão beijar muuuitD!

'

.' A bon'ità' Luciano Mora Soares
já preparo os quitutes poro come"

morar, no próximo dia 17,. mqls um,
,aniveJsário.

'

Saborear as delícias do
Mr. Beef. Eu sou 'cliente

de carteirinha.

��À
� ""'lt

fi "

Lois Freiberger, uma das "Top 1O'" dp site www.moagoncalves.com.br

CASARÃO'
Sábado tem festa dos boas no Ca
sarão, Os premeters Thiago e Pepe ,

'estão prepórando mil novidades.
Agendem! Dj Xolinho, Dj Carlos fuse
e o dupla Mazzo é Gabriel são. algu:
mas das atrações.

CARNAVAL
A agenda do Carnaval do Boependi
já está' circulando. Dia 24 às 15 ho
ras tarde infantil, com DJ Xalinho e

às 23 horas Noite Azul e Branco. A
animação f_icará por conta do exce

lente bando Manchester Band.

N? �oite:do .dia '5 de fevereiro, em JOinville�an Branco e

FabiO Leler mauguraram a Base Empreendimentos Imobiliários
com concorrido coquetel

-
-

DO LEITOR
.
"Sou seu fã Moa! Leio a sua coluna to
dos os dias! Sinceramente você é minha
inspiração. lenh� apenas 15 e já sei o

'

que serei quando' crescer: Jornalista!
,

E com essa, fui!"
.

. fERKÁNDO WOLF, O FEFO.
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ACIJS e APEVI
No próximo segundo-feira_os 18h no Centro Empresarial de Jaroguá do Sul- Cejas - acontece o primeiro reunião plenáriô
do Acijs e Apevi. Segundo o presidente do Apevi, Custódio Vieira do Costa, no mês de· março haverá o posse do novo dire
toria do entidade que congrego os micro e pequenos empresas. A previsão é que EdsoQ Roberjo Schmidt, sócio do empresa'
TFI Netwórks Informático, seja o novo presidente do entidade. Schmidt já poSsui um 'histórico de participação ativo no

entidade, sendo qve em 2008, comàndou o principal evento'do entidade, o Expo 2008.

PLANOS DA APEVI PARA 2009
No ano de 2009, uma dos principais bandeiras do Apevi continuará sendo o

reivindicação poro que ó lei Geral dos Micro e Pequenos Empresa� tenheumu
,

ttibuta,ção mais justo, proporcionando que mais micros e pequenos empresas
possam sair do informalidade. Também continuarão no brigo pelo duplicação ,

do BR-280, no melhoria do infra-estruturo do município, principalmente nos

estrados, ciclovias e tr.ansporte coletivo. Outro ponto o destecer é o continui
dade dos trabalhos de planejamento do Expo 2010, e também dos projetos de
capacitação, com cursos e palestras, direcionados às necessidades dos micro
e pequenos empresa do Vale do Itapocu, finalizo Custódio.

-

, INFLAÇÃO FICA EM 0,7�% EM JANEIRO '

,

Entre dezembro e janeiro, oJPC-C1 (lndice de Preços 00 Consumidor - Classe
1) apresentou variação de 0,72%, enquanto o inflação geral ficou em 0,83%.
O resultad« mensal, de acordo com dados divulgados pelo FGV (Fundação Ge
túlio Vargas) ontem, ficou abaixo o índice geral e isto foi possível por conto
do aceleração do grupo Transportes. Nos últimos doze meses, no entonto,

'

oíndice acumulo variação de 6,68%. No mesmo período, o inflação geral,
'medido pelo IPC-BR, registrou taxo do 5,92%. Ou seja, o corda continuo es

tourando no porte mais fraco. Enquanto isso, o governo federal dá ajudo aos

bcnccs e às montadoras que tiveram lucros exorbitantes nos últimos anos.

'INDICADORES CÂMBIO
------------� --�----------------------�--�--------

, MOE'DA
Dólar com�rcial (RS)
Euro (em USS)

. \

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,283 2,285, -1,17%
2,920 2,921' -1,31%

EFEITOS

�dução recuo em 12 de 14 regiões
Unicas áreas com acréscimo foram o Amazonas (0,9%) e Goiás (0,4%)
RIO DE JANEIRO entre novembro e dezembro fo- A produção das fábricas ins-

,

Os efeitos da crise atingiram' ramo Amazonas (0,9%) e Goiás taladas em São Paulo aumentou
praticamente todo o Brasil. Em (0,4%). As demais. áreas apre-

. 5,3%no arre passado, enquanto
dezembro, a produção da in- sentaram queda abaixo da mé
dústria-caiu em 12 das 14 regi- dia nacional: Ceará (-4,1%), Per
ões pesquisadas pelo IBGE (Ins-

