
Alegria certa na

capital gaúcha
Porto Alegre tem roteiro cultural
imperdível e um pôr-do-sol inesquecível.
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O costume de anotar diariamente
todos os alimentos consumidos au

menta a perda de peso de quem está
fazendo dieta, afirma seguradora nor

te-americana, que analisou as estra

tégias utilizadas pelos participantes
do estudo. Com alimentação rica em

frutas, vegetais e baixo conteúdo de
gorduras, além de exercícios físicos
diários, após seis meses de dieta, a

perda média de peso foi de 4,5 qui
los. Já os participantes que anotavam
o que consumiam perderam o dobro
disso. Segundo os pesquisadores, o

simples ato de anotar a dieta con

sumida ajuda manter o controle da

quantidade de calorias de cada dia.

Fonte: 61

,1��;IJ'JJ]
3371.0800' www.wizardjaragua.com.br

HOJETEM
CI",",SSLltUS Negócios

,

RREI
Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu _ Quinta-feira, 10 de julho de 2008 _ N° 5.945 _ R$ 1,50 _ www.ocorreiodopovo.com.br

Cauã Reymond de
bem com a vida
Ator comemora boa fase na carreira e faz
sucesso mesmo vestido de mulher.

Página 9

CIRCUITO RÁPIDO Saiba quem são
os co idatos
Somando Guaramirim, Schroeder, Massaran
duba e Corupá, são 218 concorrentes para
36 vagas nas Câmaras. Mais da metade dos
atuais vereadores vão tentar a reeleição.

Página 4

Cerca de 80% são
homens no pleito
Estatística do TSE também aponta que, dos
290.118 candidatos registrados nos 26
estados, quase 40% estão na faixa etária
dos 45 aos 59 anos.

Página 18

Cerca de 200 enxadristas de todo o Estado são esperados para a 5a Etapa
Catarinense de Xadrez Rápido, neste sábado, no Shopping Breithaupt.

'ágina22

SENHOR
PONTO

Menos é mais,
não esqueça
Página 10

INFLAÇÃO
O futuro

da economia
brasiieira

Pdgina 17
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CHARGE

PONTO DE VISTA

EXPO 2008 - Negócios, Lazer e Diversão

EDSON SCHMIDT,
DlRETOR DA APEVI

- ASSOCIAÇÃO DAS
MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO VALE
DO !TAPOCU

ambiente de negócios na verdadeira acep
ção da palavra. Na EXPO, cada vez mais,
empresários se encontram para troca de

informações, prospeção de negócios que
podem se efetivar algum tempo depois do
evento, e, claro, para a venda de produtos.
Na edição 2008, o evento quer se consoli
dar ainda mais, como espaço de Negócios,
Lazer e Diversão, com uma programação
voltada para todos os públicos e para as

famílias.
. Para alcançar o formato atual, a APEVI

formou um grupo de trabalho que entrou
em ação logo após a edição 2006. No inter
valo de dois anos que separam cada EXPO,
a comissão organizadora estruturou o even

to a partir da avaliação feita com base em

pesquisa realizada junto aos expositores.
Como está inserido no Planejamento Estra-

tégico da APEVI, o projeto levou em conta

a percepção dos empreendedores tanto na

definição de questões técnicas como o local
da exposição e o conteúdo da programação
que se desejava, quanto da mídia apropria
da para a sua divulgação. Uma prova deste
acerto é que mais de 40% dos expositores
que participaram da edição anterior estão
de volta de 9 a 13 de julho, na Arena [a
raguá. Outro dado significativo, que deu à

organização a certeza de estar no caminho
certo, é o fato de que com quase um ano

de antecedência a maior parte dos espaços
disponíveis já estava comercializada.

Há dois aspectos relevantes a se consi
derar como razão deste sucesso. O primei
ro, sem sombra de dúvida, foi a confiança
dos expositores: o segundo aspecto foi a

adesão de parceiros.
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Quando a EXPO " Feira de Negócios do
Vale do Itapocu surgiu, há 12 anos, talvez
os seus idealizadores não imaginassem que
aquele projeto alcançaria a dimensão atual,
se tornando um dos eventos mais aguar
dados por empreendedores e pelo público
não só da região, mas de todo o estado de
Santa Catarina e de outras localidades.

A idéia inicial que fez surgir uma feira
de venda de produtos diretamente ao con
sumídor ficou rapidamente para trás e nos

últimos anos transformou o projeto em um

DO LEITOR

A importância
da polêmica

Polemizar diz respeito ao ato de gerar controvérsia,
contestação, debate. Criar polêmica significa instigar a

discussão em torno de determinados assuntos que ge
ralmente são considerados inquestionáveis, por vezes

sagrados. Por isso a polêmica incomoda tanto. Porém,
é preciso ver nela uma função cultural, diria mesmo

social, que é fundamental para a humanidade.
É através da polêmica que se levantam questões

cruciais para o avanço de todos os aspectos da vida hu
mana, permitindo a descoberta e a inovação. É a partir
dela que surgem os debates imprescindíveis para o de
senvolvimento das idéias, das ciências e das artes. É a

polêmica que abre caminhos para uma reflexão mais

profunda sobre temas delicàdos ou desagradáveis, pos
sibilitando o pensamento mais elaborado e âconstru

ção de argumentos consistentes.
A polêmica é o que configura o espaço das possi

bilidades, das hipóteses, do confronto de idéias com

o objetivo de produzir o novo. Ela torna possível um

diálogo fecundo entre tendências divergentes, do qual
muitas vezes consegue-se tirar soluções interessantes

para questões problemáticas. É através da polêmica
que se compreende o sentido da liberdade de expres
são, que se exercita a tolerância e o respeito à diversi
dade de ideologias.

Rejeitar a polêmica ou condená-la como inconve
niente é o mesmo que fechar os olhos aos problemas
que permeiam o ambiente social. Fechar-se em opini
ões prontas e inflexíveis nada mais é que uma maneira
de defender-se da possibilidade do erro. Mas a função
da polêmica é contrária a isso, ela explora as lacunas,
busca as falhas a fim de atingir o aperfeiçoamento.

É preciso aceitar a polêmica e enxergá-la como uma

oportunidade de crescimento intelectual, cultural e so

cial, como um meio propício para o desenvolvimento
do pensamento e das capacidades analíticas e críticas.
A polêmica não é perniciosa, ela é profícua, libertadora.
Basta lembrar que se não fossem as polêmicas criadas
ao longo da História ainda estaríamos presos à Idade
Média, acreditando que o Sol gira em torno da Terra.

OSCAR LUIZ MABA, ANAUSTA DE SISTEMAS

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 certa para a

Rua Procopio Gomes de Oliveira, 246, C£P 8925t-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, ·CPF e

• telefone (. não serão publicados).

1919' 2008
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FALA Aí!

" Uma condenação
em primeiro

grau é suficiente."
DEMÓSTENES TORRES

(DEM-GO), SENADOR e relator
do projeto que barra o registro de

candidatos com "Iicha suja".

" Quem tem ficha
suja não pode
ser candidato."

PEDRO SIMON (MDB-RS),
SENADOR, apoiando o projeto que

alasta candidatos "Iicha suja" de

eleições em qualquer nível.

" Não me animo
a ficar fazendo esse

tipo de listas. "
GllMAR MENDES, MINISTRO
e presidente do Supremo Tribunal
Federal, temendo injustiças se o

projeto lor aprovado no Congresso.

Em discussão
Representantes de supermercados e indústrias plásticos de Santo Catarina
e do Paraná (foto) foram conversor com deputados e membros do Federação
dos Indústrias de Santo Catarina. Para discutir projetos de lei em tramita
ção que trotam do fabricação e uso de sacolas plásticos biodegradáveis, e

do coleto, recolhimento e destino dos embalagens de óleos lubrificantes.
A preocupação é que os projetos não tenham só o objetivo do preservação
ambiental, mos também o desenvolvimento do economia. Segundo Henry
Quaresma, Diretor de Relações Industriais do Fiesc, isso terá impacto direto
no economia. O presidente do Sindicato do Plástico de Santo Catarina, Alba
no Schmidt. disse que o proposto é reduzir o número de sacolas o .partir do

. padronização. Mais resistentes e capazes de transportar até seis quilos de
produtos, principalmente alimentos, como já ocorre no Paraná.

IMPACTO 1
As sacolas de plástico viraram sinô
nimo de praticidade, mos o uso exa

gerado tem causado grande impacto
ambiental. O plástico é feito com resi
na virgem, derivado de petróleo, cujo
queimo é uma dos grandes responsá
veis pelo aquecimento global. O pro-

,� duto levo em médio 400 anos poro se

� decompor, aumentando, de formo con-

� siderável, o volume de lixo. A invenção
do sacola plástico doto de 1862

AS LEIS
O Código de Processo Penal vigoro
desde outubro de 1941, portanto,
há 67 anos. Mos o documento que
regulo o percurso que vai desde o

investigação criminal até o sentença
judicial e seus recursos, tem mais
de 811 artigos, em cinco livros, com

capítulos, divisões e subdivisões. É
um calhamaço que poucos sobem
interpretar. Nove especialistas em

direito processual penal vão pr@or
mudanças o pedido do Senado para
o formulação de projeto que se pre
tende apreciar em 2009.

IMPACTO 2
Foi uma revolução por suo prntlcl
dade e baixo custo. A invenção veio
explodir no Brasil o partir do déca
da de 80, atraído pelo filosofia do
"tudo descartável". O Paraná, que
já adoto o novo modelo, consome

1 bilhão de socos plásticos por ano

e 900 milhões de garrafas Pet. lá o

governo gosto R$ 15 milhões por ano

poro drogar rios entupidos de lixo,
em grande porte por socos plásticos.
Em Santo Catarina não há estatísti
cos oficiais.
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A contrariedade de alguns proprietários de bares e lanchonetes 00 projeto de
lei que proíbe vendo e consumo de bebidos alcoólicos em ruas e praças é com

preensível. Ao longo dos anos, foram ampliando os negócios, mos, poro cimo
de espaços públicos, como no calçadão, com explícito conivência do fiscaliza
ção do prefeitura. E, nem é preci�'iperguntar, o maioria dos clientes prefere
estas áreas 00 invés de ambientes abafados e pouco confortáveis.

OS CONTRA 2
li'Se estes podem qçupar,as,calçadas!;éQm mesas, num flagrante desr«�pei

to aos direitos dos pedestres, qual o razão que levo fiscais de posturas o

advertirem e multarem outros estabelecimentos cujos proprietários anun

ciam o prato do dia em placas do tipo cavalete colocados em calçados e

que não atrapalham ninguém? Podem soltar os caçhorros, porque "este í

moto tem coelho", cpm certeza. '®t: '

COBRANDO
Promotoria Público de Jaraguá do Sul está chamando pois que não con

seguem vogas em creches e escol�� públicos. Até dia 18, os queixos serão
recebidos no Fórum e no Conselho TutelaI: Depois disso os depoimentos
se transformam em conteúdo de ação civil público contra quem, pelo lei
vigente, deveria garantir vogas poro todos.

, CHAPA QUENTEI A Rádio Brasil Novo começo o ouvir os candidatos o prefeito do re

'rtopocu, começando por Guaramirim, com Nilson,ByfOardt (PMDB), boldo
(João Junckes (P1) e Louro Frõlich �DEM). Neste �óbado, o � "flir do "leio-

dia. Já vai dor poro sentir o tom do componho majoritário.
..

Segmentos do sociedade discutiram no terço-feira, em Guoramirim,
balho prestado pelo Samu no região e motivo de queixos freqüen
população. A gerente regional Cristina Mocho ��conhece q
folhas, mos diz que um dos p . enfren lém deJ,ot
recuso de hospitais em receber p tes enco s pelo slste

1":

Até o final do terço-feira que posso ois de 12 mit candidatos já estdVom
efetivamente regiS1rodos,no]'

.

01 Ele,itoml 'nense, E que agora
pelo in de 'são edeo dia 14 o lRE tenho
próxi de perados, 00 f r de 15 mil. Ém Jara-

'!guá são 115 pretendentes à Câmara, quatro o prefeito e outros quatro o víte.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Assim como em Guoromirim, sõo nove vogas nos outros três Câmaras

PROPORCIONAL

Eleição para
vereador tem

VALE DO ITAPOCU

Dos 36 vereadores com as

sento nas Câmaras de Corupá,
Guaramirim, Massaranduba e

Schroeder, 19 deles tentarão

permanecer por mais quatro
anos nas vagas. O número de
candidatos à reeleição vem se

somar a outros 199, totalizan
do 218 concorrentes aos qua
tro Legislativos.

Serão 58 pretendentes à Câ
mara de Corupá, 71 em Guara
mirim, 39 em Massaranduba
e 50 em Schroeder, este com

quatro candidatos à reeleição,
contra cinco em cada uma das
outras quatro cidades. Mas à

exceção de Corupá, onde to
dos os pedidos de registros já
foram processados pela 17a
zona eleitoral, o número de
candidatos nas outras três ci
dades deverá ser maior.

Isto porque os dados forne
cidos pela 60a zona eleitoral
representam somente os pe
didos de registros encaminha-

dos pelos partidos. Os pedidos
individuais dos candidatos,
que poderiam ser feitos até a

última segunda-feira, ainda
estão em aberto. Segundo o

chefe do cartório, Wagner Oli
veira Piedade, eles dependem
das informações que devem
ser fornecidas pelas legendas
dos postulantes.

Outras situações podem
provocar oscilações no nú
mero total de registros, que
também vai variar de acordo
com a definição de candida
turas como aptas ou inaptas.
Os aptos são aqueles que ti
veram o registro deferido ou

indeferido, este último caso

em que o candidato concor

re a eleição até que a Justiça
Eleitoral decida a situação.
Além disso, alguns candida
tos podem falecer ou renun

ciar durante o período de di
vulgação dos dados.

CAROLINA TOMASELLI

POLÍlICA----------
CORUPÁ

• Coligação PMDB/PSB

PM DB

19 à reeleição
Guaramirim, Massaranduha,
Schroeder e Corupá somam

218 candidatos it Câmara

1 • luis Fernando Felipe
• Alfredo Elimar Koziol
.. Magali Bierende
• Margot Hauffe
• Wilson Jean Gessner
• Celso Garcia
• Herbert Wisch
• Alceu Gilmar Moretti
• Isolete Steciuk Rático
• Jonei Cícero Morozini
• Irani Fernandes
• Ademir Hackbarth
• Rodrigo Villar Vieira
• Jony Tribes

PSB
• Alberto de Souza leal
• Ernesto Felipe Blunk

• Coligação PSDB/PPS

PSDB
• Joelson Cardoso
• Paulo César Gonçalves
• Lauro Zimmermann
.. Maria Kenoblau
• luiz Eraldo Tomczyk
• Marcelo Gonçalves
• Willy Carlos Fucks
• Elisabeth Brunhago
PPS
• Bemadete Hillbrecht
• Lorival Gumz
• Jairo Menel
• Marisa Karnchen
• louro Twardowski
• Acilso Rodrigues
• Márcio Borchardt
• Rosangela Nunes
• Clauzeli Pinter Nunes

• Coligação PP/PT

PP
• Adernar Machado
• Everoldo Mokwa
• Mário Fischer
• Sidnei Moritz Schwerdtner
• Nilton Richter
• João Osvolni Alves
• Tarcísio Oliari
• Waldemira longe
• João Carlos Kuhl
• Marcos Martini
• Oto Ernesto Weber
• Patrício 'Bubl itz
• Roseli Bosse
• Dores Fuck Roduenz
• Terezinha da Silva
• Sueli Langer

PT
• João Carlos Gottardi
• Luis Carlos Schultz

OEM
• Adriano Sell
• Amillon Duarte
• Celso Berloto
• luis Ciepty
• Suely Moria Koroll
• Valério'Reich
• Wellington loriel Borges

• Carl do Silva
• DalmiroLeilo Borba
• Daniel Blosius
• Indionora de Borba
• Jaime Teodoro de Avila
• Jonatha Anderson Klaus

NQscimento

o
• José ,Il1héiro

(Zeca Iimoteo)
• Manoel Francisco

Gonçalves -de Jesus (Jesus)

• Andrea Grof Verbinem
• Denmon José Mnlinskl
• Derli Ant Ottoni (Totá)

es do Silvo

(Baixinho do Táxi)
• João Deniz Vick

� • João,Valdemiro ,Dalprá
(Professar Miro Dalprá)

• Lourival ChaFles longhi
• Marcos Antonio Tscha

Siqueira
• Mario lúcio do Silvo

Richard
• Mateus Safanelli
• Osni Bylaardt
• Regina Sondra Rodrigues

John
• Valmir Mello

• Coligação PPS/PDT

PPS
• Iris Kuzkowski
• Moria Inês Frohlich
• Antônio Pacher Filho
• Pedro Artemiro dos Santos
• Ademir Tank
• Moacir José Mafra
• Gilberto Junkes
• Juarez Lombardi
• Valdir Vieira

PDT
• Caubi dos Santos Pinheiro
• Enedino Nascimento
• Moacir José Pereira

• • Valmir Carlos Fernandes
• Wagner Darlis Araújo

MASSARANDUBA

• Coligação PSDB/PMDB

PSDB
• Adilson Pedro Mais
• Candido Brych
• Elmo Gaulke
• Ênio Deretti
• Irena Reinke lnzmrls
• Silvio Mainka
• Valdemar Fagundes

(Bolo Sete)

PMDB
• Flavio Bisewski
• Helena Kosmierski Cisz
• Ida Luiza Morsch
• Inácio Besen
• Moacir Kosmirski
• Pedrinho Osmar Spezia
• Pier Gustavo Berri
• Valdir Batista Lazoris

• Coligação PP/PT

PP
• Horst Reck
• Jvaldo Do Costa
• José Osnir Ronchi (Ronchi)
• Louro Fleming
• Ped ro Deretti

PT
• Cassio Bock MJíchodo
• Fábio Boldussi'"
• Herculano Petry
• luis Carlos Mottos

Martins (Martins) .

• Luiz OIczyk (Bispo)
• Mirtes Morsch
• Rodolto Stringnri

(Professor Rtldolfo)

DEM
• Domenico Cisz
• Fernando José Coelho

�f

(Coelho)
• Ivane Kre.iss
• Lucia Ha
• Mauro
• Moria �a
• Orlando lotto
• Renato dos SlIn
• Rubens Jensen
• Silvio Scaburri (Xoxim)
• Valdemar Moser
• Valdir Zopellini

• Adriano Koth
• Haroldo Fernandes de

Oliveira
• José CfIínpestrini
• Melanin Lindner
• Valmor Pio

• Alci
• Arlindo Siewes
• Carlos Rodrigues Botista

(Professor Carlos)
• Joõo Stuy
• lindomar Klabunde

r • �ourivol JoséTomqselli
• Maximino To
• Nelson
• Osmar
• RosoRi Fó

PMDB
• Antônio Carlos Sávio
• Ercetino Costa, Sobr{nho

(Nego)
• Joõo de ÁvUn

• Hum o

(lombardi�
• Jane Marla tanger
• José Adair Brizola Antunes

(Brizola)
• Manoel Burgardf
• Moacir lomb
• Rosamira Ka

·"�osôngela M
� ,. Valdivinados
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Registro de inadimplência cresce 7%Para diretor do SPC do município, acesso facilitado ao crédito é a principal causaJARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM
A micro-empresária Patrícia

Cristofolini, 22 anos, sabe o quan
to é difícil manter as finanças pes
soais em dia quando se abre um

negócio próprio. Há cerca de dois
anos, ela e o marido Cristian, quetambém trabalha como bancário,
abriram uma videolocadora no
centro de Guaramirim. O casal
tem uma renda de aproximada
mente R$ 2,5 mil, dos quais R$
1,5 mil são utilizados para saldar
os financiamentos da compra da
locadora e dos móveis do esta
belecimento. O restante é usado
para o pagamento de aluguel,

. das contas de água, luz, telefone,
compras do supermercado e o

abastecimento do .automóvel.
Patrícia admite que a tarefa

não é fácil. "São tantos gastos
que praticamente não sobra nada
para o lazer", comenta. Mesmo
assim, eles fazem questão de
deixar as contas em dia e, para
economizar, compram somen
te o que é necessário. 'Antes de
abrir o negócio eu era muito con
sumista. Mas hoje posso dizer
que sou uma consumidora mais
consciente", comenta. Quando a

Dicas para
evitar dívidas
• Converse sobre as finan

ças, para evitar dívidas .e

planejar investimentos;
• Faça a planilha do orça

mento no início do ano e
inclua todos os gastos fi
xos e variáveis dos próxi
mos 12 meses;

Dê preferência para o pa
gamento à vista; aprovei
te o desconto sempre que
possível;
Evite a compra por impul
so: pense se realmente
você precisa comprar de
terminado produto;
Crie o hábito de reservar
uma quantia na poupança
sempre que possível;

.

Quando receber bonificações
(como 130; por exemplo),
use-o primeiramente para
guitar possíveis dívidas.

ite: Professor Jorge Harry Harzer

situação "aperta", o casal recorre
a uma reserva no banco.
, No entanto, nem todos os bra

sileiros conseguem honrar seus

compromissos financeiros e aca
bam figurando nas estatísticas de
inadimplência. Segundo o Ban
co Central, no mês de maio,
7,3% das pessoas que toma
ram empréstimos não conse
guiram acertar as contas. É o
maior índice desde fevereiro
de 2007. Em Jaraguá do Sul, o

registro de inadimplência sob
consulta. realizado pelo SPC
(Serviço de Proteção ao Crédi
to) cresceu 7% em junho des
te ano, em comparação com o
mesmo mês do ano passado.

