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Copenhague alegra
os dinamarqueses
Cidade oferece uma variedade de.museus,
prédios históricos e tradição marítima.
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Cartório espero
por voluntários
Só 11 fizeram a inscrição até

agora para trabalhar como
mesário nas eleições.
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Relatório do OCDE (Organização para
o Uloperação e Desenvolvimento
Econômico) afirma que o etanol bra
sileiro contribui mais na redução das
emissões de gases que provocam o

.

efeito estufo do que os biocombus
tíveis produzidos nos Estados Unidos
e na Europa. O estudo afirmo que o

etanol de cana-de-açúcar 'produzido
no Brasil permite reduzir os emissões
em até 90%. Já os biocombustíveis

produzidos o partir do milho, como

nos Estados Unidos, permitem reduzir
os emissões apenas entre 20% e 50%,
segundo o estudo do OCDE. No caso

do etanol à base de trigo, produzido
no Europa, o diminuição dos emissões
são de 30% o 60%.

Fonte: BBC Brasil

1'.�;l,;'hJJ]
3371.0800' www.wizardjaragua.com.br

Os mistérios de
Murilo 8enício
Personagem do ator em A Favorita vai
ser responsável por grandes revelações.
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A diferença entre as exportações
e importações acumulou mais de

US 237 milhões para o município.

HOJE TEM '�----

CIASSIMAIS Negócios PLANO NOS· FOME DE

PROGRAME·SE DIRETOR GRAMADOS PODER
Uma visão Líderde O fantástico

Agendo de bolodos de futuro público pagante mundo de Rob
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EDITORIAL

CHARGE

GUIDO & HELMUT
EXPORTAMOS PRO MUNDO

TODO, GUIDO.
NOSSA CIDADE ESTÁ

SIM, SIM! E NOSSOS

CANDIDATOS,OUANDO
VÃO DECOLAR??

PONTO DE VISTA

A gênese da grande Jaraguá

DO LEITOR

o ciclo neoliberal atual deve ser entendido como

um formato de dominação de classe, associado às re- .

lações econômicas, sociais e ideológicas contempo
râneas. Se ele nasceu de uma crítica direcionada ao

Estado do bem-estar, logo se transformou num corpo
doutrinário que terminou estabelecendo um modelo
de relações entre as classes sociais. A ideologia neo

liberal reinterpreta o processa histórico de cada país,
.

nos quais os culpáveis dos atrasos econômicos são os

movimentos operários e as políticas assistencialistas
e, com elas, as conquistas sociais e toda forma de
luta pela igualdade, a eqüidade e a justiça social. Ao
mesmo tempo, o conservadorismo liberal, se conver
te no baluarte da modernidade pela via das privatiza
ções centrado num modelo de "estado mínimo". Nes
se caso, como alternativa para seu questionamento,
deve-se superar o simples economicismo e entender
o significado do mercado na sua relação com um

estado moldado em novas formas de atuação, dife
rente daquele que o neoliberalísmo lhe atribui. Não
se trata de defender um estado sobre-dimensionado
ou corrupto, e sim uma concepção política na qual a
intervenção estatal esteja baseada na solidariedade
social. Essa idéia deve estar pautada na diminuição
das desigualdades e não somente na eficiência eco

nômica. Se por um lado, o modelo neoliberal teve
êxito no controle da inflação, além da imposição de
mecanismos de disciplina fiscal, por outro, o critério
usado para implantação desse mecanismo econômi

co, varia muito em função do contexto regional: o

déficit não é preocupante quando o mesmo acontece
nos países desenvolvidos, mas se transforma numa

grave patologia econômica quando os deficitários
são os países periféricos. Qual alternativa resta para
as nações que consolidaram sua democracia depois
de passarem por uma sociedade dual sujeitas as cru

éis ditadu�'as militares e aos desígnios ortodoxos do
Consenso de Washington? A discussão deve ser aber
ta ao povo em geral, de modo a não condená-lo ao

triste papel de mero coadjuvante da história.

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓlOGO
tnJ! .

.

A ideologia
neoliberal

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

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

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

* telefone (* não serão publicados).

LUIZ HENRIQUE
DA SILVEIRA,
GOVERNADOR
DO ESTADO

de Janeiro, onde militou no Exército. Du
rante a Guerra do Paraguai, fica amigo do
conde d'Eu, casado com a princesa Isabel.
Foi graças a essa amizade que ele acabou
incumbido da demarcação das terras onde
hoje está localizada a cidade de Jaraguá do
Sul, dadas, juntamente com outra porção
do norte catarinense, ao conde d 'Eu como

dote pelos seu casamento com a princesa
Isabel, filha de dom Pedro II.

Encantado com a beleza da terra, antes
mesmo de celebrar o contrato de medição,
assinou outro, com a Princesa Isabel, ar-

o

rendando, por quinze anos, 430 hectares
de terras.No dia 11 de janeiro de 1876, o
descendente das tribos célticas e germâ
nicas, que habitavam a Bélgica na época
da conquista por-Iúlío César, em 50 a.C;
aportava em terras que, depois de abriga-

rem o homem sambaquiano, foi território
tupi-guarani e, depois, dos xoclengues.Sua
formação e cultura permitiram que, no pra
zo de um ano, construísse um rancho, ins
talasse uma serraria a vapor, um engenho
de açúcar, com 10 fornalhas e capacidade
para produzir 2400 litros de aguardente,
atraindo 211 pessoas para seu empreendi
menta pioneiro.

Para suplantar a precariedade das pica- -

das abertas no meio da mata, que dificul
tavam o transporte de colanos e mercado
rias, abriu mais de 30 Km de estrada para

-

o sertão, iniciando a ligação com Rio Negro
e tomou navegável o rio Itapocu, pelo qual
se comunicou com o porto de São Francis
co. Feliz a cidade que tem a gênese que
teve Jaraguá, pois uma grande caminhada
começa com o primeiro passo.

o ano era 1838, há exatos 170 anos.No
Maranhão tinha início a Balaiada; a Sabi
nada recrudescia na Bahia; Giuseppe Ga
ribaldi, recém incorporado ao exército dos

farrapos, chega a Lages anexando-a àRepú
blica Rio-Grandense; em Niterói morria o

Patriarca da Independência José Bonifácio
de Andrada e Silva. Na Bélgica, nascia, na
cidadezinha de Namur, o futuro engenhei
ro e fundador da cidade de Jaraguá do Sul,
Emilio Carlos [ourdan.Aos vinte e cinco
anos vem para o Brasil, radicando-se noRio
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FALA Aí!

" Os vereadores
deveriam valorizar

o voto."
SANDRA MARIA ROSA MACHADO,
.

presidente da Associação de
Moradores do Tifo Martins, pedindo

mais atenção dos eleitos.

"O BC fará o

que for necessário."
HENRIQUE MEIRELES,
PRESIDENTE DO BANCO

CENTRAL, sobre procedimentos
para conter a inflação.

" Vamos nprlmemr
o processo
inquisitório. "

TARSO GENRO, MINISTRO DA

JUSTiÇA, mudando de opinião
sobre o ato de prisão do banqueiro
Daniel Dantas, algemado pela

Polícia Federal.

Só nos Detrans
A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei do então senador Edison
lobão e hoje ministro dos Minas e Energia poro que o registro de contrato
de aquisição do veículo seja feito, exclusivamente, nos Detrans. Direito que
vem sendo violado, segundo o autor, de se registrar controtos de alienação
fiduciória de veículos somente nos órgãos do Departamento de Trânsito (De
tran), uma vez que é ilegal o exigência de registro. também nos cartórios.
Entenderam os deputados que o medido é justo, uma vez que o exigência
adicional de registro em cartório, além de ilegal, onerá o consumidor e não

significo efetivo prestação de serviços por porte dos cartórios. Poro tornar
mais cloro que o exigência de registro no Detran é suficiente poro garantir
o contrato, o proposto garante que uma via do contrato de alienação fidu
ciória seja obrigatoriamente entregue pelo credor 90 devedor, como provo e

garanti0 do contrato de compro e vendo.

POIS É
Tratores e outros móquinas utiliza
dos em obras públicos e privados
circulam todos os dias pelos ruas

de Jaraguó, come se fossem veí
culos normais. De dia, à noite, de
madrugado. Por mais que os con

dutores observem, representam
risco contínuo neste jó violento
trânsito urbano, cujos estatísticos
assemelham-se o uma guerra en
tre facções rivais. Afinal, pode ou

não pode?

VALENDO
Servidores desligados do serviço pú
blico no governo Collor devem retornar
às atividades. A edição de õntem, 16,
do Diório Oficial do União republica o

Orientação Normativo n.o 4, que prevê
o volto 00 trabalho dos demitidos en

tre os anos de 1990 e 1992. No país
sõo mais de 14 mil. De acordo com o

texto, o prioridade de retorno é dos
desempregados e dos que recebem até
cinco salórios mínimos.

SERÁ LEI
A Câmaro dos Deputados aprovou
projeto do Senado, que crio pensão
alimentício poro o mulher gróvida,
do concepção 00 porto. O futuro pai
deveró compartilhar com o gestante,
no proporção dos recursos dos dois,
os despesas adicionais do período de
gravidez, como alimentação especial,
assistência médico e psicológico, exa
mes cemplemennres, internações,
porto e medicamentos.

O CORREIO DO POVO IH
QUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2008
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Campanha tem somente 11 inscritos
Justiça Eleitoral busca pessoas que se disponham a trabalhar como mesários
JARAGUÁ DO SUL

A campanha "Seja um me

sário voluntário" lançada pelo
TRE (Tribunal Regional Elei
toral) no final do mês passa
do teve 11 inscritos até a data
de ontem. O número é ínfimo
diante da projeção de 630 me

sários necessários para atender
Jaraguá do Sul e Corupá, com
respectivas 524 e 128 vagas.

Já o cartório eleitoral de
Guaramirim, que inclui os mu
nicípios de Schroeder e Mas
saranduba, também foi procu
rado por pessoas interessadas
em trabalhar como voluntários,
mas o número não pôde ser

apurado na data de ontem. As
três cidades somam 140 seções
eleitorais, cada uma com qua
tro pessoas, totalizando 560
mesários. Este número, entre

tanto, não é oficial e deve ser

inferior porque algumas seções
serão agregadas para atender a

exigência do TSE (Tribunal Su
periorEleitoral) de 500 eleitores
porurna.

Além dos mesários, a Justiça
Eleitoral também necessita de
serviços de motoristas e de pes-

soas para serviços nas centrais
e postos de suporte, bem como .

nos locais de apuração, chama
dos auxiliares de secretarias.
Este ano, a apuração das urnas
acontecerá na Arena Jaraguá,
inaugurada em maio do ano

passado e com capacidade para
público de oito mil pessoas.

Segundo a chefe de cartório
da 87a zona eleitoral, Simone

Ladeira, as inscrições podem
ser feitas via internet (www.
tre-sc.gov.br) ou diretamente
no cartório eleitoral. As vagas
remanescentes serão preenchi
das através de convocação. "En
tretanto, em que pese a força da
ordem judicial, é. muito mais
interessante para a Justiça Elei
toral contar com pessoas que

guerem trabalhar nas eleições.
E este o intuito da campanha:
despertar a consciência cívica
do cidadão no sentido de que·
ele também é parte do processo
de escolha dos representantes,
não somente com o exercício
do direito-dever de votar", es

clareceu.

CAROLINA TOMASELLI Número de mesários nestas eleições municipnls deve ultrapassar os 600

Câmaras do Vale do Itapocu
entram em período de recesso
JARAGUÁ DO SUL Como o, fim do recesso será

As Câmaras de Jaraguá do numa sexta-feira, 1°, a próxi
Sul, Massaranduba e Schroeder ma sessão nos três Legislativos
iniciaram, na terça-feira, um acontece no dia 4, três semanas

período de 15 dias de recesso depois da última, ocorrida na se

parlamentar, que se estende até gunda-feira. Em Jaraguá do Sul,
o último dia do mês. Alguns a pauta da sessão estava quase
dos vereadores da região devem vazia, apenas com a votação de

aproveitar as férias para trabalhar projetos para denominação de
a campanha, já que boa parte são ruas. Já os vereadores de Massa
candidatos à reeleição ou em randuba votaram e aprovaram,·
chapamajoritária. em duas sessões seguidas, o pro-

Na prática, ficam suspensas jeto da LDO (Lei das Diretrizes
as sessões ordinárias e reuni- Orçamentárias) para 2009.

ões de comissões permanentes Na Câmara de Corupá o re

e especiais e outras atividades cesso começou antes, no dia 1°, e
Os funcionários dos Correios quatro atendentes deram um revela Salete Bartolini, 51 anos, parlamentares. Mas as Câmaras segue também até o final do mês.

já participam indiretamente do exemplo de cidadania. Pela atendente dos Correios. permanecem abertas nos horá- Diferente das outras cidades do

processo eleitoral. Isso porque segunda vez consecutiva, eles 'Agenteencontraco.u.ecidos rios normais de atendimento ao Vale, onde o recesso foi diminu

correspondências relativas às vão trabalhar como mesários que não via há muito tempo e público, mantendo também '.0· ído para 45 dias, os vereadores

eleições e até mesmo, cartas de voluntários no dia da eleição. está colaborando corno cidadão", expediente interno do setor ad- mantiveram os 90 dias de férias

convocação 'aos mesários pas- "Participei. Vou voltar e incen- .acrescenta Altair- Zimmerman, ministrativo. No caso de Iaraguá. anuais. A próxima sessão' aeon-

sam pelas mãos dos atendentes tivei meus dois filhos a parti- _ 42 anos, também atendente, que
-- do Sul, a única com estrutura de tece no dia 1°. Em Guaramirim,

e carteiros. cípar: também. É um dia dife- já se-inscreveu junto ao TSE pam -gabinete, 05 assessores: dos vere-, . o recesso começa no dia 24 e será
Mas na agência central dos - rente, de muita movimentação participar como -mesário volun- adores continuam osatendimen- de uma semana, com retorno-em-

Correios em Jaraguá do Sul, e importante- para a cidade",c', tário pela segunda vez. - tos -à comunídade no período. 1 ° de agosto e a sessão no dia 4. .

Quatro colegas de trabalho vão participar do processo eleitoral como mesários voluntários pela segunda vez

Exemplo de cidadania
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ASSALTO

Bandidos fazem reféns
Casa da família Linzmeyer foi invadida
CORUPÁ

O empresário Curt Linz

meyer teve a casa assaltada na

manhã de ontem, por volta das
7 horas. Três homens invadi
ram a residência, localizada na

Avenida Getúlio Vargas, Centro,
e renderam ele, a empregada e

dois pedreiros que trabalhavam
na reforma. Todos foram amar

rados enquanto os bandidos
revistavam o local em busca de
dinheiro e pertences de valor. A,
ação mobilizou policiais de Co

rupá, Schroeder e Joinville.
O responsável pela delega

cia de Corupá, Maurício Fran

cisco, informou que os ladrões
roubaram cerca de R$ 25 mil
em dinheiro, além de jóias, fil
madora, máquina digital e ou-

tros objetos. De acordo com o

responsável pela delegacia de
Schroeder, Julio Roberto, que
também participou das investi
gações, os ladrões teriam usado
dois carros no assalto.

Dentro de um dos automó
veis estaria outro bandido,
responsável pela direção. Ele
teria aguardado no carro en

quanto os outros assaltavam
a residência. Julio preferiu
não informar quais veículos
utilizados pelos bandidos

para não atrapalhar nas in

vestigações. A suspeita é de

que os ladrões tenham es

tudado a rotina da família e

dos empregados.
Até o fechamento desta edi

ção, na tarde de ontem, os ban-

didos não haviam sido localiza
dos. A reportagem de O Correio
do Povo procurou o empresário
Curt Linzmeyer, mas ele e a fa
mília preferiram não se manic
festar sobre o caso.

Em março, quatro assaltan
tes armados invadiram a casa da
secretária de Turismo da Prefei
tura de Corupá, Alice Maçanei
ro, no centro da cidade. Quatro
homens armados anunciaram o

assalto e trancaram dois filhos
dela no banheiro. Os bandidos
levaram um celular, perfumes,
vinhos, jóias, uma espingarda e

um notebook. Os rapazes fica
ram trancados no banheiro por
mais de quatro horas.

OSNI ALVES E DAIANE ZANGHELINI

Estudantes são vítimas de roubo
Ladrões invadiram Escola Julius Karsten e levaram objetos dos atletas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços - 000068/2008; Tipo: Menor Preço - Pelo
Total Geral; Objeto: Contratação de serviço de pedreiro e servente de pedreiro para Secre
taria de Desenvolvimento Econômico; Entrega dos Envelopes: 01/08/2008,às 09:00 horas;
Abertura dos Envelopes: 01/08/2008 às 09:15 horas. O Edital e esclarecimentos poderão
ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das
Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo Fone: (0"47)

,

3373-0247. Guaramirim (SC), 17 de Julho de 2008.

JARAGUÁ DO SUL

OS atletas que participam
dos Jogos Estudantis da SDR ti
veram uma surpresa desagradá
vel na noite de ontem. A Escola
Estadual Julius Karsten, na Vila
Rau, que serve de alojamento
para 130 estudantes, foi inva
dida por um grupo de ladrões.
Eles forçaram a entrada pelas
janelas de três salas de aula e

roubaram vários objetos dos
participantes: pares ·de tênis,
roupas, walkmann, carregado
res de celular, dinheiro e até
documentos pessoais foram
levados.

Os bandidos quebraram as

trancas das janelas e até picha
ram vidros com o spray que as

estudantes haviam comprado
para uma brincadeira. "Leva
rani meu par' de tênis novo.