'

nambuco (-5,7%), Pará (-6,7%),
tituto Brasileiro de Geografia e .Santa Catarina (-7,5%), Espírito
Estatística). Em São Paulo, prin- Santo (-7,9%), Rio de janeiro (
cipal pólo econômico do país, a 8,2%), região Nordeste (-8,9%),
.produção caiu 14,9%, resultado Rio Grande do Sul [-10,0%) e,

pior do que a média nacional, Paraná (-11,3%).
cujo recuo de 12,4% foi o maior Mesmo com a perda de rit
desde 1991. Outra importante mo, nos últimos três meses do
'região produtora, Minas Ge- ano, todos os locais fecharam O·

raís, também' apresentou forte ano de 2008 com crescimento,
freio na indústria, registrando o à exceção de Santa Catarina (
maior recuo do país: 16,4%. Na 0,7%) que, além dos fatoresre
Bahia, fi: queda foi de 15,6%. lacíonados à crise, também so-

As únicas áreas que regís- freu os impactos da chuva que
traram acréscimo na produção atingiu o Estado.

'

no Rio o aumento foi de apenas
1,5%. As maiores altas foram'
registradas no Paraná (8,6%),
em Goiás (8,5'%), no Pará (5,6%)
e no Espírito Santo (5,6%).

"Em relação a dezembro de
2007, o setor industrial nacio
nal recuou 14;5%, menor mar
ca de todasériehístóríca, Nessa

comparação, os índices regio-'
nais foram predominantemente
negativos, .à exceção de,Goiás
(1,1%), .evídencíando :

o apro
fundamento-do ritmo de queda
e um alargamento do conjunto,
dos locais com recuo na produ-.

_ ção", destaca a nota do IBGE. ,Todos os estados fecharam o ano com crescimento, menos Santa Catarina
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Brqsil pretende evitar deportações
País tenta acordo semelhante ao daEspanha com Poifugal, Inglaterra e França
RIO DE JANEIRO baíxador espanhol no Brasil,

O governo brasileiro come- CarlosZaldívar, paramelhorar
çou a negociar com Portugal, ,

as condições de atendimento
Inglaterra e França um acordo aos brasileiros que chegam a

semelhante ao fechado no ano Madri, No' caso da. Espanha,
passado com a. Espanha para embora a situação ainda esteja
tentarmelhorar o atendimento sendo alvo de atenção, já co-

, a brasileiros que viajam para' meçou ª funcionar.
.

aqueles' países; evitando exa- Ém casos mais graves, o

geras que levam à retenção e à Itamaraty está pedindo ajuda
deportação de cidadãos oriun- ao embaixador em Brasília
dos do Brasil. A idéia é criar para liberar brasileiros. Foi o
mecanismos. para resolver os que ocorreu no mês passado,
problemas que surgirem nas, quando lutadores de jiu-jitsu
alfândegas e, com isso, garan':' que iam para Portugal foram
tir a liberação de quem está barrados no aeroporto de
em situação legal.

. Madri.
Segundo o Itamaraty, há Durante a.reunião, funcio-

uma negociação em curso nários deis governos do Brasil
com os governos português, . e da Espanha concordaram
francês e britânico neste sen-,'. que o mecanismo negociado

·

tido, mas não no mesmo grau há um ano, que permite mais
de detalhamento da feita com agilidade na coordenação'
a Espanha. O acordo firmado consular,' está funcionando,
com os espanhóis, explicaram mas precisa melhorar. Entre

. técnicos do Ministério das Re- as propostas sugeridas está
.

lações Exteriores.. está .mais. a colaboração das compa
avançado e prevê, entre outros nhias aéreas, no sentido de

procedimentos, a cooperação difundir melhor que tipo de
·

policial entre os dois países. documentação deve ser apre-
Diplomatas brasileiros sentada qOS funcionários de

conversaram com o novo em- migração.

Consórcios
para plásticas
Os consórcios terã.o uma novo área.

de atuação, que deverá causar impac
to também ,no saúde e no educação. A
partir de hoje, serviços médicos, pró-

.

teses dentários, cirurgias plásticos,
pacotes de informático e até acesse

-

o cursos de pós-graduação no exterior
ou outros serviçps educacionais tom-

·
bém poderão ser adquiridos por meio
desse inslrumento financeiro.

.

Seca na

Argentina

No maioria dos casos, os brasileiros ficam presos em aeroportos, devido os más condições de atendimento

Negociação entre Israel e ..

Hamas termina sem trégu�

. .

o ministro do Agricultura, Reinhold
Stephanes, disse ontem que o Brasil
está analisando todos os possibilidades
de importação de trigo. A Argentino, de
onde.vem quase todo o volume do cereal, .

não conseguirá suprir os necessidades
brasileiros, pois vai perder quase 50%

. do produção por couso do seco. Operação de trégua foi mal sucedido e deve ser retomado nos próximos dias.

