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Empresa britânico anunciou ter tec

nologia poro produzir etanol o partir
de lixo biodegradável em escola in
dustrial dentro de dois anos. A quími
co Ineos Bio afirmo que será possível
usar lixo biodegradável municipal,
lixo orgânico comercial e resíduos -

.

de agricultura, entre outros, poro a

produção do combustível. Segundo a

empresa, o tecnologia já foi testada
em um projeto piloto nos Estados Uni
dos. A transformação se opero em três
estágios. Primeiro, o lixo é superaque
cido poro o obtenção de gás. Este gás é

,

usado poro alimentar bactérias anaeró
bicos (biocatalizadorasl que produzem o

etanol. No estágio final, o etanol é puri
ficado poro ser usado como combustível
puro ou misturado à gasolina.

Fonte: BBe Brasil
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Dez anos para
ter um telefone
Telefonia fixo chego às localidades de
Rancho Bom e Duas Momos.
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Gerd Baumer é
homenageado
Dedicação às entidades de Jaraguá

.

nas últimos 50 anos rende a ele o

título de cidadão honorário.
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OPINIAO----------
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EDITORIAL

PODEVOTAR

JOÃO BATISTA VIEIRA,
� PRESIDENTE DA

COl.. - CÂMARA DE
DIRIGENTES I..OJISTAS
DE JARAGUÁ DO SUI..

No próximo dia 3 de agosto, a Câmara
de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul co
memora 40 anos de existência. É uma data

significativa para a entidade, que ao longo
desta trajetória sempre esteve comprome
tida com o desenvolvimento da- atividade

empresarial e partícípando ativamente de

importantes conquistas para o município.
Quando foi criada em 1968, por inicia

tiva do empresário Victor Zimermann, a

CDL de Jaraguá do Sul buscava organizar
a crescente atividade comercial, que já des-

DO LEITOR

Consumo de álcool
Mais uma vez Jaraguá do Sul se vê diante de um

assunto que se arrasta na Câmara de Vereadores sobre
o consumo de álcool em locais públicos. É claro que
locais como a Praça Ângelo Piazera o consumo deve ser

proibido, mas também temos que observar o seguinte,:
os jovens que vão pra lá beber, não tem nenhum acom

panhamento de nossas autoridades policiais, estes ape
nas passam por lá, mas nem param e daí é claro que o

vandalismo impera.
Mas o que nossos valorosos edis estão querendo é

proibir todo e qualquer consumo. E os que mais com

batem isso é aquele senhor de uma religião que não

permite o consumo de álcool e outros vereadores aze

dos que estão sempre de mau humor. Mas temos que
observar o seguinte, nossa cidade já é tão carente de
opções para os jovens, para quem gosta da noite, para
quem gosta de um bom papo regado a um chapinho
no final da tarde, enfim, se acabarem com isso o que
faremos, onde levar um amigo que visita a cidade?

É só verificar onde nossos jovens buscam diversão,
Indaial, Pomerode, Blumenau e Joinville, são endereços
certos nos finais de se-mana, porque aqui não encon

tram diversão, imaginam então proibir o consumo nos

bares e lanchonetes. Isto sim é correr o risco de aciden
tes que normalmente acabam acontecendo. Qualquer
cidade deste país tem em seus calçadões bares ao ar

livre, aqui querem proibir. Porque uma cidade tão rica
é tão pobre de idéias?

Em vez de proibir, porque não intensificam o policia
mento, o acompanhamento nestes locais, mas émais fácil
proibir, não é senhores. Vereadores façam jus a seus salá
rios, aos votos que nós, pobres mortais, depositamos em

vocês e apresentem projetos que ajudem a população e

não que acabem com empregos, porque se este projeto for
aprovado, quantos estabelecimentos vão ter que demitir
funcionários, já se tocaram disso? Porque em vez de aju
dar querem sempre complicar, mas isso é muito bom para
nós eleitores analisar e verificar quem está fazendo algo
de bom para a cidade. As eleições estão chegando e como

a maioria não quer perder seus ninhos, o povo tem nas

mãos sua grande arma: o voto. Deixem a cidade crescer e

não voltem ao tempo do é proibido.

CARLOS ALBERTO SIQUEIRA, ASSESSOR ADMINISTRAT!VO
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�" .. lewtIS sut
O llibUllaJ.;Buperl6r Eleitoral recuoU e liõ�

rou as candidatUTas, o presidente do Superior
Tribunal de Justiça Gilmar Mendes, que não
gosta de algemas em banqueiros presos por la
vagem de dinheiro criticou, mas
a Assodaçã crQs Magistrados
BrasileiJ;os

'

ão de
çlivulgat pâJfi ileiro
alista dos e dos
de "fichas s

respondern a , senten
ciados on não e passíveis de re

cursos. Atitude} ali�, quedeve ser aplaudida. O
eleitor tem o rnxeifó sagrado de saber em quem,
de fato vai vo!ar, e não apenas informações curs
riculares que elínente, nada acres
tam à caparâ ada um no geren
to da coisa e e1�e, acima ghonesíídaâe ê'ncla. de atitu.df1S.
a tornada :pel

junho pelo próprio
TSE :"Eleições Limpas- Voto Livre e Cons

ciente",' garantindo o direito de informação do
eleitor. Se ainda assim o eleitor optar por um

dos c os incluídos na lis-
consciente de que
sa'rugum tipo de
na: má admínís
\.eiro públíce ou ,

delito. O que não
onder a vida pre
les que se apresen

tam nas urnas por fudi . o de partidos políti
cos com uma única verdade, a deles próprios.
Quanto a isso, háuma esp!;l;rap.ça. Está nasmãos
do Senado a decisão d

.

as eleições de
a vez por todas e do senador gaú-

�o
.

mente impe
respondem a

t

ilumine.

.

rIem o

,dber em
votar
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CHARGE

PONTO DE VISTA

40 Anos da COL
pontava como uma das vertentes do perfil
econômico do município, até então muito
centrado na atividade agrícola. Com a ex

pansão da indústria, que veio a se compro
var como responsável por essa mudança
de perfil de toda a região, o ambiente era fa
vorável à atividade comercial e, portanto, a
organização associativa seria determinante
para que o setor pudesse acompanhar esse
novoritmo.

A CDL cresceu e acompanhou a evolu

ção da cidade. Não é apenas uma entidade
de congraçamento, mas muito mais do que
isso de articulação do meio empresarial no
qual está inserida. Hoje, com mais de 800

associados, é uma organização que bus
ca contribuir para o desenvolvimento e a

melhora da gestão empresarial, fomentan
do negócios e auxiliando as empresas as-

Os textos poro esta coluna deverão ter no mlÍximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

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

• telefone (. não serão publicados).

saciadas na capacitação e na qualificação
do comércio. Ao lado de questões pontuais
do próprio setor, a CDL atua integrada ao

Centro Empresarial de Jaraguá do Sul com
as demais participantes do condomínio, o
que tem possibilitado ampliar a representa
tividade do setor produtivo em várias esfe
ras político-administrativas em organismos
como o PROJARAGUÁ, entre outros fóruns
no qual faz parte.

Cada vezmais, a CDL vai estar compro
metida com as questões que dizem respeito
ao desenvolvimento de Iaraguá do Sul. No
dia l°de agosto, às ZO horas, estaremos ce
lebrando no Clube Atlético Baependi essa
história de sucesso com uma solenidade
que contará com a entrega do troféuMérito
Lojista/Z008. Para que os próximos anos se
jam aindamais promissores
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----------POLÍlICA

FALA Aí!

