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Destino esculpido
e aventuro certo

Fernando Limo
ressurge lindo
Dois meses depois de ter os gêmeos João e

Francisco, a gaúcha volta para passarela.
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Monte Everest foi parte da lista das
sete maravilhas da natureza.

Página 13

Dias decisivos na corrida
eleitoral em Guaramirim
Por enquanto os únicos candidatos confirmados a prefeHo são Nilson Bylaardt e Evaldo Junckes.
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FEIRA DE NEGÓCIOS DO VALE DO ITAf'OCU
www.expo200a.com.br

Reportagem publicado no revista NewScien
tist aponto duas pesquisas que sugerem que
homens 'metidos' ou 'convencidos' fazem
mais sucesso entre as mulheres. De acor

do com um estudo mexicono, além dessos

coracterísticas, esses homens são também

egoístas e agressivos, adotando uma pos
tura mais predatória quando partem para
a conquista. As conclusões �o trabalho
mexicano fomm confirmadas por um estudo
do Universidade de Peoria, em Illinois, nos
Estados Unidos.
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3371.080q· www.wizardjaragua.com.br.

Opções de ajuda
para dependentes
Veja como funcionam as casas de trata
mento para dependentes químicos.
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Atraçóes;

Feira de Negócios; Dia do Sorvete;

e 09 a 13 de Julho
Jaraguá do Sul- na Arena Jaraguá
Realização: �

APEVI

��t�

Espaço Casa - produtos e
serviços voltados para a casa;

� Exposição de Veículos;

Dia da Gelatina;

Praça de Alimentação;

Espaço SESC,
Atrações pa::- 1S crianças;
Espaço infantil
Turma do Miguelito.

Mais informações:
(47) 3275-7011
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CHARGE

GUIDO & HELMUT HELMUT, VOCÊ NÃO ACHA

JQUE OS JOVENS Dç:VERIAM
LER MAIS? ELES

FICARIAM MAIS ESPERTO!

E NÃO CORTARIAM
A LETRA "S"

DAS PALAVRASI!!

I

PONTO DE VISTA

Os benefícios da reterme ortográfica
ALFRIED KARL

PLÓGER, PRES!í}[NTE
DAAB!GRAF

{ASSOCIAÇÃO
BRASilEIRA DA

iNDÚSTRIA GRÁFICA)

Considerando que, dentre as cerca de
210 milhões de pessoas incluídas no uni
verso dos oito países da lusofonia, a grande
maioria - 190 milhões - vive no Brasil,
entende-se o porquê de, mais cedo oumais
tarde, todas as nações de lingua portugue
sa ratificarem internamente as mudanças,
aprovadas em 1990. Assim, foi natural,
tanto quanto importante, a aprovação dada
pelos portugueses. Desencadeia-se, desse
modo. o processo derrmdanlia, qlie'.dey€�ál'·
já em 2010" estar visível em liyr6§,ê 6Útras'"

publicações. Internacionalmente, a refor
ma converte o idioma em lingua oficial da
Organização das Nações Unidas.

Embora os portugueses, como legíti
mos' donos da lingua, tivessem resistido
mais tempo às mudanças, a reforma terá

impacto pequeno. Em seu país, as altera

ções atingem pouco mais de um por cento
do total de palavras. É algo ínfimo ante os

benefícios de ter um idioma reconhecido
pela ONU. Afinal, é preciso entender que
a ortografia-padrão facilitará sobremaneira
o intercâmbio cultural, cuja principal mí
dia continua sendo, a impressa. Livros de
todos os segmentos-é- ficção, didáticos, pa
radidáticos e científicos -, documentos e

escrituras internacionais, contratos comer

ciais e textos de todos os gêneros poderão
circular livremente entre os países, sem

r- .... ��.{

"",.' - \

DO LEITOR

Nas últimas semanas por toda Santa Catarina e o Brasil
ocorreu uma avalanche de aumento de salários para vereado
res, prefeitos e vices (secretários), que varia de 18% a 100%. Em
Jaraguá do Sul o aumento foi de 23%.

Os funcionários da Prefeitura Municipal tiveram que "bri
gar" por um aumento de 5% e com jornada de trabalho de 40
horas semanais, enquanto os vereadores que comparecem às
sessões da Câmara duas vezes por semana e com direito a fal
tar sem a perda do salário, vão passar a uma "mixaria" de R$
7.300,00.Portanto, quem trabalha tem que ganhar menos para
não onerar os gastos com folha de pagamento. Veja a discrepân
cia num país que precisa de mão-de-obra qualificada:Recente
mente saiu um edital de concurso para a Escola Técnica.Federal
para várias funções administrativas e professores, onde o salá
rio de um professor com doutorado com 40 horas semanais não
chegará a R$ 5 mil mensais.

Sendo que para se chegar ao doutorado tem que estudar no
mínimo 23 anos "direto". Enquanto que um vereador não pre
cisa de diploma algum, basta pertencer a um grupo que o apóie
e lá está ele representando o povo que vota. Quero lembrar que
o salário do professor da Escola Técnica Federal é de quase R$
5 mil, sendo que o do professor do município não chega a R$ 2
miL Outra discrepância de valores para a mesma profissão.

Um professor para ser professor tem o mesmo tempo de es

tudo independente da entidade em que. trabalha. Até nisto os

poderes dividem as classes. É para se pensar.

JOSÉ MARIA NUNES, QIJ!ROPRAX!STA

Você é a favor da
retirada dos trilhos?

"Sou a favor do deslocamento dos trens de grande porte
para uma área de contorno. Sou a favor da utilização, para
transporte público, dos trilhos remanescentes. Os Veículos
leves sobre trilhos (VLT) sâo rápidos, pequenos e eficazes.
Além disso, não prejudicam o fluxo urbano, pois tem menos

vagões e a composição pode ser adptadas a realidade do ho
rário e Como serão utilados para transporte urbano a tendên
cia é diminuir o número de veículos circulando. A ligação
leste/oeste esta pronta (Guaramirim/Corupá). Basta então in

tegrar as estações do VLT com as de ônibus urbano e pronto,
transporte rápido, barato e eficaz tudo o que precisamos para
propor a troca do carro pelo transporte público. Esta é uma
oportunidade de única e não podemos perdê-la".

MÁRCIO MANOEL DA SILVEIRA, ASFDSFADFSAD

Para pensar

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

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira. 246, CEP 89251-200. Cx. Postal 18. É obrigatorio
informar nome completo. profissão. ·CPF e

• telefone (. não serão publicados).

necessidade de revisão. É o que já ocorre

com o EspanhoL O ensino do Português
também será padronizado.

Por mais puristas que sejamos quanto'
à lingua portuguesa, é necessário compre
ender a importância e extensão da reformá
ortográfica. A relação custo-benefício da

mudança deverá acabar prevalecendo, até
porque a nova ortografia não impedirá a es
pontânea e inevitável evolução regional da
língua, um elemento vivo e sensível às pe
culiaridades culturais, políticas e socioeco
nômicas de cada país. A indústria gráfica,
não só pela questão mercadológica, como
pela responsabilidade intrínseca a um setor

integrante da cadeia produtiva da comuni
cação, está-se preparando adequadamente
para as mudanças, contribuindo, também,
para a sua ampla e correta difusão.
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FALA Aí!

" Eu não apóio não."
.. JOSÉ ALENCAR (PRB), VICE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

criticando o indexação ao orçamento
do Programo Bolso Família que, paro

ele, estimulo o inflação.

" Quem estiver
de olho-gordo

�

nas obras do PAC
que se cuide."

DllMA ROUSSEFF, MINISTRA
DA CASA CIVIL, advertindo

paro desvios de recursos e fraudes

investigado pelo Polícia Federal.

"'Boi pirata' vai
virar churrasco do

fome Zero. ,
CALOS MINC (PT-RJ),

MINISTRO DO MEIO AMBIENTE,
confiscundo boiados de fazendas

localizados em áreas
ombientolmente protegidas

do Amazônia.

Gildo Alves com câncer
Cotado poro ser candidato o vice-prefeito nos eleições deste ano, Gildo
Alves foi traído pelo saúde. Abaixo comunicado e desabafo do presidente do
Sindicato do Vestuário: .

.

"Permaneço internado no hospital do Unimed em Joinville, mas, apesarde
fisicamente debilitado, sinto-me no obrigação de prestar esclarecimentos
à comunidade de Jaraguá do Sul, que sempre me apoiou. Estou passando

• por um momento muito difícil do minha vida, pois vim 00 hospital poro
uma cirurgia de retirado de cálculo renal e fui surpreendido com o notícia
de um câncer de rim. Submetido o mais uma cirurgia, encontro-me agora
numa situação de luto pelo vida, priorizando acima de tudo o recuperação
e procurando me adaptar às mudanças que por certo terei que fazer no meu

modo de viver. Uma dessas mudanças implico abrir mão do minha presença,
como candidato, nos eleições político-partidários deste ano, o que lamento
prefundnmente, pois fazia porte do meu grande sonho. Neste momento, por
recomendação do equipe médico que me assiste e por total incapacidade
físico de participar de uma componho eleitoral no condição de candidato,
quero agradecer do fundo do meu coração o cada pessoa que me apoiou e

confiou neste meu projeto parn melhorar o qualidade de vida dos jaragua
enses. Um abraço meu e do família".

FUtURO INCERTO 1
"O Rio de Refúgio dos Pássaros" no língua tupi-guarani ou, simplesmenterAraquari,
pode ter seu território de 377,6 quilômetros quadrados bastante encolhido.levanta
mento feito pelo Funõi e já assinado pelo presidente Lula diz que um terço do área do

. município pertence aos índios guaranis, tribo com remanescentes vivendo no região.
Ou seja, algo 00 redor de 125 Km2.

FUTURO INCERTO 2
Há quem garanto que esta tribo não tem origem em terras do município, que
no século 20 se estendia por Borro do Sul e Borro Velho. E que estão ali porque
foram trazidos de outros regiões do Estado. Forças políticos e empresariais do
Norte se movimentam poro impedir o demarcação oficial já que o município, com
o duplicação do BR-280, tem grandes expectativas de desenvolvimento. Saindo
do condição de cidade-dormitório poro receber indústrias e empresas prestado
ras de serviços. O que é igual o emprego, rendo e impostos.

OFICIAL
Cartório do 17° zona eleitoral de Joraguá do Sul formalizou no terço-feira o

" registro do primeiro candidatura o-prefeito. Troto-se de Luiz Carlos Andrade, do
PTC. O partido vai disputar o eleição em chapa puro. Poro, em coso de vitória,

. evitar um novo cabide de empregos no prefeitura, segundo Andrade. Que preferiu
não cencerrer à Câmara de Vereadores, segundo ele. porque como pftfeito terá
Q caneta sus m!ii)$ para fnzer obras.

O CORREIO DO POVOO.

QUINTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2008
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Só dois na disputa pela Prefeitura
PMDB e PT são, por enquanto, as únicas certezas às cabeças de chapa

negociando a vaga de vice na

chapa encabeçada por Nilson
Bylaardt. Após os encontros
de terça-feira e ontem, ama

nhã os dois partidos voltam a

reunir junto com o PPS, que
tem Altair José Aguiar e de
Moacir José Mafra, o Zuco,
como opção para a candidatu
ra a vice-prefeito.

O PSDB, que tem o presi
dente da sigla, Victor Kleine
como pré-candidato a prefeito, .

também dá seqüência às trata
tivas. Os tucanos já conversa

ram com o PP e ontem à noite
se reuniriam com o PT. Kleine
disse que os dois caminhos
são possíveis e que, no caso

do Pp, há possibilidade de o

PSDB lançar o vice. "O proble
ma é com o nome", afirmou o

.

tucano, sobre a incerteza em

torno do nome a ser indica
do pelo diretório progressista
para a cabeça de chapa. On
tem à noite os tucanos se reu

niram e ainda hoje, após novo
encontro da executiva, devem
sacramentar a decisão.

c,
o
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GUARAMIRIM

Hoje e amanhã serão dias de
cisivos para os partidos, às vés

peras das convenções que confir
marão os candidatos ecoligações
para as eleições municipais. As
reuniões entre os dirigentes par
tidários defuÍirão o cenário para
o pleito em Guaramirim, até on

tem ainda nebuloso. Certa são

apenas as candidaturas a prefeito
do ex-vereador Nilson Bylaardt
(PMDB) e do vereador Evaldo
Junckes (PT). .

O petista já fechou com o

PR a vaga de vice, que ficará
com Luís Antônio Chiodini,
colega de Junckes na Câma
ra. Segundo ele, o PRB e PTB
também estão confirmados na

coligação, que poderá contar,
ainda, com o PDT e PSDB, es-

o

tes com quem os petistas se

reunirarrr ontem à noite. [un
ckes disse que as conversas

são "bastante favoráveis" a

uma aliança com os tucanos.
Com relação ao PDT, o encon

tro acontece hoje à noite.
Os trabalhistas também

estão mantendo conversas

com o PMDB, que continua CAROLINA TOMASELLI Enquanto Junckes (E) confirmou dobradinha com Chiodini, Bylaardt segue conversas para definir o nome do vice

Vice-prefeito é a principal opção, mas Fernandes não mostra interesse

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS VIGILANTES DE JARAGUÁ DO SUL

E REGIÃO, NO USO DE SU�S ATRIBUiÇÕES ESTATUÁRIAS, CONVOCA
TODOS ás TRABALHADORES NA BASE TERRITORIAL DE SUA REPRE

SENTAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,
QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2008 AS 20HS. EM PRI
MEIRA CONVOCAÇÃO, COM QUORUM QUALIFICADO E AS 20 E 30 HS

EM SEGUNDA E ULTIMA CONVCAÇÃO, COM QUALQUER NUMERO DE

TRABALHADORES PRESENTES, NA SEDE DO SINDICATO, SITO A RUA:

LEOPOLDO JANSEN 03, CENTRO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL,
PARA DELIBERAR A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

10 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARAANO DE 2009

20 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2007

JARAGUÁ DO SUL, 25 DE JUNHO DE 2008

ADEMIR EDSON FERNANDES - PRESIDENTE

DEM e PP correm risco de ficar de fora
Progressistas estão com dificuldade para encontrar nome de peso

�

Depois de oito anos no co

mando da administração mu

nicipal, o DEM e o PP correm

o risco de não disputar a Pre
feitura nestas eleições. O Pp, a

quem cabe indicar o candidato
a prefeito pelo acordo firmado
em 2004, está encontrando di
ficuldades para encontrar um

nome com densidade eleitoral.
Há duas semanas, o pré

candidato Mário Glasenapp
desistiu de concorrer, alegan
do falta de apoio dos democra
tas. Com isto, os holofotes vol-

taram-se novamente ao atual

vice-prefeito, José Joaquim
Fernandes, que já havia des
cartado sua candidatura. Na
última terça-feira, o progres
sista foi proclamado pelo par
tido para ser candidato, mas a

.

decisão ainda não foi tomada.
O presidente do Pp, Jair To

melin, admite que "há resistên
cia" por parte de Fernandes e que
"tudo depende da condução da

negociação". A definição, afirma,
será conhecida amanhã. Tome
lin também lembra que caberá

ao DEM indicar o candidato a

vice, mantendo acordo da últi
ma eleição. Osvaldo Devigilli,
Salim Dequêch e José Dequêch
são alguns dos nomes aponta
dos pelos democratas.

Mas o progressista também
não

. descarta a possibilidade
de o PSDB ficar com a vaga na

chapa. Para isto, esclarece, os

tucanos deverão apresentar sua
proposta, o que, segundo Tome
lin, ainda não fizeram. "O PSDB
tem que definir o que quer na

coligação", acrescenta.
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Lançamento da festa foi ontem

Strudel vira
tema de festa
JARAGUÁ DO SUL

Amendoim, queijo, maçã,
palmito e carne. Esses são

apenas alguns dos inúmeros
sabores a serem oferecidos
aos admiradores do strudel
durante a primeira festa ca

tarinense que terá o prato
. como personagem principal.
A iniciativa é da Associação
Húngara de [araguá do Sul,
em parceira com a Fundação
Cultural e a Prefeitura.

O 'evento está marcado

para acontecer no próximo
dia 6 de julho, domingo, na
Comunidade Santo Estevão,
no Bairro Garibaldi. Além
da comida típica, a Festa do
Strudel tem também progra
mas artísticos. Às 10h30, o

grupo Dunántúl mostra ao

público as danças típicas
da Hungria. À tarde é a vez

do Trio Edelweiss se apre
sentar. A partir das 16h30,
os músicos de São Bento do
Sul sobem ao palco para en

cerram o dia, iniciado às 9h
com uma missa.

Os pratos de strudel, de
12 sabores diferentes, ainda
não possuem preço definido.
Já o almoço custa R$ 15. O

cardápio inclui nhoque, sa

lada e goulash. Durante esse

período, os integrantes da

Associação yão. ge�p.p.strÇll'
aos visitantes como o tema

da festa é preparado.

EDUCAÇÃO E LAZER

o CORREIO DO POVOOQUINTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2008

Evento estimula a leitura
Segunda edição da Feira do Livro deve reunir 60mil pessoas
JARAGUÁ DO SUL

Amenina Larissa Chicatto, 7,
adora passar os dias em meio a

página e mais página de literatu
ra. Ela tem uma caixa superlotada
de livros e, ainda assim, procura
novas histórias nas bibliotecas e

lojas especializadas. Apaixonada
pela leitura, a garota pretende
comprar outros volumes durante
a segunda edição da Feira do Li
vro de Jaraguá do Sul, que come
ça no dia 8 de julho, terça-feira, e
segue até a quinta-feira, 17.

Para o escritor Carlos Hen

rique Schroeder, responsável
pela programação do evento,
um dos principais objetivos é

.
incentivar as crianças da mi

crorregião a seguir o exemplo
de Larissa. "Elas precisam se

acostumar com o toque e o

cheiro dos livros", disse ontem.
no lançamento do evento. Com

isso, esses jovens leitores têm
a chance de minimizar a atual
situação do país, no qual cada
habitante lê menos de cinco

exemplares ao ano. Em alguns
estados, inclusive, essa taxa não
chega aos quatro, como aconte-

ce no Norte e Nordeste.
'

Os irmãos Gabriel e Edu
ardo Marafoni Guenther, 3, já
estão distantes dessa lista. Se

gundo a avó, Zilda Guenther,
61, há mais de seis meses as

crianças já possuem cadastro
na Biblioteca Pública Rui Bar
bosa e constantemente ganham
livros de presente. "Temos de
incentivá-los desde pequenos",

Larissa vai semanalmente II biblioteca e já se prepara para aumentar o acervo pessoal na Feira do Livro

enfatiza.
O diretor da feira jaraguaen

se concorda. Conforme Carlos

Henrique Schroeder, a reali-

dade só pode ser mudada se

houver investimento nessas ge
rações. Ele também explica que
a melhor maneira de incutir o

hábito da leitura nos �rlultos é
através dos jovens. "Trazendo
os filhos, os pais acabam com

prando algo para eles", consta
ta. No ano passado, os 30 mil
visitantes da feira levaram para
casa cerca de 18 mil livros. A

expectativa para a segunda edi
ção é comercializar o dobro de
exemplares e reunir, pelo me

nos, 60 mil pessoas. Somente
da rede municipal de ensino,
serão quase seis mil alunos e,
da estadual, outros quatro mil.

KELLY ERDMANN

Programação. para todas as idades
Feira do Livro tem sessões especiais de cinema, de autógrafos e de bate-papos

JARAGUÁ Dl) SUL

Quem for até Praça Ângelo
Piazera, no Centro, a partir de
8 de julho, terá compromissos
de sobra. Além de comprar li
vros, os visitantes ainda podem
assistir a diversos filmes, como
"Crime Delicado" e "Cinema,
aspirinas e urubus", do diretor
Marcelo Gomes. As exibições
acontecem, respectivamente,
nos dias 12 e 16, às 18h e 19h.