CAIRO

Uma delegação do. grupo
.

islâmico Ramas, que governa
a Faixa de Gaza, deixou o Egi
to ontem após concluir sem

acordo uma nova rodada de'
negociações com' mediadores

egípcios para consolidar a frá
gil trégua com Israel. O diálo
go, entretanto, continua aberto'
e será retomado nos'próximos
dias. Segundo a agência de no
tícias egípcia Mena, represen
tantes do Ramas retornarão ao

Cairo no sábado para dar uma

resposta final à proposta de ces
sar-fogo de 18 meses.

As' negociações acontecem
. entre o Hamas e Israel separa
damente, com mediação egíp
cia. Os dois lados declararam
tréguas unilaterais no dia ui

o dej eira, mas os atos de vio
lência continuaram. Segundo o

grupo islâmico, as rodadas de

negociações que aconteceram

até agora permitiram superar
80% dos temas que estavam na

mesa de diálogo.
"Não queremos repetir os

mesmos erros que cometemos

para a última trégua, quando Is
rael a descumpriu", disse Salah

.

al-Bardawil, dirigente do Ra
mas, referindo-se ao cessar-fogo
de seis meses que terminou em

19 de dezembro do ano passado
e não foi renovado pelos pales
tinos, que acusaram Israel de
não respeitar o fim do bloqueio

.

ao território palestino, previsto
no acordo,

_

.

. Negociadores israelenses
ainda não se pronunciaram PU"
blícamente sobre às reuniões.

.

Segundo o dirigente palestino,
.

sua equipe tinha definido a pos
sibilidade de assinar uma trégua
de um ano ou de um ano e meio
em troca da abertura das passa
gens fronteíríças que ligam a Fai
xa. de Gaza à Israel e ao Egito .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.Por
RicArdo
DA NieL Treis

PorRicardo Daniel Trels·

QUEM DIRIA, VAI TER
Já que o preço do ceme caiu, o

pessoal. não poro de pentelhar a

gente no blog pra fazer um I

churrasco e eu e o Max estamos
com os aniversários botímdo aí,
caímos no idéio de fazer uma

bagunça com os leitores regado o,
,

entre outros coisas, blues e muito I

rock. Provavelmente vai ficar lá.
pelo final de fevereiro, e é Plo
durar uma tarde. Vamovê melhor,
aguardem detalhes.

EXPERIMENTA
Desses polats que a gente
geralmente esquece que 'estão aí
mos que merecem uma visita: o

.

Restaurante Típico do Porque
Molwee e a 'lanchonete
Califórnia (pós-incrementações),

_tam�ém fá na Barro. Cardápio,
atendimento e ambientes noto
10, fazem valer a lembrança.

,

Gente-boa Luiz Carlos Odorizzi dá uma parada
no agito e faz o registro para a coluna

-

A animado turma que compareceu pOfO o primeiro lançamento do Academia Vitto
deste ano, os aulaS de Lomboeróbico. Bem no meio do fileira de seis meninas, logo
atrás, está o figuroço .professof Poblo, responsável direto pelo agito da turma

PASSOU EM BRANCO
Observação importante poro quem ainda é portador de 'ingresso do edição 2008 do.Festll do
Casarõo e vai usá-lo poro entrada no evento deste sábado: os organizadores solicitam que,
preferencialmente, a troco seja efetuado pelo novo com antecedência na loja Djscothéque
do shopping, ok?Tudo o fim de evitar problemas no horo do festa, que promete bomar:

PARA OUVIR
- O disco novo da bonequinha Lily Allen "It' s Not Me, it· s Vou" vai ser lançado oficialmente
só dia 09 deste mês, mas já tem umas boas faixas disponíveis poro ouvir em sua página no

.

myspace.com/lilymusic. _

- Falando em entro extremo de estilo: o novo do Sepultura, "Hex", também já está online, e
pode-ser aperitivado no lTiyspace.comlsepulturo.

QUER FUGIR DO SAMBA?
, Dias 20 e 21 de fevereiro vai rolar em Joinville o segundo edição
do Carnarock. Alternativa ao laiá-Iaiá, acessando o .site
carnarock2009.blogspot.com pode-se conferir o line-up das 13
bandos irão tocar no festival.

MARQUE NA AGENDA
Neni Junkes fez uma b9a: resolveu dor uma segurada nos eventos

'

e agora dedica as portos abertas da licoreria para um bom bate
papo, atendimento de prímelm e gastronomia. Todo quarto-feira
'o point têm oferecido. um prato especial para o happy hour.
'Cascudo recheado, espetinho de camarão e ostra gratinada
constam entre osjá servidos - nesta semana rolou uma mariscado

acompanhada de música 00 Vivo� A coluna recomendo uma ligado
toda terça-feira para o 8406 6555 poro conferir qual será a boa
da semana.

.

Ao Iodo, foto com ip�rspecth(o dll �ort!llot�rol <! cQso,rão� onde tuelo s�rã Q�mado paro
obrigar o deck que terá ,,!esas tanto ao ar livre qUOil <! ç,obertos

.