"Promessas que
certamente não
serão cumpridas."
JEAN KUHLMANN (OEM),
DEPUTADO ESTADUAL,

pedindo moderação aos candidatos
às eleições de outubro.

" Juízes não
devem se meter
em política."

PAULO MALUF (PP), candidato
a prefeito de São Paulo, que lidera
a lista de candidatos "ficha suja"

divulgada pela AMB.

" É arbitrária
etendenciosa."
MARTA SUPLICY (PU,

CANDIDATA A PREFEITA DE
SÃO PAULO, que também

está na lista da Associação dos
Magistrados Brasileiros.

Candidatos 1
A filtragem de um candidato "ficha suja" ou "ficha limpa" cabe mais ao

eleitor do que à Justiça Eleitoral, já que o único impedimento que a lei
coloca em relação ao seu passado é não ter condenação transitada em

julgado, ou seja, não ter sentença condenatória definitivll, sem possibili
dade de recurso. A vida pregressa não se refere apenas a processos, es
cândalos e denúncias de corrupção, mas também a compromissos assu

midos em eleições passadas e promessas formuladas, cumpridas ou não.
"Se o político prometeu que faria algo e depois vem e diz que é exatamente
o contrário, isso mostra que ele não tem uma palavra constante. Tem que expli
car muito bem o porquê de mudar de opinião em assuntos fundamentais. Se ele
é favorável à privatização da saúde pública e depois é a favor da estatização, é
um problema. Você não muda tão radicalmente", afirma o professor de filosofia
política e ética da Universidade Estadual de Campinas, Roberto Romano (foto).

PALPÁVEL
Senadora Ideli Salvatti (PI) gararite:
o projeto do contorno ferroviário de
Jaraguá do Sul fica pronto ainda neste
mês de julho a um custo de RS 300 mil
patrocinados pelo Denit O quer permi
tirá, na seqüência, a abertura do pro
cesso licitatório. Porém, obras só em

2009 caso se consiga incluir recursos
de montante ainda não definido no or
çamento da União do ano que vem. Em
Joinville e São Francisco do Sul, obras
do gênero já estão garantidas.

CANDIDATOS 2
Também vale verificar a atuação an

terior do candidato, antes de ele se

tornar um político. "Servidor público
não se faz do dia para a noite. Tem que
analisar se ele teve atuação comuni
tária, se é uma pessoa com sintomas
claros de liderança, se é uma pessoa
com sinais evidentes 'de ser solidário
com !is pessoas que precisam", explica
o diretor-executivo da União dos Vere
adores do Brasil, Sebastião Misiara.

CANDIDATOS 3
Paro Misiara, o candidato não pode
"salr do nado". "Se um bombeiro sal
vou o vida de uma criança, virou no

tícia local, estadual e nacional, nem

por isso vai ser um bom vereador",
exemplifico. O vereador preciso co

nhecer o funcionamento do município,
o orçamento e a lei orgânico da cidade
porque, além de propor e votar proje
tos de-lei, ele vai aprovar e fiscalizar a
aplicação do dinheiro público.

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2008

QUEM APOSTA?
O jogo do bicho e os candidatos. Os que concorrem com o número 15
(PMDB) representam o jac�ré; o 11 (PP) é o cavalo; o 13 (PU,9 gola; o
25 (OEM) a vaca; o 45 (PSU�) o elefante e o 36 (PTC) o cobro;

ELES PODEM
Negam, mas o T vai federali�ar o componho. Municiando seus candi
datos o prefeito e o vereador; Com dinheiro público usado poro con

feccionar 1.2 milhão de exemplares do jornal "mais Brasil poro Mais
Brasileiros." A um custo de RS 1,2 milhão. O site do partido (www.
pt.org.br) obriga um "link" com notícia sobre o jornal editado pelo
Secretario de Comunicação Social do Presidência.

NÓS 1
A propósito doano el e ler trecho de artigo do p 'lista e

_ colunista da "Folha de Stio Pdufo" Contardo Calligaris: "Se vivo numa

cidade em que acho horríveis todas os habitações solvo o minha, de
-dico-me integralmente o caiar de branco a fachada de minha caso,
na qual, aliás, fecho-me como num sepulcro. Mos se reconheço que,
na cidade, há outros moradias que são mais bonitas do que o minha,
há chances que um dia eu queira sair de pincel e vassoura na mão
paro pintar de branco os fachadas da cidade inteiro e paro lavar os
calçadas.

HÓS2
ill

O que vale paro os casas vale poro os outros. Se acho que todos os

outros são imperfeitos, considero-me como o única exceção, torno-me
meu próprio ideal, ou seja, só idealizo (e amr: a mim mesmo. É o razão
pela qual, em geral, um terapeuta se abstém de julgar moralmente
seus pacientes: quem julga está quase sempre mais preocupado em

comemorar sua própria integridade do que em entender o outro.

NÓS 3 , j
O lugar-comum sobre a co.n�flção generalizada não é,UmOiia(miTclilha
para os corruptos: eles coptlllUam iguais e livres, enquanto,']echa�os
em casa, festejamos nossd esplendorosa retidão. Alguns conseguem
contemplar e lamentar a imperfeição do mundo sem se gabar de sua •

própria perfeição. O melhor exemplo são os santos. A santidade nõo
consiste só em reconhecer suas próprias falhas ou em perdoarils fulhas
dos outros. O santo enxerga. a imperfeição do mundo, mas continuo
encontrando razões poro orno-lo, ou seja, continuo encontrando seus
ideGis lá foro, na banalidqde>imperfeita dos outros.

POISÉ
"

Maioria dos plunos de esc,!ta� do rede estadual de ensino..Itnda
..®'O'

recebeu o kit do uniformEi:escolar de inverno. São 450 mil �eçil e,
segundo lideranças de partidos aliados do governo no Asse f

gislativa, serão distriblJfdps em agosto, quando os alunos retornarem
dos férias. E, provavelmente, quando o sol já estiver rachando osmiolos
num verão antecipado com pFevê.
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Tibes teria sido obrigado a renunciar

Renúncia de
candidatos

O candidato a vereador

pelo PDT, José Osnir Tibes,
afirma que foi obrigado
pelo presidente do partido e

também candidato à Câma

ra, Ruy Lessmann, a abrir
mão de disputar a eleição.
Além dele, João Alves, da
mesma legenda, também

teria sido pressionado a re

nunciar da candidatura. O

presidente do PDT preferiu
.

não se manifestar.
Tibes disse que recebeu a

notícia em uma reunião na

terça-feira da qual participa
ram, além de Lessmann, os

candidatos à majoritária da

coligação Ivo Konell (DEM)
e Irineu Pasold (PSDB). "Dis
seram que nós tínhamos que
renunciar porque o TRE (Tri
bunal Regional Eleitoral) não
aceita mais que 15 candida

tos, e estamos com 17", con
tou. Na eleição proporcional,
o PDT está coligado com o

DEM e com o PTB. Nos pedi
dos de registro encaminhado

à Justiça Eleitoral constavam

oito nomes do PDT.
Morador do Bairro João

Pessoa, onde disse ter for
mado uma "boa base", José
Tibes ingressou no PDT "em

13 de setembro de 2007 com

a garantia de que iria dispu
tar a eleição". Também dis
se que vem trabalhando sua

campanha desde a última

eleição, quando concorreu

pelo PSB e recebeu 48 votos.