Segundo o diretor do SPC,
Neivor Bussolaro, foram 1.422
registros em junho deste ano
contra 1.355 em 2007, um au
mento de 5% da inadimplência
nos estabelecimentos associados
à CDL. Para chegar aos 7%, é so
mada também a queda de 2%.

na recuperação do crédito neste
mesmo período: 998 neste ano
contra 1.112 no ano passado.
DAIANE ZANGHELINI Poro Patrício Cristofolini, o prioridade é manter os contos em dia

Orçamento deve ficar mais
pesado nos próximos meses

Os economistas são ca

tegóricos: o orçamento deve
ficar mais carregado nos pró
ximos meses. E a maior des
pesa que o consumidor assu
me hoje já pode ser percebida
na compra do supermercado.
Conforme pesquisa recente
do Dieese (Departamento In
tersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos),
o custo da cesta básica subiu
nas 16 capitais incluídas no
estudo. A unanimidade foi
puxada por Recife, que regis
trou 29% de acréscimo, Na
tal, com 25,91%, e João Pes
soa (25,37%).

Alguns especialistas afir
mam que dificilmente os pre
ços dos alimentos deverão
voltar aos padrões anteriores,
e acreditam que tarifas 'como
água.: luz, telefone .e aluguel
também sofrerão aumento.
Mas, na visão do professor de
finanças e orçamento da Unerj

(Centro Universitário de [ara
guá do SuI), Jorge Harry Har
zer, "ainda é cedo para qual
quer diagnóstico".

De acordo com ele, a alta
dos preços ainda está ligada
aos produtos alimentícios.
"Não é possível afirmar que
está ocorrendo um ciclo de in
flação", salienta. Segundo ele,
a alta nos preços dos alimen
tos está relacionada, principal
mente.a períodos de entressa
fras e problemas de produção,
o que obriga os comerciantes a

repassarem o maior custo aos
consumidores.

O especialista acredita
que é fundamental controlar
os gastos e evitar. o consumo

compulsivo para ficar longeda inadimplência: "Se não
tiver certeza da necessidade
de comprar algo, não compre -

naquele momento e pense no
vamente a respeito no dia .se

guinte", orienta.

Ouantõ maior
for o J�. que'[e".,,;,:,;;
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, ::';; .

sera o �ISCO

o
,«

�
s
::J
>
o

Facilidade
de crédito
Poro Neivor Bussolaro, o acesse
facilitado 00 crédito é o principal
causa do aumento do inadim
pJência. "Ouanto maior o Itque
de ctientes, maiQ( é o riscô",
ressalto, afirmando que o pro
blema está ligado 00 consumo "

mais aquecido. Bus�9loro �'!gere�
que,os estobelecimentoHeolizem
uma análise de crédito criteriosa.
"É importante saber qual o 'ren
do tio ç!lnsqml�,ºG,q,�;s.os seus'·
compromissos;; de'" pagamento � e
consuUor''b SPC"'sempre que ete,
tuor uma vend

.

�.!�hi

Além da:defe;�de seus direitos, a

evolução de seus negócios jurídic

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99
Rua Donalda Gehring, 135 • Fone 47 3371 7511 - Fax 47 32751820

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designadada Comarca de Jaragua do Sul. Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:
DOCUMENTO CREDOR

VENCIMENTO VALOR SACADOR
OSMAIR CLEBER POLIDO 054.358.749-55 BANCO FINASA S/ACF 3647287586 AVISTA 1.061.88 O MESMOROGERIO LUIS BATISTA 003.777.489·19 AIRTON PEREIRAN SIN 10/04/2008 4.297,00 O MESMOTORMECAMP TORNEARIA E MECANICA CAMPO 05.024.717/0001-97 CiETEC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTPRODUTOS METAL

I 000764 15/05/2008 216,00 O MESMOVALDEMIR DOS SANTOS SIQUEIRA 070.954.769-26 BANCO FINASA S/ACF 3670111359 A VISTA 1.123,36 O MESMO
E. como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao. faz por intermedio do presenteEdital. para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589. no prazo da Lei. a fim deliquidaro seu deMo, ou eníao, darraz.ao porque nao o faz. sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei. �c.

Jaragua do Sul. 9 de julho de 2008

DEVEDOR
ESPECIE NU�!I:RO
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NA GAVETA

ESPECIAl----------

Projetos se arrastam na Prefeitura
Guarda municipal, abatedouro e estacionamento rotativo são alguns deles
JARAGUÁ DO SUL

Sete projetos em tramita

ção há, pelo menos, quatro
anos. Um saldo negativo de
quatro idéias deixadas no fun
do de uma gaveta. E, para com

pletar, nenhuma das propostas
concretizadas e inúmeras infor
mações desencontradas. É esta
a situação que circunda planos
iniciados pelo poder público e

com promessas de conclusão
esquecidas. A lista de espera
tem a conclusão do polêmico
abatedouro, a. construção de
um aterro sanitário, a instau

ração da guarda municipal e a

implantação do estacionamen
to rotativo na área central de
Jaraguá do Sul.

Os quatro, mesmo perten
centes a áreas distintas, pos
suem algo em comum: foram
dados como projetos prontos·

para virar realidade, porém, a

população continua esperando
ações definitivas que os façam
sair do papel. Além disso, em

todos eles houve investimentos

que não retornaram aos jaragua
enses. Somente no abatedouro,
os gastos chegaram aos R$ 600
mil.

Na contramão, outras três

sugestões estãomenos distantes
da prática. A pista de atletismo,
em obras desde o final de 2007,
é uma delas. A previsão de en

trega já foi remarcada diver
sas vezes e, atualmente, está

agendada para o segundo se

mestre. Seguindo o exemplo,
há a instalação de 20 câmeras
de segurança e a construção
do novo terminal urbano de
ônibus.

KELLY ERDMANN
.

Cidade ainda aguardo o término de projetos, que continuam ganhando novos prazos e causando prejuízos

Nenhuma definição sobre o

estacionamento rotativo
JARAGUÁ DO SUL

Com implantação dada como

certa no final do ano passado,
o estacionamento rotativo na

área central de Jaraguá do Sul
ficou para mais tarde. Segundo
informações do poder público,
é necessário executar uma nova

pesquisa de viabilidade no mu

nicípio. Sem isso, o projeto não

pode ser levado adiante.
No início de novembro de

2007, no entanto, cogitou-se
lançar o edital para escolha da

empresa que ficaria responsá
vel por executar o serviço, que
-i havia vigorado entre 1997 e

,W04 na cidade. Na época, o re

torno do pagamento estava mar

cado para acontecer em 15 de

Guarda está parada desde 2006·
Sugestão deve ser inclusa no próximo plano de governo de· Bertoldi

dezembro, ou seja, quase qua
tro anos após a suspensão. No
total, 26 ruas estavam listadas

eJeceberiam parquímetros. Os

equipamentos gerenciam a co

brança. Ela não passaria de R$
1,30 por hora utilizada. Após os

30 minutos," a soma começaria
a ser fracionada segundo o tem

po de permanência. O projeto
do estacionamento rotativo in
cluiu cerca de 940 vagas.

De acordo com João Batista

Vieira, presidente da CDL (Câ
mara de Dirigente Lojistas), no

momento, se busca "subsídios

para liberar a pesquisa de via
bilidade". Por isso, as novida
des só devem surgir a partir de
agosto.

JARAGUÁ DO SUL
. Assim como a volta do esta- .

cionamento rotativo, a adesão
de Jaraguá do Sul ao modelo
de guarda municipal também

já foi confirmada. no passado.
Em agosto de 2006, por exem

plo, a discussão sobre do as

sunto dividiu opiniões na ci
dade. O projeto chegou a ser

"enviado à Câmara de Vereado
res em regime de urgência.

O objetivo era contratar 40

pessoas para que elas ajudas
sem no combate à violência
urbana. Esses guardas traba
lhariam sempre desarmados e

com atenção redobrada à pro
teção do patrimônio público,
no auxílio à fiscalização am-

biental e em ações para huma- .

nizar o trânsito, jaraguaense.
Além disso, os profissionais
participariam de programas
sociais. Eles deveriam ser in
clusos ao quadro da Prefeitura
a partir de concurso público. '

A manutenção do serviço
girava em torno dos R$ 65 mil
mensais. O então diretor de

- Segurança e Cidadania, Ade
mir Sanches Neves, garantiu,
em 2006, que o dinheiro fazia

parte do orçamento anual da
Prefeitura .

. Projeto pretende cobrar pelo uso de vogas públicas de estacionamento

o
,'"
Ü' •

-c

s
::J

.. _mf�15
Cuidado do patrimônio público era um dos focos da guarda municipal
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Nedochetko: câmeras em 2008

Câmeras
este ano

Discutido desde 2006, o

plano de instalar câmeras de

vigilância, em Jaraguá do Sul

pode, finalmente, entrar em

funcionamento até o final
deste ano. Segundo César

Nedochetko, tenente-coronel
do 14° Batalhão de Polícia
Militar, o projeto está em fase
de licitação há mais de um

mês. O atraso na escolha da

empresa que vai fornecer os

equipamentos ocorreu devi
do recursos impetrados por .

instituições não satisfeitas
com os resultados.

A cidade deve receber 20

câmeras. Estima-se que os

custos da implantação che

guem a R$ 1 milhão. O mo

nitoramento vai fazer parte
da realidade de quem vive
ou transita pelos seguintes
pontos: cruzamento das ruas

Jorge Czerniewicz e Epitá
cio Pessoa com Mal. Floria
no Peixoto, Epitácio Pessoa

(próximo ao Shopping Brei

thaupt e Colégio Jangada) e

no acesso à Bernardo Dorn
busch. Além disso, as câme
ras serão colocadas em três
locais na Getúlio Vargas e

na Mal: Deodoro da Fouse
ca, duas na Reinoldo Rau,
Quintino . Bocaiúva, Procó

pio Gomes de Oliveira, Wal
demar Grubba, Ângelo Rubi
ni e BR-280. Para completar,
elas ainda estarão na Ilha da

.

Figueira e nas proximidades
da Rua Walter Marquardt.

NA GAVETA

O CORREIO DO POVO OQUlNTA·FEIRA, 10DE JULHO DE 2008

Abatedouro se deteriora
Enquanto contrato de uso não sai, prédio fica inutilizado
JARAGUÁ DO SUL

De portas fechadas desde a

inauguração, há exatos quatro
anos. É assim que está o aba
tedouro municipal, construído
no Bairro Garibaldi, na área

.

rural de Jaraguá do Sul. Fruto
de diversas polêmicas, o pré
dio jamais recebeu um animal

sequer, mesmo tendo equipa
mentos instalados no local exa

tamente para esta finalidade.
Sem qualquer previsão de

uso, o empreendimento sofre
com a ação do tempo. Em fe
vereiro passado, O Correio do
Povo denunciou a situação: o

limo tomava conta do pátio e

disputava espaço com buracos
na estrada de acesso. Já do lado
de dentro, as máquinas eram

consumidas pela ferrugem pro
vocadas pelas gostas de chuva
que entravam por fissuras no

teto. Nada mudou.
A idéia de terceirizar o aba

tedouro segue no mesmo sen

tido. Segundo o presidente do
Condomínio de Produtores Ru

rais, Waldemar Rau, não existe

qualquer novidade sobre o pro
jeto. "Estamos tentando fazer o

negócio funcionar", comentou.
Na Prefeitura, ninguém confir
mou a informação.

Há cerca de dois meses,
a entidade e o poder público
municipal preparam o esboço
de um contrato de utilização
do prédio. Depois de pronto,
o documento deve ser enviado
à empresa que pretende gerir
o local. Por enquanto, apenas

Prédio deveria estar funcionando desde 2004 e, mesmo com o passar dos anos, nado foi feito

uma teria demonstrado interes
se: a Vale Verde. Mesmo assim,

.

não' existe qualquer previsão
para a assinafura do acordo.

Para ser liberado pelos ór

gãos de vigilância sanitária, o

abatedouro precisa de inves
timentos. Além dos R$ 600

rntl já desembolsados na'obra
Inícíal, é necessário duplicar

.

esse montante para finalizar a

construção. Faltam sanitários,
crematório, lavanderia, asfalta
mento no pátio, alambrado no

entorno do prédio e estação de
tratamento de efluentes.

O empreendimento foi inau

gurado em 25 de julho de 2004,
no governo de Irineu Pasold .

Mesmo sem possibilidade de
utilização, o local foi reformado
na gestão de Moacir Bertoldi.

KELLY ERDMANN

Pista de atletismo ficou poro setembro
Município já foi sede de três competições, modalidade teve que ser transferida

JARAGUÁ DO SUL

Inicialmente prevista para.
ser inaugurada pelos atletas
dos Parajasc Gagos Abertos
Paradesportivos de Santa

Catarina), em julho de 2007,
a pista de atletismo do mu-

If) nicípio continua em fase de

� construção. O prazo de entre-
...

i ga das obras sofreu diversas

� remarcações e, agora, a data
g limite se esgota em setembro.

� O projeto começou a ser colo
� cada' em prática há um ano e

Demoro desviou três competições três meses.

Durante este período, três

competições esportivas ocorre

ram em Iaraguá do Sul, porém,
todas as disputas que neces

sitavam do espaço acabaram
redirecionadas a cidades da re

gião. Os Parajasc e [asc Gagos
Abertos de Santa Catarina),
realizados em julho e novem

bro do ano passado, respecti
vamente, tiveram como sede o

município de Itajaí. Já o atletis
mo dos Jogos Abertos Brasilei
ros, de abril de 2008, foi trans
ferido para Timbó.

A obra custou R$ 1 mi
lhão e 700 mil. O orçamento
é dividido entre o Ministério
dos Esportes, Fundesporte e

administração pública muni

cipal. Hoje, falta pintar a pis
ta, construir a arquibancada
e terminar o complexo. Atu
almente, a empresa responsá
vel está colando o piso.

Segundo a Prefeitura, o

atraso é decorrente da demora
na liberação do dinheiro reser

vado pelo Fundo de Esporte do
Estado de Santa Catarina..
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PLEITO EM BRASíLIA

VALE DO ITAPOCU---------

Pescadores se reúnem com ministro
Objetivo é reivindicar que previdência social seja considerada especial
REGIÃO

Os pescadores industriais do
Estado querem que a aposen
tadoria da categoria volte a ser

considerada especial, com direi
to a 25 anos de contribuição. Em

função disto, representantes da
categoria estiveram na tarde de
ontem reunidos com o ministro
da Previdência Social, José Bar
roso Pimentel, em Brasília.

O presidente do Sitrapesca
(Sindicato dos Pescadores do Es
tado de Santa Catarina) Jairo da

Veiga, um dos enviados, levou
uma série de documentos para
comprovar a periculosidade da
categoria e condições insalu
bres de trabalho dos pescadores.
"Um trabalhador normal passa
oito horas por dia no serviço, en

quanto um pescador fica 24 ho
ras ou mais no barco. Por isso, é

justo que ele tenha direito a uma

aposentadoria especial", alegou
Jairo. O município de Barra Velha,
no Vale do Itapocu, possui 20

quilômetros de praias e apro
ximadamente 100 famílias que
sobrevivem diretamente da
pesca. Segundo informações
da colônia de pescadores do
local, a categoria apóia a ini
ciativa do sindicato.

De acordo com o Epagri (Em
presa de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural), há no Estado
hoje aproximadamente 7,9 mil

pescadores industriais e 900

embarcações com autonomia de
dois a 30 dias no mar. A pesca
artesanal possui 38.792 pescado
res, e 6.137 embarcações, desde
canoas até barcos com motor.

OSNI ALVES Em Barra Velha a categoria se organiza através da colônia de pescadores e tem 100 famílias ligadas à pesca

Você fica por
dentro de tudo.
Sem precisar
consultar a vizinha.

Lácasa "Itodo munâo Le.

BARRA VELHA

Olimpíada
de Português

Os alunos de 40, 50, 70 e 80 séries, divi
didos em dois grupos, do Escola Básico
Municipal Professora Antonio Gasino de
Freitas, no Bairro São Cristóvão, prepa
ram uma exposição para o Olimpíada
de Português, organizado pelo governo
Federal. Eles usaram como temos "Me
mórias do lugar Onde Vivo" e "Poesias
do lugar Onde Vivo", utilizando objetos
antigos, comidos típicos entre outros. Ao
todo dez turmas do escola vão participar
No próxima etapa os alunos irão produzir
textos, que passarão por uma aprovação
no própria escola. Devem ser escolhidos
seis textos e depois enviados à secretario
de Educação. A secretario fará a seleção
dos seis melhores. Em seguido o Esta
do fará o escolho poro ver quem vai à
final nacional.

JARAGUÁ DO SUL

Língua de sinais
Capacitar vendedores, empresários do
setor e demais interessados o se comu

nicar com pessoas surdos e deficientes
auditivos. Este é o objetivo do curse de
linguagem Brasileiro de Sinais (libras),
que o Cômaro de Dirigentes lojistas de
Jaraguá do Sul realizo no período de 28
de julho a l°de agosto. As aulas acon

tecerão no Centro Empresarial dos 19 às
22 horas. Cam vogas limitados, o inves
timento é de R$ 150 para associados do
COL e de R$ 170 poro não associados.

CORUPÁ

Exposição .111
anos aberta

A exposição "Corupá, 111 anos de His
tória", organizado pelo Divisão Muni
cipal de Cultura, em parceria com os

professores participantes do Programo
Educação Patrimonial, desenvolvido
com alunos de 30 e 40 séries, pode ser

visitado até 1 O de julho no Salão de
Festas do Seminário Sagrado Coração
de Jesus. As unidades escolares podem
agendar horário poro visitação pelo
telefone 3375-1399 ou. 3375- 2519
com Mônico. O objetivo do exposição é
mostrar à comunidade corupaense suo

história através de móveis, objetos,
utensíllos e fotografias.

JARAGUÁ DO SUL
.

Samae amplia
frota.de cerres

Mais três veículos foram a�quiridos
pelo Samae (Serviço Autônomo Mo-'
nicipal de Águà e Esgoto/JS); dendn
continuidade 00 plano de renovação e

ampliação do frota. A empresa inves
tiu um total de R$ 93.490 no compra de
dois furgões e um automóvel hatch, que
foram destinados aos seteres de obras e

de manutenção. Cam estas aquisições,
o frota posso o contar com 41 veículos,
entre automóveis, utilitários; caminhões,
tratores e motocicletas, adaptados poro
atender às mais diversos atividades de
senvolvidos pelo autarquia.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

o Seu Ponto
Ele é redondinho e se chama Ponto Publi

cidade. O gorducho já riem lembra quantos
anos terri, perdeu as contas faz séculos. Ima

gina, inclusive, ter passado da terceira, quar
ta, quinta, sexta idade, pelo menos. É, defini
tivamente, um cara de saúde impecável. Não
se cansa jamais ...ops, não se cansava!

Dias atrás bati um papo com o garotão e

ele me pareceu estressado. Fiquei até preo
cupado. Lembrou com saudade dos tempos
nos quais aproveitava a vida, tinha sossego.
Hoje, não. Dia após dia o Seu Ponto precisa
trabalhai. Ninguém lhe dá uma trégua sequer.
Virou moda requisitarem-no para dar o ar de
sua graça pera cidade afora. O senhorinha
não agüenta mais:

- PÔ, bicho, não tenho mais idade pra isso,
não! Fazer hora-extra é uma coisa, sobreavi
so também, mas, agora, preciso deixar meu
telefone fora do gancho, nem sair na rua saio
mais com medo de alguém me ver e me man

dar pra dentro de algum outdoor! Esse povo
ta maluco, meu!

- Ich, Seu Ponto, a vida ta assim é?
- Pior que tá. De uma hora pra outra todo

mundo quer me colocar
no final de tudo quan
to é frase, PÔ, tenho a

maior saudade de quan
do isso era extra-oficial

� mente proibido. A idéia
era a seguinte: o Ponto

(no caso, eu) só tinha de

aparecer em textos, es

sas paradas mais longas
e olha lá ainda. Nun

quinha me enfiavam
nos outdoors porque,
afinal, tem necessida
de?! Me sinto um zero à

esquerda, literalmente. Não sirvo pra nada ali

exposto. O conceito de outdoor não é chamar a

atenção do público com frases curtas, diretas e

que dêem o ar de continuidade?
- Seu Ponto, sei lá, acho que sim, sabe,né,

minha área não é essa.

- Eu sei que tu não sabes, cara, mas eu sei.
Na minha época era assim. Tudo bem, estou

meio velho, mas que moda é essa? Não tenho
mais idade pra -trabalhar tanto. Meus filhos,
netos e bisnetos estão superlotados de cam

panhas, coitados. Um deles até ganhou uma

hérnia de disco na coluna, teve de operar e

tudo. Culpa da jornada excessiva.
- Porcaria isso, hein!?
- É, bicho, estava conversando ontem mesmo

coma minha turma, o Pontinho, meu bisneto ...