", �V "PUf�elo �s s��sões de-ci9-!;J
ma ainda havera lançamento

Feira aumentou consumo de livros de obras e palestras de renoma-

dos escritores. Logo na abertu
ra a vez é de Ricardó Azevedo
conversar com os leitores. Na

seqüência, tem Cristóvão Te
zza, Claudia Matarazzo, Sergio
SantAnna e Charles Zimmer
mann. A segunda semana do
evento conta com a presença de
Dennis Radünz, Cristiano Mo
reira, Rubens da Cunha, Carlos
Henrique Schroeder, Maicon
Tenfen, Rodrigo Schwarz, Ma
noel Ricardo de Lima e Júlia
Studart, Os bate-papos estão
marcados para as 19h. O acesso

é gratuito.
As obras comercializadas na

feira vêm de 25 editoras brasi
leiras. Elas vão ocupar 40 estan
tes. De acordo com o diretor de
programação, Carlos Henrique
Schroeder, os exemplares mais
baratos devem custar R$ 0,50.
"Temos livros para todos os

gostos e bolsos", comenta.
Para completar, os visitantes

podem aproveitar as maratonas
de contação de histórias, que
õcorrem de hora em hora e�são

organizadas pelo Sesc.
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DIA MUNDIAL ANTIDROGAS Entidades que'
podem ajudar

GE�L---------------------

Primeiro passo é admitir
Tratamento envolve apoio psicológico e força de vontade
JARAGUÁ DO SUL

Maicon, 23 anos, fala pou
co do passado, quando consu

mia crack. Apesar da pouca
idade, ele também prefere não
fazer planos para o futuro.

Aprendeu a viver um dia

após o outro com calma, fé
e força. A lição veio com a

internação na Casa de Apoio
Pe. Aloísio Boeing, entidade
que oferece tratamento para
usuários e dependentes quí
micos. "Eu vi que precisava
de .ajuda e que se eu mudasse
tudo ao redor mudaria tam

bém", afirma o jovem.
De acordo com a psicólo

ga Dayane Krüger, atitudes
como a de Maicon ainda são
raras entre os usuários de
drogas. "É difícil reconhecer

. que precisa de ajuda. E levar
.a sério o tratamento também
é difícil. Muitos desistem.
Aqueles que ficam já .são

vencedores", revela.
Maicon admite que as di

ficuldades existem e confessa

que já pensou em abandonar
o tratamento."Não fui embora
porque não quero decepcionar
minha família. Quando penso .

em desistir, lembro da minha
mãe e das pessoas que acredi
tam emmim", diz. A psicóloga
destaca ainda que esse apoio
que Maicon reconhece na fa
mília dele é fundamental e au
xilia na recuperação. "Muitas
vezes os próprios familiares
não admitem o problema. Ou
acha que o problema é somen
te do dependente. O que eles

precisam entender é que a

situação afeta toda' a famí
lia e ela também precisa se

.ireparar para receber o de

pendente". Nesse sentido, o

Motociclista em

estado crítico
Um acidente entre caminhão e

motocicleta na Rua Adolfo Antônio
Emendõerfer, no Rio Molha, deixou o

motociclista Gilmar Michalak, 23 anos

com traumatismo craniano e suspeita
de fratura no tórax e nn perna esquer
da. Até o fechamento desta edição,
Michalak permanecia no UTI do Hospi
tal São José em estado crítico.

Maicon conta com tratamento psicológico e apoio da família para vencer a luta contra as drogas

para a igreja". Esse é o úni
co planejamento que Mai
con arrisca fazer.

AÇÃO PELA VIDA

Hoje, Dia Mundial Anti

drogas, a Pastoral daSobrieda- _

de realiza uma ação no centro
da cidade. Integrantes do gru
po vão. distribuir de manhã e

a tarde, panfletos e mudas de
plantas em frente à Igreja São
Sebastião: "Droga leva à mor"
te, então vamos fazer o con

trário. Vamos levar vida para
as pessoas", explica Valéria da
Costa, um dos coordenadores
do projeto.

conselho é buscar o máximo
de informações possíveis,
procurar grupos de apoios,
e dividir a experiência com

pessoas que estejam na mes
ma circunstância.

E é a própria família que já
percebe as mudanças na vida

de Maicon. Ele está mais cal
mo, mais atencioso e deixa
de assistir uma partida de fu
tebol para participar de uma

missa, por exemplo. "Todo
o tempo que eu perdia com

as drogas vou recuperar. Em
vez de ir atrás de droga, vou DEBORA VOLPI

Evento lembra
os 70 anos

Acontece hoje, às 19h30, no Gran
de Teatro da Scar. o Encontro de Idéias,
evento em comemoração aos 70 ános da
Acijs. O encontro vai contar com a parti
cipação de cinco ex-presidentes da enti
dade, que falarão sobre o associativismo.
Os ingressos já estão esgotados. Mas
além do Encontro de Idéias, outras ações
devem completar as comemorações.

Cassuli

Uma pesquisa realizada

pelo Conselho Municipal de
Entorpecentes no final de
2005 ouviu mais de dois mil
alunos de escolas públicas
e particulares de Jaraguá do
Sul. Em relação à maconha,
2,3% admitiu usar com fre

qüência; quanto ao crack,
1,9% disseram que às vezes

usam e outros 1,1% admiti
ram sempre usar. "Hoje, com
certeza esse índice aumen

tou, principalmente com o

crack. Aqueles que em 2005

diziam usar às vezes, hoje
devem ser dependentes,
.porque vicia muito rápido",
sugere o sargento Gilmar Co
lasio, presidente do Comen.

Essa realidade jápreocupa,
mas a cidade ainda não pos
sui uma clínica de internação
pública. Para quem procura
ajuda existem diferentes op
ções de tratamento que vão
variar com o perfil do usuá
rio. Na Casa de Apoio Aloísio
Boeing, a mensalidade cus

ta R$500. Existem também
duas clínicas particulares e

as mensalidades
..
custam em

média R$1200. Grupos como

os Alcoólicos Anônimos,
Narcóticos Anônimos, Pasto
ral da Sobriedade, Centro de
Resgate, Pastoral da Sobrie
dade e Grupo de Apoio Mãos

Amigas, também podem au

xiliar. Já os hospitais do mu

nicípio oferecem o serviço de
desintoxicação. Um Centro
de Atenção Psicossocial espe- .

cializado em Álcool e Drogas
'.'

está em fase de implantação
no município. Enquanto o

CAPS Ab"não fica pronto,
dependentes são atendidos
por uma equipe especial den-
tro do Ambulatório de saúde
Mental do município. O ser
viço envolve tratamento psi
cológico, psiquiátrico, social
e é gratuito.

Casa depende de doações
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REIVINDICAÇÕES

Caminhoneiros fazem manifestação
Motoristas autônomos brigam por preços mais baixos para o óleo diesel
REGIÃO

Os caminhoneiros de todo
o Brasil organizaram uma pa
ralisação geral no dia de on

tem com a finalidade de rei
vindicar preços mais baixos
para o óleo diesel. A ação en

volveu apenas profissionais
autônomos e foi realizada
em rodovias federais de todo
o país.

Para o caminhoneiro Van
derli Libarba, de Z7 anos, a

situação da categoria não é
das melhores devido a diver
sos fatores. "Há um mês eu

pagava R$ 1,78 o litro do óleo
diesel e hoje pago R$ Z,OZ:
Eu transporto grãos para
todo o sul do Brasil e de Pon
ta Grossa à Paranaguá chego
a pagar R$ 140 de pedágio
em um trecho de apenas zoo

quilômetros", disse. Vanderli
possui um caminhão bitrem
e afirma que o frete baixou,
aumentando. o prejuízo. ''A
tonelada da soja era trans

portada a R$ Z7 até alguns
meses, mas hoje o preço caiu

para R$ 19", alegou.
De acordo com Jaime Ka

mer, gerente de uma trans

portadora de Guaramirim, o

pneu nacional custa hoje R$

Prev móvel está
atendendo hoje
o Prevmóvel, veículo do Previdência

Social, atende hoje e amanhã em Borra
Velho dns 9 às 12 horas e des 13 às
16 horas. O atendimento será feito 00

lodo do Prefeitura, nos dependências
do Secretario Municipal de Educação.

Conselho tutelar
enc�ntra garoto·_
o goroto seqüestrado no quinta-fei

ra, em Borro Velho, foi encontrado em

São Paulo ontem' pelo Conselho Tutelar
do Infância e do Juventude daquele Es
tado. lucas Gabriel da Silvo Comelli, de
apenas 10 anos, havia sido levado por
uma mulher loiro. A suposto seqüestra
dora é a mãe do garoto, como informado
pelo avô de lucas, Waldomiro José.

1,Z mil e o seguro de um ca

minhão Volvo de R$ 350 mil,
custa R$ 40 mil. "Quer dizer,
os valores praticados não são
coerentes com os ganhos dos
caminhoneiros e por isto os

autônomos fazem paralisa
ções", disse Jaime.

A paralisação dos cami
nhoneiros já foi realizada
em outras oportunidades. No
ano ZOOO a greve não teve
um número considerável de
motoristas, porém em ZOOZ
a adesão dos caminhoneiros
chegou a quase 70%. O Bra
sil parou naquela semana.

A paralisação de ontem
também não teve grandes
proporções, porém a ação
pode voltar a acontecer caso
o pleito dos caminhoneiros
não seja discutido. A catego- .

. ria reivindica melhores con

dições de trabalho, além de
alterações no decreto 49.487.

. Este regulamento restringe a

circulação de camínhôes na
cidade de São Paulo. Segun- .

do nota da Associação Brasi
leira dos Caminhoneiros, a

greve pode voltar a ocorrer

esta semana.

OSNIALVES Para o caminhoneiro Vanderli Libarba, é preciso reavaliar os preços de combustível, pedágios e outros

Expogestão diwlgada
durante reunião da CDL
A reunião Plenária da CDL

(Câmara de Dirigentes Lojis
tas) de Jaraguá do Sul aconte
ceu ontem (Z5), no Baependi,
às rzh. A divulgação da Ex

pogestão Z008 foi um dos as

suntos da pauta.
O diretor e coordenador da

Expogestão, Edison Roberto
Schmidt, apresentou a pro
gramação da feira e pediu o

apoio da Câmara para a divul

gação. O evento, que será do
dia 9 a 13 de julho, na Arena
Jaraguá, contará com o espaço
Casa voltado para a dona-de
casa. O horário de visitação
será das 18h às 2 zh de quar
ta-feira a sexta-feira, das 10h
às zzh no sábado e das 10h às
zoh no domingo.

Também durante a reu

nião, o empresário Vicenti

Donini destacou a inclusão da
Marisol no varejo brasileiro e

o anseio de assim fidelizar e

conquistar os clientes através

de redes e franquias da em

presa. Na opinião de Donini,
o Brasil vive um bom momen

to econômico, porém precisa
elevar a poupança interna em

Z3%, mas para isso "é preci
so que os nossos governantes
gastem menos", concluiu.

Segundo informações do
presidente da CDL, João Ba
tista, a entidade completa
40 anos em de 3 de agosto
e para comemorar será rea

lizado um jantar festivo no

dia primeiro, onde será en

tregue o Troféu Mérito Lojis
ta a alivia Nagel.

DAIANA CONSTANTINO

NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA A MISSA DE 7° DIA

Os pais de

Myckas Darem,
agradecem à todos que remeteram flores e o acompanharam
até sua última morada. Agradecem, ainda, à toda equipe mé
dica e de enfermagem da UTI Neonatal, do Hospital e Mater-
nidade Jaraguá.

.

Silvana Darem e Daiane Titz Darem.
E Convidam a todos para missa do sétimo dia a realizar na

Paróquia São Judas Tadeu dia 28/6/2008 às 19hs.

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

na forma da Lei, eté.
Faz saber a todos quanto este ecltal, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de nulos contra:

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR
ESPECIE NUMERO VENCIMENTO VALOR SACADOR

GILSON PERICLES GONCALVES 828.118.229·69 CELIO DE SOUZA ORTIZ
N 01 15/11/2005 12.000.00 O MESMO

GIULLJARD HERMENEGILDO. 007.678.019·89 FORMIGARIINFORMATICA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR
I. TOSHIBA009 10i06/2008 188,00 O MESMO

JUCINEIA FODI 040.589.039·70 CELIO DE SOUZA ORTIZ
CH 010029-3 A \tlSTA 2200.00 O MESMO

LUAN RANGEL 068.152.769-29 5MB COMERCIO E SERVleOS DE TELEFONIA LTOA
I· 012008005 10!06i2008 lBO,66 O MESMO

MARCOS ANTONIO MARKIEWICZ CORREIA 920.873.109·04 BV FlNM1GEIRA SA
, 540148173 A \�STA 10.086.98 O MESMO

E, como os !Jilos devedores nan foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida inijmacllo, faz por inmrmedin do presente
Edital. pam que os mesmos comparecem neste Tabellonalo na ÁV. Mal. Deodoro da Fonseca, nr, 1589, no prazo da Lei. a fim d.
Hq!l!!lar o seu deMo, ou entao, {jar razao por que nao etaz, sob apena de serem os mleridos protestados na forma da Lei. ele.

Jaragua do Sul, 25 de Ma;o de 2008
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VALE DO ITAPOCU SCHROEDER

II!JCurso técnico em

construção naval
Com a retomada do crescimento da in
dústria naval, aumentam as perspec
tivas de novos postos de trabalho em

estaleiros de ltajaL �ara atender a de
manda por profissionais, o Senai está
com inscrições abertas para o curso

técnico em Construção Naval. O curso

será minlsnudo na unidade daquele
município e há 30 vagas disponíveis.
Para o Senai de Jaraguá do sul os cur
sos são de automação industrial. con
fecção de moda e outros. Para consul
tar todos os cursos o site da instituição
é www.sc.senaLbr. Outras informações
no 0800 48 1212 - Senai Online.

CORUPÁ

Refin termina
no fim 'deste mês

NOVA BIBLIOTECA ESTARÁ PRONTA EM DOIS MESESA Prefeitura de Corupá comunica que ter
mina no final do mês de junho o progra
ma de refinanciamento de débitos, Refin.
A Secretaria da Fazenda está fazendo um

.alerta aos contribuintes em atraso com
a municipalidade para que aproveitem
esta prorrogação do programa. A partir
daí todos os casos serão encaminhados
para cobrança judicial e o ingresso na

lista dos inadimplentes. O Refin está,
dando um desconto de até 100% nas

multas e juros.

A nova biblioteca pública municipal que está sendo construída em Schroeder, e será uma doação de empresários
da região ao município, será entregue entre dois e três meses. A informação é da secretaria de Educação.

GUARAMIRIM

Veterano comemora 31 anos de fundação
Uma festa de confraternização que reuniu jogadores, ex-jogadores, familiares e convidados marcou, na última semana, a

passagem dos 31 anos de fundação do Veteranos Futebol Clube de Guaramirim. A confraternização aconteceu nas depen
dências da Recreativa Spézia e no local foi feita uma exposição de todos os uniformes que já foram usados pela equipe.

VALE DO ITAPOCU

CONCURSO OFERECE BOLSA DE ESTUDOS PARA PÓS EM MODÁ
O Instituto Orbitato promove em parceria com a revista Catarina, publicação especializada em moda, concurso para bolsas de estudos para a pós-graduação em Desen
volvimento de Produtos. A promoção concede benefício de 70% do valor do curso para dois estudantes que se inscreverem na pós. Para participat os candidatos devem
enviar portfólio e carta de intenção para o endereço orbitatQ@orbitato.com.br até o próximo dia 28. O desconto é válido somente paro as mensalidades e não inclui
custos com materiais didáticos e outras despesas da pós. Outras informaçães nós siteswww.orbitato.com.br e www.revistaCatarina.com.br/portal. ou no (47) 3395-1722.

JARAGUÁ DO SUL

Anhanguera realiza
novas matrículas

A Anhanguera/Faculdade de Tecnolo
gia de Jaraguá do Sul (Fatei) realizou
no último domingo, dia 22, o vestibular
de inverno. A lista de aprovados será
afixada na unidade amanhã, dia 26,
a partir das 14h. As matrículas já co

meçam_amanhã. A segunda chamada
será realizada nos dias 3 e 4 de julho,
das 14h às 22h. Em caso de existência
de vagas remanescentes, será realiza
da uma terceira chamada nodie 7 de
julho,.a partir das 14h. Para efetuar
a matrícula, os aprovados deverão
apresentar os seguintes documentos
na secretaria da unidade: certificado
de conclusão de ensino médio ou do
cumento equivalente, histórico escolar
completo, certidão de nasCimento ou

casamento, cédula de identidade, ca
dastro de pessoa física, comprovante
de residência atual, duas fotos 3x4
recentes e comprovante de vacina

ção contra rubéola (mulheres até 40
anos), de acordo com a lei Estadual
10.196, de 24 de julho de 1996.

JARAGUÁ DO SUL

Missão técnica
para a Bienal

o Núcleo da Mulher Empresária de
Jaraguá do Sul organiza missão técni-

, co no período de 17 a 19 de agosto
emmtelm que inclui visita a Cio. das
Ervas e a 200 Bienal Internacional do
livro de São Paulo. A atividade conta
com o apoiõ da Acijs/ApevL A progra
mação da missão começa com saída
no dia 17 às 22 horas. O investimento
é de R$ 315 para nucleados e estu
dantes, de R$ 330 para associados, e

de R$ 360 para demais interessados,
que inclui uma diária de hospedagem
com café da manhã. A organização da
missão pr�vê pagamento de 50% do
valor no ato de inscrição. Informações
e inscrições pelo telefone (47) 3275-
7017, ou pelne-meil eventos@acijs.
com.br.

CORUPÁ

''O inferno
contrata"

O Grupo Experimental de Teatro "Tanto
Faz", de Corupá, convida a comuni
dade para assistir ao espetáculo de
rua "O inferno contrata". A peça será
apresentado em duas sessões na So
ciedade Esportiva D. Pedro II, no dia
28 de junho, sábado, às 20h30min e

no dia 29 de junho, domingo, às 19
horas. A peço com duração de 1 hora
e 10 minutos terá entrada gratuita.
Censura 12 anos.
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CHEIA DE CHARME

FERNANDA REAPARECE LINDA DEPOIS
A. ,." .

DE TER OS GEMEOS JOAO E FRANCISCO
Fernanda Lima completa 31 hoje ao lado

dos gêmeos João e Francisco e do marido Ro

drigo Hilbert. A atriz e modelo está conse

guindo conciliar a responsabilidade de cuidar
dos filhos, de dois meses, com seus compro
míssos profissionais. Na semana passada, por
exemplo, ela desfilou no Fashion Rio e voltou
a gravar o especial "Por Toda a Minha Vida".
Esse pique de Fernanda é responsável pot boa
parte do sucesso desta gaúcha.

Admirada por sua beleza, Fernanda sur

preendeu seus fãs pela boa forma logo após
o nascimento dos bebês. Ela já emagreceu
14 quilos dos 20 que engordou na gravidez
e roubou a cena no desfile da grife Juliana
Jabour. Impossível não reparar na boa for
ma, com a entrada de Fernanda a passarela
ganha um brilho especial.

Vivendo um momento especial de sua vida,
Fernanda tem declarado em entrevistas corno ser
mãe a transformou. "Cada dia o amor aumenta
mais. Fico querendo até que eles chorem para
levar para aminha cama e proteger", conta.

Por enquanto, a bela quer ficar longe das
novelas e não programa nenhum trabalho

longo. "Quero voltar aos poucos, não preten
do fazer nada tão cedo que me deixe muito

tempo longe dos meus filhos". Sobre a corre

ria do dia a dia ela garante que não é fácil. "Te
nho ajuda da minha mãe e de unia babá, mas

.

mesmo assim é urna loucura, um turbilhão de

emoções". Já que ela quer mesmo é curtir a

família, agora só resta se contentar com estas

aparições relâmpagos da Fernanda linda.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JOR!IIAU�ríA

..�da surdez humana ...
São raras as noites nas quais eu não deite

na cama, vire para cá e para lá até encontrar
o melhor ângulo para o sono e, em menos de
15 minutos, esteja completamente apagada.
Só lembro de ter 'dormido pelo simples fato
de, naquele momento, acordar. O gostinho
do repouso que prospera na boca denuncia
as horas passadas de olhos bem fechados.
Os estalos surgidos quando me espreguiço
também. É tudo muito bom! Adoro!!!

De sexta-feira para sábado, no entanto, não
foi assim. Demorei a embalar o sono, talvez

porque o dia tinha sido agitado, com direito a

congestíonamentos, sinais de trânsito fecha
dos e atrasos aos milhões. Ou, porque sentia
falta do namorado. Ou, ainda, por causa do
trabalho que teima em ficar aglomerado sobre
a mesa do escritório.