�Hr1iafl!l '. Ihe Mll!1 Whe I

Wur!d

Geovona Shneider encantava o audiência masculina na

festa de reabertura do Momma Club, sábado passado
em Pomeróde

'

Rubia K�i1ig, também presença descontraído no balada
do Mommo
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NEM TÃO SANTAS, NEM ...

Elo mondou um emoil, falando dela e de três amigos. Todos'bem direcio
nados protlsslenclmente, jovens, bonitos, inteligentes e solteiros. O texto
contava o saga de ir o uma bolado, vestido decentemente cem belos e com

portados vestidos, e ter que disputar o atenção dos homens com minissaias
minúsculos e seios pululando poro lá e poro cá em decotes exagerados. De
foto, o "cencerrêncín" não só é cruel; como provocante e não raros vezes,
vulgar. Tudo bem, o gente noo sai para uma bolado com o intuito' exclusivo
de coçar. Se assim fosse, comeesse amigo bem lembrou, iríamos mais a ba
tizados, aniversários, íennnturus, etc. Mas em algum momento (I gente vai
conhecer alguém, seja na boate ou na igreja .. E se for numa dessas baladas
qual a chance de alguém olhar poro o seu vestidirihôda moda comportado,
sua inteligência e simpatia ou mesmo seu rostinho bonito, quando tantos

paninhos mínimos (des) cobrem corpos esplendorosos e fazem de qualquer
homem inteligente um ser absolutamente irracional? Difícil, hein? Minha
cora amigo Rafaeli, chame às meninas e vamos para um retiro espiritual .

feminino, Soube que apenas os cozinheiros são homens. Mos são elneo.,
.

DOCES SONHOS VEM Aí...
Eu nunca conheci uma mulher que A coluna vai sofrer algumas modificações. Uma' delas eu posso adiantar: Va-

.

não gostasse de ter o seu quarto ar, mos ter um homem por aqui que vai responder perguntinhas, tirar dúvidas, dor
.

rumadioho, com um armário grande aqueles conselhos que só os homens podem dor e coisinhas do tipo. Vem aí: "Tio
poro guardar todos as suas fantásti- Apolo Responde". Porque o gente precisa saber um peuquínhc mais sabre essa

cas aql!isições, com poltrona confor- roço tão difícil e sobre como resolver determinados questões relativos 00 mundo
tável ou pelo menos algumas olmo- mascúlino. Monde. suo pergunto (não necessito o nome completo, bostam as

fadinhos fofos ... E (I coma? Tem que iniciais) de qualquer conteúdo 00 Tio Apolo (tioapolo@ymail.com.br). Bonito;
ser "bem grandona" pro se espalhar sexye educado como ele só!

'

legal e ter lençóis de qualidade. Va-'
mos combinar que não tem nado pior
do que dormir num lençol cheio de'

. bolinhos. Pelo menos esse conforto
. à gente tem que se dar. Dormir numa
.reupn de como de primeira e ter um
son-inho ,d� anjo. "

DE ,FASES
Eu já gostei mais de folar 00

telefone. Hoje já não tenho
mais paciência. Logo que o

telefone começou á ficar, "de
mal comigo", eu pedia para
amiga do outro Iodo entro-r no

.

msn, E passava horas e mais
horas nas fofocas virtuais.

Hoje, msn já me dá arrepios.
Não consigo mais ficar on line
10 minutinhos. que seja. E já
pergunto poro amiga do outro

lado da telinha se ela não tem

um cursinho de telepatia ou'
.

coisa do gênero. Eu sei... Ando
meio complicada mesmo!

BOA HORA
Três mulheres conversando sobre o difícil arte de "dor o luz". Lembranças que
trouxeram um misto de prazer e pavor. Prazer, como o momento em que o nosso

bebê, literalmente é arrancado do gente. Uma sensação inexplicável. E pavor
pelos horas que antecedem o porto propriamente dltücom todos aqueles pro
cedimentos constrangedores e aquele soro que só foz aumentar as dores. Ai...

,Deve ser por isso que somos meio "santos"!

DO INTERNAUTA
"Quero chamar a atenção dos motor
istas/ motociclistas que nunca olham
para os dois Iodos 00 cruzarem uma

via que é de mão única. Eles esquecem
.

que pedestres e ciclistas circulam de
ambos os Iodos. Ai o que acontece? A
gente to indo .. todo tranquilão .. e de
repente vem um sujeitinho pra atraves
sar.. -E? Ah, poxa! Estico o pescoço e

pensa 00 vida que tem 'do outro Iodo
da ruo. Sempre que vejo umcnrre fa
zendo isso, já vou iogo paramto" pois
tenho certeza de que ele não vai me
ver. Mos tem vezes que já to em cimo.
Um' pouquinho mais de atenção não

. custo nada".

(DAtA - COMUNIDADE'
JARAGUÁ DO SUL)

81SCOITO DA SORTE

LiquidaVerão.