- Esse é o revoltadinho?
- É sim ...hahahhehehe ....O Pontinho deu

uma sugestão: a família inteira aumentar o

preço do cachê. Com ele altão, vão pensar
duas vezes em usar a minha gente à toa.

• kellyerdmann@gmail.com

NOVELAS

VARIEDADES---------

LIVRO ovo

Bob Esponja
bons amigos?

Essa é a história da conhecida rivalidade
de Siriguejo e Plâncton! O Sr. Siriguejo e

Plâncton, num passado distante, já foram
grandes amigos, mos algumas coisas de
rom errados quando eles tentaram mon

tar um negócio juntos. Com participação
especia I de Patchy!.

.

'PAUL G, STOLTÍ'� ERIK Wr;:IHENMAYÉR

As vantagens
da adversidade -

U.ma das forças mais potentes no nosso

vida. Cada um de nós enfrenta uma rica
variedade de adversidades o cada dia,
desde pequenos atritos até grandes de
safios, ou até mesmo tragédias. O livro
mescla es comprovadas técnicos de li·

derança de Paul Stoltz e suas pesquisas
pioneiros com os relatos reais das erperl
ências vividos por Erik Weihenmayer.

CIRANDA DE PEDRA
Frau Herta diz o Bruno que vai voltar com os

dois poro São Paulo. Rosa lembro de ter visto
uma foto de Afonso com Frau Herta. A dor de

cabeça de Natércio pioro e no hospital ele entro
em como. Afonso ligo poro avisar Frau Hertal.
Louro pergunto o Frau Herta quem o avisou so

bre Natércio. Frau Herta responde que ligaram
do hospital poro o coso, mos Louro fico descon
fiado. O médico diz o Louro que Natércio terá

que operar o cabeça. À pedido de Louro, Daniel
analiso exames e decide operar Natércio.

BElEZA PURA
Meu Bem conto o Joana que Sônia trocou de
identidade e foi chantageada por Norma. Alex

procuro Felipe poro falar de Rodrigo. Alex diz
que Rodrigo estava delirando e lhe entregou o

mapa pensando que ele era Felipe. Ele conto
ainda que todos pensam que os diamantes
são de uma tribo indígena e não roubados por
Rodrigo, de um fazendeiro. Robson descobre

que Olavo recuperou o memória. Raul e Gui
lherme conseguem acessar o computador de
Norma. Joana pressiono Sônia poro saber por
que elo trocou de nome.

A FAVORITA
Cassia no conto o Lora que Flora o procurou e

elo diz que Floro é uma assassino frio. Cassiano
diz o Lora que entregou o cheque à família ca

rente. Céu diz que Cassiano deu o cheque poro
elo. Cassia no dá uma aliança de noivado para
Lora. Copola pressiono lolanda e elo revelo o

passado de Átila e Cida. Céu diz o Lora que seu

vestido foi um presente de Cassiano, que lhe
deu um cheque de três mil reais assinado por
elo. Floro diz o Zé Bob que vai contar quem é
Donatela. Ele diz que já sobe quem é Flora.

,

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Mariano ,conto que Júlio roubou suas filhos
há trinta anos. Bianco e Leonor se assustam
e Mariano revelo que Júlio se transformou em

Juli. Rosa sente medo de morrer por causo do

.

veneno de Scorpio e pede ajudo à Juli. Cléo e

Toni escutam os passos dos homens-formigo
e se escondem. Os homens-formigo possam
e os dois fogem por outro direção. Cris conto

que seus poderes aumentaram depois que ele
envelheceu. Ele sente que Vlado foi poro o con

tinente e aviso que irá atrás do vampiro poro
destruí-lo.

AMOR E INTRIGAS
ValqiJíria diz poro Petrônio que o seqüestro de

Felipe não vai ter furo. Dora e Giuseppe ficam

constrangidos 00 encontrar Silvio. Valquíria diz

que só Alice pode atrapalhar o seqüestro. Pe
trônio diz que pode motor Alice, mos Valquíria
diz que quer Alice sofrendo. Rafaela entrego o

quadro falsificado o Camilo e dique é melhor
devolvê-lo poro Valquíria. Rafaela quer saber

quem ficou com o quodro original. Camilo

pergunto se elo já cogitou que Bruno posso ter
encomendado o cópia e guardado o original.
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---------VARIEDADES

MUNDO ARTISTICO
"

Trio de musas

grava novela
Sob a direção de Dennis Carvalho, as

atrizes Giovonno Antonelli, Carolina
Dieckmann e Cláudio Abreu gravaram
nesta terça-feira (8) cenas da próxima
novela das sete do Globo, "Três
Irmãs". Elos viverão os três irmãs do
nome do novelo. Paro interpretar uma

surfista, Carolina Dieckmann fez aulas
de surfe e garante ter se empenhado
muito. Nos gravações, seu visual era

bem despojado.
'

Marcos Paulo

apaixonado
Marcos Paulo, 56 anos, levou a namo

rada Antonia Fontenelle para jantar
na noite do última segunda-feira (7).
Em clima de romance, o casal trocou

beijos e carinhos durante o jantar e

ficou abraçado no saída do restau
rante, enquanto esperava pelo carro.

No mês passado, Marcos e Antonio
comemoraram um ano de namoro

viajando pelo Europa. O tour incluiu o

Grécia, Itália e Portugal.

Bananinha na

VIP de julho
Danyelle Soraes, a Dany Bananinho,
será capa da revisto VIP de julho. Mos
nem tudo são flores. De acordo com

um comunicado, Bananinha está
irritada com a edição feito em sua

entrevista. "A repórter agiu de má fé
e deturpou o meu depoimento. Estou
muito feliz no Caldeirão desde o meu

primeiro dia de programo. Nunca tive
problema e jamais declarei que iria
sair", desabafa o modelo.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO
-

Fonte: Ciram/Epagri

Tempo firme com predomínio de sol na

maior porte de SC. Temperatura ameno na

madrugado com geada isolado nos áreas altas
do Planalto Sul. Vento froco a moderodo.

� Jaraguá do Sul e Região

SEXTA ÔMí�: 130 C '

MAX: 220 C
Sol com nuvens

"II ÁRIES

," (20/3 a 20/4)
Hoje Você estará

'

� I irradiando alegria.
O amor e as amiza

des estarão bem perto. Estará
aberto para receber e pronto
para dar. Aproveite as energias
para se reunir com pessoas
que ama e Cuidado para não se

abrir com quem não conhece.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Se puder pegar seu

carro para uma

viagem, será ótimo

para colOcar as idéias em ordem.
Há certa tensão em seu espírito e

você deve sair da rotina. Alguns
planos e projetos já acertados
podem precisar esperar, mas não
desanime par isso.

l.� LEÃO

�..:> (22/1 a 22/8)
� '} \ Sua sensibilidade

� U---; estará à flor da

pele e isso pode
atrapalhar muito seu desempe
nho profissional. Não deixe que
problemas pessoais interfiram

,

em seus planos. Procure olha
mais para você e busque ajuda
se precisar. Relaxe e medite.

TOURO
'

..... ..... CÂNCER
(21/4 a 20/5) ,<: � (21/6 a 21/7)
Não faça investi- ;�;*-;.:� Você tem pensado

, mentos de risco nem : ; em relacionamentos
,

'

mesmo em curto pra- mais estáveis� Mas
nr

VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Não confie tanto
em todoseem
tudo o que dizem a

você. Seu humor está um pouco
instável. com Gltos e baixos e

você vive um dia de montanba
russa. Por isso é melhor você se

preservar e não folar muito de '

você. Nada de novos plllDOs_

lO. Cuide de seu dinheiro e espere
Um pouco para dar maiores pas
sos. Não saia por ai comprando o

qúe não tem ulifJdade nenhuma.
Controle seus impulsos e planeje
suas finanças.

você devesaber que relaciona
mentos estáveis demandam tempo
pam acontecei: De nada adianta
ficar ansioso Ilcadll pessoa que
conbece. aaeditcmdose InIIIlr da

pessoa esperada.

#
LIBRA,
(23/9 a 22/10)
Apesar de estar

com olUita vontade
de sair com os

amigos, você escolherá ficar em

casa na companhia de quem ama.

Você tem estado sem energia e o

melhor que a fazer é se preservar
das baixas energias do mundo.
Sua intuição está certa.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você anda um pouco
tenso e isso atrapo
lha seus relaciona
mentos. Ninguém

qgiienta uma pessoa tão inflexível.
É bom de aprender a pegar leve.
Iõovai conseguir mudar as coisas
110 pressão. Você pode se dm mal
COIItiDuImdo nesse caminho.

DOMINGOVMíN: go C
MAx: 230 C

.

.

Sol

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

�
.

Sua vontade de

( { galopar pelas coli-
nas é grande. mas

tem estado preso à energias do
passado que ainda não permi
tem esse vôo. Procure seguir sua

intuição para entender que nem

sempre as coisas acontecem no

tempo que a gente deseja.

CAPRICÓRNIO

� (22/12 � 20/1)
",... Você está em uma

de suas melhores
.

fases e todos

percebem isso. Procure ser dis
ereto para que seu fantástico de
sempenho não ofusque pessoas
importantes ao seu crescimento
pessoal e profissional. Continue
trabalhando de forma eficiente.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 10DE JULHO DE 2008

I ANIVERSÁRIOS
, 10/1

Alida Victória G. Rudge
Ângelo Kubnik
César Deomar Felisbino
ClarG Tecillo
Eduardo Vaz
Fábio Schmidt
Guinter Pasold
Ismael Volz
Jéssica Daiane Urban
João Weiller

, Jonathan Barcelos
Julieta Ambrósio Pedri
Leonir C. Demarchi
Luis Amarante
Maikon Rogério Veloso
Marcos Paulo Rengel
Marlet�,Maria dos Santos

MUêlg Ru�iger .�eorg
Odair FâbiancNJosse"

(tid, fermanp
'e.M

DIVIRTA-SE

Negócios
Reuniõo do Nestlé com o Popa:
- V. Santidade, o Nestlé está disposto
o doar USS 500 milhões o Igreja se V.
Santidade mudar o Pai Nosso trocando
o frase 'o pão nosso de cada dia nos

doi hoje' poro 'o chocolate nosso de
cada dia nos doi hoje'.
No �io seguinte, o Popa convoco os

Cardeais:
• Tenho duas noticias. Uma bop e

outro ruim. A boa é que o Igreja vai
receber uma doação de USS 500
milhões. A ruim é que vamos réscindir
o contrato com o Pullman.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

.

Você está muito
introspectivo. A

sensação é de que
algo muito novo está para acon

tecer. Sua intuição está certíssi
ma e fechar-se para refletir é a

melhor escolha. Logo receberá
a nova fase que despontará no

horizonte de sua vida.

PEIXES

til (19/2 019/3)
•• Às '(ezes nem mes

�� mo você percebe o

que deseja. Nesta
fase a intuição é sua melhor
conselheira. Nem tente entender
sua vida pela racionalidade, pois
assim j) mais provável é que
VO£ê se Iltrapalhe e não !:Onsiga
seguir o caminho proposto.
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Por
RicArdo
DA NleL Treis

BUSINESS E SALADA DE REPOLHO
- Marcamosa reunião para amanhã?
- Ótimo!
- Ok então, te pego meio-dia e almoçamos todos juntos.
- Mase a reunião?
- Meio-dia. 'Teje pronto.

Mas que diabos de mania. Vamos fazer negócios? Eu adoro fazer negócios.
Um negócio aqui, outro negócio ali. Qualquer negócio é comigo, mas tell me,

que idéia é essa de fazer reunião-almoço? Ou uma coisa, ou outra! Ou você
I negocia ou come uma dobradinha. Premeditadamente já foge-se àquele

princípio fundamental de ética à mesa, que as mamães sempre bradam ao

jantar: "Não fala de boca cheia moleque!".
Que coisa feia ... Uma educação cultivada durante tanto tempo agora tende

a ser destruída por homens de negócios. Tempo é dinheiro, eu sei, mas não acho
nem um pouquinho legal,você apresentar sua proposta de sêlvisso com um

brócole entre os incisivos ou pele de galinha no canto da boca. " Ah, eis aqui
então o contrato Sêo W! Espere, deixe eu bater essa farofa de cima dele
antes...

"

E outra: para o que você vai dar mais importância? Para a batota-frita que
está acabando no buffet ou para o cara à sua frente contando as habituais

piados de negócio? Almoços-reunião invariavelmente terminam em fome, visto

que certamente você não comerá como um estivador na frente de seu mais novo

contratante.
Mas em verdade, em verdade vos digo: não é a reunião em si que conta, e

sim, a cena. Que barato aquele filme onde os caras tomam um martíni, comem

um camarão e saem cada um com uma pasta cheia de d_ólarrr ou diamante. Todo
mundo viu e quer fazer igual um dia, se sentir tão bonzão quanto Harrison Ford
ou George Clooney. Esquece-se porém é que aqui é como acontece mesmo, a

vida real, e que por uma misteriosa espécie de ética, as pessoas dificilmente te
avisam daquele feijão engatado no canino (dica: contratos em almoços devem
ser fechados sem sorrisos). Estimados, na vida real depois desses encontros
todo mundo tem que voltar pro escritório à uma e meia, e não sair pro litoral
com a Julio Roberts. No vida real ao invés de diamantes, você foi negociar uma

carrada de barro ou sei lá quantos pedreiros vão trabalhar na obra. Aqui não
tem bistrô 'francês, só churrascaria e buffet livre. Não há glamour algum em

almoço-reunião-brasileiro-classe-mediano.
"

Mas é sempre assim, todo mundo cai no conto da TV. E que nem aquele
esquema de levantar de manhã e dor um beijo na boca da acompanh·ante. A
realidade me mostrou que independente de ser o mulher dos meus sonhos, todo
mundo quando acordo tem bafo-de-onça. E ainda dentro da premissa que TV é

baboseira, já alerto aos futuros businessman: reunião-almoço dá em tudo, mas

dificilmente termina em negócio. Ou almoço. .

Terminado o pudim, o pessoal se levanta e inconclusivamente vai embora,
cansado pela costela com maionese que botou abaixo.
- Ei, e agora?
- Ah, passa lá na empresa mais tarde pro gente finalizar isso.

TCHANS
- Tia Marina tá de aniversário nesse

. finds. Não costumo mandar hellozinhos

aqui, mas como essa coluna só tem

dezoito leitôs e ela é um deles (e
também porque disse que não queria
nada aqui), merece. Bêjo, separa a cuca

pra visita.
- Cento e quinze candidatos a vereador
na cidade... Se você não tem ámigos,
pelo menos uns cinquenta pode arranjar
agora.
- Sério, é tragicômico. Cês leram a

matéria na terça-feira sobre a venda de
estimulantes sexuais falsificados? Ôrra,
será que tem mesmo transa tão ruim por

aí que não vale nem ereção genérica?
- Falando em outras matérias da
semana, mais alguém se interessou

pelas licitações que abriram para
pontos na Arena? Empresários de visão

que queiram inserir um boteco, e

consequentemente a modalidade

esportiva "sinuca" em nossa amada
multi usa peço o favor de entrarem em

contato.

MOMENTO DA CITAÇÃO
"Um bom bar é um modo de vida" -

autoria associada ao nome Esquire, lá

por1954.

contato@pol'acaso.com I www.poracaso.com

A presença marcante de Somara Santos

PARA SAIR DE CASA
E agenda continua vindo enxuta:
- A Choperia Bierbude mantém o ritmo e promove Country
Sertanejo na noite de hoje, com a dupla Dany e Rafa -

seguidos pelo OJ Rodrigo Fabro. Amanhã a pedida é
música ao vivo com a dupla curitibana Flavinho Banderah
e Pilo. Contato: 32751686.
- SCAR lounge faz hoje sua Quinta Rock, apresentando ao.
palco a banda Os Velhos. Contato: 8406 6555.
- A licoreria está comemorando três anos este mês, e tem
uma programada pro meio-dia do sábado: feijoada das
boas, com distribuição de chopp e caipirinha para os

primeiros a chegar. O valor para participar é de R$5, e é

preciso confirmar presença com antecedência pelo 8406
6555 - à noite o expediente prossegue normalmente. Já
no domingo rola música eletrônica no paint, a partir das
20h. Contato e tele-entrega no 32751327.
- Para o sábado a Moinho Disco importa nomes de peso da'
cena curitibana para a noite aqui: dupla Andrey e Gabriel,
da casa Woods, fazem em Jaraguá noite com especial
sertanejo universitário. Na sequência quem toca é OJ
Cezinha, de BC. Contato: 9973 3866.

Por vir este mês: tributo a Faa Fightets, Weezer e Green

Day no Curupira dia 18, balada de house music das boas
no Kantan dia 19 e a esperada festa de 4 anos da ComBat,
no panorâmico da SCAR, dia 24.

DESFILE
A Sally mandou convite pra nós (e por estar aqui quer
dizer que é para vocês também) para o desfile que sua

turma do Curso de Estilismo do SENAI (formandos) vai
fazer amanhã lá no Beira Rio às 20h. Tecnologia,
tendências e criatividade estarão em passarela, com o

apoio das maiores empresas do segmento aqui da região.
Vale a audiência, chegalá!

FREE: SHOWZAÇO
�� Segurem as pontas,

que breve Arnaldo
Antunes estará na

SCAR fazendo show
acústico. Data? 09
de agosto! Noite
memorável à vista,
aguardem as novas.

DRAG QUEEN
Hoffteff Candy Horf!

OJ residente Coyote

9125-804313273-2347
.

: Todos os sábados a partir das 22h30

e

MAX

pires

__.ladyrosachoque.bI......�"""

fAIXAS FAVORITAS DESTA SfMAt,jA: Shirley Ems - The Clapping Song I Pear!
Iam _ Daughter I Kinks - Dol's I tJoda Surl _ Alwoys love I Moby _

Whispering Wind, Me !1HH1da e-mail pedindo que compartilho.

Suelen Gomes curtindo à caráter noite no Chop�ria Bierbude

DEEP NEWS
Sêo César autorizou a publicação, então a gente informa: a Deep reabre

logo, mas em formato um pouco diferenciado das expectativas originais.
Sabe alí na Barão do Rio Branco, vizinha ao Jet Chicken, aquela ampla
propriedade aos fundos que já foi uma pizzaria certa vez? Pois então, a

reforma está sendo das grandes, e breve vai inaugurar no endereço a Deep
Grill. Óbvio que um restaurante está bem distante do segmento inicial
(casa noturna), porém o tino empresarial bateu bem: Jaraguá vai (enfim)
ganhar mais um'espetc corrido. O restaurante abrirá para almoço e janta, e

como as instalações são grandes, a realização de um evento temático vez

ou outra não está descartada pelo trio de proprietários César Silva, Rodrigo
Fogaça e Rodrigo "Rasto". Sucesso aos amigos!

DEPI NEWS
Boa! Bodypiercer Ricardo Depiné
mais equipes da Madri Cio. da
Beleza e Acácia Tattoo 'mudaram
endereço de atendimento. O

endereço antigo ficou pequeno para
os profissionais, que agora atendem
lá na Rua Carlos Haffermann (a
mesma do Som Mendonça, próxima
à praça), número 48. As novas

instalações estão ducacê... Passa lá
pra conhecer.

A combinação certa pH você.

Fone: 3(JSS..(}442c

Borao do Rio Branco, 16& - �I. Q<t

.

E-ma.il: slntonla.pr<lda@gmail,CllW
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Trajetória de excelentes negociações
Feira apresenta diferentes formatos e movimenta a economia do Vale do Itapocu

ira se transforma
muda pe I

..

As feiras multissetoriais

realizadas em Jaraguá do
Sul apresentaram diferentes
formatos e produtos ao lon

go dos últimos anos. Mas o

foco dos eventos foi sempre o

mesmo: alavaricar negócios e

movimentar ainda mais a eco

nomia da região. O resultado
é uma trajetória de sucesso e

de bons negócios.
.

A primeira Multifeira, co

nhecida como Feira da Malha,
durou 10 dias. De 19 a 28 de

julho de 1996, 90 mil pesso
as passaram pelos pavilhões
do Parque Municipal de Even
tos e puderam participar da

Roda de Negócios, do Leilão
de Máquinas, além é claro, de

It
em

Foi no ano seguinte que a

cidade conheceu a Exp02000,
entre os dias 19 e 23 de julho.
O evento substituiu a Multifei

ra, para a divulgação de pro
dutos e serviços realizados

pelas micro e pequenas em

presas da região. O perfil do

evento também mudou e a fei
ra passou a ser mais expositi
va, sem entrega direta ao con

sumidor final. Foram 1400m2
de área ocupada nos três pa
vilhões, com destaque para os

setores de serviços, indústria
e comércio. Ainda em 2000,
aconteceu a Expolar, 18 Feira
de Produtos e Serviços para o

Lar e Artigos Natalinos, com o

ira o

o estan

po Fei

prestigiar as exposições.
O sucesso foi repetido no

ano seguinte com a realização
da II Multifeira, que aconteceu

de quatro a 13 de julho de
1997. Com promoção da APE

VI, o evento reuniu outra vez,
90 mil visitantes. Durante a II

Multifeira de Jaraguá do Sul,
aconteceu também a XI Feira

da Malha, a IV Feira Industrial
da Pequena Empresa,-o II Lei
lão de Máquinas e Equipa
mentos Usados e a II Roda de

Negócios. O evento também
foi marcado pelos shows com

o compositor Belchior e com a

banda Jota Quest.
Dois anos depois, a cidade

sediou a terceira edição da Mul-

objetivo se tornar referência
em compras e negócios e pro
mover a valorização cultural,
durante a época natalina.