Pois, quando finalmente havia adentrado
no reino do cochilo, um ser despido de no

ções de senso comum resolveu passar bem
em frente a minha casa, à meia-noite, anun
ciando a própria surdez. O chão chegou a tre
mer e meus ouvidos a doer. Foi batata (como
diriam os admiradores dos clichês): a dor de
cabeça veio avassaladora em igual instante.
Agora a pergunta que não quer calar: por
qual motivo alguém precisa de uma'centena
de auto-falantes pendurados dentro de um

carro? Provavelmente pelo mesmo pretexto
que o faz comprar um automóvel com ace

leração de zero a 300 quilômetros horários.
Ou, quem sabe, exatamente para. acordar

quem tenta dormir nas noites de sextas-fei-
ras. Sabe Deus!

<'

Resumo da ópera: depois de passado o

ódio mortal da criatura, voltei a dormir.
Mas, somente por trinta minutos. O volu
me da festa do vizinho não me deixou nem

sequer sentir o gosto do sono. Literalmen
te quase caí da-cama. Todas as janelas de
casa estavam fechadas e as portas também.
A distância entre o quarto e a baladinha in
fernal chegava a uns 500 metros. Rolei de
um lado ao outro. Estava frio e eu emb�i
xo de três cobertores fervia de raiva. Pensei
em ligar para a polícia. Desisti antes de me

levantar. Algo me alertou que poderia ser

urna extrema perda de tempo. Tentei respi
rar, expirar, respirar, expirar CQm o pouco
de calma restante. Será eu uma mulher ran
zinza? Tive crise existencial até. E, nada do
volume baixar. Aiiii!!

Contei carneirinhos, lembrei do trabalho,
resolvi equações matemáticas salariais, refleti'
sobre vida e morte. Dormi quando o sol apa
recia entre as persianas da janela e acordei

quando o vizinho do outro lado decidiu lavar
o carro no quintal ao som de algo insuportá
vel. Ahhhhhh!!! Quem dera ter um controle
remoto universal.

• kellyerdmann@gmail.com

VARI�DADES-------.----

• Cine Shopping 1
• O incrível Hulk {Dub) (16h40, 19",21 h20 - todos
os dias) (14h20 - SéY!sób/dom/qua/qui)

• Cine Shopping 3
• Treinando o papai (Dub) (16h40, 181150-
todos os dias) (14h30 - sob/dom/quo)
• Sex and the city (leg) (21h - todos os dias)

JOINVILlE
• Cine cidade 1
• As crônicas de

'

rnia - Príncipe Caspian (Dub)
(13h40, l8h40 - osdias)
• In�idna J9nes,e o reinp da coveira de cristal (leg)
(16h20, 21 h20 - tod�os dia�)

• Cine Cidade 2
• O incrlvel Hulk (Dub)
(14h, 161120, l8MO, 21h -todos os dias)

• Cine MueH�r 1
e • Agênte 86 (leg) t1.41115, 1711, 19h30, 22b - tados. os dias)

"1" "

LIVR.O

Como ser brilhante;
manual pOm garotas
o manual de habilidades poro garotos
deslumbrantes: 17 usos poro um pé de
meio fino 7/8; como tirar suas sobrance
lhas; como escolher o tamanho do sutiõ;
como servir cerveja poro um cavalheiro;
como acelerar o crescimento de pepinos;
como ser mó; como manusear o chicote;
danço· do ventre e tudo que nõo te ensi
naram. Tem de tudo, poro todos!

Uma batalha
na pré-história

Um espetóculo de efeitos especiais que
enche os olhos do espectador contando o

história do primeiro herói dá humanida
de, que poro salvar a amado luta com um

tigre dente de sabre e outros predadores
pré-históricos. De Roland Emmerich, di
retor de Independence Day.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
louro foz um escândalo no tribunal e diz que
conseguirá um advogado capaz de enfrentar
Natércio. Afonso diz o Frau Herta que está fi
cando apaixonado por Bruno. Elzinha flagro
Afonso e Frau Herta banheiro do tribunal.
Cícero aviso letícia que ela nõo irá poro Rio
de Janeiro desacompanhado, Conrado pede o

ajudo de Eduardo à frente do empresa no au

sência de Cícero. Margarido, Fronzé e lindalva
se encantam com o coso de Notércio. Frou Herta

repreende Virginia por trozer convidados poro
coso sçm avisá-lo.

BElEZA PURA
Márcio descobre que o colar de Olavo já foi

passado adiante. Rakelli acho o procuraçõo,
Robson dá o endereço do bazar poro Alex e

Sônià, Guilherme conto 00 delegado onde
Celso pode ser encontrado. Gaspar diz o Rob
son que o documento é só uma cópia. Márcio
descobre o hotel onde está hospedado o homem

que comprou o colar, Robson diz o Rokellí que
José Henrique preciso assinar uma procuroçõo
passando tudo poro Olavo. Norma vê o políCia
no local do encontro e vai embora. Guilherme
persegue Celso.

A FAVORITA
laro diz o Oonatelo que viu uma foto de Flo
ni. lora pede detalhes do crime. Donatela diz

que chegou em coso e Floro tinha acabado de
atirar em Marcelo: lora pergunto por que ha
via impressões digitais de Oonatela no armo,

Donotelo conto que Cilene o salvou, porque
Floro ia matá�a também.Zé Bob descobre o

nome verdadeiro de Floro. Rito pede poro Didu
pegar Camila no escola, Pepe conto o Augusto
que Rosano nõo foi abduzido, mos fugiu poro o

Guatémala, lora dó'de coro com Floro, no jar-
dim do rancho. .,

OS MUTANTES .

- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Esmeralda foz um gesto discreto poro Ernesto,
sem que Meduso vejo, e começo a seduzir o mu
tante. Meduso pede um beijo e elo se aproximo.
Esmeralda enfio es dedos nos olhos de Meduso,
enquõnto Mariso e Simone aproveitam poro
bater no cabeça dele, Meduso cai e Ernesto o

sufoco. Juli observo lúcio e Juno e diz que os

bebês sõo importantes poro seu projeto. Samiro
diz que estará 00 lodo de Jull poro o que for
preciso, Mariano diz que chegou o hora de fugir
do cela, mos antes preciso enganar Juli.

AMOR E INTRIGAS
Alice olho poro Felipe. Valquíria fico em estado
de choque. Alice estende o braço poro Felipe.
Ele ignoro o todos. Valquírio tento falar alguma
coisa, mos engasgo. Alice pede perdõo o Felipe
e diz que sobe que ele nunca o traiu. Alice diz
que voltou poro ele e se beijam. Dorotéia nõo
acredito. Alexandra olho e diz que o casamento

-

começou o ficar bom. Petrônio diz que Alice tem
mais do que sete vidas. Alice diz que sobe que
eles foram vítimas de uma intrigo, Elo diz que
Alexandra contou tudo o elo.

.
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VARIEDADES

Vivendo na pele
do personagem
Para interpretar o rebelde Antonio em

"Chamas da Vida", da Record, Dado
Dolabella precisou aprender a dirigir
trator. Na trama, o ator faz parte de
Uma gangue, que usa um ferro-velho
como quartel general. Eles mexem
nos carros para usá-los em rachas, e
Antonio chega a dirigir um trator para
destruir alguns desses carros. "Cha
mas da Vida", de Cristianne Fridmann
estréia em julho.

SUDOKU

Horário nobre:
mais polêmica
Como tem sido freqüente nas tramas
da Rede Globo, "A Favorita" não esca

pará à polêmica e trará um romance

entre duas mulheres. A dupla será
interpretada por Paula Burlamaqui e
Lília Cabral. Paula viverá Cléo, dona
de um restaurante. Apesar de encan

tar os homens, no entanto, a loira se

interessará por Catarina (Lília), que,
decepcionada com o marido, cederá
às investidas da 10Jra.

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de f o 9 sem

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

SOLUÇÃO

ÁRIES
(20/3 o 20/4)
É possível que
hoje você enfrente •

algumas tensões
entre que desejo para si e suas
necessidades sociais e profis
sionais. Você está vivendo um

momento de tensão e polaridade
e por isso pode sentir-se puxada
por duas forças opostas.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Hoje é um ótimo dia
par.a você integrar
suas energias e as

das pessõas mais próximas a

você. é uma ótima oportunidade·
para você se aproximar mais
das pessoas que ama. Procure
também tomar consciência das
coisas que está fazendo.

Atriz fala da
vida de vícios
Jamie lee Curtis admitiu ter sido
viciada em analgésicos há 1.5 anos.
"Tentei vários tipos de cirurgia plás
tica, para me livrar desse corpo de
meia-idade. E toda vez que fiz isso me

levou a abusar de analgésicos", disse
ela à revista US Weekly. Jamie supe
rou o vício há nove anos com medo
de afetar a filha Anne. Hoje a atriz
trabalha como conselheira voluntária
em campanhas antidrogas.

O fiscal bateu na tnzendn �'l Roque.
- Como você alimenta os porcos?
- Eu dou lavagem praeles.
- Rapaz! Você faz isso com os bichi-
nhos? Cem reais de multa!
O Roque ficou irado. Um mês depois
volta o fiscal.
- E então, como alimenta seus porcos
agora?
- Agora estou dando caviar.
- Com tanta gente passando fome?
Cem reais de multa!

DOMINGO E' no mês seguinte:
MiN: 17° C � - E aí? ,O que está dando aos seus

MÁX: 20° C� porcos.
,

Chuvoso
'

- Olha, agora eu dou dez reais pro
cada um e eles comem onde querem!

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri
.

Aumento de nuvens devido à formação de áreas de
instabilidade no Rio Grande do Sul, com previsão
de chuva entre a tarde e noite. Umidade do ar e
temperatura em elevação. Vento moderado.

� JaraQl.Iá do Sul e Região

HOJE
.

.
SEXTA

MíN:14°C r">. MíN:15°C r">.
MÁX:17°C� J. MÁX:18°C�
Chuvoso I Chuvoso

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você estó pas- ,

sondo por uma
série de reflexões

quanto ao que realmente tem
valor e iniporta em sua vida. O
conflito na verdade está entre
o ser e o ter. Agora você deseja
exercer mais controle sobre
sua vida através do que possui.

tP "'"
CÂNCER

�.� (21/6 a 21/�)
'-'-;.'_'.-;;' Tudo que voce vem
: ; semeondo em suo ,

vida acabará colhen
do em forma de amor e respeito.
Você procuro ajudar es outros
doando segurança e corinho e

agoro terá os frutos desta suo

semeoduro. Continue sendo uina
pessoa atenta 00 mundo.

L� , LEAO

�,:> (22/7 a 22/8).
::. ') A semana sera

� � marcada por an-
,

siedade e pressa. O
ser humano estará correndo atrás
de coisas que nem sabe explicar e

'

você perceberá todo o movimento
devido a suo extrema sensibili
dade. Procure evitar este clima e
mantenha-se em paz.

rI}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você terá a

sensação de estar
perdido em meio

a tantas sensações durante a

semana. Isso pode ser atraves
sado com serenidade. O trabalho
trará. Confie em sua efici�ncia e

toque em frente. No amor. tenho
tato com a pessoa amada.

� Fases lua

26i6

CHEIANOVA CRESCENTE

3I1i �10/6
MINGUANTE

SÁBADO

O.MíN: 16° C
MÁX: 19° C "" r

Chuvoso

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você estará mais
voltado poro os

aspectos exteriores
de sua vida - sua carreiro, sua
posição e reputação dentro de
sua comunidade. Além disso você
deve reavaliar sua vida e refletir
se está mesmo caminhando em

direção àquilo que deseja.

, SAGITÁRIO
(22/11 021/12)

� O que há de tão

( ruim em demons-
tror sua trogilida-

'

de? Você é humano e não conse
gue ser sempre forte. Seja sincero
com você e verdadeiro com os que
te cercam. Abro-se paro o novo

e deixe o medo pro traz. Alguns
momentos exigem ousadia.

ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO
(23/10 a 21/11) � (22/12 a 20/0
O dia pede diversão,.,.j. Seu lado mais
e descontroção com trotemo está
os amigos e poren- suavizado neste
tes mais próximos. momento. Aproveite a lua em

Não é hora de pensar em coisas Aquário e resolva questoes mais
sérias. Procure olhar para o que particulares. O momento estará
tem conseguido 00 invés de ficar '

um pouco confuso e se você se -

preso às coisas que ainda estão
,

envolver demais nos problemas de
por vir. Relaxe. outros acabará se prejudicando.

O CORREIO DO POVO 'mQUINTA-FEIRA. 26 DE JUNHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

26/6
Atenio Becker
Adriano Schwirkowski
41ctxandre Pedrelli
Amanda Yasmin Hoepers
AndressCl,8aruffi
Edvirgés •.Dalsqshio
Elenir Motta ,;'"
Estefani Sabrina Schneider
Eugenio .Amorim
Jlôvjo LilUbe
Giane Kuskowski
íris Bier
Janice Schwartz
Jéssica Campestrini
Joqo Batista Gonçalves
Johann Guilherme MuUer Ros,
Laniama de Andra.de };'
Marcos A. Meier
Maria Bruns
Marisa da Silva
Nadia C_ Borges
Módia Cerli leoni
Rafael Hoegen
Regiane Arruda Leal
Rosimeri I, K. Laube
Tétci GerqJann
,Valdir Tecilla
V�Dderlei Marquardt
Vêrgélio D(Jvid de Bprba
Walter Morais

DIVIRTA-SE
'

Escolha

AQUÁRIO "

(21/1 a 18/2)_
Amor, dor, angús
tia ou alegria fa
zem parte da vida.

Nem tudo precisa ser elaborado.
Suas emoções estarão à flor da
pele. Sua vida profissional tem
lhe proporcionando alegrias.
Esta semana, porém, você pode
rá se sentir desvalorizado.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• O que você pode
.".,.., fazer para resolver

os problemas que
criou com sua impulsividade? A
questão é descobrir e estudar
tomo se controlar melhor daqui
por diante. Não permita que co!'
flitos profissionais influenciem
no suo vida afetiva.
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TRABALHANDO PARA ENLOUQUECER
Estando na mais absoluta falta de tempo (e assunto) pra desenvolver algo

proquadrinho desta semana, sei que não existe nada mais fácil que descrever a
rotina pro ganhar linhas. Então ladies and gents, a quem possa vir interessat vai
aí um pouco da tristeza d

'

alguns dias da vida desse rapaz que vos escr.eve.

JOGO DAVIDA (de publiCitário)

Tabuleiro, quadro 1:
- Início de mês! Você pagou todas as contas e está duro. Jogue os

Dadl)s do Desespero. Dados do Desespero somaram oito, tire uma

carta. Você pegou "Trabalho Aceitando Permuta". Tarefa: campanha
completa para ser entregue em dois dias valendo um mês de rodízio de
pizza. Perca a noite de sábado e aguarde uma rodada. Ganhe três
quilos porsedentarismo.

Tabuleiro, quadro 11:
- Penalidade: gfre a Roda do Desfortúnio do Andamento do Job. Você
tirou "Cliente mandou parar produção na gráfica! Quer logomarca
maior e todo material em verdé=lima". Jogue tudo para cima e espere
uma rodada ou engula em seco e ande duas casas.

Tabuleiro, quadro 28:
- Você chegou ne Encruzilhada da Parceria, tire uma carta. "O

empresário Y lhe ofereceu um trabalho sem remuneração, mas disse
que você vai ganhar 'exposição no mercado"'. Ande três casas para trás.

cY"

Tabuleiro, quadro 4:
- Bônus da Cafeína! VQcê fez três layouts no tempo de um! Ande três
casas e durma durante a manhã para recuperar. os danos ao seu

sistema nervoso central.

Tabuleiro, quadro 76:
- Área do Descanso! Você saiu de três reuniões seguidas e pode tirar
uma corto da pilha Tempinho paro Voltar a ser Gente. Oh não, você
tirou "Cafezinho na Padaria", que tem pontos negativos por exposiçíío
pública! Jogue os Dados da Ofensa Gratuita e veja seu comentário.
"Tomando cafezinho hein? Vida boa essa de.publicitário". Muito azar!

• Você foi preso por agressão a pedestre... Aguarde duas rodadas e

desenhe três layouts para serviço público.

TCHANS
- Pro quem já tá de saco cheio do gelo,
mais um pouco d 'água fria: o inverno
só começou sexta passada. Segura que
vêm aímais três meses dessa.
- Sucesso absoluto de vendas, chegou
na Grafipel uma nova remessa do Jogo
do Esquenta. By Imaginarium, um

tabuleiro, dados e quatro copos de
tequila vêm numa simpatíca caixinha

sugerindo um porre mais divertido.
- A coluna vai premiar com um sorvete
seco com bexiguinha o leitor que
souber citar pelo menos três das
diferentes frases que já escreví até hoje
no meu boné lá no cabeçalho. Quê? É
sim, eu troco toda edição.
- Quem é macho vai lá no Meu Buteco e

dá conta de dois daqueles sanduíches
dealcatra.
- Bizarro, essa semana teve o cara que
ficou de cuidar da casa do amigo no

finds, e de lá roubou um notebook e um

Playstation 3 pra trocar por meia dúzia

�""._""._-Sata"
�Effl�'�

.e��

de pedras de crack. Depois mentiu feio,
dizendo que não foi ele e que droga não
emburrece.
- Já fez uma semana de uso do
aquecedor elétrico que comprei, e por
hora só pintaram umas dores-de

cabeça estranhas. Nada letal, acho.

MOMENTO DA CITAÇÃO
"Missão: beber If bastante para tornar

suportável a chatice daquilo e

daqueles que me cercam, mas não o

suficiente para fazer papel de bobo
diante deles." - filthymac.apostos.com

Fabiane Mauini enquadrada no frame artesanal de
canudinhos que nosso fotógrafo Marcelo "Tiba" fez

PARA SAIR DE CASA
Cuidado com a coluna mutante! Na briga por espuçee
uma diagramação mais dinâmica, vou mudando umas

coisinhas aqui com o tempo. A agenda vêm hoje aqui, e
bem enxuta que é pra caber. Please listen:
- A Choperia Bierbude tem Quarteto em Três hoje,
Sertanejo Universitário com a dupla Mazzo e Gabriel
amanhã e meu grande brada Ricardo Gomes tocando MPB
no sábado. Contato: 32751686.
- Neni Junkes vai dar uns coquetéis pra elas que entrarem
SCAR Lounge hoje até 23h - quem toca é Renato e sua cio.
Amanhã o negócio fica fino, rolando o acústico Estação
Montevidéu, com o cantor uruguaio Daniel Prado +

participação da banda Incolores. Contato: 8406 6555.
- Na Licoreria mudou um pouco o perfil, e agora aos

sábados também tem DJ. Mr. Bito, atendente dos mais

capacitados, vai estar lá no dia abrindo as Heineckens e

Stellas pedidas ao som de DJ Pigmeu. No domingo DJ
Jhonz é quem assume, indo com house a partir das 20h.
Contato e tele-entrega no 32751327.
- A Moinho Disco e a Studio FM unem forças e neste.
sábado promovem balada pró-Campanha do Agasalho. O
agito começa às 15h na Moinho Disco, com grupo Nova
Tendência, duas duplas de sertanejo universitário e mais
de quatro DJs nas pickups. Para entrar? Basta doar uma

peça de roupa de i nverno em boas condições. Contato:
99733866 .

- E quanto antes puder liga lá pro Baepe pra fazer reserva,
que o Baile de Férias já é semana que vem! 3371 0222.

HAM?
- Vocês já estão fazendo feijoada aossábados?
-ALÔ!
- Vocês já estão fazendo feijoadas ao sábados?
- Não consigo te ouvir!
- Vocês já estão fazendo feijoadas ao sábados?
- O Eduardo?
Sério tia, eu tentei ajudar. .. Mas pois bem, pro quem quer
comer com vontade nesse frio vai lista daonde eu sei que
sempre tem feijão caprichado aos sábados: Choperia
Bierbude e Mistura Mineiro (shopping) e agora também.
na Recreativa Duas Rodas. Quem ficou de fora mando
e.mail, que semana que vem publico o Rota da Fejuca.

e

MAX

Pir�·s

www.ladyrosachoque.b....po....... 3371-0202

FAVORITAS
- Reverence I Th€) Stmkes -

Just Cares forMe [Ihs N1ltimm!