á�

.

•

FAMOSA
.

Dia de sol, o escrava .aqui colocou
"aquele" cd com "aquelas" músicas
escolhidas a dedo, e se pôs o lavor rou
pa ... Conto daqui, canta dali, estou eu

no varal, pendurando os "colçolas" e

contando em inglês (aquele inglês que
eu só, canto bem, depois de algumas
cervejinhas), quando vejo Um braço
pendurado no meu Iodo do muro. A
vizinho tava me espiando, gente! Juro.
que pensei que ela fosse chamar uma'
platéia. Já me imaginei sendo ovacio-'
nodo· em meio às roupas íntimas do .

varal. Chique de duêl

NÃO RESISTAM
Dia desses encontrei um artigo' masculino sobre a beleza feminino. O artigo não
era dos mais interessantes, mos um dos vá'rios comentários me chamou a aten

ção: "Ah! A beleza de uma mulher e a fraqueza deum homem! Deus gosta, sem
dúvida, de brincar cem os seus filhos! Não consi n 'desejar que os mulheres se

jam menos belos, mos consigo pedir que os homens sejam mais fortes!". Grande
raciocínio, não?

. ".
. ..
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Taça Pome(ode
Está definido o tabelo do Taça Pomerode, tradicional compe

tição regional que costumo abrir o calendário do futebol amador
no Região Norte (junto com ii Copo 'Norte). São 11 equipes pertlcl
pontes, sendo duas de Jaraguá do Sul- Vitória e Flamengo (foto).
O primeiro jogo, será no sábado, dia 7 de março, entre Atlético
Pomerodense x Agua Verde de Pomerode. Já os jaraguaenses jo
gam domingo, dia 8/3. O auriv�rde do Rio do luz jogo foro de coso

- contra o Vera Cruz e o rubro-negro recebe o Floresta. Qs outros
. dois jogos d,o domingo serão Botafogo x Grêmio Poço Fundo (de
Brusque) e Agua Verde de Timbó x Tupi de Gaspar.

.

ESPORTE----�-----

"Já joguei cinco anos em Jaraguá se eu puder ficar mais cinco aqui poro mim será um prazer m�ito grande"

.CHEIO DE VONTADE

Xoxo quer.acabar
com jejum ,de :títulos
Ele está há .mais de um ano sem erguer taça
JARAGUÁ DO SUL,

,

'MárcioBandeiraRodrigues,
o Xoxo, "34 ano_s., um� das no
vas.contratações da equipe da
Malwee para esta temporada,
tem uma meta para 2009: er

guer taças. Sem deixar trans

parecer a sede por' títulos,
Xoxo, em entrevista, relatou
que ficou um ano e meio na

UCS/Cortiana (RS) e não con

quistou nenhum campeonato.
- "Prometi que antes de sair de
lá daria um título à Cortiana e

isso não aconteceu. Estou sen

tindo falta de ser campeão",
desabafou cheio de vontade

erguer o caneco mais uma vez.
No período que esteve no time
gaúcho ele disputou.dois Esta
duais e uma Liga,
Na opinião do ala a tare" retorno parao time": -

fa ficou mais fácil agora que Xoxo já escolheu [araguá
está em Jaraguá do Sul. Seus do Sul para seaposentar, Mes-

'

. objetivos para este ano são mo com 34 anos, o atleta disse '

. ídênficos-ao do time. "Espero que só vai pendurar a chuteira
que este ano a gente consiga daqui cinco anos. "Eu sou um

todas" as metas, principal- jogador que me cuido bastan
mente o Mundial", disse' o te então espero jogai mais uns
jogador. Sobre a sua carreira cinco anos, para dar um retor

Xoxo diz ser um jogador re- no esperado para o clube onde
alizado por todos os títulos . estiver. Já joguei cinco anos

que já conquistou.' "Uma das em Jaraguá se eu puder ficar
minhas, características. é me' mais Cinco aqui para mim será
concentrar para dar o 'maior um prazer muito grande",

-

Xoxo jogou três competições com a Cortiana, mas não conquistou títulos

o jogador relata que 0'8

melhores anos de sua carreira
foram na, Cidade. 'Além de fa
zer o que eu gosto, fiz muitos

amigos e não só eu, mas todá
_

a minha família está feliz por
voltar", comentou Xoxo, reve
lando que seu filho, o peque
na Hector, nasceu em [araguá
do Sul no período qúe o joga
dor atuou na cidade de 2002

a 2006.