Já o ano de 2001 foi mar

cado pela primeira Feira Auto

motiva de Jaraguá do Sul, que

procurou reunir mecânicos dos

fornecedores da região.
A Expo 2002, entre os dias

16 e 21 de julho, superou as ex

pectativas e atraiu um público
de mais de 22 mil pessoas, ala
vancando negócios de R$ 3 mi

lhões. Paralelo às negociações,
o evento contou com o show da

Banda Ira, show gaúcho, mtní
Shützenfest e a presença do
ator global Marcos Pasquim.

tifeira que foi realizada de três
a 12 de junho de 1998. Nessa

edição, 35 empresas ocupa
ram os estandes apresentando
novidades em móveis, alimen

tos, decoração, limpeza, recur

sos humanos, veículos, pisos,
móveis e outros produtos. Além
da participação de expositores,
o público teve acesso a shows

e desfiles de moda.

Já entre os dias nove a 18
de julho de 1999 aconteceu a

48 Multifeira, incluindo a Feira

Industrial e a Feira Alimentícia.

Aproximadamente 40 mil pes
soas visitaram os 117 estan

des, com fechamento de negó
cios calculados em mais de R$
1 milhão.

orde de vis ntes
A última edição Feira de Ne

gócios do Vale do Itapocu aeon- .

teceu de 16 a 20 de agosto de

2006. Mais de cem exposito
res articiparam da Expo 2006
distribuídos em uma área de

1.470m2 . O público foi recor

de: 30 mil pessoas.
O evento contou com Pa

vilhão de Negócios, Espaço
Casa, Espaço Cultural do SESC,
Exposição de Veículos, Dia do

Sorvete, Dia do Chocoleite, Pra

ça da Gastronomia, Música ao

vivo e apresentações folclóri
cas todos os dias.

Dois anos depois,o sucesso

foi ainda maior. A Exp02004,
de 13 a 18 de julho, reuniu 26
mil pessoas. Considerada uma

das maiores feiras de negócios
da região do Vale do Itapocu,
a Expo tornou-se um chamariz

para os empresários de micro e

pequenas empresas.
Além de um canal de pro-

dutos e serviços, a feira trou-

o
xe atrações como o show com

5? o grupo KLB, atração cultural
'"

� com MPB, bandas locais de
o

gj rock, Grupo Matizes e Cava li-

� nho Branco.
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Oportunidade de negócios e diversão
Além de divulgar produtos e selViços, feira oferece atrações para toda a família

IA Expo 2008 - Feira de

Negócios do Vale do Itapocu,
realizada a cada dois anos

pela Apevi (Associação das
Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu), chega a

mais uma edição com a pro
posta de divulgar produtos e

serviços e como oportunida
de de negócios para as mi

cro e pequenas empresas. O
evento multisetorial começou
ontem e segue até o próximo
domingo, oferecendo também

opções de lazer e diversão à
comunidade.

É a primeira edição da fei
ra que acontece na Arena Ja

raguá, onde 120 exposltores
dos mais variados segmentos
da indústria, comércio e ser

viços estão estruturados em

uma área de dois mil metros

quadrados. "Estamos ofere
cendo ao público diversidade
em opções de compras e de

serviços, com oportunidades
de lazer para toda a família",

.

comentou o coordenador ge
rai do evento, Edson Schmi
dt. A estrutura também conta

com área de estacionamento
e praça de alimentação.

Entre as novidades deste

ano está a exposição de veí
culos, reunindo exemplares
diferenciados, antigos e mo-

.

dificados, além de lançamen
tos raros no país, cedidos por
colecionadores de Jaraguá do

Sul e região. A exposição es

tará aberta durante todos os

dias do evento. O mágico Pas

quali também foi contratado

Reuniões foram realizadas desde 2006 com foco na feira

PROGRAMAÇÃO

pela Apevi e por alguns expo
sitores para animar o público.

Outra atração para a famí
lia é o dia do sorvete e da ge
latina, que serão distribufdos
de graça, sábado e domingo,
a todos os visitantes. Também
foi criado o Espaço Casa, com

as últimas novidades em mó

veis, decoração, arquitetura,
design e utilidades para o lar.

Com entrada gratuita, a

feira deve receber um público
de 50 mil pessoas, segundo
expectativa dos organizado
res. A empresa concessioná
ria de transporte coletivo co

locou ônibus à disposição da

comunidade, com itinerários
do terminal até a Arena e da
Arena até o terminal de hoje
a domingo.

. I
I
I

Estrutura começou a ser montada cinco dias antes da feira

Preparativos iniciaram há dois anos
O primeiro encontro foi re

alizado no dia 9 de janeiro de
2006. E uma das conclusões
dos organizadores foi que du
ra-nte a última edição do even

to, os lnvestimentos em mídia
não foram suficientes. Por isso,
em 2008, a comissão organiza
dora optou por uma extensa di

vulgação do evento em jornais,
rádios e emissoras de tv.

Já no dia 24 de junho de

2008, organizadores e expo
sitores da Expo 2008 particl
param de uma palestra com

Maria de Lourdes Heínden

reich, do Núcleo de Acesso a

Mercados do Sebrae. A pro-

fissional, com experiência em

organização de eventos, trou

xe dicas para uma boa expo
sição de produtos e serviços.
De acordo com a especialista,
é preciso avaliar o tipo de fei
ra e pensar em tudo: divulga
ção, decoração, iluminação,
atendimento, equipe, entre

outros detalhes. "Uma feira
como a Expo 2008 valoriza

não só as empresas, mas a

região como um todo. Facilita

contatos, ajuda na divulgação
da marca, e um gera volume
de negócios considerável até
mesmo depois do evento",
afirmou a palestrante.

Dados da Apevi revelam

que em 2006 foram 110 ex

positores, número superado
nesta edição. Segundo o coor

denadordaExp02008,Edson
Roberto Schmidt, a feira deste
ano começou a ser pensada
assim que a de 2006 teve fim.

Isto porque os organizadores
precisam avaliar as práticas
que deram certo e também

aquilo que precisa ser melho

rado para o evento continuar
atrativo. A preparação incluiu

encontros, reuniões, palestras
e discussões entre organiza
ção, interessados em expor e

especialistas.
-
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Serviços

CriatMdade surpreende
o público no primeiro dia
Cerimônia de abertura, ontem,
atraiu autoridades e visitantes

Surpresa e criatividade. Foi
isso que encontrou quem cami

nhou pelos corredores da Expo
2008 durante a primeira noite
de evento. A cerimônia de aber

tura, na noite de ontem, contou

com a participação de autorida

des, empresários, representan
tes da Apevi e do público, que

aguardava ansioso para visitar

os estandes.

Autoridades elogiaram a ini
ciativa e destacaram a impor
tância do associativismo para
a região do Vale do Itapocu.
"Com 23 anos de existência, a

Apevi faz de Jaraguá do Sul re

ferência em associativismo no

cenário catarinense", destacou
a vice-prefeita de Jaraguá do

Sul, Rosemeire Vasel, citando

as atividades realizadas pela

Camping

entidade como treinamentos,
cursos e palestras, e que con

tribuem para o crescimento das

empresas da região. O cerimo
nial contou, ainda, com a apre

sentação da orquestra Pio XII,
de Ponta Grossa, no Paraná.

Após homenagens e agrade
cimentos, os visitantes segui
ram atentos entre os estandes
e puderam conferir a beleza e

os detalhes de cada empresa

expositora. O que se pôde verifi
car foi uma grande diversidade

de produtos e serviços, além
de muita criatividade para tor

nar os espaços atrativos. Quem
passar pela feira também pode
conferir uma exposição de car

ros antigos, no segundo piso. O

evento dispõe, ainda de uma

praça de alimentação. Expositores inovam na criação dos espaços

Descerramento dà placa na abertura oficial

Orquestra do Paraná foi uma das atrações

Chemicals

Rua João Ludgero, SIN- Praia Alegre - Penha - se.

www.themaulcamping.com.br··· email: camping@corrcios.ncLbr
Telefax: +55 144732752582 e (47) O 144788386195.

Rua Bahia, 2600 - Escola Agrícola - Blllmenall- se.
www.themaulchemicals.com.br - email: maulquimica@correios.net.br

Telefax: +55 144732752582 e (47) 01447 8838 619 5.
ir
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Uma empresa presente na

ExpoFeira III

Fone: (47) 3274-4000
www ithabela-ind.br

• Caixas • Acessórios • lIets
--------'---------------------------_._-----,.-----------------------'.;.;."

Presença maciça do público marcou a noite de abertura

.....

Fechamento das vendas é o foco da feira Autoridades destacaram o associativismo

Disposição dos estandes facilita visitação Exposição de carros no segondo piso

Deocolônio Masculina

06 Estileto
.

07 Ted Lápidus
08 Eternity
09 Kouros
10 Pala
11 Quasar
12 L'Eau D'issey
13 Polo Blue
14 Armami mania

17 Azzaro
18 Atletic Hilfiger
19 Romance M.
24 Biografia M.
25 Dolce Gabana M.
26 Polo Sport
27 Kaiake
29 Forenqheit
3 1 Ferra ri Black

Deocolônia Feminina

01 Dolce Gabana F.
02 Amarige
03 Romance
04 Gabriela Sabatini
05 Angel
15 Poison
16 Krisko
20 Biografia F.
21 Anais Anais
22 Chanel N° 5

.23 D&G Light Blue
28 Angellnocense
30 Hugo Boss
32 Deep Red

�------------------------�

Uma Fragância de alta qualidade
feita corn 05 nlelhores contrapartidas inlpartados
-- ---M--�----------�

August cosméticos Ltda.
Fone: (41) 3323-1923 . 9138-5903 - Ruo Bahia 2600 -

Escolo Agrícolo - Blurnenau - se - 89031 -002
-E-rnoíl: 'ou uskosrneticos@hotmoiLcorn
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NegÓCios devem superar os ·R$ 5 mi
Proposta é transformar a feira no principal evento do setor produtivo da região

Ao chegar na sexta edição,
a primeira sediada na Arena

Jaraguá, a Expo 2008· preten
de superar os R$ 5 milhões em

.
negócios e se consolidar como

o principal evento do setor pro
dutivo da região. A última edi

ção, em 2006, movimentou
entre R$ 3 e 4 milhões, mas os

resultados foram muito supe
riores considerando que os nú
meros representam somente

os negócios fechados durante
o evento.

Segundo o coordenador

geral da Expo 2008, Edson

Schmidt, a maior parte das
vendas são concretizadas

pós-feira, o que impede a pre
cisão da movimentação finan
ceira gerada pelo evento. "Até
seis meses depois as empre
sas colhem os resultados da

participação na Expo", revela.
O proprietário da Buzmak

Máquinas para confecção,
Luiz Carlos Buzzarello, con-

firma. O crescimento apre
sentado nos quatro meses

seguintes à feira representou
um acréscimo de 30% nas

vendas, além um crescimento

global de 15%. Os resultados
levaram a empresa a repetir a

participação nesta edição do

evento, quando estima que o

aumento nas vendas chegará
a 45%. "Além do sucesso nas

vendas, podemos perceber
como somos reconhecidos

pelo nosso trabalho", decla
ra o dono da empresa, há 15
anos no mercado.

A Belíssima Móveis e Objetos
foi outra empresa que comemo

rou os resultados da última edi

ção, quando a feira agregou 40%
no orçamento da empresa nos

meses seguintes ao evento. "Um
ano depois ainda vendemos pro
dutos em função dela", contou

um dos sócios, Luciano Alvarez.
Na Expo 2008, a Belíssima faz o

lançamento de uma nova linha

de produtos, aproveitando a es

trutura da feira e a proximidade
com o público.

O PÓS-FEIRA

A consultora do Núcleo de

Acesso a Mercados do Sebrae,
Maria de Lourdes Heindenrei

ch, sugere aos empresários que
se dediquem ao pós-feira, man

tendo contato com cliente que
iniciaram a negociação no local.

"Depois do evento, grandes ne

gócios podem surgir. O visitante,
muitas vezes, passa no estan-

. de só para conhecer a empresa
e pegar o contato. Mas se ele

gostar, pode procurar o serviço
mais tarde", ensina.

O presidente da Acijs, Guido

Bretzke, também aposta nesta

prática. Para ele, quem estiver
na feira, vai retornar com lucro.
"É importante continuar o con

tato. Quem foi visitado tem que
usar isso a favor", diz.

Pela primeira vez o evento acontece na Arena, em uma área de dois mil metros quadrados

Expositores em um mesmo ambiente
A estrutura do evento é a Hoje, são 170 espaços hum

grande novidade desta edição único local", compara o coor

da Expo, a primeira realizada denador da feira, Edson Sch
na Arena Jaraguá. A feira acon- midt, para quem o público,
tece em uma área aproxima- ao buscar suas preferências,
da de dois mil metros quadra- . acaba tendo contato com au

das, entre espaços internos e<- tros segmentos expositores.
externos, com os expositores "O foco da Apevi é dar con

em um mesmo ambiente. "Em dições para que as micro e pe-
2006 tínhamos 120 espaços quenas empresas possam di
divididos em três pavilhões. vulgar os seus produtos. Este

I
!
I

ITecnoFlex
,

Sistemas

é o objetivo da feira, voltada
aos negócios", explica Schmi
dt. Segundo ele, um termo de
cessão do local foi assinado
entre a Apevi e a Fundação
Municipal de Esportes, que
administra o complexo multiu

so, como forma de garantir a

data para uso das instalações
no celendárlo de eventos da
Arena.

Confira o nosso
. estande"na

. Expo Feira 2008

Buzmak retoma este ano depois do sucesso alcançado em 2006

riedade de segmentos
A Expo 2008 conta com

cerca de 120 expositores dos
mais variados segmentos da

indústria comércio e serviços,
dispostos em 170 espaços. De

instituições de ensino superior
a comércio de suprimentos de

informática, passando por em

presa de máquinas.
A diversidade tem sido a

marca registrada desta edi

ção da feira e que, segundo o

coordenador geral Edson Sch

midt, casa com a proposta do
evento.

"Não tem nada que se des
taca. A feira é bem mista", dis
se Schmidt, informando que
algumas empresas, em fun
ção de ocuparem um maior
número de estandes, acabam
tendo uma visibilidade maior.
"A Expo valoriza o público, que

vai encontrar tudo o que pro
cura". acrescenta.

A feira concentra as empre
sas sediadas nos cinco muni

cípios do Vale do Itapocu, mas

também conta com a partici
pação de outras cidades ca

tarinenses, dos vizinhos Pa- .

raná e Rio Grande do Sul e

de outros Estados. Segundo
Schmidt, diferente de quando
o cliente procura o estabele
cimento comercial ou pres
tador de serviço, geralmente
com um objetivo já traçado, a

feira permite aos expositores
fazer a demonstração de uma

gama variada de produtos, in

clusive lançamentos, para o

grande público. "A Expo existe

justamente para facilitar este

contato", comenta o coorde
nador.

(47) 33
.tecnofle
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Para Apevi, evento fortalece as micro e pequenas empresas Bretzke diz que a feira é uma oportunidade de divulgar marcas e produtos da região

Oportunidade de crescer e aparecer
Além de fechar bons negócios, feira auxilia no fortalecimento das marcas

A empresa de Sistemas de

Gestão Tecnoflex, de Jaraguá
do Sul, está na Expo 2008. O

gerente comercial, Elias Silvei

ra, explica que já participou do
evento em 2004 e optou por
voltar a expor com o objetivo
de fortalecer a marca. "Quere
mos posicionar nossa marca

no mercado. Não estamos na

feria só para vender. E sim para

divulgar nossa marca", comen

ta e lembra ainda que o even

to deve gerar bons negócios já
que atrai um público bastante

diversificado.
Para o presidente da Apevi

(Associação das Micro e Peque
nas Empresas do Vale do Ita

pocu), Custódio Vieira da Costa,
a Expo 2008 é uma oportunida
de de negócios, lazer e diversão

para a população da região. "O

evento contribui para a missão
da Apevi, que é fortalecer as

micro e pequenas empresas. O

objetivo da feira é gerar negó
cios. Mas ela acaba sendo até
mesmo uma opção de entrete

nimento, pois traz opções para
toda a família", revela.

Baseado em experiências

anteriores, Costa adianta ainda

que o foco da feira não é o de
vender. "Alguns expositores vão
vender ali no local. Mas a feira é

para a prospecção de negócios.
Em 2006 os negócios gerados
durante a feira duraram o ano

todo", argumentá lembrando
ainda que um dos benefícios
do evento é formar uma grande
rede de contatos. "É uma fei
ra multissetorial. Reúne vários

segmentos. Os próprios exposi
teres entre si acabam fazendo

negócios", acrescenta.

O sucesso das feiras tam

bém se deve a força do asso

ciativismo na região do Vale,
segundo Costa. "Jaraguá se

diferencia pelo associativismo

presente entre os empresários.
O sucesso se dá com a partici
pação de pessoas", conclui.

Já o presidente da Acijs (As
sociação Empresarial de Jara

guá do Sui), Guido Bretzke, de
fine a Expo como "uma oportu
nidade de ser visto

-

e demons
trar uma imagem". Ele acredi

ta, ainda, que um evento como

esse representa o potencial do
setor produtivo da cidade. Feira é tida pelos expositores também como um espaço para o fortalecimento das marcas
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Evento econômico
,

.

e tambem social
Para economista, Expo pode gerar empregos
o economista Júlio da Sil

va vê a Expo 2008 como um

evento econômico e também
social. Além da movimentação
na economia da região, ele

ENTREVISTA

acredita que o benefício se es

tenderá a população, já que a

feira se torna também uma op
ção de entretenimento. Em en

trevista ao O Correio do Povo,

o especialista fez uma análise
da importância de um evento
como a Expo que, acredita, vai

proporcionar um incremento
também no comércio local.

Pendências, contratos, cobranças; inadlrnpíêncla •• ;
As questões do dia-a-dia tomam tempo, custam

.

caro e demoram a ser resolvidas.

Há uma solução
moderna para

resolver questões
e conflitos:

Câmara. BrasiF, Slat de
Medla�e:�.

E-mpil: cbsulcnnetuno.ccm.br
.

www.cbsul.com.br

Rua João Planíncheck, 1533
Fone/fax (47) 3372-2800

•
Bairro Nova Brasília
Jaraguá do Sul - se

O Correio do Povo: Qual a

importância da Expo 2008

para a economia de Jaraguá
do Sul e região?

Júlio da Silva: A feira é
uma das melhores formas
de colocar em destaque em

presas e produtos da região,
fortalecendo marcas, opor
tunizando novos negócios e

gerando empregos temporá
rios. Também tem o aspecto
de lazer} onde toda a popu

lação é beneficiada com os

atrativos que uma feira des

te porte oferece. Em uma re

gião que predominantemen-·
te $ industrial, ter momentos

de lazer para a população é

muito apropriado.

OCP: Que tipo de negó
cios uma feira como essa

proporciona? E quais seg
mentos da economia do mu

nicípio ela atinge?
JS: São vários tipos de

negócios, pois a realização
de uma Feira do porte da

Expo 2008 gera negócios
para a rede hoteleira, a

rede de bares e restauran

tes, a terceirização de servi

ços como segurança, servi

ços de limpeza e higiene, a

contratação de atendentes
e recepcionistas para os es

tandes, entre outros. Como
ela é multisetorial, a diver

sificação é muito grande.

OCP: Qual a importância
de um evento como esse

para empresários, principal
mente de micro e pequenas

emeresas?
JS: As feiras e exposições

oferecem inúmeras oportu
nidades para a realização de

negócios em termos de escala
e de vantagens competitivas.
Além da oportunidade real de

comercialização, é também
um momento de atualização
de tecnologia e contato dire
to com o mercado. A micro e

pequena empresa tem muita

dificuldade de promover so

zinha os produtos e serviços,
mas a participação na feira

oportuniza a redução de cus

tos de promoção.

OCP: Como o evento con

tribui para o cenário eco

nômico do município? Que
outros setores da economia
acabam beneflclados?

JS: É preciso enfatizar

que muitas vezes na feira
não são fechados os negó
cios, mas que ela oportu
niza uma série de contatos

com clientes e fornecedo

res, e que após a feira ge
ram grandes volumes de
vendas. Quanto ao cenário
econômico do município,
ele é muito importante. O

.

Turismo de Negócios, assim

como o Turismo de Eventos

Culturais e Esportivos, tem

atraído ao nosso município
um grande volume de tu

ristas, que lotam os hotéis,
restaurantes, bares, e tam

bém compram no comércio
local. A Feira tem também
este propósito de gerar ri

quezas para a economia do

município. Além é claro, do

grande volume de impostos
que são gerados antes, du

rante e depois do evento.
Júlio diz que comércio também deve lucrar com a Expo

:7eslm/easanrenios/c;Tormaluras/�sár� v

Qáinze duos/�uJéis
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CAMPANHA
AUTOTE

PELA VIDA
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DE 07/05 a 15/09/2008 FAÇA UM AUTOTEST NA JAVEi..
A cada AUTOTEST realizado na FIAT JAVEL, serão doados R$ 5,00 para a RFCC, pela própria Javel.
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Pot' que n,.�o""e, . aqui?
,

Vai comprar ou trocar
.