Nem estava pago ainda", la-
.

mentou a estudante do mu

nicípio de Timbó, Francielle

Jonathan Ademir Maffei· Comissão Permanente de Licitação

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sui, Estado de Santa Catarina,

na torma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este editai, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra: Bandidos quebraram os troncos dos janelas e picharam vidros

MargotAdelia Grubba Lehmann. OflclalIaz saber Que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos Que ínteressar que DS presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, Que deu entrada
neste Ofício para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 80509 Sacado: MARISTELLA VOSS GARCIA LEAL CPF: 776.949.459·15
Cedente: TAVAHES FOMENTO COMERCIAL LIDA CNPJ: 81.514.473;000
Número do Títulu; 15100/2 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil
Apresentanl,: BRADESCO Data Vencimento: 22/06/2008 Valor: 258.00

De acordo com professores,
os ladrões não levaram nenhum
objeto pertencente à instituição.
A invasão aconteceu entre às
17h30 e 19h, período em que os

atletas estavam fora da escola,
em competição. Todas as portas
das salas p.aviam sido trancadas
pelo servente, que encerra o ex

pediente às 17h30.

Pegoretti, 14 anos.

A aluna da cidade de Indaial,
Andressa Effting, 13, contou

que viu uma pessoa de casaco

preto pulando o muro ao entrar
na sala onde está alojada. "Não
vi se era homem ou - mulher.
-Só percebi que a janela estava

meio aberta e que alguém esta
va pulando o muro", contou.

Protocolo: 80666 Sacado: ANA LUCIA BART CPF: 052.553.619-17
Cedente: AYMORE CREDITO,ARRENDAMENTO MERCANTIL SA CNPJ: 07.707.650/000
Número do íitulo: Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: AYMORE CREDITO,ARRENDAMENTO MERCANTIL SA Data Vencimenlo: 14iD6/2207 Valor: 1.271,88

Protocolo: 60956 Sacado: O S SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA LTOA CNP,I: 02.423.996/000
Cedente: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO SA CNPJ: 92.664.028/000
Número do Titulo: 368190tFG Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 01/07/2008 Valor: 112,04
------------,---------------------------------------------�-----------------_:::_-------------
Protocolo: 81281 Sacado: KDVOGE GONFECCOES LIDA CNPJ: 81.849.838/000
Cedente: MAJETEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA ME
Número do Titu!o: 1416/1 Espécie: Cédula de Cniditu Bancário por Indicação
Apresentanle: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS S.A. Data Vencimento: 02107/2008 Valor: 1.540,00

p;�;�Z�k;;·8;-30Õ·---S-���.;��·KÕ-VÕCE·60NFECCOES-LTOA-·--·--·-·------GNPJ;-ãl-�849:ii38/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Titulo: 1523/2 Espécie: Cédula de Crédito Bancáno por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Dala Vencimento: 02/07/2006 Valor: 1.015,00
.-----------_.--�.- .. _----------------------_._._-----------------_.:-_----.�-------------------.---_._-----

Protncolo: 81301 Sacado: KD VOCE CONFECCOES LTDA GNPj: 81.849.838/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Hula: 1015/2 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por lndlcaçâo
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 02/07/200B Valor: 1.015,00

p,�i���i;,-â;-32ô----;;;6;d�--Gõ-Nsmüâ-ÊNN-ER-cii;,;ERCíõMÃTGONST-C·------C-NPj:·Õ5.761.947iOOO
Cedente: BANCO SAFRA S/A GNPJ: 58.160.789IüOO
Nlimero do TitUlO: 478418035 Espécie: Cédula de Crédito Bancaria por Indicação
Apresentante: BRADESCO

.

Dala Vencimento: 26/06/2008 Valor: 668.16

Escola completa centenário

E, Gomo os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida íntimacao, faz por intermedin �

• do presente Edital, para Que os mesmos cornparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo
da Lei. a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao ptlfllUe nao o taz, sob a pena de serem 05 releridos protpSiados na
torma da Lei, etc. '
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS

ECONOMIA----------

.

Comércio exterior ganho destaque
Jaraguá do Sul fecha o primeiro semestre com saldo de U$ 237 milhões
JARAGUÁ DO SUL

O primeiro semestre de
2008 foi positivo para o comér
cio exterior de Jaraguá do Sul.
Se no mesmo período do ano

passado o saldo entre as expor
tações e as importações havia

chegado aos 208 milhões e 754

mil dólares, agora o resultado

alcançou os 237 milhões e 211

mil dólares. O crescimento é de
13,75%. Foram 331 milhões e

965 mil dólares em exportação
contra 94 milhões e 753 mil de

importação.
Este cenário coloca o municí

pio à frente de diversas outros de
Santa Catarina. De janeiro a ju
nho, por exemplo, Blumenau ob
teve um saldo deU$126milhões
e 141 mil, ou seja, quase ametade
do jaraguaense. Já amaior cidade
do Estado, Joinville, conseguiu
encerrar o semestre com lucro de
506 milhões de dólares.

Na outra ponta, Florianó
polis, de quase 400 mil habi
tantes, terminou os seis meses
iniciais de 2008 com números

negativos. A compra de pro
dutos vindos de fora do Brasil

ultrapassou a venda para os

mercados estrangeiros e isso
deixou um rombo na balança
comercial da capital de U$
200 milhões.

O principal destino das ex

portações por parte das empresas
florianopolitanas foram os Emi
rados Árabes, com 11,8% do to
tal. No caso de Joinville e BIu
menau, os produtos vão, em

suma, para os Estados Unidos.
O percurso também é o princi
pal das fábricas jaraguaenses.
Quase 20% dos negócios são
feitos com aquele país.

O caminho inverso segue o

padrão. Os norte-americanos

representam 15,8% de tudo o

que é despachado para [ara
guá do Sul. Em 2007, o mon

tante era menor: 12,2%. Em

dólares, as importações passa
ram de nove milhões a quase
15 milhões.

KELLY ERDMANN

Internacionalização deixa
os negócios mais aquecidos
JÀRAGUÁ DO SUL

Segundo' Hélio Rengel,
coordenador do Núcleo de
Comércio Exterior da Acijs/
Apevi, o saldo da balança co

mercial de Jaraguá do Sul é
bastante positivo e segue em

ascendência por causa da in

'emacionalízação das empre
sas da cidade. Mas, engane
se quem pensa que somente

as fábricas de grande porte
firmam negócios com países
estrangeiros.

O empresário estima que
mais de 50 instituições jara
guaenses exportem produtos,
algumas a partir de embar

ques constantes, porém ou

tras.com menos de três anu

ais. "Mandamos 'para fora do
Brasil desde itens primários

. até softwares", explica. .

'Na. contramão, as impor
" ", tações também se mostram

.: benéficas ao mUnICIpIO,
principalmente pelo fato de
ofereceni aos empresários a

chance de modernizar os par
ques fabris. O maior volume
delas, em torno de 55%, diz
respeito aos bens de capital
(aqueles utilizados no pro
cesso produtivo, como má

quinas e equipamentos). Na
segunda colocação, surgem
os intermediários, detentores
de 43% do total. 'Dentro des
sa lista estão os alimentos e

bebidas para a indústria, os

insumos e as peças e acessó
rios de transporte. Por 'fim,
figuram os bens de consumo

(duráveis ou não) e os corn-

. bustíveis e lubrificantes.
Conforme o secretário mu

nicipal . de Desenvolvimento
Econômico, Márcio da Silvei
ra, o comércio. internacional
de Iaraguá do Sul é diferente ,

do praticado essencialmente,
no Brasil. "Temos a vantagem
de comprar insumos e vender
os produtos, por isso a nossa.

balança comercial será sem

pre positiva", esclarece.

DESTINOS PREFERIDOS DOS JARA6UAENSES (DE JANEIRO A JUNHO DE 2008)

13,8% do total
(US 13 milhões

e 157 mil)

7,3% do total
(U$ 6 milhões
e 915 mil)

7,2% do total
(U$ 6 milhões
e 872 mil)

11,1% do total
(U$10 milhões

e 515 mil)

PRINCIPAIS PRODUTOS

• Motores elétricos 63,3%
• Portes de motores elétricos e geradores 5,6%
• Transformadores de dielétrico líquido 5,17%
• Geradores de corrente alternado 4,25%
• Pedaços e miudezas de golinhos 3,28%

.

• Conversores eletrônicos 3%
• Misturas para indústria alimentício e de bebidos 1,66%
• Betoneiras e aparelhos para amassar cimento 0,97%
• Reles 0,81%
• Reguladores eletrônicos 0,73%
• Carnes 0,73%
• Tecidos de molho 0,71%
• Aparelhos e máquinas para empacotar 0,54%
• Máquinas para encher/fechar lotas e vasos 0,5%
• Condensador para linho elétrico 0,42%
• Polié�terés em formos primários 0,35%

.

• Fio de fibrasartificiais 10,43%
• Lâminas de aço de silício 9,73%
• Rolamentos de esferas 4;9%
• Transistores 4,82%

• Máquinas e aparelhos para materiais têxteis 2,69%
• Aparelhos e instrumentos poro controle de tensõo 1,89% '

• Chapas 1,73%
• Fio de algodão

.

1,17%

SALDO DA,BALANÇA COMERCIAL DEJARA6UÁ DO SUL

Fonte: Ministério doDesenvolvimento, Indústria eComércio Exterior
.
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IMPORTAÇÃO X EXPORTAÇÃO

r

BALAN A DO VALE EM DESEQUILIBRIO
REGIÃO

Enquanto Jaraguá do Sul
acumula um saldo positivo na

balan�a comercial dos primei
ros seis meses de 2008, duas

o,:tras cidades da microrregião
nao conseguiram os mesmos
resultados. É o caso de Gua
ramirim e Massaranduba. Os
municípios registraram núme
ros negativos neste período.

O primeiro fechou o semes
tre com dois milhões e 474 mil
dólares em exportações e 55
milhões e 334 mil dólares re-

ferentes às importações. Já o

outro teve U$ 207 mil em pro
dutos enviados a países estran
geiros e U$ 1 milhão equiva
lentes a itens despachados por
empresas do exterior.

Do lado oposto, junto a [a
raguá do Sul, figuram Corupá
e Schroeder. Respectivamente,
elas exportaram U$ 3 milhões
e U$ 408 mil. As importações,
no entanto, somaram apenas
U$ 164 mil e U$ 394 mil.

KELLY ERDMANN

• Soldo do balanço comercial (2008) - US 13.853
• Exportaçã.O - bens de capital (63,29%); bens intermediários (36,71 %)
• Importaçao - bens de capital (100%)
• Principais produtos exportados - reguladores eletrônicos de voltagem (38 4%)'

•
m�ld�ra� de ferro fundido (16,1%); bombas centrífugós (13,4%)

, o ,

P�InCI�a.ls produtos importados - bombas centrífugos de vazão (66%)'
diSpOSitiVOS fotossensíveis (9,3%); outras bombas centrífugos (6,1%)

,

Exportaçao - bens de capitol (6,8%); bens intermediários (28,7%)'
bens de consumo (64,4%)

,

• Importação - bens de capital (4,5%); bens intermediários (95,4%)'
bens de consumo (0,1%)

,

• Principais produtos exportados - partes de aparelhos poro cozinhas (21,8%);
ed.re�on�, almofada.s e travesseiros (15,6%); assentos estofados (13,4%)

• Prlncl!a�s�rodu�os Importa��s- fio de fibras artificiais (22,1%); fio texturizado
(12,4Yo), flo de fibras de pollesteres com fibras artificiais (9%)

Exportaça_o - bens de capital (63,29%); bens intermediários (36,71%)
• Importaçao - bens de capital (100%)
• Princi�ais produtos exportados - bananas (56,36%); concentrado� de

pr�t�lna.s e protéicas texturizadas (16,39%); inseticidas (7,59%)
• Pnnclpals produtos importados - trióxido de cromo (4945%)' ácidos ino •.

(20,49%); herbicidas (19,18%)
, o , rganlcos

• Soldo da balança comen:ial (2008) - US 2.895.290
• Exportação - bens de capital (2,51%); bens intermediários (85,37%)'
bens de consumo (12,12%)

,

• Importação - bens de capital (8,37%); bens intermediários (20 86%)'
bens de consumo (70,76%)

, ,

• Principais produtos exportados - madeira de ipê (54,92%); outros madeiras
se.rm�a� e cortados em folhas (12,41%); outros madeiros não coníferas (9 92%f

• PrinCipalS produtos importados - cebolas frestus e refrigeradas (70 76%)'
'

.

borras de cobre (12,55%); focas e lôminas de corte de metais camu�s e
o ,

para trabalhos em madeira (8,37%) Corupá e Schroeder conseguiram saldo T •.

poSI IVO, o primeiro exportou U$3 milhões contra U$ 408 ·1 d
.

.

ml o segundo
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_" Aciag quer uma nova sede
Estudo aponta que número de membros dobrará em dez anos

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

IJ O CORREIO DO POVO
•

QUINTA·FEIRA, 17 DE JULHO DE 2008

ASSOCIATIVISMO

GUARAMIRIM
Construir uma nova sede

em função do crescimento
vertiginoso do município.
Esta é a meta da Aciag (As
sociação Comercial, Empre
sarial e Agrícola de Guarami
rim). A entidade completou
este mês 30 anos de ativida
des e pretende, em um pra-.
zo de dez anos, adquirir um
novo terreno para a constru
ção da nova sede.

De acordo com o executi
vo de contas da associação,
Rogério Souza Silva, a Aciag
realizou um estudo que es

tima que em dez anos a as

sociação dobrará o número
de associados. "Estimamos
que de 435 membros, passa
remos para 870 associados e

desta forma a sede atual não
comportará mais os serviços
prestados à comunidade.

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

Regin para
técnicos

Outro motivo que nos leva
a buscar um novo local é a

necessidade que temos de
fortalecer o Codec (Conselho
de Desenvolvimento Econô
mico)", disse Rogério.

A Associação dos Municípios do Vale do
Itapocu realizou no manhã de ontem
uma reunião de sensibilização poro
os técnicos dos municípios do mlcror
região com o intuito de prepnrü-los
poro atuar com o novo Sistema Regin.
A capacitação foi ministrado pelo Co
ordenador do Centro de Tecnologia do
Informação do Fecam, Emerson Sou
to, no auditório do Amvali. O Projeto
Regin (Registro Mercantillntegrado)
funcionará em parceria com o Fecam

.

e com os Associações de Municípios
atendendo os 293 municípios do Es
tado. O Regin é integrado com dados
dos receitas dos esferas nacional,
estadual e municipal, o que possibi
lito 00 empresário realizar o pedido
de abertura do empresa através do
internet, com um único número de
protocolo, acompanhando on-line o

tramitação do processo, que terá o

tempo de tramitação sensivelmente
reduzido poro o constituição de um
novo negócio. Outro benefício do sis

g temo é o integração nos protocolos
!� de pedido de alvará do prefeitura,

"'...........001� do Corpo de Bombeiros e do Vigilân-Atualmente a Aciag mantém 435 associados entre comerciantes e produtores cio Sanitário.

METAS DA ENTIDADE
PARA DEZ ANOS

Além da construção da
nova sede e fortalecimento
do Codec, a entidade preten
de implantar o ISO e fortale
cer a comunicação da insti
tuição com o mercado. O ISO
designa um grupo de normas

técnicas que estabelecem um

modelo de gestão de qualida
de para organizações. A fer
ramenta ISO é utilizada em

140 países e tem por função
a normatização de produtos
e serviços.

"

OSNIALVES
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Benício decidiu ainda

criança que seria
ator. Poro chegar ao
sucesso atual, venceu
desafios, entre eles a

sua próprio timidez

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II!] O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA. 17 DE JULHO DE 2008

CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

o fantástico
mundo de Rob

Rob acordou. O dia estava belo, as nuvens
de chuva que antes teimavam em segui-lo ha
viam desaparecido e a indicação era de que
bons tempos estavam prestes a surgir. Eles,
aliás, já germinam no horizonte, como um

pote de ouro além do arco-íris.

Logo depois de pular da cama, Rob quis
deliciar uma gigante casquinha recheada de
sorvete de morango. Na geladeira de casa,
no entanto, o único sabor encontrado foi o

de chocolate. Ficou furioso. Numa inserção
repentina' ao universo do ódio, o garoto arre

messou tudo ao chão. Se não era o que ele

queria, não tinha motivo para estar estocado.
A mesma opinião Rob tinha quanto aos brin

quedos da familia. Os irmãos não querem se di
vertir com ele? Então que fiquem sem os jogos, as
bonecas de panos e os cartas feitos emmadeira. A
lata de lixo seria a nova morada dos utensílios.

Quando o menino virou homem, lá na

província de Toifrito, nada havia mudado.
Dizem que possui um gênio difícil. Os pais
até achavam isso bom, pelo menos, ninguém
faria chacota dele. Ele não deixaria.

A vida inteira Rob quis ser inventor. Mas,
também desejava o poder. Adorava mandar a

irmã fazer isso e o irmão aquilo. Decidiu então
inventar artimanhas para chegar ao trono. Pri

meiro, ficou amigo do filho do rei. Depois, conse
guiu subir, meio ao acaso, meio pela sombra, até o

andar superior do castelo. Mas, era apenas um as

sessor qualquer e isso não seria'o suficiente para
construir o seu fantástico mundo cor-de-rosa.
Ele queria mais. Porém, jaziam umas pedras no
caminho: o próprio rei e sua prole.

Entre idas e vindas, erros e fracassos, Rob
foi expulso do seu quase futuro palácio. Ele
voltou para casa. Só que não é aí que a histó
ria acaba. Ela, sim, recomeça. Mais uma vez,

o homem seguiu o caminho traçado no passa
do: amizades, alianças, promessas, apertos de
mãos e pronto: lá estava ele, no trono. Quem
diria!? Como? Ninguém nem imagina.

O reinado iniciou como quase todos os ou

tros de Toifrito. Uma mudança aqui, outra ali,
umas obras aqui, outras acolá. Logo na primei
ra semana, Rob descobriu que aquilo tudo era

muito divertido. Podiamandar à vontade. Resol
veu voltar a brincar como quando criança. Pintou
o castelo de rosa, depois de azul, mais tarde de
roxo e agora estuda a possibilidade de alterar a su

perfície com pinceladas de tinta verde e amarela.
Na entrada, trocou o lago cheio de cisnes por um
mar artificial e sem peixes para facilitar o surfe.
A charrete de madeira vermelha foi substituí
da por outra, feita de material bege. Os cavalos
brancos deram lugar aos pôneis pretos. Um dia
as mudanças excêntricas fizeram alguém cha
mar a atenção de Rob. Entre gritos e socos, ele
levantou do trono e fechou a porta.

.• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

• Cine Sllopping 2
"

• Wall.E (Dub) (16h30, 18h30, .2Uh30-;!pdos os dias)
(14h30 - sex!sób/dom!quo/qui)

• Cine Shopping 3
• KungtFu Pondq (Dub) (15h50, 17h40, 19h30,21 h20
-Iodos es dillS) (14h - sex!sab/dom!qua/qui)

• Cine Eidade2
• KUng fu Pando (Leg)
(14h, 15h50r 17h40, 19h30, 21h21l-todos

.• Cine Mueller 1
,. Hancock (leg)
(14h, 16h,.18h, lOh, 22h - tudos os dias}

DVD

Onde quiser
um instante

David Rice é um "Jumper", alguém capaz
de se teletransportar, de ir a qualquer
lugar, a qualquer momento. Ele pode ver

o sol se pôr 20 vezes em um único dia, le
var a namorada ao redor do mundo num

piscar de olhos e apoderar-se de milhões
de dólares em minutos.

'"

o CRIADOR DE UMA DUJASTIA ES?ORTIVA

FRUM THEDlREGTDR DF

THE BDURNE IDENTIN
AND MR.1i MRS. SMITH

o criador de
uma dinastia

É provável que nem a família consiga
responder rapidainente, com quantos
Gracies se constrói a história do jiu-jit
su, considerando os diversos campeões
a cada geraçõo. Mas nõo há dúvida de
quem foi o responsável por começar essa
história de sucesso. Reila escreveu esse

livro e resgatou a filosofia e os ensina
mehtos de seu pai, Carlos Gracie.

NOVELAS \

CIRANDA DE PEDRA
Cicero diz o Eduardo e Conrodo que o alvará
sairá até o reinauguraçõo, pois esté nas móos
de Rogério. Um médico diz o Natércio que ele
está com parolisia parcial e comprometimento
do visão. Natércio diz que pagará o Daniel dez
vezes o valor da cirurgia. loura retruca que ne

nhum dinheiro paga o mal que ele fez o Daniel.
Daniel liga poro falar com loura e luciana diz

que elo está no hospital. Bruno diz às irmõs que
está noiva de Afonso. luciana dá o lenço o lnu

!a, que conclui que Daniel tern outro mulher.

BELEZA PURA
Norma tento impedir que Guilherme continue
o eeusú-ln. Guilherme diz que desprezo Norma
e que só se aproximou dela poro conseguir os

,

provas. Norma assume que sabotou a clínica de
Guilherme e a de Joana. Raul entrega o projeto
original do Carcará poro os diretores do Singu
lar. Helena pede a separaçõo. Guilherme conta

à Joana que Renato foi cúmplice de Norma.
Guilherme e Raul võo atrás de Norma e Suzy no
aeroporto. Policiais rondam o aeroporto. Gui
lherme encontro Norma. Raul leva Suzy embora.
Norma é presa.

A FAVORITA
Homens revistam o coso de Tony e descobrem
uma pequena fábrica clandestino de OVOs pi
rotas.Gonçalo ameaça interditar judicialmenle
Irene. Dr. Machado ameaça enlregar Tony.
Silveirinha sugere um plano paro Floro. lara
e Holley se divertem juntos. Floro diz que Tony
nõo preciso mudar o depoimento, apenas fa
zer o que elo lhe pede. Irene sai escondido do
rancho no corro do namorado de Antônia. Floro
leva Tony para se enconlrar com lora. Tony diz

que foi pago a mando de Donatelo paro lncrl
minor Floro.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Samira coloco Beto no cela e implora que Juli
o deixe ficar com ele. Juli diz que em breve So
miro poderá ter Belo. Samiro sai contrariado.
Toni e Cléo chegam numa caverna e se livram
dos aranhas. Eles são cercados por Formigõo
e homens·formiga. Cléo pede ajuda para
chegar ao laboratório de Julí. Formigõo avisa

que eles estõo o caminho do centro do Terra.
Ele mando os homens·formiga prenderem os

dois: Cléo e Toni lutam com grupos de ho

mens-formiga. Formigõo atiro em Cléo com

dardos tranqüilizantes.

AMOR E INTRIGAS
Pierre vê o carta, lê e entro em choque. Pierre
encontro o corpo de Poco na piscina. Romeu diz

poro Dorotéia para ela pagar o resgate de Fe

lipe por bem, senõo ele o fará pagar por mal.
_ Rom_eu diz· poro Bruno que não é fácil provar

que Dorotéia não é sócio majoritário do Jun
queira de Albuquerque, ainda mais com Felipe
seqüestrado. Petrônio diz para Valquiria que
a único saído é molar Felipe, pego o armo e

aponto para o cabeça dele.
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de diferença entre ter uma casa
e possuir um lar. Os sentimentos
de amor que fazem parte de
sua personalidade serão suas
martas. Aproveite para reteber
as pessoas queridas.

---------VARIEDADES

Ticiane e Justus
perdem seu bebê
Ticiane Pinheiro grávida do primeiro
filho com o empresário Robero Justus,
perdeu o bebê, aos cinco meses de
gravidez. A atriz começou a sentir
fortes dores na última segunda-feira.
"Não sei bem explicar o que aconte
ceu, mas minha filha perdeu o bebe
zinho. A família toda está arrasada",
desabafou Fernando, pai de Ticiane.
O casal já havia escolhido o nome do
garotinho: Raphael.

SUDOKU

8

Madonna em

nova turnê
A cantora pop Madonna deve desem
barcar por aqui no dia 13 de dezem
bro com a turnê "Stick & Sweet". A
cantora fará shows em São Paulo e

Rio de Janeiro. A estrela, que comple
ta 50 anos em agosto, fez sua última

apresentação em terras brasileiras
em 1993. Contrariando alguns boatos,
Madonna afirmou em uma entrevisto
à revista People que elo e o marido
"não planejam um divórcio".

5 9

l 7

2

8 1

É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com númerós de 1 o 9 sem

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

Saudade de
fazer novela
Há três anos Débora Bloch atua
somente em minisséries e no teatro.

Mos, é bem provável que ela volte à
telinha, numa novela. Débora está
cotada para integrar o elenco de
Caminho dos índias, de Glória Perez.
Sobre o seu personagem o atriz
revela: "alnde estou na curiosidade,
não houve nenhuma converso. Vou
encontrar o Schetmann. Foz tempo
que não faço novela, sinto saudade".

cue DO LEITOR
Voondo nos céus de Joroguá, o idéio ern clicor o lindo poisogem.

O instrutor de poropente Rodrigo Moehodo nõo contovo com o pé do

oluno no centro do elie, que deu um toque engroçodo à foto.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO

"'I ÁRIES

4'" (20/3 a 20/4)
Você se sentirá

� [ mais aberto às

situações qué
envolvem romantismo durante
todo mês. Procure se abrir, pois
esta fase pode trozer a você
mais tolerância com as pessoas
em geral, depois de uma fase de

impaciência e certa irriJação.

Tempo estável com sol no decorrer dos dias.
Condiçõo de nevoeiros na madrugada e pelo
monhõ. Temperatura agradável à noite e

elevado para o época, no decorrer da tarde.

� Jaraguá do Sul e Região

" Fases da lua

iM�
CHEIA MINGUANTE

O 18/7 "\) 25fT

HOJE

t:JMí�: 14° C
MAX: 25° C
Sol

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A fase continua boa

para investimentos
de curto e médio

prozo. É possível que receba
algum dinheiro inesperado.
Procure não gastar sem neces

sidade e aproveite a fase para
jogar na loteria. Os astros estão
generosos neste com você.

TOURO
.........,

CÂNCER
(21/4 a 20/5) -. �.� (21/6 a 21/7)
Durante o resto do ;�;:.·_·.-;S Fase ótima para
mês você entenderá : 'aquisição de bens

.

'com clareza a gran- especialmente
se você gosta de investir em
decoração. É p.1SSÍVI!I que você

.. seja presenIemIo cam alguma
surpresa tinaJIceim dessas que
você1Jóo esperae aamtece. Faça
investimentos demédio pram.

SEXTA

t:JMí�: 15° C
MAX: 24° C
Sol

A. LEÂO

�;J (22/7 a 22/8)
.:: '} Otima fase para o

� Uo.--; amor. Aproveite as
boas energias para

cuidar da pele e cabelo e iniciar
uma boa dieta, mesmo não
precisando. A época é boa para
revigorar sua energia e iniciar
um projeto de revitalização.
Trabalhe com mais leveza.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Deixe de lado as
fantasias e deite
mãos na vida real.

Cortes e algumas discussões
serão necessárias para seus

pla� futuros. Não se perca em

meio a emoções CC!n(usas. Coloque
os doispés no chão. Não tome
nenhuma atitude precipitada.

SÁBADO ÔMí�: 15° C
MAX: 24° C
Sol com nuvens

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Mesmo que sinta
confusão, continue
tornando realidade

suas últimas idéias. A vida
doméstica está agradável e você
nem sente vontade de sair de
casa. Se puder, leve seus traba
lhos para desenvolver em casa.

O rendimento será maior.

ESCORPIÃO
(23/100 21111)
Dia ótimo para
compor idéias em
equipe. Sua mente
estará raàonal o

bastante pam não deixar que
emoções atrapalhem as decisões
profissionais. Se trabalhar com
ensino, a fase é ótima poro trazer
idéias nows e revoluáonárias.

��:I�;��.MAX: 24° Cl_.,.)
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Fase boa para

( investimentos com
possibilidade de

ganhos inesperados, apesar da
energia estarum pouco baixa.
Sua mente está cheia de idéias

negativas com relação à vida

!lessoal e profissional. Não deixe
o baixo astral tomar conta.

CAPRICÓRNIO
. (22/12 a 20/1)

"""" Dia ótimo em

todos os setores.
A vida pessoal e

emocional está pedindo atenção.
Não adianta fugir de suas neces
sidades emocionais. Chega de se

esconder no trabalho. É hora de
enfrentar o mundo das emoções
que é muito rico em você.

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS
.

17/7
Ademir Hintz
Adriani Nicolletti
Adriano 1. Blank
Alexandre Atanasio da Costa
Anderson Pierre Schulze
Andre Cleber de Melo
Bruno Henrique Gerent
Caio Roberto Kuster
Dilmar Oldenburg
Ora. Woltraudt Witthoft,
Eduardo Noriles de Sou�ai
Ellen S. P. Hansen
Flavio Knihs
Gabriela Bratz de Lima
Gustavo Rafael Barabas
Isolde Reinert Schwinke
lucas Persch do Amaral
luiz F. Winter
Maitê Silveira Cardoso
Maria Nilva B. da Silva
Maria Silva Kubnik
Marilene Doster de Freitas
Melissa Obenaus
Miguel Schole
Natan V. Miotto
Natanael Fernando de Lima
Osnir Winter
Paulo Pires
Renato Melchioretto

DIVIRTA-SE

Uma construtora necessitava de dois
ótimos pedreiros poro executar uma

grande obra na Ásia.
Enfim encontraram os dois e coloca
ram-nos no aviõo.
No momento em que sobrevoavam
o deserto do Saoro, o aviõo teve
uma pane na turbina e fez um pouso
forçado no deserto.
Ouondo os dois pedreiros pisaram na

areia um olhou poro o coro do outro
e disse:
- Chico, quanto areia nesse lugar, meu
Deus do Céu!
- Zé, quando chegar o cimento nós
estornos lascado!

AQUÁRIO
. (21/1 a 18/2)

Dia de romantismo.
Você se sentirá
cheio de fantasias

possíveis de se realimr.Procure
esaever sobre seus sentimen-
tos ou expressar-se através de
alguma fanna de arte. É possível
que encontre alguém especial até
o final deste mês.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Otimo dia para
�� se encontrar com

amigos ou de
senvolver trabalhos em equipe.
Seu coração está aberto a novas

idéias.e suo mente, clara o su

ficiente para expor as suas. Dia
de possíveis novos encontros.
Deixe as energias fluírem.
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Por
RicArdo
DA NieL Treis

QUEM MEXEU NA MINHA CERVA?
Very well dudes, o popa do vez nos rodos de bar é esse: o bafômetro, o tal

multo de R$ 957,70 e o possível suspensão do habilitação poro quem tomou
umas pingos. Dedos em riste, topos nos mesas e tiozinhos vermelhos e irados
são vistos com cada vez lJIais frequência nos botecos, em conversos com energia
potencial poro girar ri :;rérra em sentido oposto. Como de político, futebol,
pornografia, e, agora, legislação todo mundo é certo entendido, ouve-se muito
barbaridade por aí, e sendo que ver um querido leitô dependendo do carona do
mãe por um ano inteiro é o último coisa que quero, trago aqui umas e outras. De
fonte confiável, por favor considerem estas sobre o temo - porque afinal o
cultura popular é uma coisa fantárrrdiga, desde que seja completamente
ignorado. Vamolá:

- Posso dizer que o bafômetro apitou por causo do meu enxaguante bucal?
Cloro que pode. Então o sço guardo vai pedir pro você esperar dez minutos (que
é o tempo que levo pra essa quantidade ridículo de álcool sumir de suas

mucosas) pra então assoprar o canudinho de novo. Cloro que se você estiver
escorado no corro falando com voz pastoso, acionar o recurso não vai adiantar
muito coisa.

- Meu amigo adêvogado disse que não sou obrigado o fazer teste do bafômetro.
E ele está certo. Por lei você não é obrigado, mos o policial pode avaliar e dor
seu testemunho de que o motorista apresentava sinais de embriaguez, além de
pedir os exames de sangue.

- Não confio nessas lJIaquininhas malignas!
Se você assoprou no bafômetro e não gostou des resultados, tem o direito de
repetir o teste... Vai valer o valor mais baixo coletado. E coso NÃO HAJA
BAFÔMETRO, você for inocente mos estejam lhe atribuindo suspeitos de
embriaguez, solicite uma testemunho no local e sugiro 00 policial que o leve
para o IML para fazer um exame de sangue, que também comprovo o ausência
deálcool.

- Perdí minha carteira de habilitação, dá pra recuperar?
Olho, se você for inocente, é possível, mos parece dor trabalho. As instruções:
recorrer 00 Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com p possibilidade de
entrar com advogado, testemunhos e peritos�ue comprovem. A impressão que
dá é de que vai dar pro fazer uma carteira nova antes de conseguir recuperar a
antiga.

- Tomei umas, e agora?
Espera sentado: uma lata de cerveja leva de duas à quatro horos pro sumir. Duas
lotas de cerveja levam de três horas e meia à sete. Se você ainda conseguir fazer
contos 00 final daquele segundo engradado, vai perceber que só vai poder
voltar pro cosa semana que vem. Chamo um táxi ou pede uma carona que é mais
prático.

- Não dá mais pro ir pro bolado! Acabaram com meu happy-hour!
Pois então, uma idéio (que foi o Max quem deu): vai todo mundo num corro só, e
é eleito o motorista da vez. Esse é o cora que não vai poder beber, mos em

contrapartida, vai ter o conto mchada pelo galera (ingresso, janto, refrí, etc).
Outra: posse o preferir os estabelecimentos que oferecem serviço de transfer,
que daqui uns dias todos demais estarão oferecendo e ninguém mais se
incomoda com isso. E pra fechar: qual o problema em andor de táxi? Preferível
sair assim do festa com o gota do que pagar mico numa blitz.

AINDA SOBRE A LEI SECA
- Adote um taxista! Se combinar com o homem de virar cliente fiel, dá pra negociar
um descontinho no valor dos corridas. Contatamos alguns pontos da cidade, e todos
confirmaram a possibilidade.
- Quem disse foi o Cacau Menezes: custam pouco mais de US$ 100, nos Estados
Unidos, os bafômetros pelos quais us PRF pagou R$ 6.798,53 cada.
- A pergunto dos leitores: será que se o fiscalização fosse mais rigoroso
anteriormente o novo lei seria necessária?

cQn ,ato@po'raciso.com I www.poracaso.com

Daniela Vasel conferindo o agito na Bierbude

PARA SAIR DE CASA
- A Choperia Bierbude dá um tempo para os bolados essa
semana e promove apenas música ao vivo para os

frequentadores. Hoje à noite tem banda Super Jamp, de
Joinville, amanhã é músico Peninha quem sobe ao palco,
e sábado é a vez de Ricardo Gomes apresentar suo voz.

Contato: 32751686.
- SCAR Lounge apresento hoje Renato e Cio. em seu palco,
com acesso free poro elos até OOh. Amanhã o casa reabre,
com Quarteto em Três fazendo a trilha para a noite.
Contato: 8406 6555 - vale lembrar, o SCAR Lounge oferece
serviço de chofer para seusclientes ..

- A Licoreria foz mais um sábado em formato acústico
neste final-de-semana, com MPB ao vivo no pOint.
Domingo o espaço loto, com DJ Eduardo Moretti
comandando esplcsups o partir das 20h. Contato e tele

entrego no 32751327.
- Amanhã a Moinho Disco promove show ainda inédito em

Jaraguá do Sul. Quem assume o palco da caso é a

emergente bando EX4 (pop rock), que faz pelo país o tour
de lançamento de seu terceiro disco. Vale destacar, o

grupo está com clip no YouTube somando mais de 300 mil

visualizações. Contato: 9973 3866.
- Sábado o Kantan dá uma trabalhado em seu formato, e
promove bolado em suo estruturo. House Sushi, a festa,
traz DJ Gavinha no comando, apresentando-se com a

violinista Iris Knopfholz. A presença do global Rodrigo
Hilbert também é anunciada. Contato: 88341434:
- Também sábado, em Guaramirim rolo mais uma noite

especial de tributo no Curupira Club, com 6andas tocando
dessa vez repertóriOS em homenagem à Weezer, Green Day
e Faa Fighters. Cantata: fotolog.com/curupira_rock.