. GENIELLI RODRIGUES
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Lesão tira Ceni, por dues 'semanas
• •

- < •

Goleiro desfalca o time nosjogos contra Botafogo, Ponte Preta e Corinthians
"

-

SÃO PAULO e teve "que ser substituído por
"

O goleiro Rogério Ceni deve Bosco. Frustrado'; Rogério Çeni
desfalcar o São Paulo" por .duas, . admitiu logo após a partida que
semanas. O departamento médi-. deveria ter esperado mais para
co do clube informou ontem que voltar ao time. "Eu não gosto de
o goleiro temum edema na coxa ficar fora do time, sempre que
,direita e ficará fazendo fisíotera- ro voltar o mais rápido possí
pia para tratar da contusão. vel para retribuir o que o clube

Na partida contra a Portugue- proporciona para 'mim. Dessa
sa, no dia 25 de janeiro;Rogério vez eu errei, deveria ter espera
já havia sentido a mesma lesão. do rim pouco mais", confessou
A previsão inicial era' que ele fi- o goleiro, que falhou no gol do
casse pelo-menos duas semanas . Bragantino - apesar disso, o São

• afastado do futebol, mas surpre- Paulo venceu por 2x1.
endentemente o capitão são-pau- Com a contusão, o goleiro
lino entrou em campo já na der- deve desfalcar o São Paulo nos

� rota do time para o Santo André, jogos contra Botafogo, Ponte
noúltimo domingo, noMorumbi. Preta e Corínthíans, pelo Cam
Durante Ó jogo de quarta-feira, peonato Paulista, e é dúvida
contra o Bragantíno, ele sentiu para a estréia da equipe na Li
novamente as dores no mús- bertadores, diante do Indepen
culo posterior da, coxa direita diente, no dia 18 de fevereiro.

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE

.::;;
::;;

8
40..
JlI\5

Rogério Ceni sentiu novamente dores nó músculo posterior do coxo direitá e é dúvida até poro o Libertadores

-

,

HISTORIA
Em 20 de novembro de 1949, reunirem-se Álvaro Piazera, Vergílio, Flávio, Constantino, Humberto e Má_rio
Marinho Rubini, Antônio Correia, Albrecht KoneJl, Faustino Demarchi, Faustino 6irolla, Wolfga"ng eWaldemiro
Hruschka, Egon Ponath, Walter Strebe, Tarcísio Sathir, Constantino e Mário B�zzarello, Ernesto Plccoli, Ewaldo
Benthien e Silvestre Stoinski. Fundaram o Botafogo Futebol Clube, no bairro Rio Cerro, em nosso município. A
famíli.a Satler cedeu o terreno para o campo de futebol, sendo aclamado presidente Vergílio Rubini.

, A FESTA DO CAMPEÃO
.

Aconteceu no dia 21/12/52 para comemorar a inédita conquista. Compareceram:
o prefeito Arthur Müller, políticos da região e de Joinville, empresários, o padre
,vigário,Murillo Barreto de Azevedo, a diretoria e jogadores com seus familiares. Os
moradores da localidade compareceram em grande número, prestigiando o evento.

.
Havià churrasco e chope ii vontade e ao som alegre .e contagiante do "bando-

/

neon", magistralmente tocado por Afonso Franzner. Vários oradores fizeram uso
.

.

da palavra, houve uma grande ovação quóndo Wolfgang Weege, grande benemérito do clube, anunciou que
Vergílio Rubini, presidente do time campeão, era também o aniversariante do dia. Aos acordes do instru- .

mento, cantaram "Parabéns a você". Os festejos atravessaram o dia e foram madrugada a dentro. Ao longo
de sua história, o clube conquistou cinco vezes o título da Segunda Divisão e sete vezes o galardão máximo

da Primeira Divisão.

O PRIMEIRO GRANDE CAMPEÃO
De 1949 a 1951 o Botafogo participou dos campeonatos promovidos pelo Liga Jo
invilense de Futebol. Fundada a Liga Jaraguaense de Desportos em, 1952, o clube

passou a disputar os campeonatos desta entidade, sagrando-se o primeiro campeão
da Segunda Divisão, tendo participado: Botafogo; 15 de Novembro (Corupá), Avaí
(6uaramirim), Água Verde e Ipiranga. A decisão aconteceu na esecldnnte tarde
ensolarada do dia 14/12/1952, quando o clube da Estrela Solitária bateu o XV
de Novemb_ro pelo plccnr de 5x2, com gols de Ademar (2), 6irolla, Olívio e Zico.

.

"Descontaram para os cerupnenses, Bandeira e Piaz. O campeão mandou a campo:
Mario Buzzarello, Tarcísio, Maba, Chico, Setembrine, Lombardi, 6imbigo, Ademar,
Rubini; Faustino 6irolla-e Zico. O onze cerupeense formou com: Sofiote, Peruzinho,
Alvino, Curt, Longe, Adolfinho, Menistrini, Piail, Bandeira, Piaz II e Aldo.

BotafQgo campeão da 2a Divi$ão em 52; em pé: Strebe,
..

o,
Setémbrino, Lombardi, Olindo;'Mório Buzzarelto e)orcísioStltler;
agachados: Gimbigo, Ad�mor, Consfantino, Fdustíno Girólla e 1ioo

redacao@ocorreiodopovo.com:br
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COMPLETO + Rll
COMPLETO 1" RlL
COMPlETD.+ RLl
COMPLETO .. RLL

OGl07 PRETA
06107 PRETA
01101 BRANCA

.