Priscila Hruschka e Alessandro Stinghen estavam nem aí pro frio de
sexta passada, e tàmbém marcaram presença hO SCAR Lounge

VIVA JOVEM
Deu no site da ABRINQ: dos 2.263 municípios que pilrticiparam do
Programa Prefeito Amigo do Criança, apenas 132 ganharam premiação - o

Sul foi região predominante no quadro, que tem Jaraguá do Sul como um

dos ganhadores. O termo era melhorar os condições de vida das crianças e
adolescentes no período observado de três anos. Bola dentro!
EVENTOS:

•

- Sábado, 13h, no estacionamento do Super Brasão (Ilha da Figueira) vai
rolar encontro de automóveisantigos, tunning e wheelling. Acesso free.
- Já na Arena a partir dos 18h vai ter a Gospelfest, com a atração
internacional Chris Durán. A organização do evento mandou dados: mais
de oito mil quilos de alimentos já foram trocados por ingressos pro evento!
Acesse gospelfest.biz e confira mais informações.

�LJ!IUl
�-

1'"
D'

�. _" �
�ua: José A/:US. 20 - cent�!rJ

(47) 3275-0643 � .

.. .._._..........................................:
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I P ODU es

JAVEL Concessionária FIAT. Rua Expedicionário Joõo Zopello, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - SC - www.javel.com.br
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Vai comprar ou trocar
.

, seu· carro ???
, I

Por que não .vem aqui?
.

· AUTOIWÓVEIS
,

.

Temos mais de 100 OFERTAS
<

E a MENQR prestação da cidade

, ,

CON'FIRA ...
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-------------vEícULOS O CORREIO DO POVO DQUINTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2008

www.giovaneveiculos.com.br

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Rua Bernar�o Ddrflbtisch, 1880 - 3275-105

EMAIS ...

ASTRA 4P ADVANTAGE campI. 07
ASTRA CD 2P rodas 16 04
VECTRA GL cornpl. + gnv 00
VECTRA gl compl. 00
VECTRA GLS 98
VECTRA GLS 95
CELTA 01
CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 00
CORSA 4P OPCS + VIDRO . 99
OMEGA GLS 2.2

.

95
06
03
00
96

GOL G4 2P ar + ,9Pcs
GOL 1.6 POWER cornpl.
GOL 1.0 + AR
GOL CU1.8 + COURO
PALIO W. CITY 1.5 8v completa 99
PALIO EO 4P ar + trava 98
UNO MILLE ELX 4P 95
FUSION completo 06
F-250 XLT 99
KA AR�COND +TRIO 00
KA 00
FIESTA GL 4P COMPL. 00
FIESTA 1.0 4p c/dh 99
FIESTA 1.0 4p 97

,__
ESCORT ZETEC 4P OH+opcs 98

� ESCORT HOBBY 95
ESCORT 95
ESCORTL 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P campI.Hd 93

,
PEU. 307 feline aut. + couro 05
M. BENZ CLASSE A 190 01
DAKOTA SPORT estendida die 00
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO SEDAN RN 1.0 16V comp03
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

, FRIAMESMO
E FICAR DE'FORA
DAS OFERTAS

SUPER QUENTES
DREAM CAR

E INVERNO.

Completo. Prata
Entrada + 60X
IS 188.28

IFIXAS)

VISITE fi DREaM CAR NESTE SABADO E CONHEÇA OUTRAS OFERTAS.

Jaraguá do Sul- Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueira

• KI1I OUSIIIII-tIOVO
..,.,
...lia ··a-RADII �&JBIíI&.i� '_�_�

MP3PtAYER
, ,ÇIÇPNT�OLE ... i\!

NESTE MÊS,
NACOMpRADE
SEU Vt;JCULO,
GRATIS
A'''
....,

J'E A
CAR
DE

Aberta de Segunda a Sexta-feira das 8;30hs às 19:00hs. Sábados até as 12:00hs.

'Im'agens de cunho meramente ílustrativ�s. 'Ofertas-l/álidas até-.z7/06/2008. 'Financiamento sujeito li aprovação cadastral.
VEicUlOS SUP£RANDO EXPECTATIVAS
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V"E ícuLOS------------

Corolla XEI Autom.
2006 AC OH VE TR
ABS AIR CD AL

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (471 3370-7500

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

Uno SX 4p 1998 LDT, VE, TE
Fiorino Baú 1998
Gol Power 2002 DH, VE, TE, AL,
CD
Vectra GL 1998 AC, DH, VL ,TE,
DT, RLL+GNV
Santana Evidence 1997 AL, DH, VE
,TE, DT, RLL
Escort SW 1.8 2000 AL, DH, CE,
TE, LDT, MT, GNV
Picasso GSX 2.0 2004 AC, DH,
LDT, VE, TE, BC
Uno Fire 2002
Escort GL 1.8 1997 AC, DH, TE,
ET, LDT
ASTRA HACHT GLS 1999 COMPL
+ GNV

.......................................................... - ....•. - ... -- .. ----- .... _-_ ... -_ ... - ..

C.QNE.I.RA_.ALG_UMA�LDE_�'O_SJiAjL\lA�l:AG...E.��

Sem taxa de adesão;
Redução de. parcela após contempíação (via lance);
Carência de 2(doís) meses após contemplação (via lance);

ecipação de parcela na ordem direta pu inversa;
m juros, sem taxas extra etc;

do Sul
ão Januário Ayroso, 80
L: uniaosilver@neíuno.com.br

I
01Q!
�'I'
�I"'.
w

g-

fi
�I
ê}1

�'IIa;

I

3311 ..8153 ·1
I

9936�130�

'rata_há_
orelo de IRlovals

�

PLANOS DE CONSÓRCIO
PARA VEICOlelS

'13.'15700
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CREDITOS MESES

22637

'15.350,00 264,"1 '1

'17.54300 30'1,84
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• CHEVROLET
ASTRA _ Vende-se, Elite, 05, 2.0, flex
'power, prata, completo. R$ 41.000,00
neg. Tr: 3370-9270.

CORSA _ Vende-se, 01, Sedan, branco,
Al/TE/OT/PEL. R$ 19.000,00. Tr: 9607-
2022.

KADETT _ Vende-se, esporte, 96,
2.0,prata. R$12.500,00. Tr: 3376-2776.

FIORINO _ Vende-se, 03, IR, branco, cl kit
gás. R$ 20.000,00. Tr: 9977-9339.

PALIO _ Vende-se, 1.0 fire, 4 pts, azul,
único dono, baixa quilometragem, AR,
limp. Oesb traseiro, AL, TE, película, 4

pneus novos. Tr: 8823-8479.

TEMPRA _ Vende-se, 96, 8v, GNV. R$
11.500,00. Tr: 3370-8526.

.FORD
COURIER _ Vende-se, 01, único dono, AR,
branca, ótimo estado de particular. R$
19.000,00. Tr: 9961-2562.

ECOSPORT _ Vende-se, 'XLS, 06, flex,
31.000 Km, AR, retrov. elétr., OH, TE, unica
proprietária. R$ 43.000,00 aceita carro de
menor valor. Tr: 9903'9625 ou 3371-
0853.

ESCORT _ Vende-se, hooby, 96. R$
6.000,00 + 12 parcelas de R$ 230,00. Tr:
3370-5792.

FIESTA _ Vende-se, 96, 1.3, prata,AR,

ótimo estado. R$ 12.500,00 aceita troca.
Tr: 9961-2562.

FIESTA _ Vende-se, 96. R$ 10.000,00.
Aceito carro de menor valor ou moto. Tr:
3376-3885.

KA _ Vende-se, 05, preto, VE, TE, LT, OT,
AL, placa final8, licenciado cl 17.000 km.

R$ 24.000,00. Tr: 9984-5020.

KA - Vende-se, 06, preto, VE, TE, LT, OT,
AO, AL, placa final 1, 12.000 km. R$'
24.000,00. Tr: 9984-5020.

GOL _ Vende-se 99, 1.0, 16v, 4 pts, ótimo
edtado. R$13.500,00. Tr: 3372-0786.

GOL _ Vende-se, 95, 1.0, bola, metálico,
rodas de liga, som, perfeito estado. R$
12.500,00. Tr: 9961-2562.

GOL _ vende-se, 95, 1.0. R$ 8.700,00
urgente. Tr: 3374-5418 (a partirdas 13h).

GOLF'- Vende-se, 00, 1.6 prata, bancos
em couro, OH, AR, TE, AL, CO, rodas de

liga leve. R$ 29.500,00. Tr: 8827-3349.

PARATI - Vende-se, 98, 16v, no gás
natural, TE, jogo de roda, bordo. R$
15.000,00. Tr: 9937-5984.

� RENAULT
"\

CLIO" Vende-se, 06, sedan, 1.6, 4 pts,
azul metálico, , versão pivilege, estado de
novo. R$ 36.500,00. Tr: 3372-0013 ou

9183-4220.
.

CLIO _ Vende-se, 05, sedan expression,
prata, campi, AR, OH, TE, documentação
2008 paga, mp3 player. R$ 29.800,00
aceita carro usado na troca. Tr: 9973-
5052.

CLIO - Vende-se, sedan, 01, RN, compl
OH, AR, TE, AL, vermelho. R$ 21.500,00.
Tr: 3376-2366.

AUTO FALANTE - Vende-se, 6', pi carro,
bom estado. R$1 00,00. Tr: 3370-0983.

KIT GAS _ Vende-se, pi carro carburado.
R$ 650,00. Tr: 3273-0216 ou 9177 -2300.

CAMINHA0 _ vende-se, 608, 81, com

baú, alongado. R$ 37.000,00. Tr: 3273-
1798 ou 8826-2502.

OUTROS , :
CAMINHA0 - Vende-se, mercedes, 912,
91, troco por carro ou moto. Tr: 3370-
5723.

CAMINHA0MB- Vende-se, 1934, ano 90,
cavalinho. R$ 60.000,00. Tr: 8426-6494.

L200 - Vende-se, 02, campi, dupla, 4x4,
em ótimo estado. R$ 40.000,00 si troca.
Tr: 9929-7436.

L200 - Vende-se, 04/05, Sport HTE, único
dono, campi, banco de couro e cambio
automático. Tr: 47 3276-14-99 ou 9975-
0486.

KANGOO-Vende-se, 01. R$ 21.000,00 av

ou entrada + financiamento. Tr: 9962-
5885.

MERCEDES _ Vende-se, 95, C-280

Esporte, impecável. R$ 35.000,00. Tr:
9929-7436.

SANTO ANTONIO F1000 - Vende-se. Tr:
3376-1804.

• MOTOS .

BIZ - Vende-se, 01; ótimo estado. Troca
se porCorcel1i ou Del Rey. Tr: 8429-5903.

BIZ - Vende-se, C100, 03, ES, impecável.
R$ 3.500,00 ou 36x de R$ 175,00 si
entrada. Tr: 3371-8153 ou 9936-1304.

CBX 200 - Vende-se, estrada, 96. Tr:
3275-6316.

CG _ Vende-se, 125, 05, fun, vermelha,
11 mil km, único dono. R$ 4.500,00. Tr:
9961-2562.

MOTO - Compra-se, CRF230 ou 250 com

partida. Tr: 9133-3698.

.

SPRINT _ Vende-se, 98, cl linha. Tr: 9654-
5380.

SUNDOW - Vende-se, 05. R$ 2.600,00 +
6 parcelas de R$ 225,00. Tr: 3275-2034.

. SUZUKI _ Vende-se, AN 125 Burgman -

Partida Elétrica, automática, 2005 - Preta

cl 7.000km - R$ 4.600,00 neg. Tr: 9973-
3449.

7.500,00. Tr: 3376-4650.

TORNADO _ Vende-se, 02, vermelha,
20.000 km. R$ 6.900,00. Tr: 9193-9539
(após 17h)

TWISTER - Vende-se, 06. R$ 7.500,00 av

ou sem entrada + financiamento. Tr:
9962-5885 ..

TORNADO _ Vende-se, 04/05, azul. R$
XR _ Vende-se, 200, 01. R$ 4.300,00. Tr:
8'448-4905.

Pneu em

superpromoçao
na DPaschoal

Rua Walter Marquardt, 170 - Vila Nova - F. 2106 - 1100

v e l c u t a s

3370-3113
Av. Prefeito Wa.ldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Gol Gill 1.0 Power Ano 2002 R$ 22.490,00
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Cor Branca 2004, Gasolina, Ar-Condicionado, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Direção Elétrica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Air Bag Duplo, Bancos em Couro, Freios
ABS, Rodas de Liga-Leve, CD Player com Controle no

Volante, Faróis de Neblina, Computador de Bordo.

2007 Total Flex, Ar-Condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Alarme,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Sensor de
Estacionamento, CD Player, Faróis de Neblina.

MUlTAS I SeGURa I VALOR DO CARRO I MANUTENÇÃO
Visite nosso site www.mauroveiculos.com.br

Confiança, segurança, tradição e tranquilidade são itens de

série dos novos e semi-novo-s da Mauro Veiculos. Quem

garante é o próprio Mauro Koch, um profissional sério, que há

mais de 14 anos atua no mercado de Jaraguá do Sul; sempre
colocando a satisfação dos clientes em primeiro lugar.
Mauro Veículos, garantia de um bom negócio pra você.

veículos

Cor Cinza 2007 Total Flex, Ar-condicionado, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rack, Ar-Quente.

Cor Prata Ano/Modelo 06/07, Gasolina, Ar·
condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, CD Player, Desembaçador
Traseiro, Ar-Quente.

Cor Prata 2004 Flex, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elélricas, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Faróis de Neblina, Computador de Bordo.

• Carros nacionais e importados • Frota atualizada • Semi-novos revisados

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro Jaraguá do Sul se
473275.1132 I Fax: 47 3275.1132

Ford I Fusion 2,3 Sei
Automático

06iQl, preto. gasolina, compieíu
RI 69.000,00

Peugeot /307 2.0SW
Q5!05, preto, gasolina, completo

RS 52.500,00

Toyota I Fielder 1.8
KulomáUco

05/05. prata, gaso!ina. completo
R$ 49.500,00

VW / Crosslox 1.6
08107, prata. üe; .compielo

R$ 49.000,00

Renault I Scenic 1.6
Expression

05/06, cinza. !lex, completo
RS 46.500,00

£M / s-t O 2.8 Cab. Dupla
Executive

05/06, prata. diesel, completo
RS 80.000,00

Toyola I Corolla 1.8 XEI
Automático

06106, pato. gas{!Un1l, c.úmplfllo
R$ 56.500,00

GM I Veclra 2.0 Sedan
Elegance

05106, preto. flex. completo
RS 55.000,00

GM I Zalira 2.0 Elite
04í05, preto. flex, complete

RS51.480,OO

GM I Meriva 1.8 Joy
05í06, prem, F,"ffi(, comp:flto

R$ 38.800,00

Peugeot /307 2.0
Automático feline

04/05, prata, gasolina, completo
RS 46.890,00

VW / Polo 1.6 Sedan
06/06,prata, ílex, completo

RS 39.990,00
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Peugeot 407 Sedan Peugeot 407 SW Peugeot 307 HB Peugeot 307 SW Peugeot 307 cc Peugeot 301 Sedan Peugeot 206 Escapade Peugeot Partner Peugeot Boxer

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Strasbourg Jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinaldo Rau, 414 - Centro

Blumenau • (47) 333 1-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul· (47) 3522-0686

II BANCO PEUGEOT

f:oloS$omeme pard fins ilustrdfivos.Campanha"Dla P e diade refrão de fábrica nas ccncesslenártas Peuguot", eváiidade 04 de Junho até adia 10de Junhode 2008.Peugaot206 MS Senseücu 1,4l FIux,3 portas, ano/modelo OBI08,pinturamatálicaPrnto Perla Nerd, eíravés do Peugoot On une- Frete incluso - Preço
público sugerido Jiara lfflI'u:f'd à vista através do Peuguot On lin� R$ 28.690,00 - 200 unidades em estoque na fábrk:a da Peugeot om Porto RBaJ no run de Janeiro.PetllJ601Z06 HB Presence t.et, Flex - 03 portas - AI condiciooad{) manual - Direção HidráuliC"d - Vidros e travas elétricas - Faróis de Neblina
AnGiMOOifu,.:08lO8- Pintura sólida - Fnrtu lnclusu- Valor tabela daBS 39.290,00-VaiO( promocional ap-drtir de R$ 34.990,00 com RS 4.300,00 detJÕnusjá.Jncluso- 04 unidades em estoque nas Concessionárias StrasboUf§. Peugeot206 SW Escapade 1.6t 16VRex,5 portas-Ar contfJcionado- Dír&yJoHldrnullca
Vidros e travas sldbicas - Rodas deUga- Faróis da t�ebllna- RegulageOl de altura do banco domotoristao regulagem de altura dos faróis -freiosABS de série - Suspensão reforçada - Anolmodelorn3i08, pintura sólida. Frete incluso. Prevo público sugerido para "enda à vista a partirdeRS 49.94()�,preçopública
proOlocionalsuyeridoparavanda à vista aparlir de R$ 44,990,00 com bônus de H$ 4.950.00Já incluso -15 urúdades em estoque nas ceneessensnesSlrasbourg.Peugeot 301 Sedan 2.0 FelinoAutomático - Completo+ CâlilbioAutomâtíco Tiptroníc -ArCOndicionadodigital bl·zona- freiosASS - Airbag duplodO sérte
-Bensct decnuvaeüe iluminação-CO playerMP3 -AnolModelo:07i08- Roda do ligam 16" - Plntura SOUDA":'Frute NAo lncluso - Valortabelade RS68.600,OO- Preçupromocícner EXCLUSIVO paraeM!}sde Junho da 2008apartirdeRS 59.990.00 à vista com bônus do R$ 8.610,OOincluso· 02 unldades am estoque
nas coacessíonárías.ünha Peugeot 206 HB �line 1.6 FlEXAutomâlico-ArCondicionadoDigital- Direção HklrãuUca - Sensor de i1umlnaç.ão e sensor de chuva - Vidros a travas elétncas-. Farôls de neblina - Rmfas!le liga leve - Frei:lSABS -AnoJModelo.: OI/OS. - Pintura s6l!da- Frete Incluso -Valor tabela de RS
49.950,00 - V�lor prcmecícnal a partir de RS 45..950,00COni RS4.DOO,OO de bônus jé incluso. � 02 unidades em estoque nas Concessionârias Strasbourg.Pflugeot 307 SW 2.0 AlluraMer.ânica - Têto panorâmico rle vidro - Ar cendconado - Direção li idráulica - G6Airbags - FreiosAbs - CD PtayerMP3 ":'Pintura Metálica
- Freie lncíuso -Apat1ír de RS 72.990,00- 01 umdades em estoqueMS Concessionilrias Strasbnurq.Pram tle"vigência desta pwmtção iI do dia 11/061:2008 ao dia 01/0712008, nil enquanto (jurarem os estocoes.tcdos es financiamentos sãosujeitn à aprovação de crédão. À.o:, taxa.') poderão ser alteradas se houver
a!!eftlçõsssígnificativas oamercadc jlnancetro.aem avise previa.Todas as fotos somentepara fins iluslrativos. Hâ\>cumlllalivaparaoutl'as promoções. Paramals ínformeçêesscnre preços a condições especiais, censotte uma ConcessionáciaSlr.;lsbourg.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às 13h. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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.---SEMINOVOS .,evisados ,com .garantia Ie ,qualidade ,Emmendorfe,�-_..

___CONF-IRA-NOSSAS:OF-ERTAS!__..
307 fELINE 2.0 2006
RS 50.000,00
PEUGEOT - Preto
4 Portas, Air Bag,
Alarme, Ar
Cnndlclonado,
Ar Quente, Des.
Traseiro, Dir. Hidr.,
Insulfilm, limpador
Traseiro,Manual,
Retrovisor Eletrico.
Rodas De liga leve,
Trava Elétrica, Vidros
Elétricos

ASTRA SEDAN
ELEGANCE
2005

.