,seu carro.11? .
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AUTOMÓVEIS·

..

Temos mais de 100 OF.ERTAS'

E a MENOR prestaçãoda cidade
.

� �

.

CONFIRA:..
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------.------------vEícULOS o CORREIO DO POVO OQUINTA·FEIRA, 10DE JULHO DE 2008

www.giovarieveiculos.com.br

EMAIS ...

ASTRA 4P ADVANTAGE compl. 07
ASTRA CD 2P rodas 16 04
VECTRA GL compl. + gnv 00
VECTRA gl com pI. 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
GOL G4 2P ar + opcs 06
GOL 1.6 POWER compl. 03
GOL1.0+AR 00
GOL CLl1.8 + COURO 96
PALIO W. crrv 1.5 8v completa 99
PALIO ED 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 DH+opcs 98
ESCORT HOBBY 95
ESCORT 95
ESCORT L 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P compl. Hd 93
PEU. 307 feline aut. + couro 05
M. BENZ CLASSE A 19Ó 01
DAKOTA SPORT estendida die 00
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99
CLIO SEDAN 1 O 16V 04
CLIO SEDAN RN 1.0 16V comp03
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 05
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE·NOS

ERRATA:· No plano Consórcio para Veículos são

68 meses e não 67 meses como havia anunciado.

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

Sem taxa de adesão;
Redução de parcela após contemplação (via lance);

., Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
tecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
m juros, sem taxas extra etc;

PLANOS DE CONSORCIO
PARA VElcULOS

66707

,

I &&
CREDITOS MESES

93

MESES

113
MESES

387,09
374,77

"13."15700 22637

"15.350,00 264,11
"17.543,00 301,8430.000,00 321,24
"19.736,00 339,5735.000,00 451,61

40.000,00 516,13 428,32 23.48000 40399
50.000,00 645,16 535,39 25."19000 43341
60.00000 77419 64247 .lWt¥tk.i._

.iMM.•ol••
&EieU4t.i.•

70.00000

80.000,00
90322 74955

1.032,58 856,63
37.94000 652791.161,29 963,7290.000,00

100.000,00 1.290,32 1.070,79 38.77000

3371-8153.
9936-1304

uá do Sul
João Januário Ayroso, 80

AIL: uniaosilver@netuno.com.br
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Honda Civic LX 1.7
.

2001 AC OH VE TE AB
UN. DONO

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: [47) 3370-7500

,.,

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

HONDA TORNADO 250 2008
BESTA GS 1998 COMPL
GOL Gill 4P 2000 LOT, RLl

VECTRA GL 1998 AC, DH, VL ,TE,
DT, RLL+GNV
CELTA SUPER 2005, LOT, AQ, TE, AL

ESCORT SW 1.8 2000 Al, OH, CE,
TE, LOT, MT, GNV
CORSA SEDAM GL 1.6 1996 DT, TE

UNO FIRE 2002

ESCORT GL 1.8 1997 AC, OH, TE,
ET. LOT
GOLF 1.6 2000 COMPL
MERIVA 1.8 2004 COMPL
VECTRA GLS 2000 COMPL+ABD
CBR 450SR 1991

Fiesta Sedan

Personalite 2005

TE AL MANUAL NF

CI�II""%'t,'*""-::.�."'L �

307 1.6 SD PRESENCE
2008 COMPLETO

R$ 53,000,00
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-------------vEícULOS

• 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/DT/PEL. R$
19.000,00. Tr: 9607-2022.

CORSA - Vende-se, classic, 03, 1.6,
AR, AL, TRIO. R$ 22.500,00. Tr:
9177-0010.

CORSA - Vende-se, sedan classic,
05, azul. R$ 23.500,00. Tr: 3371-
4789 ou 8816-6666.

VECTRA - Vende-se, 00. Ir: 9953-
1446.

t FIAT .

PALIO - Vende-se, 96, 1.5, compl
ac. Tr: 9942-8890 ou 3370-3076.

PAllO - Vende-se, 08, Fire Flex, 4

pts, campI. R$ 29.9000,00 au

financiamento. Tr: 9169-1272.

PAllO - Vende-se, 07, Fire Flex, 4

pts. R$ 23.900,00. 9169-1272.

tFORD
ESCORT - Vende-se, hooby, 96. R$
6.000,00 + 12 parcelas de R$

·230,00. Tr: 3370-5792.

FIESTA - Vende-se, 96. R$

10.000,00. Aceito carro de menor

valor ou moto, Tr: 3376-3885,

FIESTA - Vende-se, 99. R$ 3.000,00
+ parcelas. Tr: 9903-9172.

KA - Compra-se, ano 01 em diante.
Tr: 8827-7026.

KA - Vende-se, 99. R$ 3.000,00 de
entrada + assumirfinanciamento de
R$ 370,00 mensais. Tr: 3273-2347.

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

GOL - Vende-se, 93, em ótimo
estado. R$ 9.000,00. Tr: 8419-4089.

PARATI- Vende-se, 00, 1.6. AR, OH.

R$ 22.800,00. Tr: 3371-4789 ou

8816-6666.

AUTO FALANTE - Vende-se, 6a, p/
carro, bom estado. R$ 100,00. Tr:
3370-0983.

KIT GAS - Vende-se, p/ carro

carburado. R$ 650,00. Tr: 3273-
0216 ou 9177-2300.

t RENAULT '.

CLIO :- Vende-se, 02, Branco, 4 pts,
AR, 63.000 Km.R$14.500,00 + 24x
de R$ 324,80. Tr: 3370-2650 ou

9194-8287.

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, 06, sedan, 1.6, 4

pts, azul metálico, , versão pivilege,
estado de novo. R$ 36.500,00. Tr:
3372-0013 ou 9183-
4220.

v e i c u t o s

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário -laraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

EcoSport .XtS 1.6 Ano, 2004

CLIO - Vende-se, 02, 4 pts, prata, em

bom estado. R$17.000,00. Tr: 3370-
2461.

SCENIC - Vende-se, 01, 1.6, RT,
verde metálico. R$ 29.500,00, Tr:
3371-4789 ou 8816-6666.

• OUTROS ;i
CAMINHA0 - Vende-se, Mercedes
608,81, baú de 5,5m. R$ 37.000,00,
Tr: 3273-1798 ou 8826-2502 .

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

FURGAO - Vende-se, 01, GNV,
impecável. Tr: 9962-5885.

l200 - Vende-se, Sport 04/05, unico
dono, campi, banco de couro. Tr: 47

327614-99 ou 9975 0486.

PAJERO - Vende-se, Full-GLS, 02,
.2.8, preta. Aceita-se carro ou

terreno. Tr: 9973-9089.

SPRINTER - Vende-se, 98, 16lugares,
campI: c/ linha. Tr: 9991-0307.

• MOTOS '

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

BIZ - Vende-se, 03, preta, s/ partida.
Tr: 9183-6415( após 19h).

NX 200 - Vende-se, 97,
documentação em dia. Tr: 9953-1446.

NXR - Vende-se, 150 ES. Entrada +

assumirfinanciamento de R$ 258,00
mensais, sorteada. Tr: 9973-9089.

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

SUZUKI - Vende-se, AN 125

Burgman - Partida Elétrica,
automática, 2005 - Preta c/ 7.000km
- R$ 4.600,00 neg. Tr: 9973-3449.

Tr: 3371 ..

LIGUE .E
ASS1N,�E

VENDO

Blazer preta 2005, único dono, 100.000km,
todas revisões na agencia gnv, completa.

R$ 45.000,00

Tr: (47) 8821-6004, Silvio

Conheça a linha

de pneus
alta performace

Polo Sedan 1.6 AnD 2006 R$ 42.990,00 Omega GLS AnD 1996 R$ 16.190,00
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II. O CORREIO DO POVO
QUINTA·FEIRA, 10 DE JULHO DE 2008 NEGÓCIO-----------------

Cor Cinza ano 2006 . Hi Flex, Travas e Vidros
Elétricos, Alarme, Desembaçador Traseiro, Air Bag
Duplo, Ar-üuente.

MULTAS I SEGURO I VALOR DO CARRO I MANUTENÇÃO
Visite nosso site www.mauroveiculos.com.br

Confiança, segurança, tradição e tranquilidade são itens de

série cos novos e semi-novos da Mauro Veículos, 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 primei'ro lugar.
Mauro Veículos, garantia de um bom negócio pra você.

Ano/Modelo 06/07, Cor Preta, Flex, Ar

condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Alarme e Lona Marítima.

Ano/Modelo 05/06. Cor Prata, Flex,
Ar-condicionado, Alarme, Limpador
e Desembaçador Traseiros.

Ano/Modelo 01/02, Cor Branca, Gasolina,
Ar-üuente, Limpador e Desembaçador
traseiro .

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

Fiat I Stuo 1.8 Coneel
05/05. chea. gasolina, complete

R$ 39.500,00

VW ! Golf 1.6 Generation
i)-V05, cinza, gasolina, completo

R$ 43.000.00

Rua Angelo scníochet, 80 I Centro Jaraguá do Sul SC
473275.1132 I Fax: 47 3275.1132

Renault! Scenic 2.0 16V
Privilege AutomáticD

06/06. cinza, gasolina, complete
RS 53.000.00

GM! S·10 2.0 Cab. Dupla.,
06106. prata. gasolina, comp�etn

RS 5&.000,00

Ford / EcoSpDrt 1.6 XLS Peugeot! 307 Automático
05106, prata. GWI, completo Feline 2.0

R$ 44.00D,OO 04i05, prata. gasolina, completo
RS46.890,00

Ford / Focus Sedan 1.6
04/05, azul, gasolina, completo

R$ 35.500,00

Honda! Fit 1.4 LX
04/05. preto.jasoüna, completo

RS 36.500.00

Peugeol/307 SW 2.0
05/05, preto, gasol:ila, completo,

tsto solar
R$ 52.500,00

VW / Polo Sedan 1.6
06:'06, prata, Hex. comuleto

R$39.990,10

Ford! Fusion 2.3 SeI
Automático

C-õ/07, pruro,gasolir,a, completo
RI 69.000.00.

Toyota! Fielder 1.8
Automático

05/05, prata, gasolina, ccmpjetc
RI 49.500,00
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------------vEícULOS O CORREIO no POVO DQUINTA-FEIRA, 10DE JULHO DE 2008

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Nesta Sábádo das 9h �. 17h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE P�ER

CAE? - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda tubrificantes TOTAL.

Strasbourg Jaraguá do Sul- (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661

Rio do Sul- (47) 3522-0686

II BANCO PEUGEOT Campanha"feim d. Fáhriad.. roncmionárias teugtat ".Peugeo! 106 HD P""n« 1.4l fi.. - 03 porm- �r condicionado manual- Di"llo HidJáuliG! - Vidro" travas ,iáuicas- f.,.".' Nebiina -Moflfod,lo.: 08/08 - Pinrun ,ólida - Fr!!! Induso - Yalortab,la
d. RS 39.290.00 - Valor promocional a partir de lIS 33.990.00 rom RS 5.300.00 d. bôn", já indu," .. 05 unidadfi em estoque nas {onill,ionáriill S'TiIlbourg. Peugeot 26611V Escapade 1.6l UV lIex. OI pO!'tU. ano/mode"'"08/�8. pintora sólida. frei> inchno - Prel"
público ptomoriDnallugerido pam venda â vi'tI: a partir de 11$ 44390,00 - b!oqu. nn fonrusionãria Stralbourg de 15 unidad,IYwg,ot m S.d.n to f,line Automático - Completo + {limbi. Automaóco Tiptronic - Ar condicionado digital bi'lon. - Freios ASS'

Airbag duplo dt,'rie- lenlOrde d"m. dei"'mina�- (O player"P3 - AnoIHod.lo: GUM - RndadtligaAro 16" . PintomlÕlida- Frett nãQ Indu",· Valor tabel. d, lIS 68.hOO,OO - 'resopromocional EXClUllVO para o Mi>deJuibod. 1008 a pariirde RS19.990,OO à
'Olta com hiinm de RS 8.610.0nind"" 03 urudadfi em tl'Óqu. on <Oll{llSÍ."ria',�IlIl. dt YigêB<iada�.: d. IOIOmOOB i 31/0mUOl!. ou enquanto durarem es tltoqUtl. fom,omente para fi", ilnl1r.ln.o,. Não rumnbti.a para oDllil1 promolii". Consult. lu
C.ocasillJlàrias Peuge., partiOpanlfI pm mail�mIn prt9I>' mntf.ç;a esp<riait.1ígue pm 1IlOO 1113 1414 ou atml .......p<ogentmm.hr
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NOTEBOOK ACER
5315-2914 C/ ·CÂMERA

PROCESSADOR INTEL
CORE 2 DUO E4600
2.4GHZ 2MB 775P

R$ 1.799,00 À VISTA

I

, _R$1.699,OO À VIST�
...J

Processador Intel Celeron 560 (2.13Ghz, 533Mhz, 1 mb L2); Tela de
15,4" WXGA; Memória 1024Mb OOR-2 667Mhz; Placa de Vídeo Intel
Grafic X3100; HD de 120Gb; Gravador de OVO ; Placa de Rede
10/100Mbps; WebCam Integrada; Wireless Lan 802.11 big; Leitor de
cartão de memória 4 em 1.

Monitor LCD 17" .Samsung; Placa Mãe Gigabyte G.A-9456ZMS2;
Memória 2048Mb ODR2 667Mhz; Placa de Vídeo Integrada 128Mb;
Hard Disk 250Gb; Gabinete 4 Baias ATX; Gravador de DVO; Teclado;
Mouse Óptico; Caixas de Som Acústicas; Leitor de Cartão de
memória.
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-NEGÓCIOS

Consórcio

r itko f
Sua melhor opção em consórcio

lI.v. Veiculosl
Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário

menos VE 07 prata
R$ 34.500,00

Gol MI 8V, �OT 2PTS
VINHO APRLH. DE CO, 98

R$ 13.500,00

FORO KA 2001 com LDT
E AR QUENTE. VERDE

R$ 16.300,00

Gol Power 1.6 2007
compl, BRANCO

R$ 27.800,00
Celta 2006 flex - azul

R$ 22.800,00

�� �� �QD�[])
tQ ..tletrica - Som - Alarmes - Injeção Eletrônica

Carburação - Freios - Mecânica Diesel

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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VILA LALAU ..:'Vende-se, 100m2, cl
mobília, prox Weg 2. R4 95.000,00.
Tr: 3370-1572.

NEGÓCIOS

• 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.

BARRA DO RIO CERRO - Vende- cl 3

qtos e demais dependências, ótima
localização. Tr: 9185-4615.

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.

COMPRA-SE - Terreno Ou casa na

Barra do Rio Cerro, cl escritura e em

boa localização, pago a vsta. Tr:,
9185-4'615.

SOBRADO.- Vende-se, prox Weg II, 5

qtos, 2 bwc, garagem pf 3 carros. R$
125,000.00. Aceita apto ou casa

pequena. Tr: 9137-5573. Creci
11831.

EDIF. TERRA BRASILIS - Vende-se,
104m2, privativo, 2 qtos» suíte,piso
madeira, churr, sacada, hidrômet.
individual. Tr: 8404-3001.

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

• TERRENOS

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

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
15x50. R$ 20.000,00. Tr: 8834-
4792.

CENTRO - Vende-se, 'comercial,
2.500m2, todo legalizado. Valor a

combinar. Tr: 9137-5573. Creci
11831.

CHICO DE PAULA - Vende-se,
5.000m2. Tr: 9604-2573.

ERVINO - Vende-se, em São
Francisco, 1.600m2, aceita carro na

troca. Tr: 8429-5903.

GUARAMIRIM - Vende-se, 375m2.
Tr: 9604-2573.

PRAIA DO ERVINO - Vende-se,
500m da praia. R$ 6.000,00. Tr:
8405-5534.

.

RIO CERRO II - Vende-se, 50000m2,
21agoas, cachoeira. Tr: 3376-0726.

RIO CERRO II - Vende-se, imóvel

rural, 7.500m2, cl casa de alv de
70m2 + carrinho de lanche. Valor a

combinar. Tr: 3371-0637.

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 .

• CHÁCARAS
RIO CERRO II - Vende-se, 2 lagoas
de peixe, 2 nascentes, 50.000m2,
divisa cf o rio Rio Cerro II. Tr: 3376-
0726.

RIBEIRAO GRANDE - Vende-se,
46.000m2. Tr: 9604-2573

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

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

JOAO PESSOA - Aluga-se, quitinete.
Tr: 9116-6111.

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

O��"�,��g�)�'�Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

TERR

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

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

Vende terreno com 361,71 m2
Rua 490 Lot. Malibu
Ilha da Figueira
R$ 45.000,00

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

Marmoraria Vitória
Tudo em mármore e granito

Ligue: 3372·0706
9122·3581 (Lucas,
9606-2371 ,Sidnei)
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NEGÓCIOS

ORATÓRIA I - Comunicação Verbal
Objetivo: Preparar o participante para se comunicar em público com

eficiência utilizando as técnicas de comunicação e recursos audiovisuais.
Período: 12, 19, 26 de Julho e 02 de Agosto de 2008

Horário: 8h às 12h - sábados (sendo que no dia 02/agosto será no horário
das 8h as 11 h)

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Objetivo: Formar profissionais para atuar na área da saúde com capacidade
detrabalhar para o bem estar físico e emocional do ser humano, visando a

ética e os valores que permeiam esta profissão.
Início: 21 de Julho de 2008

Horário: 19h às 22h .; 2a a 6a feira

SOllDWORKS AVANÇADO
Objetivo: Aperfeiçoar profissionais da área Mecânica ou Design no

desenvolvimento avançado de representações 3D de projetos no

SOLIDWORKS para construir formas livres, modelagem, montar peças de
metal em folha e detalhamento avançado de peças. O enfoque deste curso

está em: desenvolvimento de múltiplos corpos, formas livres, montagens,
. chapas e detalhamentos.

Período: 12 de Julho a 18 de Outubro de 2008
Horário: 8h às 12h - sábados

-
senac

,
..

,

of;w \'\0 s.élA r':«ff1 cujo.
,_.,,�w·�.• �···-·-·······'···'··-··

3275-8400

"eO£11

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB
JARAGUÁ DO SUL/SC

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

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

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

Instituição conceituada no ensino a

distância contrata vendedores.
Possibilidade de ótimos ganhos.

, Interessados enviar currículo para o e-mail:
comercial@assevali.com.br.

Telefone para contato: (47) 3330-5100.

PRECISA-SE PRECISA-SE
Wizard Idiomas de Jaraguá

do Sul seleciona com

de moça para urgência pessoas do sexo

DE INSTAlADOR feminino para setor de

trabalhar na vendas ,Telemarketing e

O[SOM cozinha no
Atendimento ao público com

no mínimo 2a grau completo

período da noite. e acima de'20 anos.

AUTOMOTIVO�' Deixar currículum na Wizard
Tr: 8828-8188 .da rua Guilherme Wegee

. -

rTr:
-

99l18:'015O. .

com Cenoura .

. . n.85 - centro .

Até dia 14/07/08.
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------------NEGÓCIOS
SOFÁ - Vende-se, 3,2,1 lugares azul
em perfeita condições. R$ 500,00.
Tr: 3370-3003 (após 17:30h).

TELEVISAO - Vende-se, 12", c/
controle. Tr: 3273-7946.

PESSOAISFILHOTE - Vende-se, Poodle Toy, 35
dias. Tr: 3276-2196.

130,00. Tr: 3370-1856.

LANCHONETE - Vende-se,
Guaramirim, Dar/lanchonete
universitária, ao lado Fameg,
completa. Tr: 9918-7733.

FILHOTES - Vende-se, de Schih Tzu,
Schnauzer e Rottweiller. Tr: 9927-
3158.

desfrutar
das novas

gatas
simpáticas,
atraentes
emuito

LAVAÇAO - Aluga-se ou vende-se, TELEVISAO - Vende-se, 16". R$
equipada. Tr: 9198-0499. 500,00. Tr: 3273-7946.

HD SATA2 - Vende-se, (3GB/s)
Samsung modelo HD321 KJ, de
320GB, 16MB de Duffer, novo. R$
250,00. Tr: 3371-9157. LAVA JATO - Vende-se, profissional TERNO - Vende-se, social, n° 46. R$

de Alta-Pressão com Acessórios. R$ 100,00. Tr: 3370-1856.
780,00. Tr: 9918-9996.FILHOTES - Vende-se, rottweiler, 35

dias. Tr: 3374-1393. t DIVERSOSt VENDE-SE . LOCADORA - Vende-se, Nereu
Ramos. Tr: 3276-0010.FOGÃO - Vende-se, 4 Docas, branco,

R$ 130,00. Tr: 3370-3003 (após
17:30h).

FOGÃO - Vende-se, a gás. Tr: 3273-
0779.

PRECISA-SE - Roupas para meninos
de 2 e 1 O anos. Tr: 8403-4076.ACESSÓRIO - Vende-se, para Play

Station 2 e p/ computador, joystick.
R$ 150,00. Tr: 3370-1856.

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

MENINAS
w8arPRECISA-SE - Cama hospitalar, c/

proteção laterais que levante a

cabeceira e os pés. Tr: 9123-5503 c/
Man Regiani.