06i07 PRATA
06106 PRATA
01/02 VERMELHA
01/01 .PaATA
Q1/01'

-

PRATA
99100 CINZA
05105 PRATA.
04/05 BRANCA
04/05 PRETA

.

04/05· CINZA
04/04 BEGE'
02/03 AZUL
02102 BRANCA
02102 BRANCA
00/01. AZUL
99100 BRANCO
02i03 PRATA
99/00 BRANCA
99/99 PRATA
95/95 BRANCA

PRATA

isodos e ntidos
VOlKSWAGEN

1 JETTA 170 CV

,,2 CROSSFOX FLEX

��':�II:l'Sofr'iiSl_1M !'fnl?'EIsIfU ii' ilEFI'1€'t141i!*'
6 FQX 1.6 PLUS FLEX AO DH TE LT or 06/07 . VERMELHA
7 FQX 1.6 PLUS FLEX COMPLETO 06107 VERMELHA
8 FOX1.0C1TY FLEX AoLTDT 04104 PRETA
9 GOLF 1.6 flASH FlEX COMPLETO +RlL"COURO 05106 PRATA.
10 GOLF 1.6 COMPLETO + RLL 03/03 PRATA
11 GOLF 2.0 -- AU_TOMAT COMPLETO .. AUT. � COURO 02103 PRETA

... 12 GOlF 2.0 COMPI:ETO .. AIR BAG + Rll 01102 VERMELHA
13 GOLF GNV COMPl.ETO + RLL 01102 VERMELHA
14 GOLF 1.6 COMPLETO 01/02 PRATA
15 GOLF 1.6 COMPLETO + RLL 00/01 CINZA
16 GOL UI POWER FlEX COMPLETO 07/0? PRETA
17 GOl1.6POWERFlEX .COMPLETO 06/06 BRANCA
18 GOll.6POWERFlEX OHlTOT 04(05 CINZA
19 GOL 1.6 POWER OH TE I.:T DT 03/03 CINZA
20 GOl1.0CITYFlEX GNV T5ALLTOT 07107 BRANCA
21 GOL1.0CITYFlEX AQlTOTFN 07107 PRETA

�;���El� ....__.....�i�i ::; gr:'- 24 GOL 1.0 CITY FLEX TEAl LT DT 06106 PRATA
25 GOL 1.0 CITY FLEX AC AO rr OT 05106 BRANCA

�1��� ����.g��".' .. -l" ���
28 GOL 1.0 CITY A.EX 4 OH AO 05/06 PRETA
29 GOL 1 O CITY FlEX 4 AQ lT Dr 05106 PRETA
30 GOll.0CITY 4

-

ACOHlTDT 04f04 CINZA

�\'f$ -31 CQ'. fi 9:6f11" � nar • 1 t

COMPLETO + RLL
.COMPLETO + RlL

o seu melhor negócio é na Caraguá Auto Elite.
.

� _

32 GOL 1.0 01/01 CINZA 80 CELTA 2 AO LT DT
33 Gal 1.0 16V PlUS 4 BASICO . 00101 CINZA 81 CELTA 4 TEALLT DT
34 GOL 1.0 1GV A BASICO 00100 VERMELHA· 82 CELTA 2 BASICO
35 GOL SPECIAL 2 BASICO 03/03 BRANCA 83 ASmA 4
36 GOL SPECIAl 2 BASICO 00100 BRANCA 84 ASTRA SEOAN 2.0 FlEX '*
37 GOL1.016V 4 (.TOT 98199 BRANCA 85 ASTRAsunny2.0 2
38 GOL1.016V , 2 COMPLETO 97.198 VERMELHA 86 ASTRAMILlENIUMSEOAN 4

39 G0L1.0MI 2 BAS1CO 97/98 BRANCA 87 ASTRAHATCHGL1.a 2
40 GOL1.0aVMI 2 ACOHLTDT 97/97 VERDE ·88 VECTRAGLS 4 COMPLETO+RLL
41 GOL1.0MI 2 DT 97/97 VERDE 89 CORSA1.6SEDANCl.ASSICLlFE 4
42 GOL1.0 MI 2 BAS1CO 97!97 VERMELHA 90 CORSA 1.0 SEDAN ClASSIC SPIRIT 4

�. coi i.s c, 2 9;:97 BRANCA 91 CORSA1.0SEOANMAXX 4
44 GOL 1.0 I 2 DT RLL [:T 96!96 BRANCO 92 CORSA 1.0 SEDAN JOY 4

45 GOL1.6 CU '2 AQ RlL 95/96 BEGE 93 CORSA 1.0 SEOAN CLASSIC 4
46 GOLCLll.6 BASICP 95/95 VERMELHA 94 CORSA1�ÔSEDANmf)d.No.,,() 4