MOMENTO DA CITAÇÃO
"Em que pese a antipatia, alguém precisa admitir que só
interessam a pois e médicos os imagens de uma

ultrassonografia." - Elesbão.

e

MAX
Pires

3371-0202��=�
www.ladyrosachoque.bl.............

fAIXAS DESTA SEMANA: Mm:y 6r y - I Try I MOfcheeba - Run Honey Run I
Kingsolleo!1- Mo!!y'sChurnbers I Archies- SugorSugar I GOlan Project
- Mi Confesión

As irmãs Thayse e Thebny Momm Woisky, tqmbém na sexta passada
na Choperia Bierbude

PARA FÃS DE ARNALDO ANTUNES
Cleiton Jantsch está de volto à cena de eventos, organizando o show que vai
acontecer dia 09 de agosto com Arnaldo Antunes no SCAR. Adiantando
umas, disse pro gente se programar, que quer levar alguns leitores do
coluna pro baterem umas fotos com o homem e conseguirem um autógrafo
pessoalmente. Vamos organizar a promoção, fiquem de olho.

FUTURAS HISTÓRIAS-PRA-BOI-DORMIR
Em2023:
- Filho, no suo idade, o gente saía pra beber até altos em bares com mesas

na calçada, depois pegava o carro, ia pra bolado e curtia o resto do noite
até o dia amanhecer.
- Arrã, cloro. Adaptado de post do surra.org.

lo-an-ceteria-"" FRElflfid ��,

j,I!I(ShOW
Bar) -DRAG QUEEN

Hoffteff Candy Horf!

OJ residente Coyote

j 9125·8043 I 3273·2347
i Todos os sábados a partir das 22h30

ALMOÇO NO SÁBADO!
- Rola mais uma edição do sempre fantástico Macarronada
do Solidariedade, no G3 do shopping.
- O curso de Marketing do Fatej vai fazer uma feijoada com

pagode no Paróquia Apóstolo João (defronte o Posto Pérola,
Ilha do Figueira).
- No ARSEPUM também vai ter fejuca. Essa agora vai ser

promoção do 7° fase do curso de Comércio Exterior da UNERJ,
que também quer juntar uns trocos pra formatura.

Burao do Rig Pr,QM9, 165 - $pt(l 04
e-mail.6Intonlq.pr.l!lq�91M!.·.RIll
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JAVEL Concessionário FIAT. Rua Expedicionó'rio João ZO'p�!!a, 214· fone 3274 0100 - Joraguá do Sul - SC - www.jovel.com.br i

A Javel bate qualquer proposta, e quem sai vencendo é você.
SOMENTE ESTA SEMANA. APROVEiTEll1
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Vai comprar ou trocar
seu carro ???

Por que não vem aqui?
-

I
AUTOIIIIÓVEI� .

"

Temos mais de 100 OFERTAS

E a MENOR prestação da cidade

CONFIRA ...
.

-
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www.giovaneveiculos.com.br

EMAIS ...

ASTRA 4P ADVANTAGE campI. 07
ASTRA CD 2P rodas 16 04
VECTRA GL campI. + gnv 00
VECTRA gl cornpl. 00
VECTRA GLS 98
VECTRA GLS 95
CELTA 01
CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA SEDAN 16\1 AR + OH 01
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 00
CORSA 4P OPCS + VIDRO 99
OMEGA GLS 2.2 95
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL 1.6 POWER campI. 03
GOL 1.0 + AR 00
GOL CLI 1.8 + COURO 96
PALIO W. CIJY 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-CaNO +TRIO 00
AA 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
ESCORTL 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P campI.Hd 93
PEU. 307 feline aut.+ couro 05
M. BENZ CLASSE A 190 01
DAKOTA SPORT estendida die 00
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO SEDAN RN 10 16V comp03
AAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS .

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

taxa de adesão;
ção de parcela após contemplação (via lance);
ncía de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
ação de parcela na ordem direta ou inversa;
ros, sem taxas extra etc;

Grupo e�_� 30 Anos
PARA vEIcUles

CRÉDITOS I 70

MESES

"13 ....5700 2199"'1

Mdkhmw.y,_
.".M.RtUA
.WiWt4.t._
37.56500

42.... 00

do Sul
o Januário Ayroso. 80
uniaosiJver@netuno.com.br

3371-8153

9936-1304
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br

S rasbourg Blumenau - (47) 3331
Rua República Argentina, 2103

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

BÀNCO PEUGEOT Campanha" Fei"o d. fãhri" da! Canceslianári" Peugeor ".Pengeot lOb NS Presence I .4l flex - Ol penas - Arrondi".nado manual- Direção Hídràuho .. Vidro, e uavas ,11trica! - Faràis d. N.blma AnoiMad.Ie.: OS/08 - Pmrura sólida - fret' lnduse-. Vala",beI.d, R$ 39.190.00 - Valor promocion� a parrir de RS lJ.990,OO com R$ 5.300,00 d+ CâmbioAutom;lIco Iiptrenic- .. Arcondirionado digital bi-tene .. frei" ABS - Airbag duplo d, "ri, .. ·Iensorde chuva e de iluminação·· (D player MPJ - Ano/Hndelo: 07108 .. · Rod, de hga Aro 16" - Pintura sólida .. ["t, n'o Induso - Valor tabela-de 1\$ 68.600.00 .. P"ço premadenal EXCLUSIVO para o HúdeJulho de WOh parnr de R$ 59.990,00
.ligu. para oaoo 1031424 ou acesse www.p.ugeotcom.brCampanha .. Ieirão d. Fábrica das Con,,,,ionániliP,ugeot ".P"geo, 106 HB Presence 1.4lflex - Ol porra, - Arcondicionado manual Dlrtlão Hidráulim - Vidro" ",,,,,l<triGll . farói, de Neblina .. MotHodelo.: 08/08 - Pintura,ólida - fr... lndulO - V�or tab.l, d, RS 39.290,00 - Vaunidades.P,ugee,301 ledan 1.0 Feline AUIOmá"" - Compl." + CâmbIO àutemàricc Tipt,,",,·· A, (Om.a",do digital biozone . fr"" ASS - Airbagduplo d. rene - Senser d. ,bu" e de ilul!!lnação - (O player HPJ .. An,iModelo: 07fQ8·- Roda de liga Aro 16" . Pintura ,6lid, - fret. não IndulO - Valor label, de 1\$ 68.600,00 - P"lo prop\O'ionai EXOn-liae. : R$28.690,00 .. · Estoque no pátio da fábrica d. 100 unidades.Peugeat l06lW feline I.!l Flex -- OI pcrtas-. ArCóndi"onado Dlgirnl- Dlreçã, Hidráulica -Ien!or de ilumlnaçãa. "mor d, chuva .. Vidros. tra'''' .Iétrirn- faroi> d.n.blina .. Rod" d.llga I", ... Retro.IO'" elteircs - Ano/Modelo.: OB/08 - P"tur.l!óhd, - frete Induso - V·Rodas da ligai'" Ireies ABS -R.trovi"re, .ldo,O! .. Ano/Modelo.: 01108 .. Pintura sólida - Fret.lndulO V,lortab.la de R$ 49.950,00 - Valor promocional a parurde R$ 45.950,�0 CO" 1\$ 4.00C.00 d, bônu, jl induso. - OI umdades em ,l(oqut na, Conc",ionàri"llrasbourg.Pr>zo d. vigênciad, promoção.: de 10/01l200a! li i01ll008. ou enqua

Nesta Quinta até às 18h. Segunda a Sexta das 8h às 19h. Neste Sábado das 9h
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(CHEVROLET --

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

CORSA - Vende-se, 98. R$
13.000,00. Tr: 3371-6968.

VECTRA - Vende-se, 00, 74000 Km
com NC Digital, GLS 2.2 com GNV
instalado a 1 ano (cilindro 17m3 =

205km), Impecável. R$ 25.900,00.
Tr: 88511677.

t FIAT _

'.

,.

PALIO - Vende-se, 03, 1.0 fire 8v, 4
pts, baixa quilometragem, 4 pneus
novos, AL,TE, AR, limp. Desb.
Traseiro. Tr: 8823-8479( após 17h)

PAllO - Vende-se, 07, Fire Flex, 4
pts. R$ 23.000,00. Tr: 9169-1272.

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

pts, campi. R$ 29.900,00 au

financiamento. Tr: 9169-1272.

PALIO - Vende-se, 96, 1.5, completo
-, ótimo estado. Tr: 9942-8890 ou

3370-3076.

TEMPRA - Vende-se, SX, 97, campI.
TR: 9903-0941

.FORD

COURIER - Vende-se, 00, kit gás,

documentada. R$ 16.000,00. Tr:
3371-4051.

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 au moto. Tr: 3376-3885.

CHEVETTE - Vende-se, 85, 1.6,
álcool. R$ 3.900,00. Tr: 9191-7061.

FUSCA - Vende-se, 72, branco,
ótimo estado. R$ 2.900,00. Tr: 3373-
6524.

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$ 7.500,00. Tr: 8419-4089.

GOLF - Vende-se, 00, completo. R$
20.000,00 + consórcio. Tr: 3370-
4187.

SANTANA - Vende-se, 01, 2.0, GNV,
camp. R$ 21.500,00. Tr: 9973-4585.

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.

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.

CLIO - Vende-se, 02, Branco, 4

portas, Ar, Air bag duplo, 63.000 Km.

R$ 14.500,00 + 24x de R$ 324,80.
Tr: 3370-2650 ou 9194-8287.

t OUTROS ',",:�:cr: "

•

'.,'
CAMINHA0 - Vende-se, 81, trucão.
R$ 30.000,00. Tr: 3275-41 DB.

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

CAMINHA0 MB - Vende-se, 1934,
ano 90, cavalinho. R$ 60.000,00. Tr:
9929-7436.

CIVIC - Vende-se; 05, LX 1.7, todo
revisado. Tr: 3275-3627 ou 9975-
1177

COMPRA-SE - Carro no valor de até
30.000,00. Tr 47 8408-3633.

COMPRA-SE - Carro financiado, ano
acima de 2000. Tr: 3371-6968.

l200 - Vende-se, 02, campi, dupla,
4x4, em ótimo estado. R$ 40.000,00
s/troca. Tr: 9929-7436.

MERCEDES - Vende-se, 95, C-280
Esporte, impecável. R$ 35.000,00.
Tr: 3275-41 08.

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

. BIZ - Compra-se, em bom estado, Tr:
478408-3633.

BIZ - Vende-se, 03, C100 ES,'
vermelha + 2 capacetes vermelhos e

2 capas de chuva tamanho MeG. R$
4.200,00. Tr: 473372-3068 ou

479902-1423.

CG - Vende-se, 04, 150. R$

3.700,00. Tr: 9903-0941 Tr: 3275-2034.NX 200 - Vende-se, 97,
documentação em dia. Tr: 9953-1446.

SUZUKI - Vende-se, AN 125

Burgman - Partida Elétrica,
automática, 2005 - Preta c/7.oookm
-R$4.6oo,00 neg. Tr: 9973-3449.

DT 180 - Vende-se, 93, documentada,
acompanha uma carretinha. R$
1.800,00. Tr: 9953-1446.

SAHARA - Vende-se, 97, c/4omil
km, documentada até maio/2oo9. Tr:
3276-4003 ou 473370-3034.

YAMAHA XTZ - Vende-se, 125, 05, s/
ES. R$ 4.300,00. Tr: 8848-1838 ou

9953-2627.
SUNDOW - Vende-se, 05, R$
2.600,00 + 6 parcelas de R$ 225,00.

YBR - Vende-se, 03, ES. R$
2.800,00. Tr: 3371-6968.

Conheça a linha

de pneus
alta performace

veiculas

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

www.streetcarveiculos.com.br

Picanto EX 1-.1 L
Ano 2007 RS 32.990,00
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Sua melhor opção em consórcio

SR 280 nO 460 - Chico de Paula - 89254-580 - Jaraguá do Sul - SC
Em frente a Carinhoso Roupas

grandcar@grandcarautocenter.com.br

PN�U 175/70/R13
RS119,90

AVISTA.

+ balanceamento
com montagem

Auto Center

FiJrrll Fusion 2.3 Sei Ford I Ranger 3.0 LTD

Automático Cab. Dupla 4x4 1\vo Tone
0617, preto gasolina. completo 06/07, prata, diesel, complôm

RS 69.000,00 R$ 84.000,00

Renault! Scenic 2.0 16V Toyota I Fielder 1.8
Privilege Automático Automático

IlSIOS, cinza, go50Bna. completo 05/05, praia, gasolina, comp'eto
RS 53,000,00 RS 49,500,00

GM I S-10 2.0 Cab. Dupla GM! Zalira 2.0 CD
06105. prata, gasoHna, completo 03/04. bege, gasolina, compieto

AS 56.000,00 R$ 44.800,00

GM I Meriva 1.8 Maxx

Peugeol/307 SW 2.0
05105. preto, gasolina, completo

RS 49.000,00

VW / Go1l1.6 Generation
04/05. cinza, gasolini, completo

RS 43,000,00

Ford / EcoSport 1.6 XLT
04/04, prata. gasolina, completo

RS 38,QOO.00
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----------·---vEícULOS
AS MELHORES TAXAS DE MERCADO

CARROS COM PROCEDÊNCIA
O CLIENTE É ESPECIAL

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

Polo Sedan 1.6
Flex 2008

COMPL+ABD
RS 45.900,00

Parati Gill 1.6
2003
COMPL

RS 29.500,00

Fiesta Sedan

Persona lite 2005

TE AL MANUAL NF

_.

Confiança, segurança, tradição e tranquilidade são itens de

série dos novos e semi-novos da Mauro Veiculas. Quem

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

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

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

MULTAS I SEGURO I VALOR DO CARRO I MANUTENÇÃO
Visite nosso site www.mauroveiculos.com.br Mauro'"veículos

O CORREIO DO POVO IIQUINTA·FEIRA, 17 DE JULHO DE 2008

Promoção
R$ 31.500,00

Honda Civic LX 1.7
2001 AC DH VE TE AB
UN. DONO

HONDA TORNADO 250 2008
BESTA GS 1998 COMPL
GOL Gill 4P 2000 LOT, RLL
VECTRA GL 1998 COMPL +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
GOLF 1.6 2000 COMPL

MERIVA 1.8 2004 COMPL
VECTRA GLS 2000 COMPL+ABD
CBR 450SR 1991
ASTRA HATCH ELEGANCE COMPL

SANTANA EVIDENCE 1997 COMPL .

CORSA WIND 1995

VECTRA GL 2000 COMPL
AUDI A3 2000

HONDA CIVIC AUT. 2004
HONDA CIVIC AUT 2003

PALIO EDX COMPL 1999
PALIO 4P EDX COMPL 1999
PALIO 4P 1.6 1998

ROYALE 4P 1995
ROYALE Cf KIT GNV 1993

SANTANA 4P 1996
SIENA EX FIRE 2001
UNO EP 4P 1996
VECTRA GL 1997
FIORINO BAU 1996
PREMIUM CSL 4P 1991

ESCORT SW GL 1998

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.

AnolModelo 01/02, Cor Branca. Gasolina,
Ar-Quente, Limpador e Desembaçador
traseiro .

• Carros nacionais e imPortados'·Frota atualizada • Semi-novos revisados

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro Jaraguã do Sul SC
473275.1132 I Fax: 47 3275.1132
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�

Das 08h às 17h

L-200 Triton pata O,KM
Automática Top de Linha.

PRONTA INTRIG� E muito mais:
Na compra de ca.minhonete

você ganha

Pajeto Sport HPI �
Mecânica preta 2008/2008 compreta�

l.emplacada com baixa KM, com cO,uro, '\24
sensor d: -:s�c;ion.lllento A' · Tanque cheio •

BI Xenon .. CD e transferência •

..
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�c\!A�alJ]C�C--..........................
3372-1122

nacionais e im�ortadas

Injeção Eletrônica
Suspensão
Motor· Freio
Caixa de Câmbio

Preparação:
Turbo Aspirado
Suspensão a Ar

".. VaiCiIIosI
Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário 3371-1743

compl, Branco
R$ 27.800,00

�CQ)�[J) O CQ)� 3372-2271
�= tt� �t:W[j!][l)

�'Aríirmes'� Injêção Eletrônica
CarbLlraçãQ �. Freios·. Mecânica li)jesel;;{

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

,

- Sistema de freios
- Suspensão

- Sistema elétrico
- Injeção eletrônica

- Lavação de aparência.

Rua João Planinchek, 293 - Nova: Brasilia - Jaraguá do Sul-.,Em frente Guto Pescados

CRECI 2354-3 J

CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI- 9981-1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETORA - ANNE BERTOLDI- 9927-6088www.vivendaimoveis.com
E-mail: falecom@vivendaimoveis.com

casa alv. 410m'. Terreno
570m'. R$ 270.000,00

REF 2578 - Vila Lenzi- casa alv.
130m'.Terreno 570m'.

R$ 105.000,00

com 130m'. Terreno com 51 Om':
De 240.000,00 por R$ 228.000,00

REF 2536 - Vila Lenzi - casa alv.
136m'. Terreno 350m'.

R$ 127.000,00
REF 2599 - Vila Lenzi - casa mista

90m'. R$133.000,00

2525 - Vila Lalau - Casa alv. com
170m'. Terreno 367m'. R$ 190.000,00
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CASAS
ANA PAULA II - Vende-se, 3 qtos, 3
bwc.: 2 garagens, cerca de alumínío,
portão eletrônico, piscina. Troca-se por
casa em outro bairro ou chácara. Tr:
3376-1574.

BARRA DO SUL - Vende-se, cf casa de
mad, 335m2, cf mobília, 400m do mar.

R$ 25.000,00 neg. Tr: 3376-2817.