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

BICICLETA - Vende-se, monark
antiga. R$ 70,00 neg. Tr: 3370-2565.

Encontro lIos amigos e casaiS

ShOW I>e streer tese.
com maiS lie 15_ mUlheres

GRILL - Vende-se, grande, novo: R$

Maiores de 18 anos para
trabalhar em casa de

�

massagem, ganhos acima
de R$ 3.000,00.

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

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

PROCURA-SE - Moça para dividir

aluguel nos bairros Centro,Vila Lalau,
Centenário, já tenho moDília. Tr:
8816-5113.

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

Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm = R$ 12,00
Pizza P 25cm = R$ 7.00

*
'

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza----1IIfi
327:5-2876

,

Todos 6S dias a partir das 18h30
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NEGÓCIOS------------

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

CARTÕES DE VISITA
A PARTIR DE

- $ 45,80
�il,lt�O M

(047) 3273-6433
dwcarimbos@hotmail.com

dwcarimbos@brturbo.com.br

! CGfrtntos

I Técnico
• Tel.: 3370 9513

.

. Denalson Cel.: 8428 6133

!

iConfira nossas Promoções de Inverno!
, -

i m Electrolux
! Se:RVtÇ,o AUTORIZADO

I
Consul fJ Springer • r_ir • LG

.YORK' $GREE FUJITSU idea I
""._._.__ ._---" __ ._.__ .. _-_._---�"_._--,,._ _ _-_ _-"._-_."..

_.,
_ _---_._ ._ .. - .. -_ __ ._ _" _ __ ._ .. _-----._ ..:

Empréstimo para:
- Servidor Público
- Servidor Estadual

,
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul
- Servidor Federal
- Funcionários de Correios e CELESC
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS
- Empréstimo para pessoa física com cheques

TEL: 3370-9513
E-mail: climasularcondicionados@gmail.com
• Rua José Theodoro Ribeiro, 1015' Sala 3'

• Ilha da Figueira • Jaraguá do Sul. SC.

Não passe aperto, passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO.

.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opções abaixo com desconto em folha, para sua tran_qüilidade;
agora tambPm na Golden!

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 3370 6261E-mail: financiamentos@ibest.com.br -

E�to III VEÍCUU1S
OS,OU SEM'INOVOS
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SAÚDE & BELEZA

'la PILATES

SAÚDE BUCAL

SAÚDE BUCAL

Clinica SorriDent
SC-EAPO-711

Dr. 'lJiiago 'M_onseff(}3ore[a
(J1{_O/SC-8.421

9rl.estre em hnpíantodimtia
f£speciaflSta em tmpíamodonua
Especíaíista em rperioáontia
Cíinica ÇJerar
Próteses Tel.: (47) 3055·2796

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

� CLíNICA

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

�k�
Presidente Epilácio Pessoa, nl 532

3371�7326

Que tipo de Escova é mais indicada ao seu cabelo?
.

.

A cabeleireira Carina Goedert, proprietária do Evidenc Instituto de Beleza, dá as dicas para
escolhermos o tipo de Escova mais apropriado ao nosso cabelo e estilo de vida, lembrando que todos os

procedimentos são liberados pela ANVISA.

Escova de Chocolate � Menta
É a mais conhecida e tem efeito progressivo e

hidratante.
Indicada para quem deseja um efeito liso já na

primeira aplicação
e tem cabelos descoloridos, com mechas ou

balayage.
Tem duração de até 3 meses.

Escova de Papaya
Novidade no Instituto de Beleza Evidenc, é

indicada para quem busca um relaxamento e tem

cabelos tingidos ou com poucas mechas. Hidrata
sem danificar os fios e tem duração de até 4
meses.

Escova de Cana de Açúcar
Proporciona suave alisamento, redução do
volume, brilho e hidratação. Indicada para todos
os tipos de cabelo e pode ser feita quinzenalmente
para ter efeito progressivo.

Escova de Morango com champagne
Tem efeito progressivo, realizada em três sessões

proporciona ótima hidratação, brilho e suave

alisamento. Indicado para todos os tipos de
cabelos.

Escova Inteligente
Também de efeito progressivo, é realizada em até

4 sessões, proporciona alisamento gradativo com

efeito natural, compatível com todos os tipos de
químicas, Ou seja é indicada para todo tipo de
cabelo.

Escova Definitiva.
E realizada apenas em cabelos sem descoloração,
proporciona efeito liso compacto e definitivo. A

manutenção é feita somente na raiz, a cada 4 ou

6 meses.

Escova de Diamante
Outra novidade no Instituto de Beleza Evidenc.
Ideal

para deixar os cabelos reluzentes e sedosos.com
brilho multidimensional. Perfeita para embelezar
os cabelos para festas e eventos. Indicada para
todos tipos de cabelos.

O CORREIO DO POVO m
QUlNTA·FEIRA, 10 DE JULHO DE 2008 �

.1* MASSOTERAPEUTA

, FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

• SAÚDE

Dr. Daniel Antonio Wulff
Membrp da Sociedade BrásiJeirade
Ortopedia e Traum'\tol9Qia .•... ").
Membro Titular da Sociedade Brasileira
de Traumatologia Desportiva

Rua João Picolli, 216

,(esquina Reinoldo Raul
Tr: 9962·7692/3370-1867

.1 CENTRO DE ESTÉTICA

Cpntro dp Estética

Dralc�::4145Fisioterapeuta
CreflfO 5129945

No ápice da sua beleza!
Es!p!ica Facial, Corporal, Reiki

Rua João PicoHi, 449 - Cpntro

PSICOLOGIA

AlCIR R. RIBEIRO JÚNIOR
Psicólogo - CRP - 12/ 06�37

Rua Reinaldo Rau, 60 Sl602 - Centro
Ed. Market Place 9181-6238

,
'

' INSTITUTO DE BElEZA

Presidente Epi1ácio Pessoa, ni 532

3311�
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- Sofá, sofá-cama e chaise retrátil
- Produto com a qualidade Bell'Arte

Produtode
. ocasião!

Para valorizar
sua casa:
Conneça o conforto
e sofisticação do
estofado Bradley.

preços
para

banquetas
bambo! �bell' erte

Produtos para pronta-entrega
com preçosnlreto de fábrica! .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TURISMO
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,

ALEGRIA NA �CAPITAL GAUCHA
Porto Alegre tem roteiro cultural diferenciado e um pôr-do-sol magnífico

Porto Alegre é a capital dos gaúchos. Uma cidade onde todos se misturam, onde existem todas as tribos e todas as classes sociais. Passar uns dias por lá é sinônimo
de agenda cultural, esportiva e de compras cheia. A gastronomia também é variada. O churrasco é o carro-chefe do cardápio, mas nestes dias de inverno um bom

fondeu também é facilmente encontrado. Abaixo segue uma lista para quem quer conhecer a cidade que tem um pôr-do-sol dos mais.exuberantes do mundo.

BRIQUE DA REDENÇÃO
Carinhosamente chamado de Re

denção, o Parque Farroupilha é uma

grande área verde próxima ao centro

da cidade com inúmeros atrativos, tais
como o parque de diversões, quadras
esportivas, o Minizôo, o Café do Lago,
entre outras. O parque é adotado como

ponto de encontro tradicional dos por
to-alegrenses aos domingos, lia dia do

Brique, feira de antigüidades e artesa
nato. As pessoas tomam conta da rua e

dos gramados do parque para conver

sar e tomar chimarrão.

CINEMA E ESPETÁCULOS
São mais de 60 salas de cinema,

onde sempre estão em cartaz os últi
mos lançamentos da indústria cine

matográfica. Entretanto, a caracterís
tica diferencial do cinema exibido na

capital é o intenso circuito de mostras

temáticas e eventos específicos que
apresentam desde produções locais
até mostras internacionais de filmes

independentes. Porto Alegre também
oferece uma intensa programação de
teatro com destaque para a variada

produção local durante todo o ano. A

capital também faz parte da rota de
turnês de shows de música internacio
nais. Um espetáculo à parte é o belís
simo Theatro São Pedro, mais antigo
da cidade

MOINHOS DE VENTO
O Bairro Moinhos de Vento é um

dos mais sofisticados da cidade, pos-
. suindo diversos locais de lazer e en

tretenimento. O destaque é o Parque
Moinhos de Vento, mais conhecido
como Parcão. Possui equipamentos de
recreação infantil para crianças porta
doras de necessidades especiais, pista
de patinação e cooper, quadras espor
tivas, lago artificial e uma réplica de
um moinho de vento açoriano que
relembra a história do bairro. Próxi
mo ao parque encontra-se o Moinhos

Shopping, considerado um dos mais

elegantes da cidade por oferecer lojas
de marcas famosas e restaurantes tra

dicionais. Para a noite, dispõe de di
versas opções de bares, restaurantes e

casas noturnas bastante requintados
nas ruas Padre Chagas e Fernando Go
mes, também chamada de Calçada da
Fama e Av. Goethe.

RUADAPRAIA
A Rua da Praia é o berço de Por

to Alegre, onde já desfilaram as tropas
gaúchas que participaram das maiores

revoluções do país. Hoje abriga desde
instalações comerciais até preciosos pa
trimôriios arquitetônicos e culturais. Ca
minhando por essa rua histórica, encon

tramos o Centro Cultural Érico Veríssimo,
a Praça da Alfândega, o Museu da Co

municação Social Hipólito José da Costa,
a Casa de Cultura Mario Quintana, com

mais de 14 espaços dedicados às artes,
a Igreja das Dores, uma das mais antigas
da cidade e o Museu da Brigada Militar.

USINA DO GASÔMETRO
Um dos mais' conhecidos centros

culturais da cidade. Possui cafés, salas
de' cinema e espaços culturais, onde são

apresentadas palestras, peças de teatro e

shows, entre outros tantos eventos. Foi

abrigo de importantes eventos, como o

Fórum Social Mundial e algumas edi
ções dá Bienal do Mercosul. Possui tam

bém uma forte história � uma das mais
lindas vistas do pôr-do-sol,

O PÔR-DO-SOL
Um dos principais cartões postais

de Porto Alegre pode ser admirado no

parque Marinha do Brasil, que além
dos espaços de esportes radicais e da
maior pista de skate do Brasil, possui
também um anfiteatro na orla do Gua
íba e um disputado local para cami
nhadas e uma ciclovia. Pode-se tam

bém admirar o pôr-da-sol no Morro do
Osso e no calçadão de Ipanema.

MERCADO PÚBLICO
Construído no século XIX, des

taca-se atualmente como centro de

compras de artigos variados, além das

opções gastronômicas, feiras, acesso

à Internet e memorial, que conta toda
sua história e desenvolvimento. Este

.
local fornece uma visão do cotidiano
dos cidadãos porto-alegrenses.

�
(47) 2106 - 0101

CITY TOUR

Faça uma visita guiada pela cidade
na Linha Turismo, um ônibus de dois
andares, cujo piso superior é aberto
e proporciona uma vista panorâmica
dos mais de 20 atrativos ao longo do

percurso. Com sistema de áudio em

três idiomas e guia especializado, o

ônibus percorre 11 bairros da Capital,
em cerca de 80 minutos. Seu terminal
está localizado no bairro Cidade Bai

xa, onde opção noturna alternativa e

descontraída não falta.

JARAGuA TURISMO O MELHOR
LUGAR PARA VOCE IR!

Tel: (47) 2106-3977 Fax: (47) 2106.3900

JARDIM BOTÂNICO
Um dos mais completos Jardins

Botânicos localiza-se em Porto Alegre,
juntamente com um Museu de Ciências
Naturais. Juntos esses complexos for
mam uma área de preservação, pesqui
sa, educação, lazer e recreação com um

acervo natural de mais de 100 espécies.

MACEiÓ
8 dias / 7 noites

A partir de 10x de R$ 87,80

SALVADOR
8 dias / 7 noites

A partir de 10x de R$ 85.80

PORTO DE GALINHAS
8 dias I 7 noites

A partir de 10x de R$ 99.80
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ACOMAC - ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DE MATERIAlS
DE CONSTRUÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONFORME ESTIPULADO NO ARTIGO 33 DO ESTATUTO SOCIAL DA ACOMAC ASSOCIAÇÃO
DOS COMERCIANTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO, NA
QUALIDADE DE PRESIDENTE, CONVOCAR VOSSAS SENHORIAS PARA PARTICIPAREM DA AS
SEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, MARCADA PARA O DIA 12 DE AGOSTO DE 2008 (TERÇA - FEIRA),
NA SEDE DAACOMAC LOCALIZADAÀ RUA ELISABETH STEILEIN RABOCK, 300 ,NA CIDADE DE
JARAGUÁ DO SUL - SC, ÁS 19:30 HORAS EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E 20�0 HORAS, COM
QUALQUER NUMERO DE ASSOCIADOS PRESENTES, PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE
ORDEM DO DIA:
1. ELEiÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO;
2. ELEiÇÃO DA NOVA DIRETORIA PELO CONSELHO - BI�NIO 2008 - 2010;
3. FESTA DE FINAL DEANO E POSSE DA NOVA DIRETORIA2008- 2010.
4. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ENTIDADE.

OBSERVAÇÕES:
APRESENTAÇÕES DE NOVAS CHAPAS PARA CONCORRER A ELEiÇÃO DO CONSE

LHO DELIBERATIVO, DEVERÁ SER APRESENTADA ATÉ 07 (SETE) DIAS ANTERIOR A DATA DA
ASSEMBLE lA, CONFORME ART. 33, PARAGRAFO 2°.

JARAGUÁ DO SUL (SC), 2 DE JULHO DE 2008.

CRISTIANO FELIPE HACK
PRESIDENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sui I 3· Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul- SC
- E-mail: jgsciv3@tj.sc.gov.br

Juiz de Direito: Edenildo da Silva
Escrivã Judicial: Marisa Schoroeder Feliti

EDITAL DE CITAÇÃO - RESERVA DE DOMíNIO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Vendas A Crédito Com Reserva De Dominio n" 036.98.001801-9
Autor: Indumak -Indústria de Máquinas Kreis LIda'
Réu: R.F. da Silva

Citando(a)(s): R.F. da Silva, Antiga Rodovia BR 010;04, Paragominas-PA.
Descrição dots) Bem(ns): Um Máquina INDUMAK, para empacotamento de açúcar, com esteira, elimina
dor de estática e exaustor pi e 2Kg. Série n" 187, contrato 1352/07-AJS. Valor do Débito: R$ 23.000,00.
Data do Cálculo: 29/01/1998. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atual
mente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos
do precesso epigrafado, bem como CITADAS(S) para responder(em) á ação, querendo, em 5 dias, con

tados do transcurso do prazo deste edital, ou, se já ocorrido o pagamento de 40% (quarenta por cento)
do preço, requerer(em) a concessão de 30 (trinta) dias para reaver(em) a coisa, liquidando o principal,
acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais. ADVERT�NCIA: Inocorrendo o pagamento
ou não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, ele art. 319 da CPC), podendo este, ainda, ser reinte

grado definitivamente na posse da coisa depositada (art. 1.071, § 3·, do CPC). E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de Junho de 2008.

Edenildo da Silva
Juiz de Direito

VITRINE-�--------

61\1S

Baú do Rock
A segundo edição do Baú do Rock será neste final de semana (11, 12, 13), no CTG
Velho Ouerência, no Bairro Rio do Luz em Jaraguá do Sul. Em três dias, 44 bandos
se apresentarão no palco do evento. No local terá área poro camping, além de bebi
dos e alimentação. Os ingressos antecipados custam R$ 15 e podem ser adquiridos no

Academia Corpo e Mente, Surfing Informático, Madri Cio e Beleza, Hil Motos e no Loja
Rock Total, em Joinville. No dia os ingressos serão vendidos no valor de R$ 20. Poro os

interessados mais informações através do site: www.baudorock.com.br.

Matrículas Abertas
As matrículas já estão abertos para os interessados em realizar o curso Único
Pré-Vestibular. As aulas iniciarão dia 28 de julho, o partir dos 18h40, no Colégio
Bom Jesus. Mais informações através do e-mail: www.unicoprevestibular.com.br;

Intervenção artística
Algumas turmas do curso Gats de Teatro vão participar do intervenção artística
da Feira do Livro, que estó acontecendo no Praça Ângelo Piazera do Centro de
Jaraguó do Sul. Os personagens escolhidos pelos alunos saíram das páginas do
literatura mundial e vão percorrer as ruas do calçadão neste sábado (12) a partir
das 10h até às 16h e no domingo (13), às 14h.

LOTERIA
*_�Nm@lI

QUINA

CONCURSO N° 1932

10-, ll-�

DUPLA SENA

CONCURSO N° 672
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Comerciante acredita que projeto de lei não prejudicará os bares e lanchonetes da cidade

A T _

VOCE E CONTRA OU A FAVOR DA PROIBIÇAO DO
T

CONSUMO DE BEBIDAS NAS VIAS PUBLICAS?

ANDRÉIA DE OLIVEIRA,
32 anos, auxiliar administrativa

"Sou contra. Dirigir e beber
não combina, mas essa proibi
ção não tem sentido".

ALAN NATALI,
29 anos, auxiliar administrativo

"Sou a favor porque acho que
não tem necessidade liberar.
Acredito que os índices apon
tam para uma melhora".

WAGNER Luís SOARES,
24 anos, analista de métodos
"Sou contra a proibição porque
um copo de cerveja não vai
afetar o organismo da pessoa".

REINOlDO MURARA JÚNIOR,
45 anos, advogado
"Sou contra a proibição porque
essa medida é muito radical.
O que se deve ter é educação e

não proibir definitivamente".

OlíVIO RO�OR,
59 anos, mecânico

"Sou a favor porque eu não bebo.
E também porque vai ajudar
diminuir os acidentes e brigas" ...

KAROL CRISTINE SPROTTE,
30 anos, técnica de enfermagem
"Sou contra. Nada impede a

pessoa tomar uma cerveja. Eu
. não concordo quando está dirigin

do, ou menores consumindo".

ÁLCOOL ZERO

O CORREIO DO POVO IEQUlNTA·FEIRA, 10DE JULHO DE 2008

Proibiçõo gem
debate entre

somente quando houver even

to' realizado e autorizado pela
administração municipal, pelo
menos esta é a idéia. Depois de

aprovada na Câmara, a lei será

regulamenta em 60 dias pelo
poder Executivo, entrando em

vigor na data de publicação.
Um proprietário de um es

tabelecimento comercial na

área central da cidade, Dirceu
Manchen, 29, disse que apóia
o projeto de lei. Ele anenas res-

. saltou que a única preocupação
era com as mesas e cadeiras que
ficam expostas na calçada, mas

a dúvida já foi esclarecida em

Audiência Pública na Câmara
de Vereadores na noite de ter

ça-feira.
De acordo com o comercian

te, a única restrição é não colo
car as cadeiras e mesas em cima
das faixas vermelhas. '�lei não

prejudicará os bares e lancho
netes", completa. Ele também
sugeriu ao poder público para
que seja fechado o Calçadão' no

primeiro sábado do mês.

a populaçõo
Em Guaramirim, ocorrências
diminuíram cerca de 40%

..

. :

DAIANA CONSTANTINO

[fl
:.::

� Policiais vão

.� monitorar,
� mas não
u
o existe multa
�

,� 5.
o:

, ..

,/ ,,_"".

Exemplo em Guarôínirim
De acordo com o Policial Mi- ocidentes, principalmente nos fi-

fitar de 6uaramirim, Luiz Cordes nais de semana, diminuíram 40%.
N{Jscimento, 42, após aprovado o Depois do implantação do lei mu-

projçJo deJei, que proíbe o consu- nicipal no dia 19 de novembro do
mo de bebidos alcoólicos em pra- ano passado, o Policial percebeu
ças e logradouros do município., que os pessoas estõo mais res

a� oCOFr�ncias de perturbação em ,if;guardadas: "Antes víamos muitos
vras"públicos, brigas com iovens;ti;,.'�jQvens bebendo pelos calçodas;;"?"

JARAGuÁ DO SUL

"Fica proibido a comerciali
zação e o consumo de bebidas
alcoólicas de qualquer gradua
ção em logradouros públicos de
Jaraguá do Sul", é o que prevê o

projeto de autoria da Presiden
te da Câmara de Vereadores,
Maristela Menel. O objetivo é
diminuir o consumo do álcool
entre os jovens, além da cri
minalidade e dos acidentes de
trânsito no município.

A fiscalização será de res

ponsabilidade do poder Execu
tivo em convênio com a Polícia
Militar. Não haverá cobrança
de multa, porém em caso de

flagrante do descumprimento
da lei, o infrator será obrigado a

parar de beber e se caso houver
negação as medidas penais ca

bíveis serão tomadas. Segundo
Maristela, o projeto pode sofrer
algumas alterações, pois ainda
está sendo analisado.

O consumo de bebidas alco
ólicas será permitido nas aveni
das, rodovias, ruas, alamedas,
servidões, calçadas, praças,
ciclovias, via férrea da cidade
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DIZEM POR AI ...
A boca miúda, que um conhecido empresário da região, depois de ficar só
recentemente - a mulher voou para os braços de outro - anda voltando aos

velhos tempos de agitas. O coroa só pensa em curtir os locais da brotolândia,
paquerando gatinhas e brotos da idade do filho. 'Está beirando o ridículo.Mas
com o coração partido, ele não enxerga. O negócio é desfilar para mostrar
que está reagindo bem à dolorosa separação. Só pedindo uma dose dupla da
minha Veuve Clicquot Brut para relaxar.