47 GOLCLl1.6 2, RU. 95/95 VERMELtlA -'95 CORSA1.0SEDAN·MILENIUM 4
48 SAVEIR01.8 2 DHAL 01/01 CINZA 96 CORSA1.0SEDANmod.Novo 4
49 PARATITRACK&FIELD1.8 �4 'COMPL.ETA+RLL 07/07 -PRATA 97 CORSA1.0SEOANSUPER 4

50 PARATI1.0 16V 4 VEAQLTOT 99100 BRANCA 98 CORSA.1.0SEOANWINO 4
51 PARATI 1.016V 4 LTOT 99100 CINZA

� �9 CORSAHATCH 4

52 PARATll.6CU 2 ��AQLTDT 96/96 VERDE 100 CORSA1.0WIND 4
53 POlO HATCH 1.6 4 COMPLETO. 04105 BEGE 101 CORSA 1.0 WINO 4
54 POLOHATCH1.G 4 COMPLETO + RLL 02103 AZUL 102 CORSA1.0WIND 2
55 POLOSEDAN1.6 4 COMPlETO"'RLL 07iaS PRETA. 103 PICKUPCORSA1.6 2
56 POlOSEDAN 1.6 4 COMPLETA+RU4PN 04/04 PRETA
57 POlO ClAS.j,8 Ml 4 COMPL + AS +- ABS + TETO 99,'00 PRATA
58 POLO CLAS. 1.6 4 COMPLETO· 99199 VEROE
59 SATANA2.0 4 COMPLETO ... �LL 00/00 PRATA
60 KOMBt 1.4 FlEX 06106 BRANCA
61 . KOMBI BASICO 03/04 BRANCA
62 KOf,iBI BASICO 99199 BRANCA

07108
06I<l7

PRATA _

PRATA

VE TEAO Dr AL CD
AG AQ DT ALCOOL
ACTE +COURO

OT
AQDT
OH VE TE Al AQ OT
AODT
AaOT
AO DT RLl
AQ DT Rll
AO lT DT

.
LTOTPE
VETEAlLTOT
AaOT

_ _. TE Al LMOO/01

RENAULT
104 SCENIC RXE 1.6 16V
105 SCEN!C RXE 2.0
106 cuo SEOAN EXP
107 CUOSEDAN 1.0AUT.
108 CUO SEDAN RT1.0

COMPLETO + RLlABG DUPLO 01102
COMPLETO ... RlL 00100
COMPLETO 03104
CO}JlPLETO + RLL (-) OH 03/04
COMPLETO 01102

CINZA
CINZA
PRATA
BRANCO
PRATA

FORD OUTRAS MARCAS MOTOS 041V4
63 F1ESTA 1.0 TEAL DO LT OT 05/06 PRATA

"",\�i
CITROEN C4 PAlLAS 2.0 GLA 0710a PRATA 109 CG 150 TITAN 08108

6. F1ESTA '1.0 LTOTAOC04PN 0410S PRATA eiQ9ffi'i<ff)GtSif' afiM • 1a�A 3€_ .aR6ifN_............: 110 CG 125 FAN 07/07
ss FU::STA 1.0 OH VE TE LT DT 04� P-RETA

'
7. PEOGEOT 206 SOLEll COMPLETO (S�GURO) 02103 CINZA 111 CG125FAN 05106

66 FIESTA 96/97 BRANCA
FIAT

112 CG 150 TlTAN 07i08
61 FIESTASEOAN AQOT 05/06 CINZA 113 SUZUKI 125 NA OStOS
6. ECO S�ORT XlT �.o 16V COMPLETO + RLL + 2 PN 03/04 AZUL 15 STRADA 1.4 FIRE FLEX ACAOLM 07107 PRETA 114 SUNDAW WEB 100 01/02

,�",\oI> . iI> QlI� ....- 16 PALIO FIRE 1.0 FLEX AQlTOT 06107 PRATA 115 XlR125 ES 04/05
_6_""'""" 77 PALIO 1.0 ED LT 98/98 BRANCA 116 XTZ 125K

" FOCUS 1.6�· COMPLETO 04/05 AZUL 18 UNO MIl,LE FIRE FLEX VE TEAL LTDT OG/07 AZUL

71 KA VETE LTOT' .- 99/00 PRETA ,. UNO MILLE FI�E FlEX. AC,AQlTOT 05i06 BRANCA

""ue
PRETA
PRETA
PRETA
AMARELA
AZUL
AZUL
PRETA

PARATI TRACK E FILO 07/07
PRATA COMPLETA
........

35.700, IGOU"m. :90 ,

IDIB&cleaaPTI" Fe, 4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de cónfiança.

Financiamento sujeito a aprovação de cadastro. Preços promocionais para negociação sem troca. Validade 06/02/2009_
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