Na sua cidade natal, Mafra,
concorreu duas vezes, e uma

delas foi suplente. "Quero
avisar meus eleitores que me

desculpem. Com as pressões,
tive que retirar minha candí

datura", declarou, afirmando

que manterá apoio ao candi

dato à Prefeitura Ivo Konell.

HOMENAGEM

POLÍlICA----------

balhou pela fundação do Corpo
de Bombeiros Voluntários, atu

ando até hoje como colaborador.

Também liderou. o movimento

e integrou a Apae e foi precur
sor na criação da Ação Social e
da Creche Constância Piazera.

Além disso, esteve à frente na im

plantação da Rede Feminina de
Combate ao Câncer. Teve, ainda,
participação decisiva na criação
da Associação Assistencial Lar
das Flores, onde até hoje Baumer
destina parte de seu tempo.

Outra grande contríbuiçâo foi
com a Associação dos Amigos

. dos Autistas. Também é parceiro
do Hospital e Maternidade São

José, abraçando a causa da rees

truturação nos projetos de ins

talação do Centro de Oncologia,
para tratamento de portadores de
câncer, e o de re-locação da ma

ternidade e centro de obstetrícia.

"MUNICÍPIO PRECISAVA
AGRADECER"

"Meu intuito foi o de valorizar
e sensibilizar todos os munícipes
de que cada um tem que dar sua

contribuição, se não financeira,
mas forma voluntária, como ele",
destacou o propositor da outorga,
vereador Eugênio Moretti Garcia
(PSDB), para quem "o município
precisava agradecer tudo o que
ele fez, e no anonimato".

CAROUNA TOMASELU

GUARAMIRIM

A Câmara aprovou ontem,
em segunda votação, o proje
to de lei que cria o Conselho

Municipal dos Direitos da Mu
lher. Vinculado à Secretaria de
Saúde e Bem-Estar, o conselho
terá a finalidade de formular
e promover políticas públicas
sob a ótica de gênero, raça e

13 etnia para garantir a igualdade
� de oportunidades e de direitos

� entre homens e mulheres.

'� O texto obteve aprovação
g unânime,

-

assim como outros

� quatro projetos que foram.apro
� vados na sessão extraordinária
de ontem. Como estão em re-

Baumer é cidadão honorário
Título é concedido durante sessão solene da Câmara

Opção de vida: Baumer contribuiu para a criação de oito entidades

JARAGUÁ DO SUL

São 50 anos vivendo em Jara
guá do Sul e de dedicação às en
tidades que promovem o resgate
da dignidade humana. Tamanho
comprometimento rendeu ao se

nhor Gerd Edgar Baumer o título
de cidadão honorário do municí

pio, concedido pela Câmara de
Vereadores na última terça-feira
durante a sessão solene em ho

menagem aos 132 anos de fun-
.

dação da cidade.
''Esta concessão orgulha-nos

sobremaneira porque, se ajuda
mos a fazer alguma coisa por esta
terra querida, foi sempre sem es

perar aplausos ou agradecimen
tos. Foi produto, na verdade, de
uma opção de vida. Já que Deus

hão nos deu filhos, resolvemos
dedicar o nosso tempo e cuida

dos para beneficiar a muitos",
disse Baumer, em seu discurso

para uma platéia de 300 pessoas.
Nascido em Joinville em 5 de

outubro de 1934, Baumer mu
dou-se para Jaraguá do Sul em
19 de novembro de 1958 como

funcionário do Banco do Brasil,
cargo em que permaneceu até

1974. Naquele ano, ingressou na
Weg, desempenhando funções
estratégicas e contribuindo sig
níficativamente para o desem

penho da empresa. Atualmente,
ocupa o cargo de vice-presidente
do Conselho de Administração.

Ao lado da esposa, Marly, tra-

Guoromirim terá Conselho da Mulher

cesso, apenas cinco dos nove

vereadores participaram da
reunião, que não é remunerada
e foi convocada pelo presidente
da Casa, Evaldo Junckes (PT),
por conta da relevância da ma
téria. "Este conselho será essen
cial para promover a igualdade
dos sexos, mas não pode jim
conselho de faz de conta, como
temos muitos", defendeu.

Todos ás projetos já haviam
sido aprovados em primeira vo

tação na última sessão ordinária,
na segunda-feira. Também pas
sou pelo crivo dos vereadores o

projeto de lei que suplementa R$
382.500,00 do Fundo Municipal

Projeto de lei foi aprovado ontem pelos vereadores em sessão extraordinária

Junckes convocou a sessão

de Saúde, com recursos oriun

dos de convênio firmado com o

Governo do Estado. Os recursos
serão destinados à compra de

equipamentos e obras do centro

cirúrgico do Hospital Municipal
Santo Antônio.

Também foi aprovado ou

tro crédito suplementar, de R$
387A53,86 mil, com R$ 230

mil a serem aplicados no pa
gamento de exames, médicos

e outras despesas do hospital.
" A Câmara autorizou, ainda, a
realização de despesas na or

dem de R$ 25 mil nos eventos
em comemoração ao aniversá

rio do município.
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Ventania causa prejuízo em bairros
Santo Antônio e Três Rios do Norte tiveram 15 destelhamentos

JARAGUÁ DO SUL

A Defesa Civil atendeu 15

ocorrências de destelhamento

na noite de terça-feira. O pro
blema foi ocasionado por ven

tos fortes que atingiram os bair
ros Santo Antônio e Três Rios

do Norte. O órgão distribuiu
mais de 100 metros de lona

para controlar a situação.
A ocorrência mais grave aten

didapelaDefesaCivil foium des
telhamento na Rua José Martins,
no Bairro Três Rios do Norte. Por
volta das 18h de terça-feira, uma

rajada de vento arrancou 50% da
eternit. "Foi um barulho muito

forte. Quando vimos, o vento

já tinha levado", comentou a

dona-de-casa Jaqueline Costa,
23 anos, que mora na casa com

o marido, Jeferson Costa, 28, e

os filhos Amanda e Miguel, de
dois e três anos.

O diretor da Defesa Civil,
Maicon da Costa, disse que
não há nenhum alerta para no

vas ocorrências nesta semana.

"Foi um fato isolado", comen
tou, afirmando que os motivos

EDITAL

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber Que por não terem sido encontrados pessoalmente nos

endereços a mim fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele nvsrem .

conhecimento. que deu entrada neste Oficio para serem protestados contra os responsáveis, após decorndo

o prazo de 03(tres) dias úteis.