R$ 40.000,00
Preto - flEX
4 Portas, Air Bag
Duplo, Alarme, Ar
Cond., Ar Quenle,
Des.Traseiro,
Dir, Hidr.,
Insulfílm, Manual,
Retmvisor
EJetrico, Rodas
De Liga Leve.
Trava Elétrica.
Vidros Elétricos

VECTRA -GLS 2.2
2000
R$ 31.000,00
Branco
4 Portas, Alarme,
Ar Condicionado,
Ar Quente. Des.
Traseiro,
Dir. Hidráulica.
Insulfílm, Manual,
Retrovisor
Eletrico,
Rodas De Liga
Leve, Trava
Elétrica,
Vidros Elétricos

BLAZER DU 2.4/
2001
RS 41.000,00
Prata- GAS:
4p, 4x2, AL,

. AG, AO, Aviso
Sonoro Dos Faróis
Acesos,Des.
Traseiro,
OH, Insulfilm,

.

impador Traseiro,
Manual. Pintura
Metálica,Porta
Copos, RE, RLL,
TE,V£

��D__!!'I'1I ZAflRA ELEGANCE
2005 - R$ 52:000,00

._.Prata - FLEX
4 Portas. Abertura
Interna da Tampa do
Cornb., ABO, AL, AC,
AQ, Coluna De Direção
Aíustavel, Descanso De
Braço Central, Des.
Traseiro, 'OH, Farol De
Neblina, Illsulfilm,
LT, LON Traseira,
Manual. Regulagem
Altura Do Banco,
Regulagem £L üos
Faróis, Retrovisor
EL RLL. TE VE

V E'í C U L O S
<'

�«&l'll))

Cherokee S.".
Jeep '

, ,
A gasoliDil Cô�p2005 AX!

I'll baixa kl1'l.aut. CO ..

t ,,,e$
Carro .sepl de

a
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Consórcio

_� Breitkopf
A-----
W Sua melhor opção em Consórcio.

IRA AlGUJAS VAIl
"",'" ·t-

I

,IM� a partir de

RS80i�a;s
a partir de

RS184.!�;s
. ,

3371-7887
Endereço: Rua Reinaldo Rau, 460 - Centro - Jaraguá do.Sul

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário

3372-2271
.

NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO
É CORTESIA A VERIFICAÇÃO DE:

- Sistema de freios
- Suspensão

- Sistema elétrico
- Injeção eletrônica

- Lavação de aparência.
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t CASAS
ANA PAULA II - Vende-se, 3 qtos, 3
bwc, 2 garagens, cerca de alumínio,
portão eletrônico, piscina. Troca-se
por casa em outro bairro ou chácara.
Tr: 3376-1574.

CHICO DE PAULA - Vende-se, prox
posto marcola, alv, c/4 qtos, 2 bwc e

garagem. R$ 120,000.00. Tr: 9137-
5577. Creci 11831.

RIO DA LUZ II - Vende-se, 3 qtos,
com piscina. Troca-se por casa em

Joinville. Tr: 9961-3412.

SOBRADO - Vende-se, proxWeg II, 5
qtos, 2 bwc, garagem pi 3 carros. R$
125,000.00. Aceita apto ou casa

pequena. Tr: 9137-5573. Creci 11831.

SOBRADO - Vende-se, 192m2 de
área útil, cond.fechado, salão de
festas. R$ 190.000,00 aceita carro.

Com 50% entrada e saldo cl correção
na entrega da chave. Tr: 9929-7436.

EDIF. TERRA BRASILIS - Vende-se,

104m2, privativo, 2 qtos« suíte,piso
madeira, churr, sacada, hidrômet
·individual. Tr: 8404-3001.

VENDE-SE - Cond.fechado, cl
110m2 de área útil, salão de festas.
R$ 110.000,00. Aceita carro. Com
50% entrada e saldo cl correção na

entrega da chave. Tr: 9929-7436.

VENDE-SE - Próximo ao Angeloni. Tr:
9165-3174.

VILA RAU - Aluga-se, cl 2 qtos. R$
400,00. Tr: 9993-2131.

t TERRENOS

AGUA VERDE - Vende-se, 500m2,
asfaltada. R$ 60.000,00 aceita-se
carro. Tr: 9137-5573. Creci 11831.

-NEGÓCIOS----�--------
t CHÁCARAS
TRES RIOS DO NORTE - Vende-se,
31 ,870m2, cl casa, rancho, 41agoas
de peixe, pastagem pi animais. R$
150.000,00 aceita troca por carro. Tr:
9137-5573. Creci 11831.

RIO CERRO 11- Vende-se, 21agoas de

peixe, 2 nascentes, 50.000m2, divisa
cia rio Rio Cerro II. Tr: 3376-0726.

• SALAS COML.
FELICIANO BORTOLlNI-Vende-se, sala
comercial. Tr: 9101-6007. Creci 13284

t LOCA ÕES
CASA - Procura-se, pi alugar em

BARRA DO RIO CERRO _ Vende-se,
Guaramirim. Tr: 9609-6437.

15x50. R$ 20.000,00. Tr: 8834-4792. JOAO PESSOA _ Aluga-se, quitinete.
ERVINO - Vende-se, em São •

Tr: 9116-6111.

Francisco, 1.600m2, aceita carro na

troca. Tr: 8429-5903.

ESTRADA NOVA - Vende-se, prox ao
viaduto, cl duas casas de alv. R$
38.000,00 + parcelas de R$180,00.
Tr: 3371-6069. Creci 11831.

RIO CERRO II - Vende-se, 50000m2,
2lagoas, cachoeira. Tr: 3376-0726.

SANTO ANTONIO - Vende-se,
350m2, água, luz, asfalto. R$
30.000,00 ou R$' 5.500,00 de
entrada + parcelas de um salário. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

VILA LENZI - Vende-se, 406m2. Tr:
3275-2773.

\

CARTÕES DE VISITA
A PARTIR DE

,�$ 45,80
7::;830 M

PROCURA-SE - Moça pi dividir apto
no centro, quarto individual, entrada
imediata. R$ 200,00. Tr: 9975-6297.

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reservetambém na praia.
3370-3561 cf proprietário

• CART6ES DE VISITA' CARIMBOS' FLYER'S' PANFLETOS·

, CARIMBOS DE
MADEIRAA PARTIR

,90 CARIMBOS
TOMÁTICOS
A PARTIR

R$ 12,90

(047) 3273-6433
dwcarimbos@hotmail.com

dwca rimbos@brturbo.com.br

I

I Confira nossas Promoções de Inverno
!

Marmoraria Vitória
Tudo em mármore ,e granito

Ligue: 3372·0706
9122·3581 (LucasJ

Rua: Adeli HardtMarquardt. 69 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se 9606�2371 (SidneiJ

m=H=�g��,��g�)�'�� Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

Vende-se sítio com área de 14.000m2 (sem
mata) com casa de 80m2, ranchos, pomar

diversificado localizado na Estrada Jacu-açú-
,

Guaramirim. R$ 85.000,00

Vende-se terreno (mini-chácara) com área de

1.500m2, na Águas Claras, Ilha da Figueira.
R$ 30.000,00

Aluga-se Kitinetes. R$ 280,00, próximo Weg II

3275·1101 /9104·2393
R. Wigando Menslin - Baependi

• Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira Amanda Fava de Dxala

Rua Adolorata Oalri Pram. 246
Jaraguá Esquerdó'

Tr: 3370-8074 I. ,1,1:2351

OPORTUNIDADE ÚNICA
Tenha seu próprio negócio em casa,

obtendo no primeiro mês ganhos de até

R$ 700,00, trabalhando apenas nas horas

vagas, receba proposta gratuitamente
enviando apenas 3 selos de R$ 0,60,
caixa postal 1338, CEP 89251-971

* Soleras * Pias e BWC * Cozinbas
* Lareiras * Túmulos * Jazigos * Escadas, etc

TEL: 3370-9513
E-mail: climasularcondicionados@gmall.com

I
• Rua José Theodoro Ribeiro, 1015' Sala 3 •

• Ilha da Figueira • Jaragu' do Sul' SC.

COl\t.to.
Técnico

_ Tel.: 3370 9513'
Denllson Cel.: 8428 6133

I m Elcctrolux
•

IJJe;AVIr;O A!.1TORIZ. ...OO

CONTRATA-SE

MENINAS
Maiores de 18 anos para
trabalhar em casa de

massagem, ganhos acima
de R$ 3.000,00.

Tratar com Jorge ou Thais
(47) 9918·2372 I 8829-1614

Levamos aSjJatas até você
147J 9136-0104

Venha
desfrutar
das'novas

gatas
simpáticas,

.

atraentes
e muito
sensuais.

ShoW Bar
EnContro Dos amigos e casais

ShOW �e streeP tese.
com maiS De 15 mldlleres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-971

� Springer • TRANE' • LG

ilYORK
_ .._._.!��:: J1JllI�lJ _º�i9�a

Consul
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Você já pensou em aperfeiçoar-na
na arte de DESENHO MANGÁ?

A Faculdade SENAC Jaraguá do Sul traz

até você o curso de Desenho Mangá
que tem como objetivo aperfeiçoar
profissionais nos traços e expressões

. dos personagens em Mangá para
estórias em quadrinhos, livros e

materiais publicitários.

Período: 23/06 a 24/09/08
Horário: 8h30 às 11 h30

2a e 4a feira

3275-8400

IICOI.,

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

SE,JA TÉCNICO EM COMPUTADORES

CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE PCs

7 Arquitetura do Computadcr
�

..

Eletrônica, Redes, Internet
- Formatação, Instalação e Configuração dê sistemas
- Identificação de problemas e suas soluções.

��Q�!Q£QÁM
Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

JAVEL CONTRATA
SUPERVISOR DE VENDAS

Experiência em o

pessoas e na éreu comercial.
lm curso

veiculo próprio,
id horó e

com

cornpcttveis.
nornento para o cargo,
envie seu currículo

iavel@iavel.com.br

A PORTAL IMÓVEIS
está selecionando
corretores de
imóveis, com

. experiência e que
possuam veículos

próprio. Interessados
ligar no 3376-0102.

Vende-se
Pizzaria de

tele-entrega
com clientela
formada.

R$ 32.000,00
Tr: (47) 9125-1806

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NEGÓCIOS
CACHORRO - Vende-se, basset

hound, cf 2 anos. R$ 100,00. Tr:
3273-2356 ou 9621-3912.

com clientela formada. Tr: 3376-
2�66.

FILHOTE - Vende-se, shih-tzu
schnauzer. Tr: 9927-3158.

LOJA - Vende-se, moda feminina,
Centro. Aceita terreno no negócio. Tr:
3371-0298 ou 8406-5001.

FREEZER - Vende-se, 220L, branco.
R$ 350,00. Tr: 3370-0096.

MAQUINA - Vende-se, para fazer
massa de salgadinho Tr: 8429-
5903.

GRILL - Vende-se, grande, novo. R$
130,00. Tr: 3370-1856. MERCADO - Vende-se, equipado, c/

estoque e clientela formada. R$
80.000,00 neg. Tr: 3371-7936.

VENDE-SE
LANCHONETE - Vende-se, Guaramirim,
bar/lanchonete universitária, ao' lado
Fameg, completa. Tr: 9918-7733. ROUPA - Vende-se, de taekwondo.

R$ 50,00. Tr: 3370-1586.
COMPUTADOR - Vende-se,
processador AMO AlIon 2.6 ghz, HD

80gb,Memória 19b DOR, placa Mãe
Asus A7V8XX, monitor 14" LG. Brinde
impressora Lexmark. R$ 650,00. Tr:
8825-5323 ou 3370-8524

LAVA JATO - Vende-se, profissional
de alta-pressão c/ acessórios.
R$1.080,00. Tr: 3372-0808 - 9918-
9996.

TERNO - Vende-se, social, novo. R$
100,00. Tr: 3370-1856.

!,OJA - Vende-se, agro comercial,
TORNO - Vende-se. Tr: 3370-1712
ou 9953-2408.

frete emudancas !
." .. _ _._ _ "' _ _ �

Pizza G 35em + refrigerante = R$19,00
Pizza M 30em == R$ 1 �JOO
Pizza P 25cm == R$ 7,00

.

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza-----
3275-2876
rodos os dias a partir das 18h30

DETETIVES
PARTICULARES

PRECISA-SE - Cama hospitalar, c/
proteção laterais que levante a

cabeceira e os pés. Tr: 9123-5503 c/
Mari Regiani.MESA DE SINUCA - Compra-se. Tr:

3376-1804. Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Contr.a

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas
• DIVERSOS

PRECISA-SE - Roupas p/ crianças,
menina de 6 anos e menino de 7
meses. Tr: 3376-4028.

CACHORRO - Doa-se, fêmea. Tr:
3275-0457.

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
IBRASll E EXTERIOR)DOAÇÃO - Aceita-se, doação de

berço. Tr: 3276-0476.

FEIRÃO BIRUTA
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�P.J KiJJ(fN(Inl

ear SI Horário de atendimento:
Segunda a Sábado:

4/JJ1f' Ji.5US' das 9h às 23h.

OR,HAN< Domingo:
das 14h às 22h.

1Is_ UADERSlIlLGIKIU

Assisfência técnica rnultimarcas, entrega e montagem.

apenas

1.449,00
reais
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• PLACA.MÃE GIGABYTE GA-945GZMS2
• MEMÓRIA 1024Ma'flU DOR! 667MHZ
.. PLACA DE víDEO INTEGRADA 64 MBYlES
.. -DRIVE DISQUETE 1.44
.. HARD O'SK 160 GBYTES SAMSUNG SERIALATA
• GABINETE 4 BAIAS ATX

• GRAVADOR DE.oW
• TEClADO PADRÃO ABNT2 PS2
.. MOUSE ÓPTICO PS2
.. CAIXAS DE SOM ACÜSTlCAS
.. FAX MOOEM 56 KBYTES
• MONITOR LCD 11" LG L1753T

INFORMÁTICA

GUITARRA WIRELESS
GUITAR HERO PARA PS2.

PENAS

$R$99,90ÀVISTA

www-formigortcom.brI47 3371.0034
R, Roberto Ziernonn, 201 - Czerníewícz
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SAÚDE & BELEZA

II PILATES

•' SAÚDE BUCAL

Odontologia 24 h
Dr. Ervino Siebel Neto
ClI\lfg$ÕOO&nflJta CR07653

Dr. Jonathan H. Mandalho
J"eftOdOntlStCi esc 7790

2
Clinica Geral
Pérfodontla
Implantes dentais
Próteses Dentais

Angelo Schlochet, 173, Centro, Joraguó do Sul
{o"",moao Belra"ol lono,3371.0938

,II'
" PILATES

.. Pilates .. Nutrição .. Personal Trainer
.. Flslo Estética .. Condicionamento Cardia Vascular

Agende uma aula experimental!
473371-4531

www.toppllates.com.brltoppllatesCtoppllates.com.br

Rua Erich Mielke, 80 - Centro

.. SAÚDE BUCAL

Clinica SorriDent
SC-&.P0-711

<Dr. 'Ihiaqo 'Monse.ffBorela
(.YR,JJ/SC�8.421

9t1.estre em Implimtoáontia
'Especíaíista em Impíantodontia
'Sspecíaíista em (['enodontia
Cimica Çjera[
Próteses Tel.: (47) 3055-2796

Rua João Marcala, 103 - Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: cllnlcasorrident@superig.com.br

Acupuntura
Drenagem linfática
Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates
Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu
Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia
Rua Bernardo Grubba. 62 - 3371-6022

�: , FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

Acupuntura I Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializada I Pilates I Psicologia

Psicopedagogia I Shiatsu
Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional I· Quiropraxia
Rua Bernardo Grubba, 62 - 3371-6022

Püates --Um fenômeno
o legítimo Pilates e suas características .

A escolha de um bom profissional também é um
cuidado básico. Os movimentos do pilates trabalham
partes do corpo muito delicadas, como a coluna. Se
não forem bem orientadas podem provocar sérias
lesões e até aumentar as já existentes. O profissional
deve ter formação específica e estar bem preparado,
conhecer e saber tratar as lesões já existentes com o

método e principalmente conhecer as restrições de
· cada problema.
Respeitando essas

·
características
em um prazo
muito curto, já
se percebe as

mudanças na
rotina, a postura
melhora
sensivelmente ao

andar, dirigir,
sentar, e as dores
diminuem.

· Venha conhecer
o Studio Pilates
na Clinica Ser e

experimente os

benefícios da
técnica .

Fisioterapeuta Andréia Chiavini
Pós Graduanda em Fisiologia do Exercício
pela UGF - RJ.
Especializado em Reeducação Postural Gobal
(RPG) -SP.
Pilates pela Metacorpus Studio Pilates - RJ

ClÍNICA SER - Nós Cuidamos de Vqcê
Rua Coronel Bernardo Grubba 62 - Centro
Fone: (47) 3371 6022

O método Pilates vem se tornando mais do que uma

febre, se tornou um estilo de vida para os praticantes .

Ao primeiro olhar num estúdio de Pilates, os
aparelhos parecem instrumentos de tortura, mas

quem experimenta percebe todos os benefícios, o
corpo fica mais bonito, a flexíbílidade aumenta, reduz
o stress, trabalha a respiração, define os músculos,
aumenta a concentração, melhora a postura e a

consciência corporal.
É importante conhecer alguns pontos essenciais para
definir o legítimo Pilates. Com a explosão do método,
surgiram vários estilos de Pilates e alguns perderam as

características mais importantes.
Os aparelhos são diferentes, alguns exercícios são
feitos no solo, mas a maioria nos equipamentos que,
ao mesmo tempo, ajudam a sustentar o corpo em

.

determinada posição e exigem esforço extra de certos

músculos graças a um sistema de molas. A bola é

apenas um acessório utilizado para aumentar ou

diminuir as dificuldades dos exercícios.
'

A respiração é outro ponto fundamental. Os
movimentos são sincronizados e a força é realizada
durante a expiração: Junto com a respiração deve-se
respeitar o power house (casa de força); que é um

grupo de músculos que se mantém contraídos durante
toda prática; e manter esses músculos contraídos ao

.. .., mesmo tempo em que respira, sem subir os ombros.

[1-·-----------1 A,máxima concentração durante os exercícios e estar
i

'

ciente do corpo em todos os movimentos. Não se

II A fórmula certa para uma vida Melhor
pode fazer um só movimento �rrado. A velocidade e

as repetições são baixas e cada exercício é feito uma

vez.

, 3275 3387 1 O método Pilates busca a' qualidade, harmonia e

Rua Réí�6ldo Rãu, 289 l- precisão dosmovimentos, não a quantidade de vezes

SI. 1 - Centm i .

que se executa.

�,}%';:i PSICÓLOGA INFANTIl

JANAINA CARVALHO SELL
Psicóloga CRP·12/05326

PSICOLOGlA,NfANTIL .
Especiali�ta �1ii'PSl(àp�ÀGOGIA
, Dificuldades de aprendizagem'
'Avaliação emoêionalillfantil'

Rua João Picolli, 216
(esquina Reinoldo Raul
Tr: 9962-7692/ 3370-1867

L1':!t}, FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

SAÚDE

Dr. Daniel AntonioWulff
Membro da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia
Membro Titular da Sociedade Brasileira
de Traumatologia Desportiva
Pós-graduado em cirurgia do Joelhq'�'
attroscopia pela Univetsidade Federal
do Paraná.

Rua João Picolli, 216
(esquina Reinoldo Raul
Tr: 99(,2-7692/ 3370-1867

.' CENTRO DE ESTÉTICA

Centro de Estética

DroA;-4145Oeflto5/29945

No ápic� da sua b�lm!
Eslplica Facial, Corporal, R�iki

Rua João Picolli, 449 - Centro

,,':11' PSICOLOGIA

ALCIR ·R. RIBEIRO JÚNIOR
Psicólogo - eRP - 12/ 06937

Rua Reinaldo Rau, 60 51602 - Centro
Ed. Market Place 9181-6238

.'1€ INSTITUTO DE BElEZA

�k�
Presidente Epitácio Pessoa. n! 532

3371�
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TURISMO

MARAVILH S ESCULPIDAS
P E -A NAT U R E Z A

Grand Canyon: uma depressão que o Rio Colorado moldou durante milhares de anos

o Grand Canyon é um maravilhoso espet-óculo da natureza que cbega
a medir entre 6 e 29 quilômetros de largura e atinge profundidades
de 1600 metros. Fica no leito do Rio Colorado, nos Estados Unidos

Recentemente a rede de TV
CNN divulgou uma lista com

as sete maravilhas naturais do
mundo. Essa lista pode ser consi
derada um precioso guia turisti
co para quem quer admirar e co
nhecer lugares fantásticos que ao

longo dos anos foram moldados

pelas mãos da mãe-natureza.
Encantador e um destino

turistico fenomenal é o Grand

Canyon, nos Estados Unidos.
Uma depressão que o Rio Co
lorado moldou durante mi
lhares de anos à medida em

que suas águas percorriam o

leito, aprofundando-o ao lon

go de 446 quilômetros. Este

espetáculo da natureza chega
a medir entre 6 e 29 quilôme
tros de largura e atinge pro
fundidades de 1600 metros:
Cerca de 2 milhões de anos

da história geológica da Terra
foram expostos pelo rio, quan
do este e os seus afluentes vão
mostrando camada após ca

mada de sedimentos. O Grand,
Canyon foi visto pela primeira
vez por um europeu em 1540,
o espanhol Garcia Lopez de
Cardenas. A primeira expedi
ção científica ao desfiladeiro
foi dirigida pelo Major John,
Wesley Powell par volta de
1870. O explorador referiu-

se ao lugar como "páginas de
um belo livro de histórias".
No entanto, a área era já ocu

pada por nativos americanos

que estabeleciam povoados ao

longo do desfiladeiro. Hoje o

Grand Canyon' é considerado
uma das sete maravilhas natu
rais do mundo e visitado por
rriilhares de turistas do mun

do todo, gerando receita para
as cidades e populações ribei
rinhas ao desfiladeiro.

araguát u r t e m o . .