.

"

ALO
Alô, alô meu amigo Colito Mannes, cadê você? Os amigos
que adorem o suo companhia estão sentido o suo falto!!!
Apareço rapaz! -

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu amigo e comu

nicador dos bons Paulo Fernandes, da
Audiobrás, que lê a coluna todos os

dias para ficar super antenado no que
acontece de melhor na região. Valeu!

IN LOVE
Cada vez mais em alta o amor entre os

- jovens Juliano Flôr e Daniela Didzian.
Esse amor vai dar em casório!

NIVER
• Quem terá seu telefone tocando hoje,
a cada minuto, em razão da idade nova

que comemora,é a minha amiga Elisa
Pessoa e Silva, da Unerj. Felicidades.

• Outra querida que está festejando
idade nova hoje é Priscila Martines,
esposa do amigo Ricardo Jacomini, de
Floripa. Mil vivas!

•fJlíin,7iâ
OiSque_-ellt�ga

327;5-1689,

POPULAÇÃO
Infelizmente nosso tão rico e belo Brasil
contrasta com a realidade da população,
que sofre com inúmeros problemas. A vio
lência, por exemplo, está assustando todas
as classes sociais, em todos os cantos do
país, que possui dimensões continentais.
Só nos resta pedir proteção divina.

FLORIANI
Ontem quem recebeu em sua elegante
casa um seleto grupo de amigos, para
um jantar descontraído, foi o bem lan

çado e folclórico amigo, luis Carlos
Floriani, o Flori.

FÉRIAS PARA O GATO
O advogado Paulo Mattos, a esposa
Cristiane Hufenuessler e mais uma

trupe, embarcaram ontem rumo à
Alemanha. No programa, além de
curtir todas as delícias do velho
mundo, está previsto um reencon

tro com a filha Paola, há quase oito
meses em estudos no país.

EM ALTA
Cada dia mais bonita e malhada,
a bela Rosane Marques de Franco
não perde um dia de academia
ao lado do maridão o, boa gente,
Maurício Elias Franco, que também
está super bem na foto. Os dois são

disciplinados no cuidado com a

saúde e o corpo. E viva a geração
saúde!

PERGUNTAR
NÃO OFENDE
Por que será que alguns policias es

tão pedindo o telefone das mulheres,
durante as abordagens em blitz? Doni Didzian e Juliano Flôr curtindo temporada de muito love

O empresúrio
Sandro e

o esposo
Andréia,
durante o

coquetel de

apresentação
do reestilização
do loja
O Boticúrio
no Getúlio
Vargas

TE CONTEI!
_

• Aqueles candidatos com regis
tros rejeitados no TSE, sejam por
que razão fat só têm mais tardar
até o dia 25 de setembro para irem
à última instância no BE, em Brasí
lia. Tem que valer muita a pena!

• O Kantan, numa parceria com a

Colcci, promove no próximo dia 19
de julho o Hausi Sushi. Presenças
dos Djs Gavinha e Iris Knopfholz.

• No sábado, das 9h30min
às 11 h30min, a Farmácia de
Manipulação Receituário contará
com a presença da dentista Gisele
Hasse, que fará orientações sobre o

Auto Exame Bucal e a prevenção e

controle de doenças. A abordagem
sobre o tema é individual com,

duração média de 10 a 15 minutos
para cada apresentação. E o,que é
melhot é grátis.

• Hoje a sempre dinõmica Fabíola
Bernardes, apresentadora de TV e

colunista social, com certeza será a

aniversariante mais festejada.

• No próximo dia 19 de julho, a

partir das 11 horas, na Igreja Rainha
da Paz acontece a feijoada da turma
de Recursos Humanos da fatej .

• O 26° Festival de Dança dê
Joinville, que começa dia 16 de
julho, contará com mais de 4,5 mil
bailarinos de 18 estados do país.
Coisa de louco!

• Hoje à noite no Botequim São
Francisco, em Joinville, tern happy
hour com muita caipirinha e música
ao vivo com o excelente músico
Douglas.

• Alaíde Vieira foi muito cumpri
mentada ontem, por ocasião de seu

aniversário. Parabéns.

• Viva coda dio de sua vida como

se fosse o último, pois um dio
desses vai ser mesmo.

• Com essa, fui!
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Commodities que incomodam
Se os poderosos não olharem os mais fracos, o mundo

explodirá, e quem sabe, arrependido, renasça das cinzas
A inflação, entre tantos temas, é de longe o de maior

importância com relação ao futuro da economia brasilei
ra, que nos remete a um tema que é o princípio de "causa
e efeito". Em filosofia, a Lei de causa e efeito define que
"nenhum efeito é quantitativamente maior e/ou qualitati
vamente maior que à causa". Esse princípio é conhecido
e encontrado em muitas ciências como física, química,
biologia e outras, inclusive em economia. Há um aspecto
mais polêmico dessa lei que é "criascíonismo e evolu
cionismo", ou seja, como as coisas nascem e como evo

luem. A pergunta é: onde está a causa para colhermos
o efeito em termos de índices .econômicos melhores ou

piores? Neste momento o peso maior são as "commodi
ties". O mercado criou as commodities que são mercado
rias utilizadas nas transações comerciais de produtos de

origem primária, de baixa industrialização, com preços
estabelecidos em bolsas de mercadorias que evoluíram
a tal ponto de afetar economias em escala global. Se não
houvesse aumento de consumo (causa) de commodities
como petróleo, ferro, milho, trigo, soja e outros, os preços
não aumentariam e não teriam efeito sobre as economias
internas dos países produtores e éonsumidores. Observe
em sua volta o quanto temos de produtos e partes destas

INDICADORES

fontes primárias e você concluirá que se as commodities
não tiverem seus preços estabilizados, o efeito evoluirá

para "mais inflação" ..O mundo já está afetado e sentindo
seus efeitos e o Brasil não fica a parte. Mas o que justifica
pagar 146 dólares, com projeções de evoluir para 250 dó
lares da commodity barril de petróleo que não custa 10
dólares para extrair? Os árabes estão aplicando seu insa
no lucro construindo novas Babilônias em seus países a

custo do empobrecimento de centenas de outros.

Estes países também abarrotam bancos centrais de
outros países com seus fartos créditos e os interesses se

misturam, portanto, não esperemos que os fortes defen
dam os fracos. Há a questão do aumento das commodities
de alimentos (soja, milho, trigo, arroz) que é muito mais

sério, pois ninguém se alimenta de petróleo. A Organiza
ção das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação
(FAO) diz que 1,5 bilhões de pessoas dependem direta
mente da terra que está sofrendo degradação, resultando
em colheitas fracas e baixos estoques que fatalmente ele
varão os preços dos produtos. Mas quando há produtos
suficientes, como petróleo, cujos aumentos exorbitantes

degradam o bolso dos consumidores, há um quadro mui
to mais perverso de efeito nefasto, inflação generaliza-

CÂMBIO

da e morte de milhões por fome em pleno Século XXI.
O Brasil pode se adptar como poucos a crise, pois tem
terra para plantio com crédito para agricultura, poden
do ajudar na oferta mundial de alimentos. Tem reservas

para.ser auto-suficiente em petróleo. Isto nos protege um

pouco mais do que as crises anteriores, mas não estamos

imunes totalmente aos seus efeitos de mudanças e de

sestabilização dos níveis de preços internos ameaçando a

consolidação do crescimento.
A organização dos produtores de petróleo são uns

abutres pousados em cima de barris de petróleo obser
vando a mortandade para comer a carniça da população
dos países dependentes deste explosivo produto. Os paí
ses desenvolvidos, com seus bancos centrais abarrotados
de petrodólares são hienas que comerão os restos. Resta

perguntar: quem vai ficar vendo, tirando vantagem do
alto preço das commodities sem se incomodar, ou quem
vai fazer algo para mudar esta situação insustentável. O
mundo já quebrou (1929) com esse Laissez-faire - "deixa
como está para ver como é que fica". Se cri<:_-n_os instabi
lidades, evoluiremos para a guerra. Se os poderosos não
olharem os mais fracos, o mundo explodirá, e quem sabe,
arrependido, renasça das cinzas.

COMPRA
1,608
1,574

VARIAÇÃO
-0,25%
0,47%

____---� íNDICE
IBOVESPA

PROJEÇÃO 2008

VARIAÇÃO
. 0,76%

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

VENDA
1,610
1,574

Indústria revisa o PIB para baixo
Confederação Nacional da Indústria amplia estimativa do IPCA, para 6,4%
BRASíLIA·

A CNI (Confederação Na
cional da Indústria) divulgou
ontem o informe Conjuntural
do segundo trimestre, no qual
revisa as suas projeções para a

economia brasileira em 2008.

A previsão de crescimento do
PIB recuou de 5% para 4,7%. A

queda se deve principalmente
a uma redução nas expecta
tivas ell}. relação ao consumo
das famílias. Na esteira dos
analistas de mercado, a enti
dade ampliou a sua previsão
para o IPCA de 2008, elevando
de 4,7% no último documento

para 6,4% agora.
No informe conjuntural do

primeiro trimestre, a CNI pro-

jetava um aumento do consu
mo de 7,5%, mas reduziu ago
ra para 5,5%. Já a projeção de
crescimento do PIB da indús
tria foi mantida em 5%.

Para a CNI, o aumento das
taxas de juros pelo Banco Cen
tral, para conter a inflação,
deve provocar uma desacele

ração da economia em 2008.
Ao contrário do documen

to do primeiro trimestre, o In
forme Conjuntural divulgado
ontem, já prevê uma conta

minação mais ampla dos pre
ços, devido à combinação de
aumento dos preços interna
cionais dos alimentos e do pe
tróleo e expansão do crédito e

da renda, Segundo a entidade,

essa combinação deu espaço
para um movimento de disse
minação da alta dos preços.

A CNI destaca o aumento

pelo governo do superávit pri
mário deste ano, para 4,3% do
PIB, como uma ajuda importan
te na contenção da demanda in
terna e no combate à inflação.
Mas acredita que a taxa Selic

possa alcançar 14,25% no final
do ano. A elevação dos juros,
diz a CNI, pode arrefecer tam

bém a trajetória de expansão
dos investimentos. Por isso, a

estimativa de formação bru
ta de capital fixo (FBCF) para
2008 caiu de 14% para 10,5%.

AGÊNCIA ESTADO Segundo CNI, quedo no previsão se deve os expectativas de consumo
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Senai de Jaraguá
promove desfil�

A criatividade será a marca do desfile de coleções de moda de
senvolvidas por formandos do curso de Estilismo em Confecção
Industrial do Senai/Jaraguá do Sul amanhã, às 20 horas no Beira
Rio Clube de Campo. A entrada é gratuita. Os 12 novos estilistas
criaram mini-coleções baseadas em pesquisas de mercado, com

portamento, conceitos e técnicas de desenvolvimento de produto
de moda. A variedade de propostas é riquíssima, aliando criati
vidade e habilidade técnica. Temas com referências da história
aparecem com o estudo do artesanato indígena e da evolução da
saia, além da técnica de customização.

'o Ministério Público Federal (MPF) anunciou que vai investigar OS\fi
denúncias publicodosflo livro A Descentrolizoção BlfRonco tfos Réus,
esctito pelo empresário Uei Silva, o dono 110 Revista Metrópole preso
no dia 2 de junho sob acusação de extorquir membr,os do governo
do Estado poro não divulgar supostas irregularidades. No manhã de
ontem, Hei prestou depoimento público no Assembléia le!}islativo. De
atOnlo coin o oss,essorio de imprensa do MPF, o coso foi distribuído
pom o Núcleo de Q'Ífflinali�odê Comum do Dívisõo Criminal do MPF é
está o corgo do pro£urQdoro dô República Baniete Cardoso Escobo,[

redacao@ocorreiodopovo.com.br

SANTA CATARINA---------

o maior número de candidatos tem ensino médio, e a minoria concluiu ensino superior, mostra estudo do TS�

PLEITO 2008

Mais de 79% são
homens na eleição
Quase 40% dos candidatos têm 45 a 59 anos

BRASíLIA
Estatísticas do Tribunal

Superior Eleitoral (TSE) apon
tam que, dos 290.118 candi
datos registrados nos 26 esta

dos até esta terça-feira, quase
40% estão na faixa etária dos
45 aos 59 anos e 257 (0,09%)
são analfabetos (inelegíveis,
de acordo com a Constituição
Federal).

De acordo com o desem

bargador Cláudio Santos,
presidente do Colégio de Pre
sidentes dos TREs e do Tribu
nal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte, comprovado
o analfabetismo, o candidato
terá o registro indeferido e não

poderá concorrer.

Segundo o TSE, 114.016

dos 290.118 candidatos infor
maram que têm entre 45 e 59

anos. Depois, aparece a faixa

dos 35 aos 44 anos, na qual es

tão 95.009 candidatos (32,7%).
Outros 48.286 (16,6%) estão
na faixa dos 25 aos 34 anos.

Os dados do TSE também
mostram que há 2.212 candida
tos na faixa dos 18 aos 20 anos;

"7 .. l�8,, nados 21 aos,24 anos;

'1"9'.366, nà dós 60 aos 69 anos;
e 3.378, na dos 70 aos 79 anos;
e 340, tem mais de 79 anos. Já
323 não informaram a idade.

O número de registros di

vulgados pelo TSE representa
72,5% das 400 mil candida
turas estimadas pela Justiça
Eleitoral para as eleições deste
ano. Segundo o tribunal, os

cartórios eleitorais ainda estão
alimentando o sistema com os

registros das candidaturas.

SEXO
De acordo com as esta-

tísticas do TSE, 79,37% dos
candidatos são homens. Eles
totalizam 230.280. Já o núme
ro de mulheres, até agora, cor

responde a 20,63%, soman

do 59.838 candidaturas. Até

agora, São Paulo apresenta o

maior número de mulheres
candidatas � 8.609, que equi
vale a 23% do táÜli eta estado.

. Em Minas Gerais, são 8.044

candidatas, .contra 4.944 no

Paraná, 4.472 no Rio Grande
do Sul e 4.084 na Bahia.

GRAU DE INSTRUÇÃO
O maior número de can

didatos (105.939) tem ensino
médio, enquanto 59.905 in
formaram que têm ensino fun
damental. Já 54.321 possuem
ensino superior. Por outro

lado, 257 informaram que são
analfabetos.

PSOL tem maior número de candidatos
Após

.

encerrado o prazo
para convenções partidárias, o

PSOL será a legenda que terá
o maior número de candida
tos a prefeito nas 26 capitais
estaduais. O Partido Socialis
mo e Liberdade terá candi
dato próprio em 22 capitais.

Além disso. Q PSOL indicou
o vice em outras três capitais.
Depois, aparece o Partido dos
Trabalhadores (PT), que lan

çou nome próprio a prefeito
em 19 capitais. O PT também
irá, concorrer com o vice em

outras cinco.

O PMDB terá candidato
próprio na metade' das capi
tais estaduais - 13. O Demo
cratas vai concorrer em 12. Já
o PSDB terá candidato a pre
feitos em 11 capitais; o PSTU,
em dez; o PC do B, em oito; e o

Pp, PCB e PSB, com sete cada.
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Dantas pode revelar ação do PT

Daniel Dantas
promete reação

O banqueiro Daniel Dan

tas, do Opportunity, ameaça
utilizar informações com

prometedoras contra políti
cos e autoridades para se de
fender das acusações que o

.

levaram à prisão, na manhã
de terça-feira, na Operação
Satiagraha da Polícia Fede
ral. Em entrevista publica
da ontem, pelo jornal Folha
de S. Paulo, o advogado de
Daniel Dantas, Nélio Macha
do, avisa que pretende fazer
"de tudo" em nome de seu

cliente - inclusive divulgar
supostos documentos contra

oPT.
"Não medirei esforços em

. trazer à baila tudo o que eu

, reputar relevante para pre
servar direitos básicos do
meu cliente", disse o advo

gado, que atribui a prisão do
cliente ao acirrado duelo so

cietário pelo controle da Bra
sil Telecom. A disputa colo
cou em atrito ,o Opportunity,
a Telecom Itália e fundos de

pensão ligados a estatais. O

advogado diz ter entregue à

Justiça de Nova York docu
mentos que comprovariam a

pressão do governo e do PT
no caso de uma ação judicial
contra o Citigroup.

A defesa de Dantas pro
mete também pedir na Eu

ropa cópias de documentos
referentes a pagamento de

propinas pela Telecom Itá
lia no Brasil. O advogado do
banqueiro afirma, contudo,
que a venda da Brasil Tele
com para a Oi não deverá
ser prejudicada pela opera
ção da PF - que ele classifi
cou de exagerada e injusti
ficada.· Segundo Machado,
as prisões dos suspeitos são

ilegais.

NO BOLSO
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Inflação pelo IGP-DI de 1,89%
Para os meses de junho, a inflação é a maior desde 1995

O Índice Geral de Preços
- Disponibilidade Interna (IGP
DI) voltou a subir em junho, re

gistrando taxa de 1,89%. A taxa

é superior à registrada no mês

anterior, quando ficou em 1,88%,
e a maior desde janeiro de 2003,
quando ficou em 2,17%, segun
do dados da Fundação·Getulio
Vargas (FGV). Entre meses de ju
nho, a taxa do mês passado é a

maior desde 1995, quando o IGP
DI fechou em 2,62%.

Os preços por atacado puxa
ram a aceleração na passagem
de maio para junho, registrando
variação de 2,29%, ante 2,22%
no mês anterior. Destaque para a

taxa dos produtos agrícolas, que
passou de 2,47% para 3,88%.

O índice relativo a bens finais

apresentouvariação de 0,99%. No
mês anterior, a taxa foi de 1,45%.
A principal contríbuição para a

desaceleração partiu do subgru
po alimentos processados, cuja
taxa passou de 3,13%, em maio,
para 1,68%, em junho. O índice
do grupo Bens Intermediários re

gistrou variação de 2,59%, em ju
nho, ante 2,32%, em maio. Já no

estágio das matérias-primas bru
tas, a taxa de variação subiu de
2,96%, em maio, para 3,33%, em

junho. Os destaques no sentido
ascendente foram soja em grão
(de 0,62% para 10,17%), bovinos
(de 3,98% para 11,29%) e laranja
(de -18,08% para -10,81%).

CONSUMIDOR
A alta para os consumidores

índice N.acional de Custo da Construção registrou, em junho, taxa de 1,92%, abaixo, do mês anterior, de 2,02

arrefeceu em junho, registrando
taxa de 0,77%, abaixo da apura
da no mês .de maio, de 0,87%. A
maior contribuição para a desa-

celeração do IPC partiu do grupo
alimentação, cuja taxa passou
de 2,33% para 1,85%. Destaque
para hortaliças e legumes (de

10,20% para 0,1:"%), panifica
dos e biscoitos (de 5,12% para
1,61%) e laticínios (de 1,56%
para 0,66%).

Também registraram de
créscimos em suas taxas de
variação os grupos saúde e cui
dados pessoais (de 0,81% para
0,58%) e transportes (de 0,21%
para 0,05%). Em contrapartida,
registraram acréscinios os gru
pos habitação (de 0,18% para
0,33%), vestuário (de 0,37%
para 0,56%), educação, leitu
ra e recreação (de 0,34% para'
0,37%).

'

. Agência mundial pode baratear remédio
Objetivo da medida é favorecer crianças vítimas da Aids em países pobres

A Unitaid - agência interna
cional criada em 2006 para com

prar remédios para tratamentos
contra Aids, tuberculose e malá
ria - deu o primeiro passo para
estabelecer um mecanismo para

,
enfrentar o custo proibitivo dos
medicamentos, que acabam fi
candofora do alcance da popu
lação mais pobre. A agência está

aprovando a criação de uma co

'5- missão de especialistas que de
S verão explorar a viabilidade de
� um/fundo para patentes".

Fabricação pode ter um custo menor Em teoria, o fundo deteria as

licenças de remédios patente
ados, que poderiam ser usadas
para a fabricação dessas drogas a

um custo mais baixo para os paí
ses pobres. A princípio, o fundo
irá enfocar remédios para crianças
com Aids, bem como pacientes
adultos que desenvolveram resis
tência às drogas de primeira linha

Apesar de as patentes para a

maioria dos remédios de primeira
linha contra a Aids terem expirado
e estarem mais acessíveis graças
aos fabricantes de genéricos, ainda
existem reserva de direitos para

muitos medicamentos pediátricos
de segunda linha. Nos países po
bres, apenas uma minúscula par
cela da população em tratamento
contra a Aids consegue obter os

medicamentos mais recentes.
As patentes relativas a es

sas drogas podem ser com

plexas e envolver múltiplos
detentores, como universida
des e governos que apoiaram

. aspectos da pesquisa em troca
de royalties. Portanto, o uso

desse mecanismo pode exigir
negociações complexas.
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68 promete enfrentar crise mundial
Meta para deter aquecimento global não é fixada entre países ricos e emergentes
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CÚPULA

TOYAKO

Os líderes das oito maiores

potências mundiais promete
ram ontem -atuar para enfrentar
"o triplo choque" que aflige a

economia mundial (petroleiro,
alimentar e de crédito), mas fra
cassaram em chegar a um acor

do com os países emergentes
sobre como combater as mu

danças climáticas,
Os líderes do G8 (Grupo dos

Oito) declararam sua disposi
ção em lutar para diminuir os

preços astronômicos dos pro
dutos agrícolas e do petróleo, ao

final de reunião em Toyako, no

Japão, O G8 também pediu um

equilíbrio maior entre a oferta
e a demanda e estimulou um

diálogo mais intenso entre pa
íses produtores e consumidores
da commodity para aumentar a

transparência,
Os líderes fizeram um ape

lo para que todos os países
ponham fim às restrições à ex

portação de alimentos, disse
Fukuda, Os chefes de Estado e

de Governo do G8 decidiram
trabalhar com seus colegas
dos principais países emer-

gentes, incluindo o Brasil,
para reduzir a longo prazo as

emissões de gases poluentes,
mas fracassaram em adotar
metas concretas,

Em uma reunião amplia
da do G8, os países ricos não

conseguiram fazer .com que os

emergentes aderissem ao seu

acordo de reduzir em pelo me

nos 50% as emissões de gases
causadores do efeito estufa até
2050, Em troca, os países ri
cos haviam se comprometido
a adotar ações de médio prazo
(2020), segundo uma proposta
japonesa. Mas para os grandes
países emergentes reunidos no

G5 (Brasil, México, China, Índia
e África do Sul), os países ricos
têm uma responsabilidade his
tórica no aquecimento do pla
neta e suapromessa de redução
de emissões não é suficiente.