Vende-se Casa
na Rua da Abolição,

321 (Vila Rau), quitada,
com 81 m2 mais garagem,
4 quartos, sala, cozinha,
copa, banheiro e área de

serviço, reformada.
R$ 90.000,00

Tr: 3372-1341, Debora
e 47-3375-1448, Ivan.

murada. R$ 82.000,00. Aceita imóvel
em Jaraguá. Tr: 9952-7337.

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.

CHICO DE PAULA - Vende-se, prox posto CENTRO - Vende-se, prox. Hospital
marcola, a1v, cf4qtos, 2 bwc e garagem. R$ Jaraguá. Tr: 3370-0783.
120,000.00. Tr: 9137�5577. Creci 11831.

GRAVATÁ - Vende-se, de alv, 120m2,
em Navegantes, Centro. R$ 80.000,00.
Tr: 3370-5849.

GUARAMIRIM - Vende-se, sobrado, ou
troco por outro em Jaraguá do Sul. Tr:
3373-6508.

ITAGUAÇU - Vende-se, em São
Francisco, de alv, 3 qtos e 2 bwc,

SOBRADO - Vende-se, 192m2 de área
útilr cond.fechado, salão de festas. R$
190.000,00 aceita carro. Com 50%
entrada e saldo cf correção na entrega
dachave. Tr: 9929-7436.

VENDE-SE - Cond.fechado, cf 110m2
de área útíl, salão de festas. R$
110.000,00. Aceita carro. Com 50%
entrada e saldo cf correção na entrega
da chave. Tr: 9929-7436.

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

t CHÁCARAS
CORUPÁ - Vende-se, 45.000m', cf 2

casas, 7lagoas. Tr: 9951-2743.

RIO CERRO II - Vende-se, 2 lagoas de

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

RIO CERRO 11- Vende-se, imóvel rural,
7.500m', cf casa de alv de 70m' +
carrinho de lanche. Valor a combinar. Tr:
337t-0637.

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

* Cempressor de ar

* RompedoLde pedras de concreto
* Trator de esteira

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

Marmor 'ria Vitória
Tudo em mármore e granito

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

Ugue: 3372-0706
9122·3581 (Lucas,
9606·2371 (Sidnei,

Não passe aperto, passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opçõ�s abaixo com d�sconto �m folha, para sua tranqüilidad�,
agora também na Gold�n!

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

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília
_

3370 6261. E-mail: financiamentos@ibest.com.br, -

ERVINO - Vende-se, em São Francisco,
1,600m2, aceita carro na troca. Tr:
8429-5903.

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

SANTO ANTONIO - Vende-se, 350m',
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,

ALUGA-SE - Disponibilizo vaga em apto
para moça (pra dividir). R$ 230,00
mensal (incluso: luz, água e

condomínio).Tr: 9158-7991.

Vende terreno com 361,71 m2

Rua 490 Lot. Malibu
Ilha da Figueira
R$ 45.000,00

VILA LALAU - Procura-se, moça para
dividir aluguel. Tr: 8841-1625.

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

• Ilha da Figueira· Jaraguâ do Sul· SC.

Contsstos:

Técnõc.
• Tel.: 33709513

Denllson Cel.: 8428 6133

IConfira nossas Promoções de Inverno

I m �lY$.!ml!lX Consul fl Springer • 't'IMNI!' te LG

l" '"�_�_� "�_��_.__� !_��::_� ___E!JjJT-S-U__ "_º-,!�"��J

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

CARIMBOS
TOMÁTICOS
A PARTIR

$ 12,90
CARTÕES DE VISITA

APART1RDE

�, $45,80
�OMI

-,

(047) 3273-6433
dwcarimbos@hotmail.com
dwcarimbos@brturbo.com.br
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UITARRAWIRELESS
GUITAR HERO PARA PS2

ENAS

R$99,90À VISTA
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NEGÓCIOS

Workshop· Leitura Dinâmica e Memorização
Objetivo: Aprender e apreender informações e conhecimento com o máximo rendimento e em pouco
tempo sobre memorização através de métodos e técnicas que podem ser utilizadas.

Período: 18 e 19 de Julho de 2008 (sexta e Sábado)

ANÁLISE DE CRÉDITOS E COBRANÇA
Objetivo: Aperfeiçoar os profissionais atuantes na área de administração na Análise e concessão de

Créditos, assim como nos métodos e abordagens de negociação em cobrança.
Período: 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31/Julho e 01/Agosto de 2008

ORATÓRIA I - Comunicação Verbal

Objetivo: Preparar o participante para se comunicar em público com eficiência utilizando as técnicas'
de comunicação e recursos audiovisuais.

Período: 2, 9, 16 e 23 de Agosto de 2008

DESENHO DE MANGÁ

Objetivo: Aperfeiçoar o profissional nos traços e expressões específicas dos personagens em manga
para estórías em quadrinhos, livros e materiais publicitários.

.

Período: 28 de Julhn a 29 de Outubro de 2008

ASSISTENTE TÉCNICO EM MONTAGEM f MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

Objetivo: Diagnosticar problemas de hardware e software e definir a melhor solução na realização da
manutenção de computadores, de suporte técnico e gerenciamento de redes ponto a ponto. Trabalha
como autônomo e lou em empresas de venda e lou manutenção de computadores.
Período: 16 de Agosto de 2008 a 07 de Março de 2009

3275-8400

MATRíCULAS ABERTAS:
.

FAÇA A�UA.t:;SG.•C)ÜIA!
J\�MENtE,AiSUA RE�DA!te

'

M:�-�

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARA(3UÁ 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

, rvfáis/:infprmaç.ões: 47· 3�i§-4125 .

Rua.João.Marcatto, 156 centro - Jaragljá do Sul- se

E-;.rnail: jaragua.çjel;rtpa�p@terra.com�br 0.

Site: wWw.massoterapia.estetica.ciemsahp.cor)'l.br

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

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

PRECISA-SE

DE INSTAlADOR

DESOM

AUTOMOTIVO.

Tr: 9948-0150.

Venha
desfrutar
das novas

gatas .

simpáticas,
atraentes
e muito
sensuais.

CONTRATA-SE

·MENINAS
wSar

EnContro lIos amigOs e casaiS

ShOW �e $treer tese.
Maiores de 18 anos para
trabalhar em casa de

massagem, ganhos acima
de R$ 3.000,00.

. Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, lO5
Chico de Paula
Tel. 3273·2347 I 8853-971

Tratar com Jorge ou Thais

(47) 9918-2372 I 8829·1614
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Itajaí - (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis, 3200

Brusque - (47) 3396-8661
Avenida Lauro Müller, 50

Rio do Sul - (47) 3522-0686
AI. Aristiliano Ramos, 1595

www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

ónu� já'jnduso - os unidades em estaque lla� (onmsionarias Strashourg. Peugeot 206 SW ES(i)pade 1.6l16V Hex OS pertas. lIlalmode.lo.:OB/08. pintura sólida. frete incluso - Preço publicQ promooonal sugerido para venda à vina: 1 partir de R$ 44.990,00 - Estoque nas (ollcesuonária Strasbourg de J 5 umdadu.Peugecr 307 Sedan 2.0 Feline Automático - Iomplere
ista (om bônus de R$ 8.610.00 induso w 03 unidade! em estoque nas concenionârias.rr.no de vigtncia da prolm)�o.: de 10/01i2008 â3 t101fl008. ou enquanfo durarem O� estoques. fotos �omentt para fim ilustrativos. Não cumulativa para outras promoçõu. (amulte âs (onceuíonárías Peugeot partiepantes para maii informações sobre preços!! rondisões especiais,
promocional a partir de RI 13.990,00 com 1\$5.l00.00 de bôpus jl induse - 05 unidad" em "toque nasÚl"msionlri., ltrasbourg. Peugeot 106 SW Escapada 1.6l16V Flex. 05 portas, m!modelo.:0810S, pi'tura sólida, ("t. lnduse - Preço público promocional ,ugerido para venda

â vista: a partir de R$ 44.990,00 - Eneque nas Ioncessienària S'rn,bourg de 15
UliiO para o Mi;deJulho de 2008 a partir de 1\$59.990,00 â vista com bônus de R$ 8.610,00 mcluso - OJ unidades em "toque na. concellionlrias.P"'geot 106JlB SensatIOn 1.4l flex, 03 por"". ano/modelo.: OB/08, pintura metálica Preto perla nera, 'tra,!! do hug'" On-line, frete incluso - Preço públke prenenenal IUgerido para yond, a vista a">vê! do Peugeot
r tabela de R$49.850,OO - Valor promocional a parnr de as 46.250,00 (om RS 3.690,00 de bênu� jii induso.· 05 unidades em eJtoqlle nas Conmsionánas Str.ubourg.l.Jnha. Peugeot 206 HS f.eline 1.6t Flu Automático ._ OS portas ... Ar Condicionado Digita!·- Direção Hidráulica ... Seuor de ileminaçãee semcr de chuva ... VidroH navas elêtricas ... Far6ii de neblina ._

o duraremos citoquet Fotos somente para fms ilustrativos. Não rumulativa para outras prnnlnçõe.5. Consulte kConce.\sionária5 Pe.ugeot participantes para rnai! infonnaçõe.s sohre preços e êondl�líe.s especiais,ligue para 0800 703 2424 ou acesse. www.peugeouom.br
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pia). Tr: 3273-0394. FILHOTES - Vende-se, Boxer. Tr: massa de salgadinho. Tr: 8429-
3371-2190. 5903. t DIVERSOS

NEGÓCIOS------------

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

BICICLETA - Vende-se, para menino
de 7 a 8 anos, semi nova. R$ 7-0,00.
Tr: 3370-1856.

FOGAO - Vende-se, 4 bocas. R$
130,00.3370-3003 (após 17:30h).

GELAOEIRA - Vende-se, 280L e

forno fischer. Tr: 3273-0394.
BITONEIRA - Vende-se, pequena ou

média. Tr: 9102-6100.

CAMERA GIGITAL - Vende-se,
Canon A510 3.2 megapixel. R$
390,00. Tr: 9917-3771.

ENGATE - Vende-se, de carretinha.
R$ 100,00 neg. Tr: 3370-3003(após
17:30h).

• VENDE-SE LOJA - Vende-se, de moda feminina,
centro, neg com terreno. Tr: 3371-
0298 ou 8406-5001.

ESCORAS - Vende-se, 50. R$ 60,00.
Tr: 3370-3003 (após 17:30h).

AR CONOICIONAOO - Vende-se,
7.500 BTUS, semi novo. R$ 650,00.
Tr: 3370-5622.

MAQUINA - Vende-se, de preencher
cheques, semi nova. R$ 800,00. Tr:
3370-6615.FILHOTE - Vende-se, Poodle Toy, 35

dias. Tr: 3276-2196.BALCÃO - Vende-se, 4 em 1, para
cozinha ( fogão, geladeira, armário e MAQUINA - Vende-se, para fazer

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�-
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

i
•
..

•
•

heteemudancas

PLAY STATION 2 - Vende-se, com 16
jogos. R$ 480,00. Tr: 9917 -3771. PRECISA-SE - Roupas para meninos

de 2 e 1 O anos. Tr: 8403-4076.
REFRIGERADOR - Vende-se, duplex
Brastemp 330L, frostfree semi-novo.
R$ 780,00. Tr: 9952-7337.

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

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

TELEVISAO - Vende-se, 16". R$
50,00. Tr: 3273-7946.

TELHAS - Vende-se, 2.000, francesa
+ 13 janelas de mad c/ vidro e 8
portas c/ caixilho. Tr: 3373-2917 ou

8426-6491.

PRECISA-SE - Roupas p/ crianças,
menina de 6 anos e menino de 7

meses. Tr: 3376-4028.

• COMPRA-Sf
PROCURA-SE - Moça para dividir

aluguel nos bairros Centro,Vila Lalau,
Centenário, já tenho mobília. Tr:

8816-5113.
CELULARES - Compra-se. Tr: 47
8408-3633.

CBIJlNÇJl DESESPEBJlDJI PBOCUBJI
O SEU CJlCHOBBODEESTIMJlçilO

Yasa Hapso com fita vermelha na cabeça, cor bege.
Desapareceu Sábado a tarde no bairro Vila Nova.

Gratilica-se 3370-8633
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.. PIlATES

:�'i\�'. SAÚDE BUCAL

2

SAÚDE BUCAL •

Clinica SorriDent
SC·EAf'Q.711

Dr. 'Ihiaqo 'MonseffBorela
C'R..P/SC-8.421

9vlestre em Impíantodontía
Especíaíista em Impíatuodontia
'Especialista em (Peribáontia
Cfíllica Çera{
qrâteses Tel.: (47) 3055-2796

Rua João Marcato, 103 - Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: cnnicasorrident@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

AlCIR R. RIBEIRO JÚNIOR
Psicólogo - CRP - 12/ 06937

Rua Reinoldo Rau, 60 Sl 602 - Centro
Ed. Market Place 9181-6238

A Possibilidade de Intervenção
Psicológica na Dor de Cabeça Tensional

Relatos sobre dores de cabeça ou
enxaqueca são encontrados na

literatura desde a origem -da escrita
humana. Entre as diferentes

possibilidades de diagnósticos para

relatos de dor de cabeça, a cefaléia
tensional (dar de cabeça tensional)
representa um dos transtornos com

maior freqüência.
Descreve � se a cefaléia de tensão

como uma dor bilateral, exercida com

pressão e geralmente não muito

intensa. Ocorre com uma freqüência,
em média de 15 dias ao mês, podendo
variar em dois diagnósticos clínicos, a
dor de cabeça tensional episódica e a

crônica. Ocasionalmente náuseas,
vômito assim como fotofobia e

fonofobia, estão associadas à dor de

cabeça. Relatos revelam que

geralmente a dor tem -inicio pela

manhã e aumenta gradativamente ao

longo do dia, podendo persistir durante

dias, semanas ou meses. Independente
do diagnóstico episódico ou crônico há

uma maior predisposição da cefaléia

tensional em mulheres, não

significando que a população masculina

esteja isenta deste transtorno. A faixa

etária mais atingida costuma variar dos

20 aos 50 anos coin tendência de

diminuição 'dos sintomas com a idade.

E importante ressaltar que se

deve procurar assistência médica/

psicológica no período inicial do
transtorno, evitar a auto-medicação,
sendo comum nesta, a utilização de

medicamentos indicados para outros

tipos de dor de cabeça, existindo ainda,
a possibilidade do uso abusivo de

medicamentos contribuindo para o

agravamento do problema e possível
dependência farmacológica.
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MASSOTERAPEUTA

!,f
-

FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

SAÚDE

Rua João Picolli, 216
lesquina Reinoldo Raul
Tr: 9962·7692/ 3370-1867

_ _ CENTRO DE ESTÉTICA

Cpntro dp Estptica

DraA"o;.,��4145
Fisioterapeuta
Creflto 5/29945

No ápice da sua beleza! '

Estética Facial, Corporal, Reiki
Rua João Picolli, 449 - Centro

PSICOLOGIA
.

AlCIR R. RIBEIRO JÚNIOR
Psicólogo - eRP - 12/ 069,37

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

,
INSTITUTO DE BElEZA '

�'k�
Presidente Epilácio Pessoa. ni 532

1 �
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Estofado Bradley
'l3 bel] arte

, .

BELISSIMA
M-Ó V E IS· O B JET
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Copenhague é a capital e

maior cidade da Dinamarca
sendo considerada . o princi
pal destino turístico de toda a

Escandinávia. A melhor épo
ca para visitar a Dinamarca é,
obviamente, o verão, que por
lá vai até o final de agosto,
quando as temperaturas ficam
por volta de 20°C, em média; o
mês mais frio, fevereiro, regis
tra médias de 1,2 "C, O clima
de Copenhague aproxima-se
mais das características de ci
dades européias como Londres
e Amsterdã do que de outras

capitais escandinavas. A mo

eda na Dinamarca é a Coroa

Dinamarquesa, o Dinamarquês
é a língua oficial, mas pratica
mente todos dominam o Inglês
como segunda língua. Vôos re

gulares ligam Copenhague aos

principais aeroportos do Brasil.
A cidade de Copenhague

oferece uma variedade de mu

seus, prédios históricos além de

ter como grande marco a está
tua da Pequena Sereia do escri
tor Hans Christian Andersen.
No conto do escritor dinamar
quês uma pequena sereia, apai
xonada por um homem mortal,
recorre a uma bruxa para que
possa assumir uma forma hu
mana e assim se aproximar de
seu amado. No processo acaba
abrindo mão de sua imortalida
de e perdendo a capacidade de
falar. Para que o encantamento
se tornasse permanente, a pe
quena sereia haveria de con

quistar o amor de seu escolhi
do. Caso contrário haveria de
se transformar em espuma do
mar, algo mais terrível que a

própria morte, uma vez que se

reias não tem alma, não poden
do assim morrer. A sereiazinha
acaba falhando em seu propó
sito. Comovida com sua situa

ção, suas irmãs fazem um trato
com a bruxa do mar. Em troca
de suas belas cabeleiras, a bru-

xa lhes dá uma faca, com a qual
a pequena sereia deveria matar
seu amado. Desta forma, estaria
livre de seu triste fim. Contudo,
ela, em nome do amor, abdica
da própria existência e ao fim

desaparece nas águas em forma
de espuma do mar.