UMA EMPRESA DO GRUPOALATUR

Tel: (47) 2106·3977 Fax: (47) 2106-3900

Outramaravilha da nature
za que vale a pena conhecer é
a Grande Barreira de Coral, ou

-

seja, o maior recife de coral
do mundo, com uma extensão
de cerca de 2300 quilômetros,
situada junto à costa nordeste
do Estado australiano de Que
ensland ..A,Grqnde Barreira de
Coral é composta por cerca de
2900 recifes, 600 ilhas conti-

nentais e 300 atóis de coral.
Neste ecossistema corriplexo
vivem em torno de 1500 es

pécies de peixe, 360 espécies
de coral, 5000 a 8000 espécies
de moluscos, 400 a 500 espé
cies de algas marinhas, 1330

espécies de crustáceos e mais
de 800 espécies de equinoder
meso Um verdadeiro paraíso
natural que esconde as mais
raras e completas maravilhas
submarinas.

O Monte Everest também
foi classificado como uma das
sete maravilhas da natureza.

Considerado a montanha mais
alta do mundo, o Everest está
localizado na Cordilheira do
Himalaia, na fronteira do Ne

. pal e o Tibete.
O Everest foi assim cha

mado par Sir Andrew Waug,
o governador-geral 'da Índia
colonial britânica, em home

nagem ao topógrafo geral da
Índia na época, Sir George
Everest. Radhanath Sikdar,
matemático e topógrafo india
no

.

de Bengala,. foi o primeiro
a identificar o Everest Gomo a

montanha mais alta do globo,
de acordo com seus cálculos

trigonométricos em 1852. A
medida oficial do Everest é de
8.844,43 metros.

o Monte Everest também foi classificado como uma das
sete maravilhas da natureza. Considerado a montanha

mais alta do mundo, o Everest está localizado na Cordilheira
do Himalaia, na fronteira do Nepal e o Tibete
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..... 7:··'·;ôuA'S:'COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!

Novo Espaço
Marista Infantil

o Colégio Marista São Luís inauguro
no dia 10de julho, no próprio uni·
dade de ensino, o partir dos 19h, um
espaço especial que será dedicado
somente às crianças. A área infantil
contará com vários ambientes, amplo
estruturo físico e uma moderno pro
posto pedagógico.

Asfalto no

Santo Antônio
A ordem de serviço do 'obra de pa
vimentação do Ruo Lino Piazera,
que ligo o Bairro Santo Antônio a

Nereu. Ramos, será assinado hOje
(26), às 18h, no escola Vitor Mei
relies. com o presença do prefeito
Moacir Bertoldi. A Associação de
Moradores do Bairro Santo Antônio
.e Loteamento Souza convidam todo
o comunidade poro o evento e poro
o reunião do associação �ue. será
após o assinatura.

.

FALECIMENTOS

VITRINE----------

NOVIDADES

Zanotti
A Móveis e Esquadrias Zanotti, localizado no estrado geral 1 ° braço do Norte, está com novidades! Os interessados
devem ligar poro o telefone: 3379-2684.

NASCAR

CURSO DE ORATÓRIA
O curso de Oratório "A arte de falar em público", com técnicos de teatro poro pesso�s de negócios, ministrado pelo
professorNelson Borchard, será realizado no Scar. A primeiro turma tem doto prevista poro iniciar o curso no segun
da semana de julho. Os interessados devem se inscrever através do telefone: 3275-2477 ou 9171-4439.

pA.RA. CA.IPIRA.
UMA. fE.S1UA."A a01A.R DEFEITO.

NE.NH lV, <'

Uma festa cheia de tradição e de muita

alegria está aguardando você no Marista.
Não deixe de comparecer para saborear a
comida típica, participar das brincadeiras,

assistir às apresentações e

rever os amigos.

Contamos com a sua presença!

ll��:;

.�v '

.

�,

Atayde Machado

Resultados da
Prova Brasil

A comunidade do Bairro Czerniewicz, onde fico o escola Atayde Machado está
orgulhoso dos resultados obtidos no Provo Brasil 2007. A avaliação é nacional e
ocorre o cada dois anos. Foi criada para mostrar como está a educação no país.
Todos os estudantes das escolas públicas urbanas da 40 e da 80 série ou 5° e 9°
ano, do ensino fundamental, realizaram a prova. A média estadual foi 4.7 para
os anos iniciais e 4,1 para os finais. A escola Atayde Machado teve médio de
6,2 poro os anos iniciais e 5,1 para os finais.

Faleceu às 12h do dia 23/6, o SI: Aleio
lie Jose Gimrdi, com idade de 25 anos,
o sepultamento foi realizado dia 24/6,
com saída do féretro do residência no

Ruo Oscar Schneider. seguindo pam o

cemitério municipal do Vila Lenzi.

Faleceu às 20h30 do dia 23/6, Midas
Darem, com idade de 20 dias, o sepul
tamento foi realizado dia 24/6, com

saído do 1éretro do capela Mortuória
do Vila Lemi, seguindo pam o cemité
rio de Fmncisco de Paulo.

Faleceu às 13h do dia 24/6, o SI: Valdir
Hillessheim, com idade de 52 anos, o

sepultamento foi realizado dia 25/6,
com saído do féretro do copela Mor
tuória do Vila Lenzi, seguindo pam o

cemitério do Barm do Rio Molho.

EDUCAÇÃO

SDR promove
show e palestra

A SDR (Secretaria de Estado do De
senvolvimento Regional), através da
Gerência de Educação, e com o parce
ria da Uniasselvi e Fameg de Guaro
mirim, promovem hoje (26), às 19h30,
no teatro da Fameg o Show/Palestra
"O Segredo Incorpóreo - Ferramentas
do SER" com Sednem Nosreala. Para
o evento foram convidados os direto
res, assessores, assistentes de educa
ção, assistentes Técnico Pedagógicos,
membros dos APP's, membras dos
Conselhos Deliberativos e Professo
res, das escolas. O Show/Palestra
terá uma apresentação teatral com

emprego de símbolos, imagens, som
e luzes, como expressões de idéias e

conhecimentos, abordando aspectos
éticos, sociais e filosóficos. Um pro
jeto educacional que visa criar mo
mentos de profunda reflexão.

Sessão discutiu Plano Diretor, Lei Orçamentária e Aumento Salarial

Projeto de Lei N' 077/2008: (Evaldo João Junekes, Jorge Luiz
Feldmann e LuizAntonio Chiodini) Estabelece os subsídios do Prefeito e

dos SecrctáriosM.unicipais:-
-

Em S.EGlJNI>OTURNO somente foiapresentado o Projeto de LeiN'
129/2006: Institui o Plano Diretor do Município de Guaramirim e dá
outras providências. Após debate foi marcada uma sessão extraordinária

para a próxima quinta-feira às l Shoras, para estudominucioso e posterior
votação deste Projeto de Lei. Somente uma indicação foi apresentada
nesta sessão.

Indicação de N' 114/2008 (Bancadas do PT, PMDB, PSDB, PR e PP)
que indica ao SenhorPrefeitoMunicipal conceder auxílio financeiro para
a Casa da Cultura ou efetuar a aquisição de uniformes para a Banda
Municipal deGuaramirim,

Também somente uma Resolução N' 004/2008 que, autoriza
licenciamento por 90 dias ao vereador JoãoDiniz Vick do dia 25 de Junho
a22 de Setembro de 2008.
Para ouvir a palavra do presidente da Câmara, Evaldo João Junckes,
fazendo um relato da sessão, acesse o site e clique em ouvir. A próxima
sessão extraordinária foi marcada para o dia 26 de Junho (quinta - Feira)
COIn início às 15 horas.

Na sessão desta segunda-feira, dia 23 de J unho de 2008, muitos foram
os projetos apresentados para apreciação, discussão e votação em 10
TURNO.

Projeto de Lei N° 038/2008: Dispõe sobre as diretrizes para a

elaboração da LeiOrçamentária para2009 e dá outras providências.

Projeto deLeiN' 056/2008: (A lcibaldoPereira Germann)Denomina e

altera a largura da RuaN·333.

Projeto de LeiN' 072/2008: (Poder Executivo) Dispõe sobre beneficio
refeição/alimentação aos servidores públicos do Hospital Municipal
SantoAntônio.

Projeto de Lei N' 075/2008: (Luiz Antonio Chiodini) Oficializa e

Denomina Ruada Cidade.

Projeto de. Lei N" 076/2008: (Evaldo João Junckes, Jorge Luiz
Feldmann e Luiz Antonio Chiodini) Estabelece os subsídios dos
Vereadores doMunicipio deGuaramirim,

Data: 05/07
Início às 14h

..
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Konell era prefeito na época da desapropriação e explicou o caso em audiência na Câmara em março

VOCÊ ACHAJUSTO O MUNiCíPIO PAGAR R$ 4,6
MILHÕES PARA SALVITA PELO PARQUE DE EVENTOS?

ERUSA TAGATA,
39 anos, atendente comercial

"Acho que o negócio não foi bem
feito, mas também não é justo
pagar esse valor pam uma asso

ciação que não existe mais".

CELSO BERRI,'
43 anos, empresário
''A Salvita pertencia ao municí

pio, então nesse caso não acho

justo. Esse dinheiro vai para ter
ceiros e não para a entidade".

LlNDOMAR SCHLICHTING,
45 anos, representante
comercial

,"Não, porque o dinheiro é
do povo e tem que ser bem
investido".

LUCIANA DE AGUIAR,
22 anos, estagiária
"E justo pagar um valor, mas
não esse. O Parque de Eventos
de antes não existe mais ago
ra, então tem outro valor".

PEDRO GARCIA,
PMDB, vereador
"Eu não acho justo, porém, é
ordem judicial. Não é concebí
vel pagar por um imóvel que já
era patrimônio público".

ERMELINDA GALASENAPP,
50 anos, empresária

- "Não. Acho que depois de
tanto tempo deveria acertar
'0 preço justo. Esse valor é
muito alto".'

PATRIMÔNIO DA CIDADE,

O CORREIO DO POVO IE]QUINTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2008

Dívido com

o Salvita é
contestado
"Estão arrancando do povo
R$ 4,6,milhões", diz Koneil
JARAGUÁ DO SUL

,Apesar das negociações
entre Prefeitura de Jaraguá
do Sul e Salvita (Sociedade
Assistencial ao Lavrador do
Vale do Itapocu) em relação
ao Parque de Eventos esta
rem interrompidas, a polê
mica continua.

Como a 'reportagem do

jornal O Correio do Povo in
formou na semana passada,
o acerto está firmado em R$
4,6 milhões. O valor subs
tituirá a indenização de de
sapropríação indébita ainda
corrente na justiça e orçada
hoje em R$ 20 milhões, que
sofrerá acréscimo de 12% de

juros anualmente.
De acordo com o ex-pre

feito Ivo Konen, administra
dor da prefeitura municipal
de 1989 a 1993, o imóvel é
do patrimônio público. Ele
disse ser contra o pagamento
para ter o Parque de Eventos
de volta. "Não sei como a ad

ministração está concordan
do com isso, estão arrancan

do do povo R$ 4,6 milhões",
ressalta.

Segundo informações do
presidente da entidade, Ar
thur Erschinger, a Salvita
possui cerca de R$ 3 milhões

Mais;:;sobre dj�bSD
A'negocia�ão com aSalvita (So,

ci�dade.A�stencial aolavrador�o
Vale du Ifppocu) e PreJeitp'ra se âr
Fosta há t8 anos, E devido DO não
pag(1,!1leoJo por p�rt�, d.� adminis
tração 'municipal em 1969, quo,��o
o :�spaço foi desaproprt� poder
público municipal foJ ob o pelo
Justiça o Il!lgaf uma indellização à
,.�ntidade no valor'deRSJ4 milhões.

de débitos, devido às ações
trabalhistas, taxas de ICMS

(Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação
de Serviços) não acertadas
com o Estado e produtos não

pagos aos fornecedores, além
do advogado responsável pelo
processo ter direito a 10% do
valor a ser recebido. Mas na

opinião de Konen a associação
não tem dívidas: "Isso é uma

mentira", salienta.
A loja de produtos agro

pecuários não funciona na

entidade desde 2003. A as

sociação já havia perdido o

principal objetivo: o fomento
da agricultura, quando o Par

que de Eventos foi tomado
'

pela prefeitura, em 1989. E

agora o que restou foi uma
lista de sócios. Para o ex-pre
feito, "a Salvita já não exerce
atividades desde 1990".

Segundo Konen, a justiça
entende que a propriedade é
da Salvita "porque ninguém,
nenhuma das administrações
e vereadores até agora, con
testou o caso de forma cor

reta". "O Ministério Público
e os vereadores não se mani
festam", surpreende Konen".

DAIANA CONSTANTINO

montante gue (hclUi jults, 'Hoje
chego a coso dos:�.RS Mes.
Esse impasse impós�ibi a

.

rea-

lização do Schützénfes,t "no Par.que
de Ev�ntos, fâzen�9 com que a A�lt
sodaçôo Ifo.� Clubes e Sociedades de
Coço e Jirp do Vale �º ltapocu op
wtfls�e por.r:ealizar o festQ tradicionàl
desl� ano' 110 Sociedade Alij�nço, no
Rio,·)Cerro,;�.
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BOMDIA GENTE
A maioria dos pessoas querem ser bonitos poro chamar o atenção. Outros
desejam o inteligência poro serem admirados. Mos, há algumas que procu
ram o olmo e os sentimentos. Essas, verdadeiramente, alcançam o carinho de
todos, porque além de belos e inteligentes, tornam-se realmente pessoas, e
com um sabor totalmente especial. Pense nisso!

"

F'UTEBOL VIRA XO!!!!
Parece mentira, mas é verdade. Antigamente o futebol
brasileiro era show, mas hoje, do jeito que tá, é xô! XÔ Dunga,
XÔ Maicon, XÔ Gilberto, XÔ Mineiro ...

CORONELISMO
.

Coisa antigo. Lamentavelmente, neste
século 21, ainda existem figuras que
insistem em impor suas vontades com

aquela expressão, dos mais "chulns":
"você sobe com quem está fa'iando?"

" Nã� tenho um

caminho novo. O que
eu tenho de novo é um

jeito de caminhar',THIAGO DE MELO

FOGÃO
Essa os meus amigos Ismar Lombardi
e Ivo dos Anjos vão adorar: existe o

movimento no You Tube "Eike, Ajude
o Fogão", que tento tazer o bilioná
rio Eike Batista investir no seu clube
do coração. É um clipe com sugestões
poro ele contratar, além de Beckham
e Cristiano Ronaldo, um goleiro como

Marcos Paulo, o diretor, que "pego to
dos". E ainda poro o zaga, o clipe do
movimento pede alguém como Sandy,
o cantoro que é "poro o defeso ficar
virgem". Pode gente? Cloro que sim,
é só olhar no site. http://www.youtube.
com/watch?v= aGVGfGakkqE.

GENTE FINA
• Quem conhece vai concordar
comigo. O industrial Antídio Aleixo
Lunelli é uma dessas pessoas es

peciais o quem todo sociedade do
região deve muito respeito.

• Quem está hoje, o cada minuto,
com seu telefone ocupado é minha
querido filhota Anna Carolina Pa
checo Gonçaives, pois é o dia dela
comemorar mais um aniversário.
Mil Vivos.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é minha querido
Adriano Giovanella, que além de
ser uma pessoa com um coração
maravilhoso, sempre lê esta co

luna poro ficar por dentro dos
melhores novidades de nosso so

ciedade. Valeu!

FIQUEM DE OLHO
Vocês sabiam que os "pernas" do
mentira são mais curtos que coi
ce de porco e que os mentirosos
sempre coem em contradição?
Então cuidado, os mentirosos es

tão agindo com certo desenvoltu
ra nesta temporada "invernoso".
Acreditamos que é poro aquecer
o mente.

FLORA-STYLE
Poro o pessoal exigente que gosto
de coisas novos, nasce um novo

conceito de bolados: o Floro Style.
Será uma festa exclusivo, com gen
te bonito, lugar ímpar com muito
verde e plantas exóticos, além de
contar com lounges, puffs, mesas

vips e sushi bar do Kantan. Outro
coisa, o babado terá bares temá
ticos e o presença do DJs top Ar
gentino Martin Lamelas, Eduardo
Moretti, Coco b2b e Edu Schwartz.
O evento será no Floro Botequim,
sábadoa partir dos 23 horas. Festa
imperdível!

SOCIAL----�

Hoje o filhoto Anna Carolina Pacheco Gonçalves,
estréio idade novo. Mil vivos!

O PASSADO
O pessoal tem coragem. Mesmo indiciados ou até denunciados e já no con

dição de réus, candidatos portem com tudo em busco de voto. A componho
'eleitorol vai trazer isso poro pauto. O festival de acusações já é ensaiado.

É PRAACABAR
.Nestes tempos modernos o que não aceitamos são aquelas pessoas que utili
zam o telefone poro passar trote. Eita que falto de educação e do que fazer.

Mario Bruns, 00
lodo do moridão
Laércio festejo hoje
aniversário

DICA DE HOJE,
É curtir o boa bando Quarteto em Três, com
repertório de muito Pop Rock no Bierburde.

TE CONTEI!
• Poro alegria do esposo .

Sandro, dos filhos Tainara e Juan
Carlos, o pai exemplar Danilo
Goldacher, jogador dos bons,
festejo bem nesta quinto-feira o

idade novo. Muitos felicidades.

• Recebi gentil convite do amigo
Sandro Moretti poro inauguração
do novo Layout e conceito de loja
interativo "O Boticário". O evento
acontece amanhã" durante o

dia todo, no loja do ruo Getúlio
Vargas.

• Que peno. Nesta temporada
junina, os clubes sociais do
cidade silenciaram.
Há pouco tempo o disputo paro
ver quem promovia o melhor teste
era acirrado, hoje vivemos de
lembranças.

• Dizem os más línguas que
Robinho vai às Olimpíadas de
Pequim como triatleta.
É que corre, pedalo e ...nada.

• Entrou em vig,or o proibição
total de bebido alcoólico poro
quem vai pegar o volante. É que o

embriaguez é o causo recorrente
de ocidentes.

• Todos os partidos estõo mais
tensos esta semana, o último
poro fechar alianças e formalizar
os candidaturas o prefeito e o

vereador.

• Amanhã, mais conhecido como

sexto-feira, Thiago Mattos, Pepe
e Amarildo Mello, promovem;\pma
noite Country com o sertaneN
universitário de Mazzo e Gabriel.
E o que é melhor, caipirinha
grátis poro elos até 1 h30min.
Coisa boa.

• A palavra é poro o ouvido o

que o luz é poro os olhos,

• Com essa, fui!
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.. Lançamento..
.

A Volkswogen liberou ontem, a primeira foto oficial do novo Gol. O modelo, que assumiu a liderança do mercado brasileiro
em 1987 e já vendeu mais de 5,15 milhões de unidades, passa pela primeira grande reformulação desde 1994. Há 14
anos, o hatch abandonou as linhas retas da primeira carroceria, lançada em 1980, e ganhou contornos arredondados que
lhe valeram o apelido de "Gol Bola". Desde então sofreu pequenas mudanças estéticas. Agora a mudança é total e compre
ende uma nova plataforma (do Fox) e motores, que passam a ser instalados na transversal (até então, eram longitudinais).
Gisele Bündchen e Silvester Stallone serão os garotos propaganda do Gol geração 5.