Protocolo: 80917 Sacado: GUSTAVO GHENDllILDrrlEL CPF: 839.817.489·72

Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA CNPJ: 06.175.791/000
Número do Titulo: 202 Espécie: Cédula-de Crédtto Bancàrto por lndicaçán
Apresenlante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 2010512008 Valor:

125,70

Protocolo: 80931 sacauo: VIDA BELA COM DE CO CNPJ: 07.860.666/000

Cedente: VIKING INFORMATICA LTDA. -ME CNPJ: 06.337.590/000

Número do Titulo: 000046-9 Espécie: Cheque
Apresentante: VIKtNG INFORMÁTICA L1DA. -ME Data Vencimento: 06106/2008 Valor: 1.650,00

Protocolo: 80950 Sacado: JOAO ADIR GUIMARAES CIA LTDA CNPJ: 08.831.341/000
Cedente: MOVEIS CALOMA LTDA CNPJ: 94.634.466/000

Número do Titulo: 009722/3 Espécie: Cédula de Crédilo Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 01/07/2008 Valor: 394.04

Protocolo: 80955 Sacado: NATALI COM.DE EQUIRP/INFO LTDA CNPJ: 03.724.51 O/UOO
Cedente: SF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L1DA MCNPJ: 04.526.565/000

Número do Título: 03/08/08 Espécie: Cédula de Crédilo Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 01/07/2008 Valor: 270,00
� ....
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Protocolo:.80988 Sacado: VIDA BELA COMERCIO DE CONFECCOES L CNPJ: 07.860.666/000

Cedente: GRAPHUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: Oi .451.000/000
Número do Titulo: 230-B Espécie: Cédula de creono sancarío por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 28/06/2008 Valor: 1.500,00

Protocolo: 81052 Sacado: ANTONIO VALOORI SILVEIRA COSTA CPF: 629.060.549-68

Cedente: NELSON SILVEIRIO VERBINEN CPF: 247.186.619-00

Número do Titulo: SIN Espécie: Nota Promissória

Apresentante: NELSON SILVEIRIO VERBINEN Data Vencimento: 29/02/2008 Valor: 5.300,00

Protocolo: 81094 Sacado: RELMS GANCALVES SANTOS BENEVENUTTI CNPJ: 09.010.142/000

Cedente: RAFITAl IND.DO VESTUARIO LTDA CNPJ: 05.782.300/000
Número do Titulo: 001/03 Espécie: Nota Promissória

Apresentante: RAFITAl IND.DO VESTUARIO LTDA Data Vencimento: 30í06/2008 Valor: 200,00

Protocolo: 81165 Sacado: KNISS MALHAS LTDA CNPJ: 02.587.185/000

Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA CNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 1891/10 Espécie: Cédula de Crédíto Bancário por Indicação

�?:::_:�����:�����_:�?_����:��_�:�_:��_: ��!�_�:���:�_�__ ::���_���_��_� __ Val�r 1.004.00

CNPJ: 83.151.910/000Protocolo: 81187 Sacado: DI LUPARIIND COM ARTIGOS OE MALHAS LTDA

Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Nümero do Titulo: 1503/1 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 3010612008

1.698.00

Valor:

Protocolo: 81188 Sacado: MASKE & RODERMEL LTDA ME CPF: 957.904.810-00

Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

Número do Titulo: 1501/1 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação .

Apresentanle: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 30/06/2008 • Valor:

1.798,00

Protocolo: 81207 Sacado: KOPSCH CONFECCOES LTOA ME CPF: 025.541.790-00

Cedente: BANCO KEB DO BRASIL S A CNPJ: 02.318.507/000
Número do Título: 898/04S Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimenlo: 27/08/2008 Valor: 250,00

Protocolo: 812i2 Sacado: DECIO ADAIR ROOEN CPF: 710.520.979-87

Cedente: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.CNPJ: 07.707.650/000
Nümero do Título: Espécie: Outros Tipos de Dividas

Apresentante: AYMORE CREDITO,ARRENDAMENTO MERCANTIL SA Data Vencimento: 27/04/2007

Valor: 10.954,52

Protocolo: 81260 Sacado: OSMAR EICHEM8ERG CPF: 452.293.689-34

Cedente: MARMORARIA ZEUS LTDA CNPJ: 08.72B.980/000
Número do Título: 000077 Espécie: Cédula de Crédno sancano por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL nata Vencimento: 06107/2008 Valor: 653.13

Protocolo: 81279 Sacado: CONFECCOES FREDAMAR LTDA CNPJ: 04.587.151/000

Cedente: MAJETEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA ME
Número do Titulo: 1419/1 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNtAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 02/07/2008 Valor:

1.406,00

Protocolo: 81280 Sacado: CONFECCOES FREDAMAR LTDA CNPJ: 04.587.151/000

Cedente: MAJETEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA ME
Número do Título: 1421/ 1 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 02/07/2008 Valor:

1.407,50
__ �._ .. _�M_h_"���_� __ ���_"_�� __ " � � � � " � __ ��"�_�" __ " __ ���� __ ����

Protocolo: 812B2 Sacado: NETONK IND COM CONFECCOES LTDA CNPJ: 00.107.351/000
Cedente: MAJETEX INDUSTRiA DO VESTUARIO LTOA ME
Número do Titulo: 1415/1 Espécie: Cédula de'Credito Bancário por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 02/07/2008 Valor:

1.610,00

Protocolo: 81302 Sacado: CONFECCOES AQUARELA LTDA CNPJ: 81.378.549/000

Cedeme: HSBC.BANK BRASIL S/A BANCO MULTtPLO

Número do Título: 1513/2 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data vencímento. 02/07/2008 Valor:

1.541,50

Protocolo: 81303 Sacado: DI LUPARIINO COM ARTIGOS DE MALHAS LTDA CNPJ: 83.151.910/000

Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTtPLO

N(lmero do Titulo: 1517/1 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 02/07/2008 Valor:

1.593,00

da ventania ainda estão sendo

levantados.
A Círam (Centro de Infor

mações e Recursos Ambientais

de Hidrometeorologia de Santa

Catarina), vinculado à Epagri,
indica que nesta terça-feira
ventos fortes atingiram todo o

Estado,mas sem registro de pre
juízos em grande escala. Para o

fim-de-semana a previsão é de
vento contínuo de baixa inten
sidade em toda a região.

O CORREIO DO POVO IIQUlNTA·FEIRA. 24 DE JULHO DE 2008

DAIANE ZANGHEUNI Famílias fizeram mutirão ontem para arrumar os telhados destruídos

Protocoto: 81304 Sacado: BAZAR CRISTAL LTDA CNPJ: 95.771.499/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Tnulo: 1525/1 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 02/07/2008

Valor: 1.841,00

Protocolo: 81306 Sacado: JOSE NILTON DE SOUZA CPF: 50·1.693.609-97

Cedenle: OESA COMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ: 81.611.931/000
Numero do Titulo: 4035275U Espécie: Cédula de Crédito Bancárto por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 23/06/2008 Valor: 534.36
�------�------�---��------------�-�--------��-��------"��----�-----------------�-�-------------"---------

Protocolo: 81386 Sacado: DENILSON FAGUNDES CPf: 988.605.349-68

Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA CNPJ: 79.501.882/000
Número do Titulo: 11 0735/B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
f\presentante: BANCO REAL Data Vencimento: 27/06/2008 Valor: 140,00

Protocolo: 81393 Sacado: VILMARA CRISTIANE ZIEHLSDORFF CPF: 049.434.299-47

Cedente: BV FINANCEIRA S/A CNPJ: 01.149.953/000
Número do Tnulo: Espécie: Outros Tipos de Dividas

Apresenlante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ.S/C Data Vencimento: 19/02/2008 Valor:

2.100,64

Protocolo: 81471 Sacado: EQUIPE LIMPS PRESTADORA SERV L CNP,l:

03.705.968/000
Cedente: BElGER SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA ME

Número do Tftulo: 2912 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçáo
Apresenlante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:

27/06/2008 Valor: 46,20

Protocolo: 81474 Sacado: VIDA BELA COM.CONFECCOES LTDA CNPJ:

07.860.666/000
Cedente: CABOFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Número do Titulo: 002B52-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica9ão
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:

28/06/2008 Valor: 1.208.50

Protocolo: 814B7 Sacado: CARBONI MUNIZ DA SILVA CPF: 701.021.120-53

Cedente: BV FINANCEIRA S/A- CREDITOJINANCIAMENTO E INVCNPJ: 01.149.953/000
Número do Titulo: Espécie: Cédula de Crédito Bancário

Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 16/10/2006

Valor: i.732,29

Protocolo: 81491 Sacado: VIDA BELA COMERCIO DE CONFLTDA CNPJ:

07.860.666/000
Cedente: N A ALMENDRA GOFFERT CONFECCOES ME CNPJ: 72.868.441/000
Número do Titulo: 1307/13002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 30/06/2008 Valor: 702,96

Protocolo: 81494 Sacado: TERRA TRANSPORTES LTDA CNPJ: 03.712.836/000
Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.48B.882/000
Número do Título: 284962 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 30/06/2008 Valor: 312,31

Protocolo: 81499 Sacado: C.LA PUBLICIDADE LTDA CNPJ: OB.929.603/000

Cedente: IMPRESSORA MAYER LTDA CNPJ: 75.786.459/000
Número do Titulo: 69149B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 30/0412008 Valor: 2.450,00

Protocolo: 81560 Sacado: SUZETE SCHUG CPF: 018.535.679-65

Cedente: PAN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 01.953.530/000
Número do Hulo: 000531-06 Espécie: Duplicata de Veada Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 08/07/200B Valor:

354,40

Protocolo: 81574 Sacado: ALEX LIMA DOS SANTOS CPF: 030.350.089· 14

Cedente: IDEAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA CNPJ: 05.985.143/000
Número do Tnulo: 9495 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 06/07/2008 Valor:

236,00

Protocolo: 81576 Sacado: GILSON PERICLES GONCALVES CPF: 828.1i8.229-68

Cedente: VIDE VIDEO LOCADORA LTDA ME CNPJ: 03.253.006/000
Número do Titulo: 1926 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: Oi/07/2008 Valor:

100.00

Protocolo: 81581 Sacado: VALDIR MATHIAS CPF: 522.392.849-00

Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROPECUARIOS LTDA CNPJ: 07.328.953/000
Número do Titulo: 12932 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dala Vencirnento: 05/07/2008 Valor:

1.917,50

Protocolo: 8i 586 Saeado: EDERSON LUIZ DOS SANTOS CPF: 035.166.049-64

Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.014/000

Número do Título: 42001 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 05/07/2008 Valor:

120,00

Protocolo: 8i 592 Sacado: DENILSON FAGUNDES .
CPF: 988.605.349-68

Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS LTDA CNPJ: 79.501.862/000
Número do Título: 109940íC Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Dala Venorrnento: 01/07/2008 Valor: 163,00

Protocolo: 81596 Sacado: JANI WALICOSKI PAl TRINDADE CPF: 827.177.459-04

Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.882/000
Núntero do Titulo: 000557-6 Espécie: Cheque
Apresentante: POSTO MIME LTOA Data Vencimento: 15/04/2008 Valor.

356,31
'

Protocolo: 8i597 Sacado: DEBORA CRISTINA DA SILVA.SCHWARZ CPF: 866.517.B19-

87
Cedente: EGON DRAEGER CPF: 479.643.169-15
Número do Titulo: 010364-0 Espécie: Cheque
Âpresentanle: EGON DRAEGER Data Vencimento: 03/04/2008 Valor:

1.280,00

Protocolo: B1618 Sacado: MELANIA DE SOUZA CPF: 649.576.329-87

Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL
Número do Tãulo: 6417 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:

30/06/2008 Valor: 100,58

Protocolo: 81827 Sacado: STV BTV BLUMENAU TV CABO LTDA CNPJ:

85.198.422/000
Cedente: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CNPJ: 48.740.351/000
Número do Título: B06048567 Espécie: Duplicala de Venda Mereanti! por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 04/07/2008 Valor:

29.34

Prolocolo: 81639 Sacado: INDEX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA CPF:
082.158.480-00
Cedente: HAYMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LCNPJ: 01.725.627/000
Número do Título: 416045002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCO DO BRASIL SA

. Data Vencimento: 09/07/2008 Valor:

298,45

Protocolo: 81651 Sacado: NAZERDINI MARIA DA ROSA CPF: 248.066.B49-53

Cedente: L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA CNPJ: 30.278.428100Q
Número do Titulo: 612429002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 21;06/2008 Valor:

142.00

Protocolo: 81706 Sacado: CLAUDIO MARCELINO CPF: 014.411.899-80

Cedente: MECANICA CENTER CAR MJ LTDA ME CNPJ: 02.844.241/000
Número do Título: 00103 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dar Vencimento: 10/07/2008 Valor:

77,35

Protocolo: 81717 Sacado: GIULLIARD HERMENEGILDO CPF: 007.678.019-89

Cedente: FORMIGARIINFORMATICA COMERCIO DE PRODUTOS ELECNPJ: 07.368.856/000

Número do TItulo: TOSHIBA010 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicacão

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10/07/2008 Valor:

188,00

Protocolo: 81735 Sacado: RELMS GANCALVES SANTOS BENEVENUTTI ME CNPJ:

09,010.142/000
Cedente: REISER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDACNPJ: 81.334.864/000
Número do Tnulo: 7717/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
AprHsenlante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 10107/2008 Valor:

381,15
.

Protocolo: 81775 Sacado: SUZANA BUSKIEVICZ CPF: 057.402.979-66

Cedenle: SPEZIA FERRO E ACO LTDA CNPJ: 01.362.176/000
Número do Titulo: 17501/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimenlo: 03/07/2008 Valor: 269.76

Protocolo: 81778 Sacado: DROGARIA E FARMACIA VIDA NOVA LTDA CNPJ:

05.410.328/000
Cedente: PRIME TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 07.549.718/000

Número do Título: 14616 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porlndicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 02,/07/2008 Valor: 168,00

Protocoío: 81798 Sacado: FABIANE JUCARA KARSTEN CPF: 751.436.409-97

Cedente: BOAl PRESTACAD DE SERVICOS EM COBRANCAS LTOA

Número do Tnulo: 000498/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: HSBC BANK BRASILSA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 03/07/2008
Valor: 50B,oo

Protocolo: 81B09 Sacado: GILSON MELO DE CARVALHO CPF: 594.322.689-34
Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PEGAS LTDA CNPJ: 79.501.862/000
Número do Titulo: 111928/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 26/06/200B Valor: 93,18

Protocolo: 818i 4 Sacado: MARCOS ANTONIO FREIRE CPF: 015.006.079-32

Cedente: BV FINANCEIRA S/A-CREDITOJINANCIAMENTO E INVECNPJ: Oi 149.953/000
Número do Titulo: Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ SIC Data Vencimento: 04/10/2006 Valor:

2.163,22

Protocolo: 81B25 Sacado: EQUIMOV EQUIP INO E REPRES LTDA CNPJ:

05.935.312/000
Cedente: NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO CNPJ: 43.073.394/000
Número do Titulo: 17799-B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 04/07/2008 Valor:A.500,OO
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Protocolo: 81858 Sacado: ANA RISTOV HERNACKI
' CPF: 039.486.189-25

Cedente: SILMAQ SfA CNPJ: 79.922.639/000
Número do mulo: 219910.6 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicaçáo
Apresenlante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15/07/2008 Valor:

260,00

• Protocolo: 81915 Sacado: RELMS GANCALVES SANTOS BENEVENUTTI ME CNPJ:

09.010.i42/000
Cedente: REISER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDACNPJ: 81.334 864/000
Número do Titulo: 776613 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 03/07/2008 Valor:

395,38

Protocolo: B1959 Sacado: ADRIANA CRISTINA COUTO MOREIRA CPF: 751.464.289-

72
Cedenle: BOAZ PRESTACAO DE SERVICOS EM COBRANCAS LTDA
Número do Titulo: 000531 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 10/07/2008
Valor: 145.00

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimacao. faz por ínterrnedío do presente Edital, para que os mesmos compareeam neste

Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. i 589, no prazo da Lei. a üm de liquidar o seu

debito, ou entao, dar razao por que nao o 1a2, sob a pena de serem os referidos protestados na

torma da Lei, etc.z

Jaragua do Sul, 24 de julho de 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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E O FUTURO?