Outro local bastante interes
sante de se conhecer é o Palácio
de Amalienborg, a residência
de inverno da família real dina

marquesa. E claro, de maneira

alguma deixe de fotografar o Pa
lácio de Christiansborg, a sede
dos poderes Executivo, Legisla
tivo e Judiciário da Dinamarca,
que está localizado na ilha de
Slotsholmen, no centro de Co

penhague.
Passar uma temporada nes

ta simpática e bem organizada
cidade, que tem sido uma das
favoritas entre os artistas, logo
mostrará ao turista porque os

dinamarqueses são tão orgulho
sos de sua capital.
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O charmoso bairro de
Christianshavn é um excelente

passeio, conhecido por seus
lindos canais. O grande mar

co de Copenhague e o ponto
turístico mais visitado da cidade
é o estátua do Pequena Sereia

(abaixo) do escritor Hans
Christian Andersen

...... ..-

-'aragua.urisllflle
UMA EMPRESADO GRUPO�

JAMGuA TUt<18MO O Mfil.HOft
I.UOA� "AHA vOce IRI

Tel: (47) 2106-3977 Fax: (47) 2106 6900

MOM
GRAN TOUR NÓRDICO
E MOSCOU - 17 DIAS

A partir de EUR 2.995,00

3 CAPITAIS ESCANDINAVAS
BOlAS

A partir de EUR 1.170,00

(47) 2106 - 0101
"Pacotes não incluem passagens aéreas

"Favor consultar datas de saídas
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GASTRONOMIA

Serenata
Italiana

A Primeira Serenata Italiana está
agendada para amanhã, dia 18 de ju
lho, às 19h30, no Salão Social Nobre
em Jaraguá do Sul. Será um encontro
com a arte da gastronomia Italiana.

Exposição
no museu

A exposição da artista Eli Heil es
tará aberta para visitação até o dia 31
de agosto no Museu de Arte de Joinvil
Ie. O museu está aberto de terça-feira
a sexta-feira, das 9. às 17h, nos sába
dos, domingos e feriados das 11 h às
17h. Os interessados devem ligar para
o telefone: (47) 3433-4677.

FALECIMENTOS

Faleceu no dia 15/7, a Sra. Una Ko
nell Schmidt, com idade de 62 anos,
o sepuhamento foi realizado dia
16/7, com saída do féretro da resi
dência em Schroeder. seguindo para
o cemitério da mesma localidade.

LOTERIA

CONCURSO N° 1926

02 - 20 - 23 - 43 - 51

CONCURSO N° 674

Primeiro sertele
05 - 01 - 21 - 34 - 39 :... 45

S�gu�do sorteie
02 - 03 - 03 - 35 - 36 • 49

VITRINE----------

JlRAGUÁ TURISMtJ,
A palestra cem o jornalista Sérgio Reis que aconteceu ontem,

dkl J6 de!julho,loi patnicinado'fpefas empr�sas JaragUá Turismo
.

e Al'atur Turismo., Sérgio. Reis falou das impressões tlue;te�<t nos
30 dias de peregrinação até Santiago de Gomposteltr; na Espanha;1t:
Um roteiro para refletir e se conhecer.

0

EDITAL
TOMADA de preços 007/2008 FUNDO ROTATIVO

HABITACIONAL - FROHAB
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para a implantação da infra
estrutura no Loteamento Harmonia, bairro Três Rios do Norte, na cidade de

Jaraguá do Sul, SC. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93, e suas alterações
posteriores. ENTREGA dos ENVELOPES: deverão ser entregues e protocola
dos até às 11 horas, do dia 01 de agosto de 2008, no Serviço de Protocolo, sita
na RuaWalter Marquardt, nO 1.111. ABERTURA dos ENVELOPES: A abertura
dos envelopes nO 01 (documentação para habilitação) e n° 02 (proposta comer

cíal), dar-se-ão às 14 horas, do dia 01 de agosto de 2008, na sala de reuniões
da Secretaria de Obras Públicas e Habitação, na Rua Ângelo Rubini, 600, Barra
do Rio Cerro, nesta cidade. VALOR ESTIMADO: R$ 605.000,00 (seiscentos e
cinco mil reais) INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no en

dereço acima ou através do e-mail: habitação@jaraguadosul.com.br. Jaraguá
do Sul (SC), 15 de julho de 2008.

OLDEMAR BONATTI
Coordenador do FROHAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JARAGUÁ DO SUL DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SETOR DE EXERCíCIO PROFISSIONAL

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSAÇÃO DE
MEDICAMENTOS DE USO SISTÊMICO A BASE DE SUB
SATÂNCIA DA LISTA "C2" (RETINÓIDES) DA PORTARIA
SVSIMS 344/98.

Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores de Jaraguá do
Sul e Região
CNPJ: 02.542.221/0001-17
Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich, 160 - Centro - Jara-

guá do Sul - se
.

Medicamentos: Isotretinoína 10mg com 30 cápsulas.
Isotretinoína 20mg com 30 cápsulas.

Quantidade: 10 caixas de 10 mg ao mês
.20 caixas de 20 mg ao mês.

. Jaraguá do Sul, 10 de Julho de 2008.

Alcides José Cani - Fiscal Sanitarista

NOTA DEAGRADECIMENTO
E CONVITE PARA O CULTO

Familiares de Helmuth Krause, enlutados pelo
falecimento da esposa

CLARA ANNA LANGE KRAUSE,
agradecem amigos vizinhos, parentes, grupo de idosos
unidos no Senhor de João Pessoa, clube dos idosos

Alegre Vida de Schroeder, as pessoas que enviaram

flores, coroas, em especial os Pastores Cláudio Her

berts e Werner Brunken, pelas palavras de conforto e

despedida.
Convidam para o cultode ação de graça, a re

alizar-se no dia 20/7/2008, as 9 horas com ceia do

Senhor, na Igreja Evangélica João Pessoa.

Helmuth Krause

Evelyn Christine Paul Bauer
Leiloeira Público Oficial

�

Comunica que, a partir do mês de
Julho/2008, oferece a comunidade
de Jaraguá do Sul estrutura gerencial,
com escritório, auditório e depósito
para realização de leilões públicos
Judiciais e Extrajudiclals.

.

Endereço: Rua Santilia Pures Rengel, n° 59,

_Bairro'lIha da Figueira - Jaraguá do sul/se
,

-

Inf_3376-2307-j�
:JIi>.ii'i: ';''J .Site www.cartaleiloes.com.br '

NOVO ESPAÇO
INFANTILMARISTA

o Colégio Marista São Luís sempre se

preocupou em oferecer um serviço
educacional de alta qualidade praas crianças.
Por isso, inaugurou um espaço próprio
dedicado a elas, com vários ambientes, ampla
,/

estrutura física e uma moderna proposta
pedagógica. Não deixe de visitar.

A consiruçêo de um futuro melhor

para os seus filhos começa aqui.

Inscrições,abertas
para o 2° semestre

Agende seu atendimento:

47.- 33710313 - saoluis@marista_org_br

COLÉGIO

,?l]['t �RIST�
V£J/ó� SA-O LUIS
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Proprietária de um salão de beleza, Claudete disse que a partir dos quatro anos as meninas começam a ser vaidosas

VOCÊ ACHA QUE A VAIDADE PRECOCE
PODE SER PREJUDICIAL?

LUCILENE SCHUTZ,
23 anos, operadora
de produção
"Não, eu acho que faz

parte da vida do ser

humano nessa fase".

WAGNER SALES,
2? anos, estudante

"Sim, porque pode estar ante
cipando etapas. E a gente vê
na televisão a mãe incentivan
do a filha passar batom".

MAYRA TRIERVEILER,
17 anos, vendedora

"Eu acho que a criança pode
perder a infância e acabar
deixando de brincar para
antecipar a fase adulta".

RAFAEL LAZARO BALESTRO,
18 anos, auxiliar de eventos--

"Não. Ter vaidade é sempre .

bom. As crianças vão para a

escola bem arrumadas e isso
não tem nada de anormal".

SABRINA LIANA SOUZA ROSA,
17 anos, estudante

"Acho que sim. Elas se espe
lham muito nos adultos e nos

jovens e deixam de viver a
fase delas".

SCARLATT SABEL
15 anos, estudante

"Em parte sim, porque a televisão
. mostm um padrão de beleza que
as meninas querem seguire isso

pode até prejudicar a saúde".

NO ESPELHO
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Vaidade pode
prejudicar a
fase infantil

.

Indústria da beleza lucra com
a venda de cremes e loções

Crianças e adolescentes estão
se tornando pessoas vaidosas
cada vez mais cedo. Os pais e

profissionais da área da educa
ção infantil se preocupam com

as conseqüências da vaidade

precoce e exacerbada.
A inquietação da pedagoga

habilitada em educação infantil,
Alba Meri Pereira Machado, 41
anos, de Jaraguá do Sul, como
mãe e profissional, consiste nas

conseqüências que a vaidade
precoce e exagerada pode causar

na sociedade. Segundo ela, amí
dia impõe um padrão de beleza,
como por exemplo, os modelos
das roupas infantis que não se

diferem do que o adulto veste.

"Essa vaidade tem como con

seqüência a precocidade sexual,
que gera questões sérias na so

ciedade, como a violência infan
til, gravidez na adolescência e a

prostituição de menores", ressal
ta. A pedagoga fez referência ao

pensador europeu do séculoXVII
Jean Jacques Rousseau: "a crian
ça vestida e vista como adulto
em miniatura" é uma denuncia
antiga. Alba é mãe de Eloise, 4
anos, e conta que- quando passa
batom, a filha também quer. "Eu

respeito a vontade dela mas com
limite e sem exageros".

Segundo a proprietária de
um salão beleza de Jaraguá do
Sul Claudete Sardagna, 41 anos,

a partir dos quatro anos de idade
as meninas começam acompa
nhar a mãe e querem tudo o que
ela quer. "O que se pode fazer são
mechas e hidratação no cabelo,
pintar as unhas e maquiagem
só nas daminhas de casamento -

blusch e gloss labial para realçar
o que as crianças já têm de boni
to", afirma.

Sobre os cuidados, Claudete
alerta os pais Q" alísamento no

cabelo, que é bastante procurado
pelas meninas. "O formal só pode
ser utilizado em adultos, mas com
uma quantidade liberada peloMi
nistério da Saúde". A estudante
Eloísa Schmeiski, 9 anos, é um

exemplo da vaidade. "Eu sem

pre vou ao salão de beleza com

minha mãe e peço para pintar as
unhas e cortas os cabelos".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
I.L!.I QUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2008 SOCIAL-------------,

BABADO
QUENTE

Olha só, corre li zunzunzum de que
aquele profissional liberal assumido
na turma do arco-íris e que tem um

cargo de destaque na cidade, linda
com crises de ciúme do amado. Dizem
que ele "namoro" o secretário, que é
bi. Outro dia pediu uma provo o um

amigo dos andanças do querido amor.

É que o secretário circula por aí com
outros. E o moreno não suporto ser

passado poro trás pelo subordinado.
Só pedindo mesmõ minha Veuve Clic
quot em dose duplo.

AMOR
Temos uma amigo que onda
feliz, ornando, sendo ornado e

valorizado. É verdade, o amor
é lindo. Você merece querido!

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o competente arqui
teta Ruth Borgamann, que sempre lê
esta coluna poro ficar por dentro dos
melhores novidades do sociedade. Va
leu mesmo!

" Quanto mais
longo o explicação,
maior o mentira,,

PE. ANTÔNIO VIEIRA

PROMOÇÃO
FEIJOADA DO MOA
Meus queridos leitores (os). Ganhe uma

camiseta convite para o feijoada do Moa
que acontecerá dia 23 de agosto. Paro
participar é fácil, bosta responder: por
que você merece ganhar um convite paro
curtir o Feijoada do Moa e ainda ser des
taque no coluna social do O Correio do
Povo? Vencerá o resposta mais criativa e

o resultado será divulgado no edição do
dia 19 de agosto. Participe! Envie suo

resposta poro moagoncalves@netuno.
com.br e cruze os dedos.

Oisquewentrega
3215·4689

&Speed Press
12��
3371-2552 :�l

Cláudio Soares (direita), com os irmãos orgulhosos, Lu Soares, Samuel e Heluisa,
durante sua colação de grau no curso d� Direito pela Furb

�

·INAUGURACÃO
As empresários eláudia Utech e To-
lentino estão ultimando os preparati- Lelia, Dibe, Maissa,
vos para o inauguração do loja Voilá Ricardo e Jozué,
Concept, em frente ao Shopping Brei- durante festerê dos
thaupt. O espaço, por sinal, está um bons, na Bierbude, na
luxo, todo no blindex, climatizado e última sexta-feira
muito bem decorado. Conforto, mes-

mo, poro os clientes.

HOUSE SUSHI
No sábado (19), numa parceria com

o Calcei, o Kantan promove mais um

babado esperto no urbe sorriso, o The
True Spirit Of Nu House. O festerê con

tará com o presença do OJ Gavinha,
que apresenta suo nova performance .

em dueto com o renomada violinista
. paranaense Iris Knopfholz. Elo é show
de bolo, seguindo uma linha do House
Music mais globalizada e também par
ticipação ímpar dos meus amigos os

Djs Coco Bart e Edu Schwartz, mondam
pra valer o picape.

TENTÁCULOS
Pois é gente, não é só Brasília que está
em chamas! As operações que vêm
sendo realizadas pelo Polícia Federal,
e os conseqüentes prisões Brasi.1 afo
ro, vêm deixando muita "gente fino" à
beira de um ataque de nervos. A razão
de tonto temor é que já começou o pi
pocar notícias de mais nomes graúdos
do "plb" empresarial, político e social
que estariam envolvidos em novos em

preitados fraudulentos. Tipo salve-se
quem puder!

Curtir o Confraria do
Churrasco. Uma delícia de lugar.

• o Fiscal do Fazendo NoFbert'O
Kuhnen, o Betg fisco!; ,está s�'�(
integrando no diretorio do JtJvçn
tus. Boa escolho.

F

,

• N1> Brosil ..o fundo do poço ,é
,apeno� uma etapa.

• Com essa, fui!
"
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A ditadura domeio-ambiente
Recentemente uma grande empresa de laraguá desistiu de investir

em uma fábrica por causa de meia dúzia de pés de goiabeira
Loíc Vacquant em seu magistral livro, As Prisões da

Miséria, diz: '1\ penalidade neoliberal apresenta o seguinte
paradoxo: pretende remediar com um mais Estado policial
e penitenciário o menos Estado econômico e social que é
a própria causa da escalada' generalizada da insegurança
objetiva e subjetiva em todos os países, tanto do Primeiro
como do Segundo Mundo". Já: Samantha Buglione, diz
que "o respeito à laicidade e ao interesse público são exem

plos de orgulho para qualquer democracia. Outro caminho
para a corrosão da democracia é quando o espaço público
se converte em local de garantia de interesses particulares.
Estado democrático e segurança jurídica só são possíveis
quando as competências são exercidas corretamente e

quando as instituições do Estado são fortalecidas". Em ter

mos ambientais, o que vemos emmuitas operações corretas
ou truculentas (do Estado policial), são discussões sobre as

ambiguidades e falhas das regras ou leis do meio-ambiente
(menos Estado econômico e social), que tanto dá espaços
aos interesses particulares daqueles que deveriam ser os

guardiões do interesse públiço. Na área pública há inex

perientes amando a inexperiência e em seu apoderamento
não ousam estender amão aos investidores, colocando tudo
sob suspeição. Nossa região não foge a regra, pois recente-

mente umagrande empresa de Jaraguá do Sul desistiu de
investir em uma fábrica de produtos de alto valor agregado,
como se diz, por causa de meia dúzia de pés de goiabeira,
e lá foi ela para São Paulo. Todas as discussões dos investi
mentos daGM e da Celesc em Joinville quase derrapam nas

questões ambientais. Comprar terreno em São Francisco do
Sul para investimento é algo impensável, pois tudo pode
se tomar área de preservação permanente. É possível sim,
investir de forma ambientalmente sustentável, desde que
haja vontade de exercer com inteligência, com sensatez e

com à devida prudência, eliminando a "incoerência capaz
de corromper a própria democracia, caminhos certeiros

para a corrosão de um sistema que promova a liberdade e

autonomia" (Buglione). Temos três razões para um estado
de alerta no tratamento social e o meio-ambiente: primeiro,
por um conjunto de razões ligadas à exploração havidas em
outros países, há pressões sobre as reservas existentes no
Brasil - pressão internacional; em segundo, a insegurança
das Leis Ambientais no Brasil tem a particularidade de não
serem atenuadas; mas nitidamente agravada pela interven
ção das forças da ordem (fiscalizações e embargos); terceiro,
um fator agravante do problema: o recorte da hierarquia dos
poderes públicos constituídos - o governo não se entende

com o próprio governo. Nada justifica a busca de soluções
privadas para o problema da demora (excessiva e inexplicá
vel) dos pedidos de licenças ambientais prévias, de instala
ção e operacional. Em tais condições, desenvolver o Estado
penal para responder as desordens ocasionadas por falta
de regulamentação e responsabilidade do poder público
(ineficaz e ineficiente), equivale a estabelecer uma ver

dadeira ditadura sobre os investimentos junto ao meio

ambiente, pois cada vez mais se reafirma a legitimidade
de uma gestão autoritária destes órgãos gestores. Nessas
condições, aumenta o desinteresse de investir, pois há
riscos mesmo para os de çonduta irrepreensível que
seguem toda a burocracia instalada (Weberiana ao inver

so), pois poderão ser embargados a qualquer momento.
Desinteresses constantes subtraem o desenvolvimento
de nossa mentalidade, mantendo a raiz de uma cultu
ra profundamente marcada pelo selo do autoritarismo.
Como devem ser tratados os verdadeiros "amigos do de
senvolvimento" pelos poderes públicos'( 1'")Museu de His
tória Natural de Nova York, na ala das culturas americanas,
há um mapa do Brasil em que a Amazônia faz limite com

São Paulo. Quero ver Lula convencer o mundo de que vai

plantar sem desmatar.

INDICADORES CÂMBIO'
VARIAÇÃO
0,57%
0,00%

VARIAÇÃO
1,71%

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

COMPRA
1,595
1,582

VENDA
1,597
1,582MORADIA

,

Indice que ajusta aluguéis sobe 2%
Três dos cinco subgrupos do IPA na categoria bens intennediários tiveram alta
'SÃO PAULO

A inflação medida pelo Índi
ce Geral de Preços-lO (IGP-l0)
registrou alta de 2% em julho, na
comparação com junho. O dado
consta de pesquisa divulgada
ontem, pela Fundação Getulio
Vargas (FGV) e é utilizado para
reajustes de aluguel. Entre os três
indicadores que compõem o IGP
,10, o Índice de Preçospor Ataca
do (!PA) teve alta de 2,54% em

julho, contra 2 21% no mês ante
rior, Apesar da alta, os preços de
alimentos in natura caíram.