MALWEE COMPLETA 40 ANOS
Mais de seis mil funcionários atuando em três unidades fabris
- Jaraguá do Sul, Pomerode e Blumenau (SC). Uma produção
anual de 36 milhões de peças. Três marcos e oito linhos de
roupas vendidas em cerco de 20 mil pontos de venda em todo ter
ritório nacional. Doze compromissos assumidos que resultam em

ações concretos e constantes poro o benefício do comunidade nos

mais diversos áreas, como meio ambiente, saúde, educação e lazer.
Entre eles, unrperque com UI11 milhão e meio de metros quadrados
de área preservada; e um time de futsor que concentro o maior
número de jogadores da Seleção Brasileiro. ,Considerada uma dos
mais modernas indústrias de confecção do mundo. Essa é o Malwee
Malhas que completo 40 anos no próximo dia quatro.

PRODUÇÃO CONCENTRADA .

Dos 155.057 empresas industriais que o País possuía em 2006,
764 (0,5%) concentravam 60% do produção, com valor de
transformação em R$ 333,3 bilhões, do totol de R$ 555 bilhões
do setor, de acordo o pesquiso divulgada ontem pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA. 26 DE JUNHO DE 2008

BUSCA DE INVESTIMENTOS
O vice-governador Leonel Pavan, acompanhado do secretário de Arti
culação Internacional, Vinícius Lummertz Silvo, e do diretor-técni
co da Celesc, Eduardo Sitônio, além de representantes do setor
educacional e de pesquiso tecnológica do Estado, participam
de missão oficial a Europa a partir de amanhã até o dia 7 de
julho. Na agenda, estão previstos reuniões e contatos com em

presas da área de energia, do setor portuário, educação superior
e entidades internacionais ligados à saúde e

à previdência social da Espanha, Itália e Fran
ça. Um dos principais contatos será com executi
vos do grupo espanhol Celso, que possui projeto
de investimentos no ordem de US$ 400 milhões
para implantação de uma usina siderúrgico no

Estado.

\

* DA REDAÇÃO

INFLAÇÃO ACIMA DA META
O Banco Centro I aumentou o previsão poro o alto
do inflação em 2008 e 2009 e já admite que o

índice de preços deve ficar acima do centro da
meto de inflação nesses dois anos. Segundo o

Relatório Trimestrol de Inflação divulgado ontem,
pelo BC, a previsão de inflação neste ano subiu
de 4,6% para 6%. Poro 2009, o previsão passou
de 4,4% paro 4,7%. Segundo a instituição, esse
aumento se deve ao "descompasso entre I> "tmo
de expansão do demando doméstico e do oferta"
diante dos pressões nos preços internacionais de
produtos básicos agrícolas, carne, leite e deri
vados. Até os biocombustíveis são citados como

responsáveis por esses aumentos, que também.INDICADORES CÂMBIO
____�-----11 íNDICE

I I BOVESPA
VARIAÇÃO
2,63%

CUSTOS DA OPERAÇÃO

.

etarrek@terra.com.brMOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,589 1,591 -0,75%
1,567 1,567 0,67%

Sacor FGTS pode custar caro
-

Dependendo do banco, a taxa de saque chega a R$ 3 mil
SÃO PAULO Em outros bancos, a taxa é

Quem tem dinheiro sufi- muito variada. A mais barata é a

ciente para comprar um imóvel do Unibanco, que custa R$ 900.
à vista, mas precisa usar n FGTS A mais cara é a do Real, cujo valor
para completar o valor, é pego de pode chegar aR$ 3mil, dependen
surpresa na hora de sacar o fundo. do do relacionamento do cliente.
Ele precisa pagarR$1mil fixo para O HSBC cobra R$ 1.200; o San
a CaixaEconômícafederal só para tander, R$ 1.400; a Nossa Caixa,
ter direito ao saque sem financia- R$ 1.100 e o Bradesco, R$ 2 mil.
menta. A chamada taxa de inter- A exceção é o Itaú, que isenta a

mediação de saque do FGTS para intermediação. Nos casos em que
aquisição de imóvel à vista tam-

.

o cliente faz um financiamento
bém existe nos outros bancos. A ou quer o FGTS para quitação,
diferença é que eles cobram pelo essa tarifa não é cobrada.
serviço porque alegam ter custos, ':Apesar de ser uma tarifa re

já que não são gestores do Fun- gulamentada pelo Banco Cen-.
do, como é o caso da Caixa, que tral, não há como não conside
alega ser um agente financeiro rar esse valor um abuso", avalia'
como outro qualquer que pode Maria Inês Dolei, coordenadora
cobrar pela tarifa. ínstitucional da Pro Teste. Bancos cobram laxa, que varia enlre R$ 900 e 3 mil, para sacar FGTS

Cresce número
de milionários
FRANKFURT

O número de pessoas com

fortunas superiores a US$l mí
lhão, cresceu 19,1% em 2007,
somando 143 mil. No ano ante

rior, o crescimento havia sido
de 10,1% totalizando 120 mil.
De acordo com o 12° Relatório
Anual sobre Riqueza Mundial,
realizado pelo banco

.

Merrill
Lynch, na esteira de um robus
to mercado de capitalização
e de um crescimento de 5,4%
no ano passado, o Brasil regis
trou a terceira maior taxa de
crescimento de fortunas entre
os países analisados. O infor
me destaca como um dado a

considerar que a maior parte
dos novosmilionários em 2007

procedem de países em desen
volvimento e de economias

emergentes. Assim, na América
Latina, os autores do relatório
detectaram 400mil milionários.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IE] O CORREIO DO POVO
•

QUINTA-FEIRA. 26 DEJUNHO DE 2008 SANTACATARINA---------

..o
E
8
Jl
c
u

@>
'õ
lU
lU
C
::l

"8

LutoTucano
O presidente estadual do PSDB, Leonel Pavan,
lamentou a morte da ex-primeira dama, Ruth
Cardoso, na última terça-feira (24). "Ela fez um
grande trabalho na área social, do qual hoje
colhemos os frutos até hoje'; declarou. Pavan,
que embarca amanhã (27) para a Europa es

teve ontem no velório da-ex-primeira dama,
solidarizando-se com o presidente de honra
do partido, o ex-presidente da República, Fer
nando Henrique Cardoso.

Pelo Estado
PAC

CDL
O secretário estadual da Fazenda, Sérgio Al
ves, e diretores da Secretaria ministram hoje

:g uma apresentação, em Floríanópolis, para os
é
� 167 presidentes deCâmaras de Dirigentes Lo-
� jistas do Estado (CDLs). Com o objetivo de dis

seminar as informações entre os 25 mil asso
ciados, os temas serão reforma e substituição
tributária, regime recémadotado no Estado.

u •
\C Exportação� Últimos dias para inscrições no Prêmio"Top
(5 :J Exportação ADVB SC 2008': Serão premia
.� 2 das empresas de todos os portes nas cate

� �. gorias: Perfil Exportador, Prestador de Ser-
"O -c

IV> ã! viço e Reve ação Exportação. As inscrições
:� � podem ser feitas até hoje, no site www.

� 5 advbsc.com.br. A cerimônia de entrega do
"O prêmio acontecerá no dia 24 de agosto, no
.§. Itajaí Shopping, em ltajaí,
lU
'0
o
:!l «
« a

Vencedores
o Centro Federal de Educação Tecnológica
de Santa Catarina (CEFET-SC) venceu o "Prê
mio Inovação Tecnológica em Prevenção das
DST/AiCls" realizado pelo Ministérios da Saú-

<; de e Educação, em unidades de todo o Pàís. O
projeto, uma máquina dispensadora de pre
servativos será apresentada no VII Congresso
Brasileiro de Prevenção das DST e Aids, que'

��.� �� na Capital. O Ministério da Saúde

Hiih! pretende produzir 400 protótipos da máqui
Hd�H na e distribuí-Ias em escolas de todo o país.

udlin Agroex'
IHdU�Termina hoje o prazo para as inscrições para o

U

I
Seminário do Agronegócio para Exportação -

...... � Agroex, que acontecerá amanhã (27), das 8 às
. '" !j 17h30,emChapecó.Oeventoreuniráagentes

�l econômicos e especialistas dos Ministérios da
�i Agricultura, do Desenvolvimento, Indústria &
�i Comércio Exterior e das Relações Exteriores.

fi As lnscrições são gratuitas e podem ser feitas
.il através do site www.acichapeco.com.br,

Audiência
Amanhã (27), acontece na Assembléia
l.eqlslativa uma audiência pública que
debate o Projeto de Lei (PL) sobre o De
poimento Sem Dano, de autoria da de
putada federal Maria do Rosário (PT/RS)
e impJantado em Porto Alegre desde
2003, que se destina a ouvir crianças e

adolescentes apontadas como vítimas ou
testemunhas de abuso sexual e maus-tra
tos, em apenas uma inquirição durante o

processo judicial. _O evento é promovido
pelo Conselho Regional de Psicologia
juntamente com o gabinete da deputada
Ana Paula Lima (PT).

.

OneWG
Pelo segundo ano consecutivo, a agência
catarinense OneWG é a única represen
tante do Estado na final do prêmio Profis
sionais do Ano 2008. Dois filmes da agên
cia, produzidos para o Besc com direção
de Carlo Manfroi, concorrem ao prêmio
na categoria Campanha Sul. Foram cerca

de 1.400 comerciais inscritos oa.so- edi-
.

ção do evento

Copa2014
O consultor de relações com o mercado e

coordenador das ações para a candídatu
ra da Capital catarinense à sede da Copa
2014, Joceli de Souza, participou de uma

reunião, ontem (25), em Brasflla.represen
tando o secretário de Turismo, Cultura e

Esporte, Gilrnar Knaesel. Durante o encon
tro, foi discutido a infra-estrutura necessá
ria para receber os jogos e a participação
dos poderes executivo Federal, Estadual e
Municipal nos trabalhos de melhoria das
cidades, candidatas à sede da Copa.

Saneamento
Com recursos procedentes do Orçamento
Geral da União e da Casan serão iniciadas
na próxima semana as obras do sistema
de esgoto do Sul da Ilha de Santa Catari
na, em Florianópolis, que atenderá 25 mil
habitantes, que funcionarão como rede
coletora, .tratarnento e destino final do

esgoto sanitário. O contrato será assinado

hoje, entre o presidente Walmor de Luca
e a empreiteira paulista Stemag Engenha-

. ria e Construções. Trata-se de maior obra
em valores e importância, a ser lmplanta-»
da em Florianópolis nos últimos 10 anos
- mais de R$ 28 milhões.

SETOR PESQUEIRO

Anunciado

SÃO JOSÉ
A isenção de 25% no preço

do litro do óleo diesel maríti
mo para embarcações pesquei
ras foi anunciada ontem pelo
ministro da Secretaria Espe
cial de Aqüicultura e Pesca

(Seap), Altemir Gregolin, no
2° Encontro Nacional das Fe

derações de Pescadores, em

São José.
O governo federal, se

gundo Gregolin, pretende
igualar o preço internacional
do combustível com o valor
cobrado no Brasil. A medi
da tornará a pesca brasilei
ra mais competitiva. Para o

ministro, essa é uma políti
ca importante, pois cerca de
70% do custo da pesca está
no preço do óleo diesel.

Ogoverno estadual também
deve contribuir com o progra
ma, isentando o combustível
do Imposto sobre Circulação

O governador Luiz Henrique partici
pou nesta terça-feira (24) da cerirnô
nia de assinatura de ordens de servi
ço para obras do Plano de Aceleração
do Crescimento (PAC) de Habitação,
em Brasília, acompanhado pelos
se-cretários Ivo Carminati (Articula
ção), Alexandre Fernandes (Assuntos
Estratégicos) e Geraldo Althoff (Ar
ticulação Nacional).
Santa Catarina receberá R$25,4 mi
lhões de recursos do FGTS, incluídos
R$5. milhões de contrapartida dos
municípios. Após assinatura do ato, o

governador Luiz Henrlqpe foi cumprimentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e

pela ministra Chefe da Casa Civil, Dilma Roussef.

subsídio para
o óleo diesel
Governo vai reduzir em 25%
o preço do litro para a pesca

de Mercadorias e Prestaçãode
Serviços ,(ICMS) .

Segundo o ministro da

Seap, a subvenção do governo
federal e a isenção de ICMS

podem representar redução
de 37% no litro do óleo diesel
vendido no Estado.

No encontro foram discu
tidos temas como os direitos
sociais, garantias trabalhistas
dos pescadores e problemas
pertinentes ao setor pesqueiro
artesanal de todo o Brasil.

Ainda ontem, Gregolin
inaugurou em Balneário Cam
boriú o primeiro tanque de
óleo diesel dos dez construí
dos em Santa Catarina.

O ministro anunciou, em

entrevista à rádio CBN/Di
ária, o interesse da Udesc
(Universidade do Estado de
Santa Catarina) em criar o

curso de Engenharia de Pes

ca! em Laguna.
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Gregolin anuncia a isenção do ICMS no preço do litro do óleo diesel'
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Nintendo no listo negro

Microsoft: vilã
do Greenpeace
A mais recente versão da

lista de eletrônicos "verdes",
divulgada pelo Greenpeace
ontem, mostra as empresas
Microsoft e Nintendo como

as principais vilãs no uso de
substâncias tóxicas e tam

bém nas iniciativas de reco

lhimento dos equipamentos
usados. Na contramão, Sony
e Sony Ericsson são as duas
únicas companhias que apa
recem com mais de cinco

pontos numa escala em que
dez é a nota máxima.

A Microsoft e a Nintendo

aparecem no pé da lista por
conta de seus consoles de

videogame. '�Nintendo me

lhorou no uso de produtos
químicos tóxicos e em sua

política relacionada ao cli
ma. No entanto, nem a rela
tiva eficiência no consumo

de eletricidade do console
Wii fica dentro dos padrões
mínimos exigidos", diz o

. relatório.

JáaApple, continua o tex

to, perdeu uma grande chan
ce de melhorar seu posicio
namento corri o lançamento
da nova versão do iPhone,
que não tem grandes melho
ras relacionadas ao ambien
te. Os produtos dessamesma
empresa aparecem ao lado
da Sony Ericsson como os

mais eficazes no baixo con

sumo de energia.
Iza Kruszewska, do Gre

enpeace, afirma que alguns
,

fabricantes dão muita atenção
a alguns itens considerados
pelo ranking, mas ignoram
outros também importantes.
'� Philips, por exemplo, se

sai bem nos quesitos quími
cos e de energia, mas tira zero
em relação ao lixo eletrônico,
pois não tem uma política
global de devolução dos pro,
dutos", explica.

MORTE DA EX-PRIMEIRA-DAMA
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Presidente vai ao velório
Lula e comitiva de ministros se despediram de Ruth Cardoso
SÃO PAULO

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva compareceu no

final da tarde de ontem, acom
panhado de uma comitiva de
oito ministros, ao velório da

antropóloga Ruth Cardoso, mu
lher do ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso. Aos 77 anos,
ela morreu em casa, no bairro

Higienópolis, na noite de terça,
em razão de problemas cardía
cos. DonaRuth realizou exames

médicos no Hospital Sírio Liba
nês na semana passada, onde
ficou internada até a manhã de

segunda-feira.
Acompanharam. Lula os

ministros Dilma Roussef (Casa
Civil), Fernando Haddad (Edu
CaÇa0), Nelson Jobim (Defesa),
Edison Lobão (Minas e Ener

gia), José Múcio (Relações Ins

titucionais), Franklin Martins,
Hélio Costa (Comunicações) e

Miguel Jorge (Desenvolvimen
to). Depois de permanecer no
.local por cerca de 40 minutos,
o presidente deixou o local sem
conceder entrevistas.

Mais de 40 coroas de flores .

foram enviadas ao velório. En
tre os remetentes estavam Em
baixada do Chile, montadoras
Scania, Fiat e GM, senadores,
Central Única dos Trabalhado
res (CUT}, Banco Real, Funda
ção Armando Álvares Penteado
(Faap) e Universidade de São
Paulo (USP).

.
Entre os visitantes, políticos,

autoridades, artistas e intelectu-

Ruth Cardoso deu aula no USP e em Universidades dos Estados Unidos e fundou programo de combate à pObreza

ais, compareceram a atriz Mai
tê Proença, o humorista Tom

Cavalcante, o presidente do

Supremo, Gilmar Mendes, a

ex-ministra do Meio Ambien
teMarina Silva, governadores,
senadores e deputados.

Na noite de terça e madru-

gada de quarta estiveram no

apartamento da família o go
vernador José Serra (PSDB), a

primeira-dama de São Paulo,
Mônica Serra, o coordenador
das subprefeituras da Prefei
tura de São Paulo, Andrea Ma
tarazzo (PSDB), e os ministros
do governo FHC Celso Lafer
(Relações Exteriores) e José
Gregori (justiça}.

O enterro será às 10h de
hoje, no Cemitério da Conso

lação, em São Paulo, segundo
informou a assessoria do Ins
tituto Fric.

Emprego na indústria brasileira cresce
Em 10 anos, o aumento no número de vagas foi de 32%, mostra pesquisa do IBGE

O Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou ontem, os resultados
da Pesquisa Industrial Anual
referente ao ano de Z006. O le
vantamento mostra que o setor

empregava 6,8 milhões de pes
soas naquele ano, 1,657 milhão
a mais do que dez anos. antes

(em 1996, o número total de

vagas da indústria brasileira era

de 5,143 niílhões).
O crescimento foi de 3Z,Zo/ó

em dez anos. Os dados mostram
também que o emprego cresceu

especialmente nos últimos seis
anos. Em ZOOO, de acordo com

o IBGE, havia 5,31 milhões de

pessoas trabalhando na indústria
nacional - isso significa que, em
seis anos, houve um aumento de

quase 1,5 milhão de empregos,
ou alta de Z7,9%.

.

Dos 6,8 milhões de trabalha
dores empregados na indústria
em Z006,· o IBGE detectou que
a metade trabalha em grandes
empresas (com Z50 funcionários
ou maístO salário médio prati
camente dobrou nos dez anos

analisados pela pesquisa. O ren

dimento médio do funcionário
do segmento industrial era de R$
711,10 em 1996, passando para
R$ 816,90 em ZOOO e para R$
1.350 em Z006.

Em Z006, além de concentra
rem cerca de 70% do total dos
salários da indústria, as grandes
empresas do setor pagavam 5,3
salários mínimos a seus funcio-

. nários, em média, enquanto as

. pequenas e médias companhias
pagavam Z,6 mínimos.

Considerado o salário IDÍ-

nimo de Z005 (R$ 350), isso

representaria ordenado médio·
delR$ 1.855 para os funcioná
rios de grandes empresas e de
R$ 910 para os de pequenos
empreendimentos. Entre a ge
ração de emprego das grandes
empresas, o setor de veículos
automotores é destaque, con
centrando 8,5% do total de fun
cionários empregados.

SALÁRIO MÉDIO:
Nasgrandes.RêLêõõ
Nas pequenas: R$ 910
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ELEiÇÕES NOS EUA

INTERNACIONAL-----�---

Bill Clinton diz que apoiará Obama
Ex-presidente garante que fará o que puder para que o democrata seja eleito
WASHINGTON

O ex-presidente norte

americana Bill Clinton de
clarou que fará o que estiver
em suas mãos para conseguir
que Barack Obama seja eleito
presidente dos Estados Uni
dos. Obama derrotou a es

posa do ex-chefe de Estado,
Hillary Clinton, nas primá
rias do Partido Democrata.

A declaração de Bill Cline
ton foi divulgada por seu por
ta-voz, Matt McKenna. Na

mensagem, o ex-presidente
afirmou que está "obviamen
te comprometido a fazer o

que puder e o que lhe pedi
rem para garantir que o sena
dor Obama se transforme no

próximo presidente dos Esta-
dos Unidos".

.

Obama e Hillary Clinton

comparecerão amanhã pela
. primeira vez em um comício
na localidade de Unity, em

New Hampshire, para elogiar
a unidade do Partido Demo
crata após os atritos durante o

. longo processo de primárias.
.

Até o momento, não está claro

que papel poderia ter o ex-pre-

sidente na campanha demo
crata pela Casa Branca.

O comitê de Obama diz

que ele terá um papel na uni- .

ficação do partido - mas as

relações entre os Clinton e

Obama permanecem estreme

cidas, em parte por causa das
críticas a Obama feitas por Bill
Clinton durante as primárias.