JARAGUÁ DO SUL

Nascida há apenas uma

semana, a pequena Ketlin de
Alencar começa agora a sermo

tivo de apreensão para os pais.
Como será o futuro da menina?
Ela terá condições dignas para
viver e ser feliz, como os pais
desejam? É sobre isto que Tânia

Couto, 21, e Cleverson de Alen
car, 19, refletem diariamente.

Mas, um ano atrás a pondera
ção não existiu. "Nem pensei
no que poderia acontecer de

pois, quis é engravídar", conta
amãe.

Já Neiva de Oliveira, 25,
planejou muito antes de to

mar essa decisão e até teve

momentos nos quais mergu
lhou em completa dúvida.
A primeira incerteza veio

quando lembrou das neces

sidades básicas da criança. A
lista contemplou a posterior
busca por vagas em creches,
escolas, universidades. Além
disso, teve também a insegu
rança em relação à garantia de

saúde, com postos, hospitais e

tudo mais o que cerca o me

nino Eduardo Pamplona, de

apenas um mês de vida.

Considerando a taxa de na

talidade de Iaraguá do SuI; as
duas novas famílias precisam
mesmo projetar o futuro e pros
perar as desconfianças. Somen
te nos dois primeiros trimestres
deste ano, omunicípio registrou
1061 nascimentos. Já a quanti
dade de óbitos não chegou nem
sequer à metade disso: 394.

Quando a retrospectiva é

maior, o crescimento da ci

dade segue disparado. Desde
o início de 2006 até junho
de 2008, cerca de cinco mil

crianças foram registradas no

Cartório Civil. O maior índice
está entre abril, maio e junho
deste ano. Apenas nos três
meses houve 540 nascimen

tos. Na contramão, neste tri
mestre ocorreu a morte de 209

pessoas.
A menor taxa de natalidade

do período foi vista em outubro,
novembro e dezembro de 2006,

quando 407 bebês nasceram. Já
com relação aos falecimentos, o
saldo remete a janeiro, fevereiro
e março de 2007, quando 159

morreram.

GERAl----------

KELLY ERDMANN Neiva de Oliveira é uma das 540 mães que tiveram filho no segundo trimestre de 2008 nas maternidades locais

r'

Natalidade x mortalidade

Taxa de natalidade bate recordes
De janeiro de 2<XXi até junho de 2008, cincomil crianças nasceram na cidade

�.IJ4I"

2008

Ab;til, maill;e junho
rfi, }"

Julho, agosto e setembr;p
Outubro, n6�embro e d1iembro

2006
Janeiro, fevereiro e março

Abril, maio e junho

Julho, agosto e setembro

Outubro, novembro e dezembro

540 ll,ascillwntoS.

185 óbitos

209 óbitos

Taxa de nascimentos cai em
todas as regiões do Brasil
JARAGuÁ DO SUL

Segundo o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta

tística) a taxa de natalidade do

país vem caindo com o passar
dos anos. Se e 1940 nasciam
44 crianças para cada mil ha

bitantes, 60 anos depois, a

porcentagem havia reduzido

para 21,2. Ainda assim, o nú- .

mero continua alto conside
rando dados de outros países ..
Na Alemanha, por exemplo, o
caminho é contrário e a gran
de quantidade de casais sem

descendentes vem sendo tida
como um problema a ser re

solvido. Cada mulher tem, em

média, 1,3 filhos.
Em [araguá do Sul, no en

tanto, a preocupação é inver

sa, igualmente ao que acon

tece no Brasil inteiro, apesar
dos altos índices de desenvol
vimento humano presentes no
município. De acordo com o

sociólogo Victor Danich, esta

taxa elevada prejudica, ini

cialmente, as áreas da saúde

e educação, como citou Neiva

de Oliveira, mãe do pequeno
Eduardo, de apenas um mês

de vida.
Na seqüência, segundo o te

nente-coronel do 140 Batalhão

da Polícia Militar, César Nedo
chetko, a situação afeta também
a segurança pública da cidade.
"Com o aumento da demanda

precisamos ter mais acompa
nhamento para evitar proble
mas. Mas, já estamos pensando
nisso tudo", explica.

Ainda conforme Danich,
quando não oferecem infra
estrutura adequada, as cida
des com índices elevados de
natalidade e migração ten

dem a enfrentar um gargalo
futuro: as pessoas podem
procurar outros locais para
se estabelecer.

474 noscim�ntos"

474 nascimentos
Pi

t83 óbitos
•

484 nascimentos

não informado

229 óbitos

510 nascimentos 176 óbitos

530 nascimentos 188 óbitos

504 nascimentos 190 óbitos
J;�,

407 nascimentos 176 óbitos

Planejei muito
antes de ter o
meu filho, pensei
nos dificuldades

�NEIVA DE OLIVEIRA

Registros do Cartório surpreendem
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Dez anos esperando pelo telefone
Apesar da demora, linhas começarama ser instaladas esta semana no interior
SCHROEDER

Um ano após o lançamento
do plano de telefonia rural para
Schroeder, os aparelhos come

çam a ser instalados. Das 150
famílias que devem ser benefi
ciadas, dez já tiveram as linhas
instaladas nas comunidades de
Rancho Bom e Duas Mamas.

Para Valquíria Vielgutz, 33,
a telefonia fixa é uma neces

sidade que as pessoas têm de
manter contato com a família,
amigos e até para agendar con
sultas médicas. "Eu passei pelo
menos os últimos dez anos

sem usufruir deste benefício
que é ter um telefone dentro de
casa. Costumávamos utilizar o
celular, mas a telefonia móvel
não funciona em determinadas
localidades e acaba sendo um

transtorno", disse a dona de
casa, mãe de dois filhos, que

foi uma das primeiras a rece-:

ber alinhá.
Segundo o secretário de

Agricultura e idealizador do
projeto, Arildo Konell, serão
duas centrais que atenderão
as áreas rurais do município.
Uma já está concluída ao lado
da Escola Municipal Santos
Tomaselli, no Rancho Born. A
outra deverá ser construída no
Bairro Duas Mamas. "O custo
da linha foi de R$ 1,2 mil para
cada família e o dinheiro de
positado em uma conta da As
sociação de Moradores Duas
Mamas. Somente após a ins

talação total das linhas repas
saremos o dinheiro à empresa
Compuline, de Porto Alegre,
que é a responsável pelo proje
to", disse Konell.

OSNI ALVES Valquíria garante que o tempo de espera não foi nada comparado aos dez anos que passou sem telefone fixo

Aulas de informática são gratuitas
Secretaria de Educação fOITIlOU esta semana mais de 60 adultos em curso

&ffiJ)l:\nl:\

Nova et,opa do curso em agosto
O curso voltará o ser oferecido'

pelo entidade com inicio dos aulas
previstgs para 4 de agosto. Os interes
sados em participar e que residem no

litorol ou adjacências devem proéurar
II secretario de Bem-estar Social ou nil

própria instituição de ensino. O ende
reço é no RuoJoõo Alberto dosSantos,
número 570, nO boirro São Cristóvõo,
ou pelo telefone 3456-0149. Segundo
info�o.ções de Vem, aindo há algu�
mos vagos disponíveis.