Três dos cinco subgrupos do
IPA na categoria -bens ínterme
diários tiveram alta, com desta-

, que pai-a os preços cl:e',iriaferiais
,

e componentes para manufatu-

ra, que passaram de 1,20$ para
2,20%; e combustíveis e lubrifi
cantes (de 2,02% para 2,5%).

O Índice de Preços aos Con
sumidor (IPC) ficou em 0,65%
em julho, um crescimento abai
xo do mês anterior. A variação
dos preços de alimentos foi

destaque, com alta de 1,56%
em julho, contra 2,4 em junho.
Também registrou crescimento
menor em julho o Índice Na
cional de Custos da Construção
(INCC): 1,5%, contra 2,66% no

mês anterior. A principal con
tribuição veio do grupo mate-

. riais, que recuou de 1,83% para
1,61,%:

Variação dos preços de alimentos foi destaque, com alta de 1,56% em julho, contra 2,4 em junhoAGÊNCIA BRASIL
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Programa Trabalho
da Mulher

Uma parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
permitirá a implementação do programa Trabalho e Empreendedo
rismo da Mulher no Distrito Federal e em Sànta Catarina. As mulheres
atendidas pelo programa participarão de atividades como seminários,
palestras e cursos de capacitação.O termo de cooperação foi os
sinado ontem, pela ministra Nilcéa Freire, da Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres.A criação de ambientes favoráveis
a novos negócios e o desenvolvimento da capacidade empreen
dedora das mulheres estão entre as metas do programa que visa
possibilitar a 'autonomia econômica e financeira das_mulheres e

a igualdade de gênero e de raça no mercado de trabalho.

SANTACATARINA---------

() projeto seguirá agora poro tramitaçõo no Congresso Nacional, previsõo é de que vestibular ocorro em 2009

ENSINO

Universidade une os

três estados do Sul
Estão previstosR$lOmi pam sede emCh.apecó

O projeto de lei que cria a

Universidade Federal da Me

sorregião Grande Fronteira do
Mercosul foi assinado pelo
presidente Lula ontem, às 15

horas, em Brasília. O projeto
técnico que cria a instituição
federal de ensino superior,
que vai abranger os três es

tados do Sul, foi construído
pelo Ministério da Educação a

partir de um grupo de traba
lho formado por membros do
movimento Pró-Universidade
e do próprio MEC. O projeto
seguirá para tramitação no

Congresso Nacional.
O deputado Dirceu Dresch

(PT) afirma que a expectativa
é de que a proposta seja apro
vada ainda este ano pelos de

putados federais e senadores,
para que o primeiro vestibular
aconteça em 2009. Dresch diz

que a concretização daUniver
sidade do Mercosul é resulta-

do da luta dos movimentos so

ciais e lideranças políticas dos
três estados do Sul, que desde.
2003 pleiteavam a implanta
ção, que agora, no segundo
mandato do governo Lula,
está se tornando realidade.'A

proposta do governo é de que
universidade inicie ofertando
14 cursos, com a possibilidade
de expansão para 30 cursos.

No ano passado, durante
a aprovação do orçamento da
União para 2008 foram incluí
dos R$ 10 milhões para a cons

trução da sede da universidade
em Chapecó. A instituição vai
atender 396 municípios situa
dos na região da grande fron
teira do Mercosul, que engloba
o Oeste de Santa Catarina, Su
doeste do Paraná e Norte do Rio
Grande do Sul, e atenderá mais
de 10 mil alunos quando em

pleno funcionamento. Inicial
mente, a Universidade Federal

da Mesorregião Grande Frontei
ra do Mercosul será composta
por uma sede central, que será
fixada em Chapecó, dois cam

pus no Paraná, em Laranjeiras
do Sul e Realeza, e outros dois

campi no Rio Grande do Sul,
um em Erechim e outro em Cer
ro Largo.

DESENVOLVIMENTO

DAEDUCAÇÃO
Ainda durante o ato, o

presidente Lula sancionou
lei que institui o piso salarial
nacional de professores, no

valor de R$ 950,00, de auto
ria da senadora Ideli Salvatti

(PT), e a lei que cria 50 mil

cargos de professores e de téc
nicos adminístrativos para as

150 escolas técnicas que estão
sendo construídas pelo gover
no federal.

EDSON JUNKES

..
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João Roberto morreu com três tiros

Em 60 dles, 7
mortos por PM
RIO DE JANEIRO

Nos últimos dois meses,

pelo menos sete inocentes
morreram assassinados por
policiais militares no Estado
do Rio de Janeiro. Dez dias
antes do assassinato por en

gano do administrador de

empresas Luiz Carlos Soares

.

da Costa, de 36 anos, dois po
liciais militares fuzilaram o

carro da advogada Alessandra
Soares, atingindo seu filho
João Roberto, de 3 anos.

O menino morreu no dia

seguinte. Na ocasião, os po
liciais confundiram o carro

da advogada com o de crimi
nosos que perseguiam.

. Além de Luiz Carlos e

João Roberto, também foram
vítimas de PMs o menino Ra
mon Fernandes, de 6 anos,
morto na favela do Muquiço
durante perseguição a um

traficante e o cantor gospel
William de Souza Marins,
de 19 anos, confundido com

um criminoso por policiais.
Aumentam a lista Daniel

Duque, de 18 anos, morto em
frente à boate Baronetti, em
Ipanema por um PM que fa
zia segurança para a família
de uma promotora, e o me

nino Brian da Silva Alves,
de 8 anos, baleado na cabeça
dentro de uma Ian house du
rante uma operação policial
na favela Cidade de Deus.

DESMATAMENTO

O CORREIO DO POVO WQUlNTA·FEIRA, 17 DE JULHO DE 2008

Carlos Mine evita comemorar
Segundo Inpe, em maio área devastada na Amazônia foi menor
BRASíLIA

Na mesma semana em que
o Inpe (Institute Nacional de

Pesquisas Espaciais) divulgou
uma ligeira queda nos eleva
dos índices de desmatamento
na Amazônia, o ministro do
Meio Ambiente, Carlos Mine,
anunciou novas medidas para
coibir a derrubada de árvo
res na região. Segundo ele, o

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva' assinará, nos próxi
mos dias, decretos instituindo
o Fundo Amazônia, que terá
US$ 900 milhões, sendo que
os primeiros R$ 100' milhões
virão do governo da Noruega,
e o Fundo de Clima, COin R$
600 milhões. Além disso, está
prevista a regulamentação da
lei de crimes ambientais, dan
do poder de polícia ao Ibama, a
criação da carreira de guardas
para parques e a assinatura de
um protocolo com bancos fe
derais e privados, para que só

emprestem dinheiro a empre
endimentos sustentáveis.

"Você não acaba com o des
matamento só com o Ibama e a

polícia. Tem que ter economia
alternativa, sustentável, com

apoio e crédito", disse Mine,
O ministro disse que a re

dução do desmatamento na

Amazônia em maio, verifi
cado pelo sistema -de Deter

(Detecção' do Desmatamento
em Tempo Real), é "modera
damente otimista", mas não
há motivo para comemoração ..

Ministro do Meio Ambiente, Carlos Mine, diz que continuo preocupado com devastação e anuncio medidos

Os dados do Inpe mostram

que uma área de 1.096 quilô
melros quadrados da Floresta
Amazônica foi desmatada em

maio, uma redução de 26 qui
lômetros quadrados em rela
ção a abril.

"Este dado é de queda, mas

não nos deixa esfuziante. A

queda é em relação (a um nú

mero) nãomuito aceitável", dis
se Mine, e acrescentou, "Conti
nuo preocupadíssimo. Estamos
cientes que há muito a fazer".

Através de um novo siste
ma, o Deter mostrou, pela pri
meira vez, que da área desma
tada 59,5% dizem respeito a

um corte raso e 11,7% não re

presentam desmatamento, ou
seja, era um erro. O restante
diz respeito a áreas de degra
dação alta (23,2%), moderada
(0,6%) e leve (4,9%).

Brasil pode ajudar a negociar com Farc
Lula viaja neste final de semana para a Colômbia, e deve receber a proposta

lula espero convite de Uribe

BRASíLIA
O porta-voz da presidên

cia da República, Marcelo
Baumbach, disse ontem que
o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva vai à Colômbia neste
final de semana e se o Brasil
for convidado a participar de

� um grupo de negociação para
� libertação de reféns das Fare
.� (Forças Armadas Revolucio

,8 nárías da Colômbia) integra
� rá esses esforços. Segundo
� ele, Lula não tomará a inicia-
tiva da proposta e aguardará

a posição do presidente Ál
varo Uribe.

Baumbach deixou. claro

que o Brasil não está dispos
to a ajudar na libertação com

ações militares, mas sim por
meio de uma força humanitá
ria. "Se o assunto for evocado,
e é provável que seja, Lula o

discutirá e manterá manifes-
. tação feita anteriormente, de
satisfação pela libertação de
Ingrid Betancourt. Se houver
alguma iniciativa, o Brasil
está disposto a integrar gru-

po de países para ajudar na
negociação de libertação de
reféns das Fare", salientou o

porta-voz.
A visita na Colômbia co

meça no sábado, 19, com a
. partícípação de Lula e Uribe
num seminário empresarial

, entre os dois países. No, dia
20, Lula participa das come
morações do Dia Nacional da'.
Colômbia. Lá, o presidents.'
terá reuniões com 'Uribe e'
o presidente do Peru,. Alan.'
Garcia.
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ELEiÇÕES NOS EUA

INTERNACIONAL---------

Pesquisas dão vantagem�, a Obama
Sondagens mostram que o democrata tem entre 6% e 8% sobre McCain
WASHINGTON

O senador democrata Ba
rack Obama lidera a corrida

presidencial norte-americana

segundo três pesquisas divul
gadas ontem. Os três principais
institutos de pesquisa dos Es
tados Unidos apontam entre 6
e 8 pontos percentuais de van

tagem sabre John McCain. As

sondagens mostram ainda que
negros e brancos têm visões
muito diferentes de Obama,
que pode ser o. primeiro presi
dente negro do país.

A enquete do diário The Wa

shington Post e da ABC News
indica que 50% dos eleitores
preferem Obama; McCain tem

42% das intenções de voto. A

sondagem do The New York
Times e -da CBS News dá ao

democrata uma vantagem de
45%, contra 39% do republi
cano. Segundo a pesquisa di
vulgada pela Reuters/Zogby, o

democrata tem 47% dos votos
contra 40% do republicano.

McCain, no entanto, des

ponta como claro favorito entre

os brancos, com um respaldo de
50%, contra 42% para Obama,

segundo a pesquisa do Post. De
acordo com o jornal, 94% dos

negros nos Estados Unidos vo

tarão em Obama nas eleições
presidenciais de novembro.

A enquete do NYT indica
que 46% do eleitorado branco

prefere McCain, e somente 37%
votaria em Obama; na pesquisa,
83% dos eleitores negros e 31%
dos brancos afirmaram que são
favoráveis a Obama. Somente
2% do eleitorado negro preten.

dem votar em McCain.

Preocupações econormcas

ainda são as principais do elei
torado norte-americano, levan
tadas por 47% dos consultados

pela Reuters/Zogby. A Guerra
do Iraque, ainda de acordo com
a sondagem, foi a segunda co

locada nas justificativas de voto
(12%). A pesquisa do Washing
ton Post afirma que a questão
energética, que não havia sido
citada pelo eleitorado desde o

início das enquetes, em janeiro,
está na segunda posição, segui
da pelo conflito no Iraque, que
foi terceiro colocado.

AGÊNCIA ESTADO

Condoleezza Rice diz que 4°
Frota respeitará soberania
BRASíLIA

As explicações oficiais so

.bre a reativação da Quarta
Frota da Marinha dos Estados
Unidos ao governo brasileiro
chegaram essa semana com

um telefonema da secretária
de Estado, Condoleezza Rice,
ao ministro das Relações Exte
riores, Celso Amorim. Segun
do relatou o Itamaraty, Condo
leezza garantiu que a medida
tem por objetivo a cooperação,
sempre com base no respeito
ao direito internacional.

Na conversa, Rice informou
que mais detalhes serão dados
ao embaixador do Brasil em

Washington, Antônio Patriota.
No começo desse mês, o pre

sidente Lula pediu ao Itamaraty
que cobrasse explicações dos
Estados Unidos sobre a recria

ção da Quarta Frota. Apesar de
°l¥lbaixador dos EUA no Bra

d Sobel, ter declarado

que a missão da Quarta Frota é
de paz e não tem relação com

as descobertas de petróleo na

costa brasileira, Lula quer um
esclarecimento sobre a decisão.

"Descobrimos petróleo em

toda a costa marítima brasilei
ra. Queremos que os EUA ex

pliquem isto (a Quarta Frota),
porque vivemos numa região
totalmente pacífica. Nossa
única guerra é a guerra contra
a pobreza e a fome", disse o

presidente na última Cúpula
do Mercosul.

Ainda nesse evento, o pre
sidente da Venezuela, Hugo
Chávez, chegou a dizer que as

autoridades norte-americanas
nunca admitirão que a opera
ção "é pelos recursos naturais".

Braço da Marinha dos EUA
na América Latina, a Quarta
Frota atuou ativamente na re

g!ao .le j 943 a 1950, dru;:émtê .

.s g .;1 'mdial

Barack Obama aparece com vantagem sobre o republicano John McCain em três pesquisas divulgadas ontem

Turismo deixará
400 mi na China
PEQUIM

Os turistas estrangeiros
deixarão pelo menos US$ 400

.

milhões na China por causa

dos Jogos Olímpicos, segundo
as previsões das autoridades
turísticas de Pequim.

"Esperamos receber entre
400 mil e 450 mil turistas es

trangeiros durante os Jogos
Olímpicos. Usando como refe
rência os números do ano pas
sado, cada um gastará emmédia -

. US$ 1 mil", disse Xiong Yumei,
subdiretor da Administração de
Turismo de Pequim.

Além disso, há o turismo

nacional, cuja média de des
pesa é bem inferior, de US$
205, disse Xiong.O subdiretor
acrescentou que, com a apro
ximação dos Jogos Olímpicos,
a tendência é que os preços
diminuam, especialmente nos

hotéi. que azora têm tarifas
ais. caras

CHINAENDUR
MEDIDAS�DE SE6URANQA"

. Com auxilio de robô, .orno integrante do esqJJodriio ontlbombos
potrulbou o oeroporto iritemocionoJ de -Pequim OIlte.!lI. OfOverno
estó .WCf!sifiC!Jndo,os--medidostle ségl.� (!"�" ,�i,;" ;ns

.",' hr. ,1:
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JARAGUÁ DO SUL Márcio de Marco, o time fará
Um dos clubes mais tradi- uma experiência na competi

cionais e mais antigos de [a- ção. "Nosso foco é a Primei

raguá do Sul, o Caxias Sport rona, mas como estamos com

Club, estréia este ano no Cam- vários jogadores novos res01-
peonato Não-Profissional da za vemos disputar a Segundona
Divisão - Taça SDR. O time do para não deixar esses atletas
Bairro Santa Luzia já é velho parados", explicou Marco.
conhecido na Primeira Divisão Conforme o técnico, depois
e agora, no apagar das luzes, foi que o time começou a dar es
convidado para participar da paço para novos talentos, por
Segunda Divisão no lugar do 15 meio das escolinhas de fute
de Novembro de Corupá. bol, foi necessário abrir o le-

O Caxias foi fundado no ano que de competições.
de 1939 pelos moradores do O Caxias irá jogar com uma

Bairro Santa Luzia. O time está espécie de time B pelos titula
vinculado à Liga Jaraguaense res com o mesmo elenco que
de Futebol desde a sua criação atuou pelo Varzeano Z008.
e já conquistou quatro títulos Nos aspirantes atuarão com

do Varzeano-e foi vice-campeão jogadores-de 15 a 17 anos,
da Primeirona no ano de 2006, que partícípam dos tremas em
mas nunca havia .particípado Santa Luzia. "Vamos ver como
em sua história daSegundona.... eles- se comportam e, quem

Segundo o técnico e pre-> -sabe, poderemos utilizar os jo
sidente de futebol do clube, gadores mais tarde. O objetivo

-�--------ESPORTE

Atletas que disputaram o Varzeano irão defender o Coxias pelo time principal no Segundo Divisão

No apagar das luzes,
Caxias entro na briga
Time de 69 anos estréia na Segunda Divisão

ESPECIAL SEGUNDONA

é incentivar o pessoal da nos

sa região", antecipou.
Marco ressalta ainda que

o campeonato vem agregar ao

projeto de escolinhas do Ca
xias, já que com o torneio o

time poderá competir e mos

trar seu potencial. "Treinar e

não jogar desanima qualquer
jogador", comentou. O time de
Santa Luzia realiza o trabalho
com escolinhas há pelo menos
dez anos e hoje possui cerca
de 30 jogadores.

GENIELLI RODRIGUES

TíTULOS
.

� Vice-Campeão do Primeirona 2006
• Val1eano 1983, 1284,.1986 E 2004

LOCAL DOS JOGOS .-_

! Campo do Coxias, próximo 00 Centro
do Bairro Santo Lu-zia
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A imagem da sua 'empresc! Vista seus colaboradores
com uniformes produzidos
com tecidos da mais alta

qualidade_

Pouca gente foi ver
Blog do Rodrigo Santos (blogdorodrigosantos.blogspot.com) fez um

levantamento interessante sobre o público do 10 rodado do Divisão
Especial. O jogo Hercílio Luz e Juventus (fOfO) teve o maior número
de pagantes - 597, e foi o único que deu lucro (R$ 830,38). Em
Joaçaba foi registrado o menor público - apenas 81 pagantes acom
panharam Inter e Pinheiros, prejuízo de R$ 1.085,00 para o clube
mandante. Os outros públicos: Brusque x Joaçaba (357), Concórdia x

NEC/Caçador (200) e Camboriuense x Imbituba (92).