Durante o processo de pri
márias, Bill Clinton criticou
Obama abertamente algu
mas vezes, afirmando que a

oposição do senador à Guer
ra do Iraque era "um conto
de fadas".

O comportamento de Bill
Clinton durante esse proces
so, no qual às vezes pareceu
perder o controle e se mostrar
irado demais, é' considerado
um dos fatores que podem ter

diminuído os votos de Hillary
durante as primárias .

Segundo analistas, Bill
Clinton ainda goza de muita

popularidade e pode ajudar
Obama a ganhar votos, es

pecialmente em regiões com

muitos trabalhadores de clas
ses menos abastadas.

Emergentes melhorárom luta
contra corrupção, diz relatório

dãos no Haiti.WASHINGTON

Relatório sobre governabíli-
dade do Banco Mundial (Bird) BRASIL
afirma que alguns países em Apesar destes avanços, o

desenvolvimento estão se igua- Banco Mundial destaca que "a
lando a países ricos no aperfeí-

.

qualidade global da governabi
çoamento de suas instituições lidade no mundo não melho-·
e no combate à corrupção. No rou muito na última década".
documento, o Bird analisou 21Z . O documento afirma que nos

países de acordo com seis críté- últimos dez anos a governabi
rios - como a estabilidade polí-: lidade "se deteriorou em várias

tica, o controle da corrupção e a dimensões" no Zimbábue, Cos
qualidade normativa, entre ou- ta do Marfim, Belarus, Eritréia e

tros. O relatório deste ano, com Venezuela.
dados referentes a Z007, mostra O Brasil apresentou peque-
que alguns países em desenvol- nas variações em relação ao'
vímento - como Uruguai, Costa ranking do ano passado nos seis
Rica, República Checa e Botsu- critérios de governança.Os dois
ana - conseguiram igualar seus Critérios has quais o país man

índices de governabilidade aos tém suas piores avaliações são
de países considerados ricos, 'estabilidade política e regime de
como Itália e Grécia. direito. O relatório de governabi-

O relatório elogia .os avan- lidade do' Banco Mundial é feito
ços de estabilidade política a partir da análise de centenas de
na Argentina e o aumento do pesquisasde opiâíãb com 'Cida

grau de participação dos cida- dãos dos países estudados.
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Bill Clinton criticou Obama abertamente quando fez componha para esposa Hillary nas primárias democratas

Equipêmilitar norte-lImeri,cano auxilio nos busens
.' vivênles do naufrógio d9 bOrro príncêss of theStars, no iI
CerClllle 100 mergulhodorts buseom pelos 744 passageiro

,i tufã,o'Feng$l1efl que otihQiÍJ as Filipinas Ira ffnaPde semana!

Israel fecha
fronteiras
JERUSALÉM

Israel voltou a fechar as pas
sagens fronteiríças com a Faixa
de Gaza em resposta.ao lança
mento de morteiros por parte de
milicianos palestinos, incidente
considerado como descumpri
mento da trégua alcançada entre
o governo israelense e o Hamas.

Militantes do grupo pales
tino Jihad Islâmica dispararam
três foguetes da Faixa de Gaza
contra a cidade israelense de
Sderat, após o Exército de Israel
matar dois palestinos na Cisjor
dânia.

Analistas
I

esperavam que o

_ governo israelense decidisse

responder ao ataque de fogue
tes com uma ofensiva contra
a Jihad Islâmica ou com a re

dução da entrada de produtos
e bens à Faixa de Gaza. Desde
que se iniciou o cessar-fogo,
Israel aumentou <I., quantida
de de produtos que entram na

faixa em 30%.
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DE OLHO NO FUTURO

De férias, Adolfo
espera oportunidade
Jaraguaense deixou clube belga após título
JARAGUÁ DO SUL

Adalia encerrou sua segunda
temporada no futsal da Europa
com o título de campeão belga
com o Action 21 Charleroi. Mas,
como o principal patrocinador
do time resolveu sair, .o jogador
preferiu rescindir o contrato.

"Propuseram redução de salário,
mas não aceitamos", disse o jara
guaense. Agora, de férias no Bra
sil, ele espera uma nova proposta
convincente para voltar a jogar. .

"Tem contato de um time de
São José dos Campos (SP), que
pretende disputar a Liga Futsal
daqui a dois anos. Também exis
te uma possibilidade de ir para a

Espanha. O que quero é aguar
dar para aceitar a que for me
lhor", comentou. E ele não tem
medo de ficar desempregado,
já que a janela de negociações
na Europa começa em agosto.
"Logo aparece, do nada, uma

proposta. Estou bem tranqüilo".
Adalia tem 27 anos e começou
a jogar futsal em 1993. Antes de
ir para Europa, passou por São
Paulo, Chapecó e Umuarama.
Em 2006 foi para o Sporting, de
Portugal, onde disputou seu pri
meiroMundial Interclubes.

JUUMAR PIVATTO

Pior momento
foi em Chapecó

Nem tudo são flores na vida
de um atleta. E o pior momento
que Adalia passou foi em 2005,
quando estava em Chapecó.
Uma lesão no púbis o deixou
afastado das quadras por 11 me
ses. "Foi bem complicado. Não é

. fácil ficar sem fazer o que você
mais gosta", lembrou. Quando
jovem, Adolfo era daqueles alu-.
nos que se 'davam bem em qual
quer esporte. E, além do futsal,
ele se destacou no judô, onde
conquistou seis títulos estaduais
nas categorias de base. "Quando
tinha 15 anos, tive de escolher.
A carga de treinos aumentou e

não consegui conciliar. Gostava
dos dois, mas preferi o futsal",

Adolfo comemorando o troféu de campeão belga com o Action 21 Charleroi

Brasil não está descartado
Apesar de estar bem adaptado 00 tutsal europeQ, Adolfo não descarto

uma volto 00 BrasiL "Se o proposto for boa, nõoté�porque recusar". Ele,
falou também sobr" crescimento do futsal em teritf� piniquins."O nível
aqui está mQitoa s,ó. olhar es times do Sul. sto,duoJ aqulé de •

alto nível'!,'�PIJ1 q\;l�gador. E sobre o �91J '� u acre,dito
que este é o'an o ,Brasil recupem o hege finalizou.

�

A imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

, Circuito ATJ
As inscrições poro o 2° Etapa
do Circuito ATJ de Tênis de
Campo seguem até 4 de julho.
E o grande novidade é que
esta rodado será em quadro
coberto. As duas primeiros
ficam prontos no semana que
vem e estõo localizados no

Beiro Rio. Um grande posso
poro os praticantes, que ago
ra terõo um espaço privilegia
do. Além dos quadros, o sis
tema de iluminação e o piso
de saibro tiveram melhorias.
A inauguraçõo será dia 9 de
julho. São esperados cerco de
120 tenistas poro esta etapa.

PLANO DE PATROcíNIO
A 4íretoria do Juventus (leia-se,1I gase JairTomelin, o Perninha)
montou urna proposta de patrocí partir dos próximos dias, vi:
sitará algumas empresas da regiõo. E todos esperam que o recepçóo
'seja boa. Ou pelo menesque os empresários tenham o disponibilida
de de ouvir o que o Juventus tem a dizer. Estamos o menos de um mês
do início de campeonato e até agora nem sinal de recurso.

APARECEU
O site juventusjaragua.com.br sempre traz umas novidades interes

teso Mos desta vez, a novidad�"veio nos comentórios que os torce
es fazem. E quem apQreceu f

'

iph!>. Esse mesmo, o atacante
a junto quando o Joven

"

ameaçou fàzer greve quo
9s salários atrasados. E agoro está pedindo poro voltar. Dizen o

que o coraçõo dele sempre foi Juventus. Cada um que me aparece.
,,'_-_"@;

,

NOJAPÃO
A Malwee segue treinando em terras nipônicos poro o amistoso de

ipgo, em Nagoya. Além dos quatro que estõo no Seleção Braki
falcõo, Lenísio, Tiggo'e Ari}�',h time nfio canto' éom Willian, que

o sub:�O em JaragulHI uiR,e tinha ,três pmisl
ado-s, mos apends um

rn

o. E um olho lá e outr
uilda fase do Ligo conti o o foco principal.

DEU ALEMANHA
Apesar dos problemas com o transmissão, quem acompanhou Alema- �

nhp e Turquio'viu um grande jogo. E até espantou-se quem pensa�o
qJi os turcos iriam jogar recuad.· esperando o erro alemõo. Foi tiín
jogo aberto, melhor que o enc e muito melhor do que e.�ô-

acostumados o ver PPf9 ndotimes éonsideradosp�.que-
�entam os grandes.

.
.. ,

.
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Basquete Infantil estréia no Estadual
Truesmasculino e feminino participam do primeiro quadrnngular da competição
JARAGUÁ DO SUL

-

em quadra com Eduarda, Bruna
As equipes de basquete in-. Putkamer, Bruna Chaves, [ulia,

fantíl masculino e feminino co- Nagilla, Ayane, Maytê, Bruna

meçam neste final de semana Winter, Karen, Brenda e Bárbara.
a disputar o Campeonato Ca- Já a equipe masculina é for
tarinense das modalidades. As mada pela base domirim, que foi
garotas da Elian/FME jogam o campeão do Estadual em Z007.
primeiro quadrangular na cidade Por isso, conforme o auxiliar téc
de Itajaí, contra as donas da casa, nico Alexandre Stange, o Paxá, o
Florianópolis e Navegantes pelo time está entrosado, mas precisa
Grupo A (Tubarão folga na roda- ganhar ritmo de jogo. ''Vamos

da). Por sua vez os meninos da- entrar na competição com tran

Unimed/FME vão a Joinville ten- qüilidade e com o objetivo de .

tar a liderança da Chave C diante conquistar a classificação para
de Joinville, São Bento do Sul e a próxima fase", comentou. O
Blumenau. time masculino é formado por

No ano passado o time femi- Bruno, Gabriel, Giovane, Gusta
.nino terminou em quarto lugar vo, Henrique, Jean, Lucas, Luís
na competição. Resultado que, - Cústavo, Marcos, Matheus, Na
segundo a técnica Vivian Mar- than e Rodrigo.
tins, anima as jogadoras. "Elas Ambas competições têm o

estão bastante motivadas para mesmo regulamento. A diferen
este Estadual. Já que ano passado ça é que o masculino possui três
perdemos nos detalhes", relatou chaves e no feminino apenas duas;
a treinadora. Vivian ressalta que Desta maneira se classífícam três r

O time está treinando forte des- entre as meninas e dois de cada
de março e que o entrosamento chave entre osmeninos. Depois da
será o diferencial da equipe: "o prlIDeira fase os classificados dis
conjunto é o destaque do nosso putam o hexagonal final. O time
elenco". O objetivo daElian/FME que fizer amelhor campanha se

para este campeonato émelhorar diará a fase decisiva,
o resultado e terminar entre as

três primeiras. As garotas entram GENIB.l.IIWDRIGUES . Garotas chegaram muito perto de uma medalha em 2007, este ano objetivo é ficar entre as três melhores

V'IVO Jovem promoveu Encontro·
de Trilheiros em Jaraguá do Sul

,

O programa Viva Jovem,
uma iniciativa daFundaçãoMu
nicipal de Esporte, organizou
no fim-de-semana o Zo Encon
tro Jaraguaense de Trilheiros. O
evento reuniu mais de 600 pes
soas e 104 motos, alcançando as

expectativas da organização. Na
oportunidade, pilotos profissio
nais de motocross· e motovelo
cidade mostraram manobras

para o público. O Viva Jovem
segue no próximo sábado, com
a la Gospelfest, a partir das 18

horas (promovido pela Prefei
tura de Jaraguá do Sul, com

apoio da Fundação Cultural,
FME e Copase). E domingo com
um encontro de carros antigos,
tunados e willing, no pátio do

Supermercado Brasão, na Ilha
da Figueira.

o
,...,

�'
::J
>
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Pilotos profissionais de motocross apresentaram mnnobms na pista
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EUROCOPA

Alemanha está na decisão
Vitória por 3x2 na Turquia foi conquistada no último minuto
BASILÉIA (SUíÇA)
A Turquia provou de seu

próprio veneno nesta quarta
feira. O time que tinha buscado
vitórias com gols nos últimos
minutos nos últimos três jogos
da Eurocopa foi batido pela
Alemanha nesta quarta-feira
por 3x2, graças a um gol do

lateral-esquerdo Lahm marca

do aos 45 minutos do segundo
tempo. "Este é um dos melhores
momentos da minha vida", dis
se Lahm, que ficou famoso na

Copa de 2006 ao marcar o pri
meiro gol da competição, na vi
tória por 4x2 sobre a Costa Rica.
"Vamos comemorar muito esta
vitória e depois começar a pre-
paração para vencer a final".

.

O técnico Joachim Low dei
xou o campo quase tão suado
quanto 'seus jogadores, tamanho
foi seu nervosismo à beira do gra
mado. "Este jogo foi uma tremen
da batalha, jogada sob alta tensão
até o último segundo. E por isso
estoumuito feliz", afirmou o trei

nador, que voltou ao banco de
reservas depois de cumprir um
jogo de suspensão nas quartas
de-final, contra Portugal.

Fatih Terim, técnico da Tur

quia, vinha chamando os seus

. comandados de "leões", pela
maneira como lutam em cam

po.' Aos 22 minutos, depois de
acertar uma bola no travessão,
abriu o placar com Boral. Os
alemães pareciam assustados
com o atrevimento do rival,
mas bastou colocar a cabeça no

Dinamite não
vai tirar estátua
Favorito a assumir a presidência

do Vasco na eleição de amanhã o ex

jogador Roberto Dinamite desmentiu
que tenha o objetivo de derrubar a

.estátua construída em São Januário
em homenagem a Romário. -"Existem
pessoas que gostam de prejudicar os

outros e inventar coisas. Quem estava

presente à entrevista que eu concedi
sabe que em nenhum momento eu

coloquei que a estátua do Romário se

ria derrubada ou coisa parecida. Nem
mesmo disse que ela tira o brilho de

.

São Januário como c�egou a ser colo
cado por alguns", garantiu.

Schweinsteiger comemoro o primeiro gol alemão, que abriu cominho poro o classificação poro o final

lugar para empatar o jogo, qua
tro minutos depois: Podolski
fez bela jogada pela esquerda e

Schweinsteiger empatou com

um belo toque de direita.
No segundo tempo, o jogo

.

foi mais equilibrado, até que,
aos 34 minutos, Rustu saiu

mal num cruzamento feito por
Lahm e Klose mareou de cabe
ça. A Turquia, porém, mostrou
que não se entrega nunca e foi
em busca do empate, que saiu
aos 41 minutos, com Sentürk,
numa bobeada de Lehmann,
que ficou esperando a bola che
gar de um cruzamento e não viu
a antecipação do atacante tur
co. Mas, quando todos já pensa
vam na prorrogação, veio o gol
de Lahm, depois de boa tabela
com Hitzlsperger. E a Turquia
desta vez não teve forças para
uma nova reação.

Briga esquenta
nos bastidores
A eleição para presidente do Corin

thians é apenas em janeiro, mas a briga
política no clube ferve e tem como pro
tagonista o novo estaMo, aprovado no

início do ano e que assegura aos sócios
o direito de escolher o presidente em

, eleições' diretas. Enquanto os correli
gionários do presidente Andrés Sanchez
correm para registrar o documento, e

avalizar o direito de voto aos associados,
grupos rivais preferem adiá-lo com uma

ação judicial,lsso abriria a possibilidade
de realizar o pleito sob o estatuto vigente
e com votação apenas dos membros do
Conselho Deliberativo.
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Fórmula 2
vai ressuscitar
RIO DE JANEIRO

A
.

FIA (Federação Inter
nacional de Automobilis

mo) anunciou que pretende
ressuscitar a Fórmula 2 em

2009. A intenção da entida
de. é criar uma categoria de
acesso à F-l que seja menos

cara do que as que existem
atualmente. Em um comu

nicado, emitido após a reu

nião do Conselho Mundial,
ela convidou os interessados
para a nova competição.

"A FIA convidará os inte
ressados para uma nova cate

goria de acesso à Fórmula 1.

O campeonato, chamado de
Fórmula 2, será lançado em

·2009 e será uma plataforma
mais barata para desenvolver
talentos. Espera-se que o or

çamento necessário para cada
carro seja de € 200 mil (cerca
de R$ 500 mil) por tempora
da", diz o comunicado.

Como a FIA espera'alcan
çar este valor por temporada
ainda não está claro. A quan
tia-alvo é muitomenor do que
o necessário para competir na
GP2 ou na Fórmula ,., Ainda
não está claro se a intenção é

começar uma categoria que
serviria de suporte pará a

Fórmula 1 ou uma substitu
ta para a GP2, que custa em

torno de € 1,5 milhão (R$ 3,8
milhões) por carro .

Brasil deve
fazer amistoso
BRASíLIA

O governador José Rober
to Arruda praticamente con

firmou ontem que Brasil e

Portugal irão se enfrentar no
Distrito Federal, no dia 11 de
novembro. O, amistoso entre
as duas seleções marcaria a

reinauguração do Bezerrão,
estádio do Gama, que deverá
ter capacidade para abrigar
cerca de 22 mil pessoas.

"Está praticamente certo

que esse jogo acontecerá aqui.
E algo que atende aos nossos

interesses e também é do in
teresse da CBF (Confederação
Brasileira de Futebol)", afír
mouArruda.

O presidente da CBF Ri
cardo Teixeira já concordou
com a realização do amistoso.
Faltaria, entretanto, a seleção
portuguesa aceitar o convite

para vir ao Brasil realizar o

confronto.
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INTERCÂMBIO

CONTRA-CAPA---------

.A •

eneneu tre
Conviver com pessoas e culturas diferentes é o que buscam jovens

Experimentar sensações novas, visitar lu
gares diferentes, conhecer pessoas com outras

culturas, esses são um dos anseios de milhares
de adolescentes. Essa troca de conhecimento
é proporcionada pelo Rotary Club de [araguá
do Sul, com o programa de intercâmbio. O in
tercambista Ionatan de 17 anos da Dinamarca,
sabe bem o que é isso, há quase um ano em [a
raguá, já visitou vários lugares, como nordeste,
Amazônia, Curitiba e São Paulo. Ele escolheu o

Brasil como destino por influência de seu irmão
que já havia visitado o país '� maior dificulda
de que enfrentei foi a língua, nos três primeiros
meses foi muito difícil, agora há onze meses
aqui falo e entendo bem o português."

Para a Diretora Educacional do Colégio São
Luís Vivian Lawin, esse programa de intercâm
bio é de grande valia para os alunos envolvidos,
tanto o que recebe o aluno estrangeiro, quanto
o que visita o país. "Dois aspectos são impor
tantes, intensificar o uso das línguas, para os

alunos da escola, no caso do Jonatan, o inglês,
e para o intercambista a troca de culturas, que

.

é muito importante também". Os alunos que
participam desse programa, moram com uma

familia ligada ao Rotary e estudam em escolas
parceira da entidade. "Eles não são avaliados
em provas, como os outros colegas de sala, ape-

nas recebem no final do intercâmbio uma carta
de recomendação emitida pela escola contendo
a freqüência e a participação em atividades",
comenta Vivian.

O Brasil tem sido a primeira escolha de mui
tos intercambistas, colocação que antes era ocu
pada pelos Estados Unidos e países da Europa.
Kate, de 16 anos, australiana, explica que tinha
curiosidade em conhecer o país e aproveitou o

intercâmbio para realizar o desejo. "Queria vir
.

ao Brasil, por causa do clima, que é muito mais

quente e gostei porque percebi que as pessoas
são ainda muito mais felizes e mais calorosas.
No meu país elas sâo muito mais reservadas."

Essa experiência muda a rotina da escola,
conviver com um aluno de outro país, enriquece
o conhecimento de todos da instituição de ensi
no. Nathana, 16 anos e Mônica de 17, estudam
com Jonatan e aproveitam esta experiência para
aprender sobre outras culturas. '� educação é a

nossa porta de entrada em um lugar diferente, o
Jonatan é muito educado e reservado, ele não se

comunicavamuito, agora aprendeu com a gente a

conversar com todos, e achou legal, em qualquer
lugar ele chega e diz 'oi tudo bem?'mesmo sem

conhecer", contam Nathana e Mônica aos risos.
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