Pavimentação de 1,4 mil km
em ruas centrais da cidade
SCHROEDER

Operários trabalham acele
rado para pavimentar 1,4 mil
quilômetros da Rua Marechal
Castelo Branco, em Schro
eder. O asfalto faz parte do
projeto de pavimentação das
principais vias da cidade e o

custo da obra, para esta etapa,
é de R$ 415 mil.

Para o secretário de Obras,
Rubens Fiedler, a intenção é

proporcionar uma série de me

lhorias, começando pelas es

tradas. "Precisávamos acertar o

calçamento que estava irregular,
então decidimos asfaltar de uma
vez. Esta etapa contempla a rua

principal da cidade e algumas
paralelas. No próximo ano as

obras continuarão", disse.
O secretário informou que o

objetivo é fazer, ao todo, cinco
quilômetros de pavimentação.
Schroeder possui uma área de
143 quilômetros quadrados e

uma população de aproximada
mente 14 mil habitantes. As re

formas proporcionadas são para
receber mais empreendimentos
na região. O motivo é a constru

ção de um novo acesso à Jaraguá
do Sul que cortará a SC-413. O
desvio passará por Guaramirim
e Schroeder e será realizada em

2009 pelo governo federal.

w'Ww.cassuii.adv.br

BARRA VELHA

Toda a tecnologia está atre-

lada à informática e não deter o
,

conhecimento do manuseio de
computadores pode custar o

emprego nos dias de hoje. Com
este pensamento, a secretaria
de Bem-estar Social de Barra
Valha lançou no inicio deste
ano o projeto de aulas gratuitas
de informática para adultos. E

agora colhe os resultados.
Mais de 60 alunos foram di

plomados no curso na última
terça-feira no litoral em uma

cerimônia realizada no auditó
rio da secretaria de Educação.
"Vimos que muitas pessoas de
nossa

.

comunidade estavam
tendo dificuldades com rela

ção ao manuseio de computa
dores. Em função disto resol- Como outros cidades do Estado (foto) Borro Velho oferece conhecimento
vemos promover o curso e nos

surpreendemos com a procura
quase não suprindo a deman
da, mas conseguimos", disse a

secretária de Bem-estar Social;
Vera Santim.

O mesmo projeto foi esten
dido aos aposentados do lito
ral e no inicio de julho foram
formados 20 alunos. As aulas
são realizadas uma vez por

Cassuli /

Além da defesa,;dê seus direítos, a
evolução de seu�;.negócíos jurídic

Cassuli Advogados Associados OAB/SC397/99

Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 4]3371 7511 - Fax 47 32751820
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JARAGUÁ DO SUL

Escoteiros fazem
acampamento

o 15° Grupo de Escoteiros Jacoritaba
de Jaraguá do Sul, participou do 26�
"Acampamento Regional de Santa
Catarina" realizado em Ituporanga. A
delegação foi composta por 23 mem

bros juvenis, cinco Escoteiros chefes e

cinco pessoas para o apoio. O evento
contou com a participação de 1,7 mil
pessoas no total. A equipe de Jaraguá
do Sul promoverá uma feijoada no dia
2 de agosto paro angariar fundos para
novos eventos a serem realizados nos

próximos meses. A feijoada será na

sede dos escoteiros, no Rua Joaquim
Francisco de Paula, 156, Bairro Chico
de Paula. O horário será das 11 às 14
horas e a entrada é apenas R$ 10.

VALE DO ITAPOCU

Camelô é atração
em seminário

O camelô carioca David Portes, consi
derado um fenômeno em vendas, é a

atração do quarto seminário da qualida
de, que a Acijs-Apevi realiza no dia 3 de
setembro, em Jaraguá do Sul. O evento
terá como tema "Gestão da qualidade ao

alcance de todos" e acontecerá no Cen
tro Empresarial, com seis salas temáticas
com diferentes abordagens. Para mais

informações o telefone é o 3275-7000.

VALE DO ITAPOCU

Associativismo é
discutido Amvali

A Escola de Governo e Cidadania realizou
mais uma aula no noite de terça-feira na

sede da Amvali. Na pauta foram aborda
dos temas relacionados ao associativis
mo e a palestrante foi a professora Ora
Maria Terezinha Marcon. A palestrante
trabalho com as associações de municí
pios em Santo Catarina desde o década
de 1970 no exercício de seu trabalho
voltado 00 desenvolvimento regional:
junto a antigo "Coordenadoria de Arti

culação Microrregional e Municipal do
governo estadual". Para saber mais so

bre o Escola de Governo e os encontros

organi:zados pelo entidade o telefone é
3370-7933 - Ramal31.

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

JARAGUÁ DO SUL

<'
PROJETO DE MELHORIA NO MORRO
DA BOA VISTA É APRESENTADO

O executivo do Jaraguá Convention & Visitors Bureau Fenísio Pires
Júnior, apresentou o plano de desenvolvimento turí;tico do Morro
do B?a Vista para os emp�esários, durante a plenária da Acijs e

Apevi desta semana. O projeto contempla a melhoria da acessibi
lidade, urbanização do trecho final desde a Fazenda Spézia até o

cum� on.de estã,o instalad?s as antenas e as rampas de decolagem
de voo livre, alem de equipamentos de lazer. O projeto é do Jam
guá Clube de Vôo Livre e tem o apoio de outras oito entidades
Existe uma certa de captação aprovada pelo Fundo Estadual d�
T�rismo. (Funt�rismo), no yalo� de R$ 179 mil, fora a contra par

tl.da. O investimento prenstc e de R$ 300 mil para pavimenta
ça,o. com co�creto de um trecho de 300 metros em cinco pontos
cn�lcos, alem do p�trolamento, guarda-corpos, construção de
quresque, perfuraçao de poço artesiano, sinalização e urbani
zação com o plantio de árvores.

JARAGUÁ DÓ SUL

Encontro estadual sobre Saúde
A Secretario Regional, de Jaraguá do Sul comunica que participará do primeiro
Encontro Estadual de Estratégia Saúde da· Família, dia 22 de agosto, em Flo
rianópolis. O encontro será no Hotel Morro das Pedras. A SDR solicita que os

municípios de Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba,
São João do Itaperiú e Schroeder, liberem os profissionais de saúde de seus mu

nicípio para participarem do evento. As inscrições para este primeiro encontro

podem ser efetuadas através do site www.saude.sc.gov.br ou no e-mail saudeda
familia@saude.sc.gov.br.

JARAGUÁ DO SUL
.

SDR cede sala

para a música
A Secretaria de Desenvolvimento Regio
nal de Jaraguá do Sul está realizando
uma parceria com alunos do Curso de
Música, Modalidade a Distôncia Projeto
Pró-Licenciatura. A SDR está cedendo
uma sala informatimda, para que os estu
dantes possam realizar em Jaraguá do Sul
este curso que é oferecido pela Universida
de Federal do Rio Grande do Sul em convê
nio com a Udesc. A Produtora Cultural de
Teatro e TV, Marisa Cesconetto que pcr-:
ticipa do projeto destacou a impcrtênde
da parceria, porque segundo ela os 12 •

alunos que realizam seus estudos em Ja
taguá do Sul, teriam que se deslocar ao
menos uma vez por semana até a cidade
de São Bento do Sul. A sala q cedida
serve como Unidade Operativa (pólo
de estudos), para estes alunos.