EA TV?
As equipes da liga Futsal estão sentindo falta das transmissões na ediçóo
deste ano. Especialmente os patrocinadores. Em 2007, pelo menos dois
jogos passavam durante a semana e mais um no sábado ou no domingo.
A Malwee mesmo, não teve quase nenhum jogo transmitido. Pela liga, o
último foi ttia 26 de maio, num empate em 3x3, em casa, com o Petrópolis.
E, a princípio, o único jogo que deve ser transmitido dos jaraguaenses
é o da próxima quarta-feira, dia 23, contra o-Teresópolis, foro de casa.

Desrespeito também com os telespectadores.

EM JOINVILLE
Não é só POl1!erode que terá ex-profissionais de nome em seuscampos no Taça
Pomerode. O Serrano, de Joinville, anunciou como reforço O lateral-direito Zé
Corlos, campeão paulista pelo São Paulo em 1998 e reserva de Cofu no Copo .

da França. O jogadot aliás, defendeu o JEC em 2001, quando foi campeão co
tarinense. O atleta entrou apenas em um jogo no Copo do Mundo. Justamente
na semifinal, contra o Holanda, já que o titular estava suspenso_

BICICROSS r i; ....

Rio do Sul recebe, neste fint:de-semana; o 4° Etapa do Camp�oriáto Ca
tarinense de Bicicross (ou BMX como é conhecido). A Associação Jaragua
ense de Bikers já confirmou presença no even�o. Neste ano, a modalidade
tem vários motivos poro comemorar - estará nos Olimpíadas de Pequim.
E, em Santa C�tarina, entra cqro9 modalidade demonstrativa no Olesc, em
Criciúma. Isso ajudo, e muito,"no crescimentodà modalidade.

-

CORRIDAS DE RUA
O atleta léferson Heller comge!lu no Circuito das Estações, emSão Paulo,
e terminou lim quarto lugqrnp i:ptegoria (25£29 anos) e em 20° nogeml,
entre 5 mil corredores. Mas,/ora ele, o principal çenquister foi ter termi
nado com o- tempo de. 35min38, a primeiro vez em quatro participações
que ele baixou os 36 minutos: Outro novidade é que, além do patrocínio

" do Urbano e do Celinho Esporte, Heller conto q com apoio também do
Avia, que-foT"necetá os tênis,eara as corridas .

,

e s p o r t e @ o � o r r e, i o d o p o v o,. c om. b r'
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presidente do Faixa Azul, Ênio
Zimmermann, falou sobre a op
ção de disputar a Primeírona em

Jaraguá do Sul. "Nosso campeo
nato termina dia 27 (de julho) e

as Ligas de Gaspar e de Blume
nau estão paradas. Os atletas
querem continuar jogando e en

tão entramos em contato para vir
para cá", comentou.

A primeira reunião dos clu
bes foi na segunda-feira, mas

teve de ser adiada por causa

do velho problema de sempre
- a questão das taxas de arbitra
gem. Como é ano eleitoral, fica
inviabilizado repasse da pre
feitura, como em outros anos.

Por isso, a ¥ME, que neste ano

completou 15 anos, deve entrar
como co-promotora do torneio,
ajudando nas taxas de arbitra
gem e na premiação.

A Primeira Divisão começou
em 1952 e teve como primeiro
campeão o Dom Pedro IT de Co
rupá. Os maiores vencedores são
o Cruz de Malta e o Baependi,
ambos com oito títulos. O Bota

fogo tem sete.

JUUMAR PlVAlTO Na final de 2007, o João Pessoa levou a melhor sobre o Cruz de Malta

o O CORREIO DO POVO�
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50 ANOS DE CAMPEONATO

JARAGUÁ DO SUL
Este ano, a Primeira Divisão

tem muito o que comemorar.

Será a 50a edição do torneio ama
dor mais tradicional do Vale do
Itapocu. E dez times confirma
ram participação ontem, no con

gresso técnico realizado na sede
da Liga Jaraguaense de Futebol.
As duas novidades maiores são
a entrada do Faixa Azul, de Luiz
Alves, e a formação do time B
do Vitória. O time do Rio da Luz
resolveu montar duas equipes
porque não haverá disputa de as

pirantes nesta edição.
Os dez participantes foram di

vididos em dois grupos de cinco,
onde todos se enfrentam em tur
no e returno. Os dois melhores se

classificam para a semifinal, em
cruzamento olímpico. Não have
rá rebaixamento nesta edição. O
campeonato começa no dia 30 de
agosto e tem previsão de término
no dia 30 de novembro.

O grupo A ficou com Vitória
B, Faixa Azul, Cruz de Malta,
Flamengo e Botafogo. No B es

tão Vitória A, João Pessoa, Noite
a Fora, Atlético ENEC e Caxias.
Representante de Luiz Alves, o

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

Futsal sub-17 luta pam manter
bom desempenho no Estadual
JARAGUÁ DO SUL

As categorias de base do fut
sal de Jaraguá do Sul terão um

fim-de-semana movimentado.
As equipes masculinas e femi
ninas de futsal sub-17 seguem
100% no Campeonato Estadual.
A equipe feminina da Malwee/
Kelme/FME joga em casa as par
tidas válidas pelo returno da la
Fase do Campeonato Catarinense
de Futsal Sub-17 Feminino.

As garotas são as líderes da
Chave B invictas com nove pon
tos. Caçador está na vice-lideran
ça com seis, Blumenau tem três
e Videira está na lanterna sem

pontos. Amanhã elas enfrentam
Videira, às 20 horas (ambas no Par

que Malwee). Sábado é a vez de
Blumenau às 10 horas e às 16h30,
desta vez na Arena, o confronto é

.5, contra o Kindermann de Caçador.
� Já o time masculino da
� Malwee/CEJ/FME embarca para

.... 10 .São Miguel do Oeste,' também .

neste fim-de-semana. Os garotos
estréiam na 3a Fase Campeona
to Catarinense de Futsal Sub-17
Masculino. A exemplo das me

ninas os garotos também estão
com 100% de aproveitamento e

lideram o Grupo K, com 30 pon
tos. Em seguida vem Criciúma,
com 27. O time do Sul é o menos
vazado da competição, sofreram
apenas oito gols. Amanhã o time

pega o Irani e no sábado enfren
tam Campos Novos e os donos
da casa, São Miguel do Oeste. O
returno da competição será em

Jaraguá do Sul nos dias 22_e 23
de agosto.

TABELA DE JOGOS
Parque Malwee
• Sexta-feira - 18/07
20h - Malwee x Videira
• Sábado - 19/07
10h - Malwee x Blumenau
Arena Jaraguá
16h30 - Malwee x Kindermann

Jaraguá é sede
da Taça FeB

Dez times estarão na Primeirona
Novidades são a entrada do Faixa Azul, de Luiz Alves, e do time B do Vitória

Jaraguá do Sul sedia nes
te fim-de-semana a 7a Taça
FCB de Basquete Adulto Fe
minino. Os jogos acontecem
no Ginásio Arthur Müller
entre quatro equipes: ADIEE
de Florianópolis, a UFC de
São José e o Vasto Verde de
Blumenau, além das jaragua
enses da Faculdade Jangada!
FME. O time de Jaraguá terá

-

a base da categoria juvenil
com alguns reforços de atle
tas mais experientes.

A disputa será de forma
eliminatória, com os pri
meiros jogos amanhã às 19
horas. Logo no primeiro
confronto a equipe enfren
ta Florianópolis, às 20h30,
e São José pega Blumenau,
às 19h. Quem perder joga
pelo terceiro lugar no sá
bado, também às 19 horas,
e na seqüência acontece a

disputa pelo título da Taça
FCB.
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BRASILEIRÃO

Para continuar com

folga na liderança
Flamengo quer vencer e continuar embalado
DA REDAÇÃO

Líder com folga do Campe
onato Brasileiro, com 26 pon
tos, e animado pela permanên
cia do técnico Caio Júnior, que
recusouuma polpuda oferta do
Catar paras seguir na Gávea, o
Flamengo enfrenta o Coritiba
hoje, às 20h30, buscando uma
vitória para manter sua van

tagem na ponta, sem precisar
torcer contra os perseguidores
mais próximos.

O rubro-negro não .pode
rá contar com Toró e Kléber
son, que continuam machu
cados; Mas amaior novidade
de ontem foi o anúncio da
saída de Marcinho, que de
fenderá o AI- Jazeera, dos
Emirados Árabes Unidos. Já
o Coritiba, com 14 pontos,
está na zona intermediária e

precisa do resultado positi
va para evitar uma aproxi
mação perigosa com a zona

do rebaixamento. O fator

campo joga ao lado da equí
pe, que obteve três vitórias
e dois empates nos jogos
disputados no Couto Perei
ra neste Brasileirão. As no

vidades no time devem ser

Cuaru,' na meia, �e Rodrigo
Heffner, na lateral-direita.

Derrotado pelo Flamengo
no clássico do último domin
go, o Vasco tenta a reabilita
ção diante do Goiás, em São

Januário, também às 20h30.
Com 14 pontos, o time cario
ca está na mesma situação do
Coritiba: perto demais dos
últimos lugares e começando
a se distanciar dos primeiros.
Sem dinheiro, os atletas vi-

Vasco recebe o Goiás e o Flamengo enfrento o Coritiba foro de coso

vem uma certa apreensão, já
que na próxima semana deve
ser anunciada uma lista de
dispensas.

O Goiás tem 10 pontos e

quer a segunda vitória fora
de casa para deixar a zona de
rebaixamento. O capitão Pau
lo Baier, poupado, desfalca o

Verdão e dará lugar a Adria
no Gabiru. O atacante Iarley
cumprirá suspensão e também
desfalca a equipe.

CLÁSSICO
Atlético Mineiro, com 12

pontos, visita o Internacional, no
Beira-Rio, tentando esquecer a

derrota no clássico para o Cruzei
ro, no domingo. A novidade deve
ser a entrada de Raphael Aguiar
no ataque. Com 15 pontos, o In
ter tenta finalmente embalar e se

aproximar dos líderes. Para isso,
o técnico Tite convocou a torcida
colorada a comparecer em peso
para apoiar a equipe.

Vasco desiste de Felipe Massa quer repetir 2006
Depois de o presidente do Va$co, Roberto Dinamite, des
cartàr oficialmente a contratação do zagueiro Roque Ju
nior, a possibilidade do retorno do meia felipe também
saiu da: pauta vascaína. "Não vamos participar de nenhum
leilão. Na verdade, esse assunto não foi discutido por nós em
nenhum momento", declarou o vice-presidente do clube, Ma
nuel Fontes. Devido aos problemas financeiros, o Vasco diz
que não poderá fazer investimentos em "jogadores de alto
nível". Flamengo e fluminense também estão interessados
em contratar Felipe, que está no AI �add, do Qatar.

'"

felipe Massa tem a expectativa de ter no próximo fim-de
semana um desempenho até melhor que no GP da Ale
manha de 2006, no qual ficou em segundo lugar, Os720
atrás de Michael Schumacher. O brasileiro toma como ins

piração aquela provo, mas ressalta que a meta é estar uma

colocação acima daquela obtida por ele há dois anos. "Não
corremos em Hockenheim desde 2006, quando fiquei em se

gundo, atrás de Michael. Gosto da pista, apesar de nunca ter
corrido na antiga, com longas retas. TIve boas corridas lá e,
em 2006, fui realmente rápido", disse Massa.
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Dirigente do Milan garante
que Ronaldinho vai a Pequim
MILÃO

O Milan confirmou ontem
a participação de Ronaldinho
Gaúcho nos Jogos Olímpicos
de Pequim. O anúncio foi feito
pelo vice-presidente do clube,
Adriano Galliani, momentos
antes da apresentação oficial
do jogador.

"Respeitamos o compro
misso que Ronaldinho assu

miu antes da sua mudança
para Milâo.. o que era 'uma
das prioridades para o nosso

acordo. Ele já acertou conos

co, mas só terá a sua situação
regularizada dentro de uma

semana. Por isso, daremos a

liberação para a' partícipação
nas Olimpíadas de Pequim",
afirmou o dirigente.

O dirigente acrescenta ain
da que será a chance do cra

que recuperar as condições
físicas. "Quando ele voltar,
estará pronto, e precisará ape-

nas de um tempo para fazer

parte do mecanismo do time",
disse. Ronaldinho cumpriu o

treinamento físico, pela ma

nhã e à tarde, sob a orientação
do preparador Valdimar Gar
cia. Primeiro foi exigido em

um trabalho de força, com

plementado com exercícios de

potência aeróbica, conforme

explicou Paulo Paixão.
.

O esforço de Ronaldinho foi
elogiado pelo vice-presidente
do Milan, Adriano Galliani. O

dirigente não tem dúvidas so

bre a vontade de Ronaldinho
de voltar à melhor forma.
"Ele está demonstrando com

os fatos. A famosa barrigui
nha não existe mais. Ele está

magro e disse não a muito di
nheiro. Está treinando mui
tíssimo e seria pior para ele
do que para nós se viesse aqui
para não treinar", afirmou à

imprensa italiana.

NOTA DE AGRADECIMENTO
E CONVITE PARA O CULTO

É com profundo pesar que informamos o falecn-snto do

diretor-superintendente da Menegotti Indústria Metalúrgica,

EDUARDO FERREIRA HORN.
Enlutada pelo seu falecimento, a família agradece ao Hospital
São Joséao Dr. Luiz Stoerberl, aos amigos, parentes, vizinhos,
as pessoas que mandaram flores e coroas, pelo carinho.

Aproveita, ainda, a oportunidade para convidar a todos para o

culto, que será realizada neste sábado, dia 20, às 9 horas, na
Igreja Luterana Centro.

�cassuli

COMUNICADO
A empresa Empreiteira de Mão de Obra
Paulo José Uda, CNPJ 03.544.240/0001-
45, com sede à Rua Elisa Volkmann Ma
ass, 115, Jaraguá 99, Jaraguá do Sui, SC,
Inscrição Municipal n? 22.850-8, comunica o

extravio de 1 bloco de notas fiscais série IS,
n? 151 à 200 em branco e de 1 bloco de no

tas fiscais série IS nO 051 à 100 utilizadas.
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TRADiÇÃO

CONTRA-CAPA---------

Tudo pronto para 24° Kolonistenfest
A expectativa de público é de 20mil pessoas contando os três dias de festa

JARAGUÁ DO SUL

Com o objetivo de resgatar as tradi
ções germânicas, a cultura e homena
gear os colonos, a 24a Kolonistenfest
começa amanhã e vai até domingo. O
evento será realizado na Sociedade Es

portiva e Recreativa Aliança, que fica
na Rodovia Wolfgang Weege (Jaraguá
- Pomerode, SC-416 - km 18), no Bairro
Rio Cerro II.

O jantar típico alemão abrirá a festa
na sexta-feira, com início previsto para
as 20h. Os pratos servidos serão schwat
zauer, marreco recheado e churrasco.
Ás 23h, o baile com' a banda os Monta
nari animará o evento. O ambiente será
decorado com produtos agrícolas.Este
ano, a cozinha triplicará a produção de
strudels, 60 assados por fornada.

A abertura da 5a Exposição Agroin
dustrial e da 5a Exposição de Orquídea
será no sábado (19), às 13h. A festa tam
bém contará com shows de pára-que
dismo, passeios de troles, distribuição
de brindes, stande de tiro, entre outras

atrações. As crianças que estiverem de

traje típico não pagam para participar

� i$"t7ê-
__ INCLUSO.

das brincadeiras.
A fachada do salão de festas está de

cara nova, com tinta fresca na parte da
frente. Com a ampliação do espaço para
o estacionamento, cerca de 350 veículos
poderão ficar em local seguro. A segu-

.

rança ficará por conta Policia Militar.
Segundo o presidente da Sociedade,

Waldino Hamburg, 37 anos, a expecta
tiva de público é de 20 mil pessoas. No
ano passado 15 mil pessoas prestigia
ram a festa.

VALORES DOS INGRESSOS
Na abertura da 24a Kolonistenfest

nesta sexta-feira (18) não será cobrada
a entrada do público, apenas o ingres
so para o baile com a banda Os Monta

nari, no valor de R$10. No sábado, dia
19, no período das 14h às 17h o convite
custará R$ 3 e das 17h às 21h R$ 7. A

partir das 21h o preço do ingresso será
de R$12, incluindo o baile com a Banda
Real do Paraná. No domingo a entrada
será livre até às 13h30. Até às 17h será
cobrado R$ 5. Após às 17h o convite
custará R$lO.

Pintura dó
coro novo poro
Sociedade

Esportivo e

Recreativo
Aliança

�
�
a:

o
a:
UJ

a:

PRO�RAMAÇÃO DA 24° KOLONISTENFEST
18 DE JULHO - HOJE • 22h30 - Torneio de cerveja em metro

• 23h - Baile com a Banda Real do Paraná• 20h - Jantar Típico, Início do Tiro
de Chumbinho

• 22h30 - Torneio de cerveja em metro
• 23h - Baile com Os Montanari

20 DE JULHO - DOMINGO
• 11 h - Tiro de Chumbinho
• 11 h30 Almoço Típico Alemão
• 18h - Bulle com a Banda Real do Paraná
• 22h - Encerramento da 24° Kolonistenfest
com a tradicional colheita dos produtos
expostos no salão

19 DE JULHO - SÁBADO
• 13h - Disputa de Rei e Rainha
• 16h - Show de Pára-quedismo,
com distribuição de brindes

• 19h - Jantar Típico Alemão

como sempre.t

Jaraguá do Sul
4732746000

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

Capin;z:cl 1 Cacodor I curitibon(Jsl Rio do Sul I LCl9�$ I" São Joaquim4935552255 493567 nn 4932412411 4735210200 49321.19100 4932330899
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