A estagnação do diálogo en

tre países ricos e emergentes
bloqueia os avanços para a ado

ção de um novo Protocolo de
Kyoto no final de 2009 em Co

penhague, uma meta fixada em

dezembro durante conferência
daONU.

Líder das Farc propõe diálogo
com governo colombiano
BOGOTÁ

Ó novo líder do grupo re

belde Farc (Forças Armadas
Revolucíonárias da Colômbia),
Alfonso Cano, propôs em um co

municado a abertura de diálogo
com o governo colombiano para
negociar urn acordo humanitário
que prevê a libertação de reféns
em poder da guerrilha em troca
de guerrilheiros presos.

O comunicado, divulgado
pela televisão RCN, teria sido
elaborado antes do resgate de
Ingrid Betancourt e de outros
14 reféns em uma operação do
Exército colombiano. "Nossa

proposta de nos encontrarmos
com o governo para precisar os

termos de um acordo continua

vigente", diz o comunicado.
"Persistiremos em nossos

esforços para alcançar a paz de
mocrática pelas vias civilizadas
do diálogo, tal como temos feito
durante mais de 44 anos", diz o

documento.
De acordo com o canal co

lombiano, o documento teria
sido escrito por Cano e entre

gue pelo Secretariado das Fare
à mediadores da Suíça e da
França, que estiveram na sel-

. va colombiana pouco antes do
resgate dos reféns. Cano assu

miu o comando das Fare após
a morte de seu líder e funda
dor, Manuel Marulanda, ern

março deste ano.

Nesta semana, o alto comis
sário para Paz da Presidência da
Colômbia, Luis Carlos Restrepo,
afirmou que o governo colom
biano abrirá mão de mediado
res internacionais e buscará um

"contato direto" com as Fare.
"Há uma decisão já tomada. De

pois da libertação de um grande
grupo de seqüestrados, vamos

colocar em mareha esse conta
to direto", disse Restrepo a uma

rádio local.

INTERNACIONAL---------

Líderes de países ricos e emergentes posam poro foto logo após reuniõo do Grupo dos 8 no Japõo

-ITÁLIA EUA exigem fim
de testes do Irã
TOYAKO

Os Estados Unidos exigi
ram ontem C],ue o Irã não re

alize novos testes de mísseis

após o lançamento de um novo

foguete com alcance de 2 mil

quilômetros, distância capaz
de atingir Israel. Na Bulgária,
a secretária de Estado norte

americana, Condeleezza Rice,
advertiu que os exercícios
iranianos demonstram "que
a ameaça do regime de Teerã
não é imaginária".

O Irã anunciou que testou
"com sucesso" um novo míssil
durante as manobras das uni
dades navais e aéreas da Guar
da Revolucionária. O porta
voz do Conselho de Segurança
Nacional da Casa Branca, Cor

.

don [ohndroe, eXIgm que
Teerã interrompa "imediata
mente" o desenvolvimento de
mísseis balísticos que possam
ser usados no lançamento de
uma bomba nuclear.

lLIANOSPROlESTAM
CONlRA BERLUSCONI

M�hoFes de pessoos protestaram' no centro de Rómo contro o

reformo judicio I do governo de Silvio Berlusconi, que poro os moni
festontes£Onduz o país poro uma ditaduro encoberto. Desde que assu

miu em maio, Berlusconi 'oprovolr dois decretos lei e. um projeto que,
segundo o oposiçóo, têm como fim beneficiar 9 governante.
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ESPECIAL SEGUNDONA

Foco do Atlético é a disputa da Primeira Divisão, mas time qu�r fazer bonito também na Segunda Divisão

Atlético monto time
B poro·Segundono
Barrabaxo representará time na competição
JARAGUÁ DO SUL

Com o objetivo de manter

os jogadores em atividade e

revelar novos atletas o Atléti
co Estrada Nova Esporte Clu
be montou um time B para
esta edição do Campeonato
Não-Profissional da za Divisão
- Taça SDR.

O clube do Bairro Estrada
Nova foi fundando em setem
bro de Z004, por um grupo de
amigos apreciadores do fute
bol. No mesmo ano eles se ins
creveram na Liga Jaraguaense.
Depois disso a equipe só cres

ceu nos torneios ém que dis

putava. Em ZOOS foi campeão
. da Segtmdona e com dois anos

de existência já fazia parte da
PrírneíraDivisão. Em Z006, o

time ficou' em terceiro lugar,
resultado que foi repetido edi

ção de Z007.
Para este ano o rubro-negro

firmou parceria com o Barra

baxo, que disputará a Segun-

da Divisão' com o nome do
Atlético ENEC. Conforme o

presidente do clube, Ernani
Bittencourt, um dos motivos

para a sociedade foi o fato
do Barrabaxo ter um técnico

experiente. ''Acho que o nos

so diferencial será a força de
vontade do Antônio (técnico
do Barrabaxo). Ele tem uma

amizade grande com os joga
dores é um profissional res

peitado", analisou.
O time da Estrada Nova

também luta pela construção
da nova sede. Segundo o pre
sidente, uma imobiliária da
cidade já negociou o terreno,
que fica na Rua Jorge Verbi
nen. "Infelizmente não conse

guimos o nosso campo' ainda,
mas. estamos vendo isso. Por

enquanto, vamos mandar o

jogo no campo do João Pessoa",
disse- o presidente, emendan
do que o campo é um sonho
de toda a comunidade.

Quanto ao time que co

meça o torneio, Bittencourt

explica que será a base do
_

Barrabaxo. ''A parceria foi
feita porque queremos focar
nosso time na Primeira Divi-

�

são", esclareceu o presiden
te. Mesmo com um time B, o

Atlético começa a Segunda
Divisão com o objetivo de

chegar entre os primeiros.
"O time está sendo montado

para disputar o título tanto
na titular quanto aspirante",
concluiu.

GENIELLI RODRIGUES

TíTULOS
-

.• Campe_ão do Segundona 2005 __

• Vice-campeão Primeirona 2007 .

_� .

:Aspirante
-

LOCAL DOS JOGOS
• Ca·mpo do João Pessoa, Ruo Manuel

�roncisco do Costa

O CORREIO DO POVO HIQUINTA-FEIRA. 10DE JULHO DE 200ã

A imagem da sua empresal
Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

Escolares
Mais uma competição vai movimentar Jaraguá do Sul nos próximos
dias. De 16 o 20 de julho acontecerá o Etapa Regional dos 26° Jogos
Escolares de Santo Cotarina. Serão cerco de 1,3 mil alunos/atletas,
com idade entre 11 e 14 anos de nove regionais. As modalidades em

disputo são basquete, vôlei, handebol, futsal, tênis de mesa e xadrez,
no masculino e feminino. A etapa é classificatória poro o Estadual,
que acontecerá de 21 o 24 de julho, em Joaçaba.

PRIMEIRO:TREINdh
Hoje, às 15h30, o torcedor e o imprensa .Iocal te-rão o oportunidade de
ver em co1)1P9' o tim� do Joinville que disputará o Divisão Especial p�lo
Juventus:Os atletas farõo um treinQ n dio Joõo Mo otto, de 01 ti no

!%!'estréia da competição, que será no pr mo domingo ubar ntra
o Hercílio Luz. Nõo será feitu nenhuma apresentação I.
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CIRCUITO CATARINENSE

ESPORTE----------

Xadrez rápido em Jaraguá do Sul
Cerca de 200 enxadristas são esperados neste sábado no Shopping Breithaupt
JARAGUÁ DO SUL

Muita gente não tem pa
ciência de jogar ou até de
acompanhar uma partida de
xadrez. Em competições ofi
ciais, elas costumam durar até
três horas. Pensando em uma

forma de popularizar a moda
lidade e torná-la mais atrativa,
surgiu o xadrez rápido. O jo
gador precisa ter pensamento
veloz, já que estes confrontos
duram no máximo �O minu
tos. E, neste sábado, cerca de
200 enxadristas de todo o 'Es
tado participam da 5a Etapa
do Circuito Catarinense, que
acontecerá no G3 no Shop
ping Breithaupt.

O coordenador da modali
dade em Iaraguá do Sul, Bolívar
Gonzáles, espera, além de trazer
novos praticantes, incentivar a

.

volta de quem já deixou o es-

porte. "Muita gente não treina

porque não tem oportunidades
de competir. E isso acontece
cada vez mais cedo. Por isso,
além desta competição, serão

organizadas outras, mais vol
tadas para os atletas daqui da
região", comentou.

Nesta competição, 20 enxa

dristas representarão Jaraguá
do Sul. "Temos chances de
medalhar com todos", apon
tou Gonzáles. São esperados
desde" atletas iniciantes até
me.stres internacionais, o que
aumentará ainda mais o nível
da competição. As 12 princi
pais mesas ficarão no segundo
piso, ao lado da escada rolan
te. Outras informações sobre a

competição no site cxjaragua
dosul.org.br.

JULIMAR PIVATTO Jaqueline Corrêa será uma das representantes jaraguaenses com mais chances de medalha no sábado

Caratê volta do Pan-Americano Basquete tem mais um quadrangular
recheado de medalhas de ouro Infanto-juvenil masculino joga em casa buscando a classificação para final
JARAGUÁ DO SUL

Três medalhas de ouro, uma

de prata e duas de bronze. Este
, foi o saldo da Academia Yama
bushi/FME no 2° Campeonato
Pan-Americana Open de Cara
tê, realizado no Ginásio do Ibi

rapuera, [araguá do Sul levou
seis 'atletas para a seletiva, mas

quatro se garantiram no tata
me principal, O quarteto con

quistou as seis medalhas. As
douradas vieram com Deivid
Cavalcanti, na categoria júnior,
no kata individual, no kumitê
individual e no kumitê misto. A

prata foi conquistada por Walé-

rio Büttner (infanto-juvenil) no

kumitê. Já Cléber Maurício (ju
venil) foi bronze no kata e Erio-

{,

valdo Pereira Batista foi bronze
no kumitê até 70 quilos.

Eriovaldo e Deivid também
garantiram vaga para o Mun
dial do ano que vem que será
na Ucrânia. Deivid disputa o

Mundial deste ano, marcado

para acontecer em outubro,
na Itália. Vale ressaltar ainda

que entre os dias 13 a 16 de
novembro Iaraguá do Sul se

dia pela primeira vez o Cam

peonato Brasileiro de Caratê,
na Arena Jaraguá.

JARÀGUÁ DO SUL

O basquete de [araguá do
Sul segue na luta pelo título
do Campeonato Catarinense.
No infanto-juvenil masculino,
a Unimed/FME terá o apoio
da torcida no 40 Quadrangular
do Campeonato Catarinense
dê Basquete Infanto-Juvenil
Masculino, que acontece em

Jaraguá tio Sul no fim-de-sema
na (sexta-feira a domingo). As

partidas acontecem no Ginásio
Arthur Müller. O time está na

terceira colocação com nove

pontos, atrás de Joinville (que
não joga a rodada) e Blumenau.
Mas apenas duas equipes se

classificam, por isso a Unimed
terá que fazer o resultado em

casa para continuar na briga.
Já as meninas da Elian/FME

embarcam para Tubarão onde

brigam para manter a liderança
da Chave A. Elas venceram o

primeiro quadrangular, que foi
em Itajaí. O Campeonato Cata
rinense de Basquete Infantil Fe
minino está dividida em duas
chaves de cinco equipes e cada

o
um dos participantes sedia uma

rodada na primeira fase. Os três
melhores classificados se ga
rantem no hexagonal final.

Meninos do infanto-juvenil brigam pela vaga em casa neste fim-de-semana

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ESPORTE

BRASILEIRÃO

Para ficar entre os líderes
Palmeiras e Cruzeiro querem pennanecer na ponta da tabela
JARAGUÁ DO SUL

Palmeiras e Cruzeiro en

tram em campo hoje, no en

cerramento da décima rodada,
precisando da vitória para se

manter sem sustos na briga pe
los primeiros lugares. As duas.
equipes têm 17 pontos, mas os

mineiros levam vantagem so

bre os paulistas no saldo, sete

a cinco.

Depois de empatar com o

Atlético Mineiro no último
domingo, o Palmeiras recebe
o Figueirense e tenta seguir
como o único time com 100%
de aproveitamento em casa

- venceu os quatro jogos an

teriores no Palestra Itália. O

lateral-esquerdo Leandro deve
ficar fora da partida. Ele assi
nou a renovação na terça-feira

. com o clube alviverde, porém,
como quarta-feira foi feriado,

,
dificilmente o documento che

gará à CBF a tempo. O atleta
de 29 anos pertence ao Porto
e ficará emprestado ao Palmei
ras até junho de 2009.

O time catarinense chega
empolgado para o jogo, depois
de bater o Vasco por 2xl, de
virada, e chegar a 12 pontos,
deixando um pouco mais para
trás a ameaça da zona de re

baixamento. A novidade no

'time é o lateral-esquerdo Eva

nildo, que vinha sendo obser
vado pela diretoria desde a

Copa 'SãCJ Paulo deste ano. O

jogador de 18 anos, que vinha
defendendo o Pão de Açúcar

Renato Augusto
deixo o clube

A confirmação do vendo de Renato
Augusto po ro o Boyer leverkusen foi
feito ontem. Coube 00 vice de futebol
rubro-negro, Kleber' leite, admitir o

negociação do jovem revelado nos di
visões de base do clube éom o futebol
alemão. "Acabamos de concretizar o

negócio. O Flamengo não vai vender
mais ninguém e agora o prioridade é
achar alguém poro substituir o Renato
Augusto';, disse o dirigente, em entre
visto à ESPN Brasil. Especulo-se que o

negócio foi socromentodo por volto de
R$ 22 milhões. Destes, o clube do Gá
veo receberia R$12 milhões.

Leandro (camisa 6) renovou com o Palmeiras, mas deve ser desfalque no jogo contra o Figueirense

então vamos nos preparar
adequadamente", contou o

técnico Adilson Batista. O
treinador lembra ainda um

.

outro perigo. O comandante

ípatinguense era, até o mês

passado, coordenador técni
co do Cruzeiro e, portanto,
conhece todas as armas da
equipe. Adeílson, destaque
no empate contra o São Pau-

,

lo, espera repetir a boa atua-

o Cruzeiro joga no inte- ção contra a Raposa. ''A mí
ríor mineiro contra o Ipatín-. nha vontade e a do grupo é

ga, em busca de reabilitação.' tirar o Ipatínga dessa posição
"Nós vamos ter dificuldades, incômoda na tabela".

Esporte Clube, sera mcorpo
rado ao elenco de juniores da

equipe catarinense e disputa
rá a Taça BH.

(;) pequeno Ricordo limo, de openas cincó onos, porticipou no fim
d�-sémono de b B�$Isileiro de MotoÓross, reolizodoem Pornnoguá (PR).
Ele foi Q"P.!I�!o�ois novo dO,competição e terminou �m bito�o lugm:
Neste fim�de:semaoo, ele d'isputará (I Colarinense, em €onoin'hôs.

,',

, , .. ,.,."t,y',,;,. .'
-;;t'···,

Rodrigo Souto
pego dois anos
A Conmebol confirmou ontem o

suspensão pelo período de dois anos

do volante Rodrigo Souto, do Santos.
, Exame ontidopino feito após o partido

contro o Son José, no Bolívio, pelo Copo
libertodores do América, no dia 19 de
março, apontou o presenço de um de
rivado de cocoíno no urino do jogador.
A suspensão está em vigor desde o dia
20 de junho, e impede que o otleto
participe de competições organizados
pelo entidade sul-americano. O meio
do Santos negou o uso de substâncias
proibidos e revelou suspeitar de sabo
tagem no exame.

O CORREIO DO POVO �QUINTA-FEIRA, 10DE JULHO DE 2008

'Jade está sem

salário' diz pai
O pai de Jade Barbosa,

Cesar Barbosa, declarou
ontem que a ginasta está
sem contrato desde janeiro.
Desde o começo do ano ela
não recebe salário da CBG

(Confederação Brasileira de
Ginástica). Barbosa disse
que Jade recebia R$ 350 e

um complemento, de acor

do com ele, variável entre as

atletas da seleção.
"O que ela recebia não

era ruim, mas, no último
semestre (do ano passado),
reclamei", afirmou Barbo
sa. O pai de Jade disse que
a confederação lhe enviou
dois contratos, com valo
res idênticos, que previam
a participação da atleta em

oito peças publicitárias da
Caixa Econômica Federal,
patrocinadora da CBG.

"Não fiquei de acordo
com os valores, que estavam
abaixo do mercado", disse
Barbosa, que não quis infor
mar o montante. Segundo
ele, o contrato foi analisado \

por um advogado especia
lista em direito de imagem.
E acabou não assinado. Ele
contou não ter sido procu
rado por ninguém da Caixa.
O contato, disse Barbosa, foi
feito apenas via CBG.

"De janeiro até agora, a

Jade não recebeu nada da
confederação", disparou o

pai da atleta. O Flamengo,
clube onde Jade treinava an

tes de seguir para o CT da
confederação, em Curitiba,
já anunciou a renovação do
contrato com a ginasta por
mais um ano, mas, de acordo
com Cesar Barbosa, o docu
mento não foi assinado por
discordância com a cláusula
sobre direitos de imagem.
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TEATRO

CONTRA-CAPA---------

SHOW DE HUMOR NA SCAR
Beto Gabriel promete remédio contra stress; garanta já a sua dose

O humorista Beta Gabriel apresenta
em Jaraguá do Sul o show "O remédio

para o stress do mundo modernó - O

riso", que vem percorrendo várias regi
ões do Brasil desde setembro de 2000.

O espetáculo é atração neste sábado, às

20h30, no Centro Cultural da Scar - So
ciedade Cultura Artística. Os ingressos
custam R$ 30 e R$ 15 e podem ser ad

quiridos na secretaria do Centro Cultural
ou pelo site www.ingressorapído ..càm.1:Ír.
Heriberto Gabriel Sdrigotti, o Beta Gabriel,
mantém atuação em todo o País. No show,
ele interpreta e incorpora seus persona
gens contando as melhores piadas como

Português, Alemão, Turco, Bêbado, Fritz

e é claro, o Gaúcho. Além das piadas, no

show de um pouco mais de uma hora de

duração Beta apresenta ao público um tex

to hilário de sua autoria, onde fala da im

portância do namoro depois do casamento.

Beta Gabriel participou do concurso de

piadas realizado na TV Record e coman

dado pelo humorista Tom Cavalcanti

sagrando-se campeão da sexta etapa da

promoção. Em [oinville, participou do

programa de rádio Cavernight, apresen-

Capinzc.1 II Caçador j curitibanos! Rio do SUI! Lages ! São Joaquim !493555 zass 493561 nu -493'2412411 47 3S21 0200 4932219WÓ 4932330899

tando várias imitações, com destaque
para o personagem "Raimundo, o vende
dor de redes". Atualmente, o humorista
mantém um quadro de humor na TV Jor
nal, na cidade de Limeira (SP), dentro do

programa Cenário.
Arrancar gargalhadas é uma das especia

lidades de Beta Gabriel. Ele conta que com

10 anos de idade começou a fazer humor,
mas somente em 12 de setembro de 2000

resolveu criar o personagem "Beto Gabriel".
Nos shows, o humorista interpreta novas

personalidades que encontra em seu dia-a
dia como comerciante e revendedor.

Para a última etapa do show Beto guar
da uma de suas peças mais importantes e

engraçadas quando interpreta um gaúcho
chamado Tibúrcio que tem um tio, e este

fala da importância do namoro depois do
casamento. "Nesta etapa eu interpreto a re

alidade, pois quando o casal é namorado,
existe o galanteio e os jantares, mas em mui
tos casos o homem depois que casa, pensa

que é o dono da mulher ou a mulher a dona
do marido, e aí esquecem de namorar", co

menta Beto que mesmo assim não esconde
seu jeito engraçado de se expressar. Um dos personagens mais engraçados é o gaúchoque aprende sobre dores do casamento

Jaraguá do Sul
4732746000

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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