"

BARRA VELHA

Familia morre após capotar em rodovia
Uma família perdeu a vida após capotar no quilômetro 88 da BR-1 01, em Barra Velha,
às 19h15 de terça-feira quando voltavam de um parque de diversões. A família, com
posta por �uatro me.mbro�, vinha pela BR-1 01, no sentido sul/norte, quando, ao
descer o viaduto Juliano Zimmermann, o motorista perdeu o controle do veículo

�m H?nda Civic, placas AFU 0095 (lndaiatuba-SP). O automóvel saiu da pista �
invadiu o P�sto de Gasolina Aviz. estourando uma das paredes com o impacto.
Os mortos sao Humberto Maurublo, 34 anos, Karolina Oliva Maurubio 10 anos
Giovanna Aragão Maurubio, 10 meses, e Juliana Ramalho de Aragão, 20 anos

'

JARAGUÁ DO SUL

Reciclagem para
as manicures

O Núcleo de Cabeleireiros Acijs- Apevi
promoverá uma palestra com o objetivo
de capacitar e reciclar as manicures. O
evento será realizado no dia 28 de ju
lho, no CEJAS, e será ministrado pela
especialista na área e representante
da Balbcare Produtos de Manicure,
Márcia de Oliveira. A palestra preten
de minimizar problemas encontrados
pelos proprietários de salões, como o

alta rotlltividade desses profissionais
e a falta de preparo para atendimento
aos clientes. O evento ainda contará
com a presença de um fisioterapeuta,
que falará sobre postura no trabalho
e ergonomia. O ingresso é 1 quilo de
alimento não perecível e só 30 vagas.
Inscrições pelo telefone (47) 3275-
7017 oueventos@acijs.com.br.
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A Krenke Brinquedos parabeniza
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Indústrias e
edifícios administrativos

Edifícios comerciais e
turísticos Residências
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NOS CONSTRUfMOS O FUTURO lÁ
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A Doce Sabor tem o segredo de preparar um BOM ALMOÇO PARA VOCÊ!

Informe-se das delícias do dia:

Alameda 25, sala 11 * Fone 3055 2229

CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Um beijo a mais
Aninha recebeu o convite do casamento da amiga. Era

a quinta da turma dos 20 anos que resolvia colocar a alian
ça no dedo, dizer sim, comprar casa, aninhar o cachorro
no colchão junto ao gato, trocar o estoque de pizza de cho
colate par outro de meio ameio na geladeira e se assustar

com a quantidade de roupa para secar no varal. Arthur
achou engraçado ter a prova documental de que o amigo
metido a solteiro convicto iria dividir o doce lar com unia

mulher antes dele. Há anos o cenário era sempre o mesmo:

aquele de independência total (e isso incluía a empregada
- quase mãe - pronta para cozinhar, lavar, passar, faxinar).
Aninha achou tudo lindo e romãntico. Arthur também.

Depois, o segundo pensamento a habitar a cabeça agitada
dela foi a dúvida de qual cor de vestido deveria alugar.
Ou seria melhor comprar? Talvez, quem sabe, mandar
costurar. Correu para a prancheta de estilista e ponderou
detalhadamente cada alternativa. Arthur logo imaginou o

quão bom podia ser beber uns uísques na companhia da
turma inteira, finalmente. Os anos passaram e isso parecia
quase impossível de acontecer. Cada um estava num can

to do mundo desde quando dividiam as mesmas cervejas,
ainda na faculdade.

Aninha não tinha boas idéias. Sabia muito bem in

ventar moda para aos outros, mas não quando conhecia
muito bem os defeitos estruturais do corpo em questão.
Resolveu sair à procura de algo melhor, apesar dos dois
meses que ainda a separavam da festa. Arthur decidiu

organizar a despedida de solteiro do amigo. Nada cinema
tográfico, nada de mulheres estranhas, nada de compro
metedor para o futuro. Mais, sim, uma reserva no boteco

predileto do noivo, muito petisco, bebida alcoólica e sau

dosismos hilariantes. Aninha começou um regime imediato.
.

Elanão queria correr o risco de encontrar o vestido ideal e ser
impedida de entrarno dito cujo por causa de alguns centíme
tros de gorduranão autorizada. O nervosismo com a idéiafoi
tanto que nada saiu do lugar indevido. Aliás, há suposições
de que o problema tenha aumentado, assim, num estalar de
dedos. Arthur nem lembrava que precisaria renovar o guar
da-roupa. As cinco gravatas, os quatro ternos, as 20 camisas,
os seis sapatos, tudo ele vestia no cotidiano profissional. Tan
to tempo sem casamentos à vista, resolveu é não dar chance
às traças. Aninha encontrou o vestido certo um mês antes

da festa. Mas, o sono ia embora quando se advertia sobre a

inexistência dos brincos ideais, dameia para frio, do scarpin
dourado para combinar com a roupa. Ah, e ainda tinha o

cabeleireiro e amaquiagem.
Arthur saiu de casa, no dia do casamento, para com

prar um look novo. Em trinta minutos estava de volta.

Deixou para se arrumar só quando Aninha chegou, toda
produzida, faltando só calçar os sapatos. Aninha invejou
Arthur. Arthur achou que a demora valeu o esforço de

agüentar a poltrona desconfortável do salão de beleza à

espera de Aninha.

• kellyerdmann@gmail.com

.Cine
• Kung . � (Dub)
(14h, 15h5Q.114140, 19h30, 21h20 -todos os410s)

��

• Cille fte�lft(lrkt �
• Hancock (l.eg)
(14h, t6h, fSh,211h/22h -Iodos o� dias)

leno (Dub)
5{iJ 7h45, 19h45, 21 h45 - todos os dias)

• Cine Néumorkt 6
• Balmon "':"Otovojpiro dos trevos (Dub)
(1 5b, .18h1.�, 2111t5 ...; todos os dias)

DVD

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• Batman - o cavaleiro dos trevos (leg)
(15h, 18h, 21 h - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• WolLE (Dub) (14hl0 - todos os dias)
• Hancock (Dub) (16h10, lSh; 19h45, 21h30
- todos os dias)

Baseado em

fatos reais
Depois que um repórter do Wall Street
Journal é seqüestrado por terroristas, a

esposa dele se lança numa desesperada
busca, uma frenética corrida contra o

tempo, para localizar o marido desapa
recido. Uma impressionante história de
fé em meio o uma tragédia.

• Cine Shopping 3
• Kung Fu Pondo (Dub)'
(14h, 15h50, 17h40.- todos os dias)
• Jogo de amor em1.os \I�gos (leg)
(19h30, 21 h15 - todos es dios)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Batman - O covoleiro dos trevos (leg)
(15h30, 18h30, 21 h30 - sexlsgb/dom/seg/ter/qui)
• Batman - O cavoleiro dos trevos (leg)
(15h30, 21 h30 - quo)

• Cine Mueller 2
• Viagem 00 centro do te b)
(15h45, 17h45, 19h45, 21 h4. '; todos os dias)
• WolLE (Dub) (13h45 - todos'os dios)

• Cine Mueller 3
• Honcock (leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h -todosos dias)

Os verdadeiros
Túneis da vida

A única afinidade de Will com seu excên
trico pai é o paixão pelo arqueologia. O
tempo livre de Will se resume o cavar no

terreno de cosa para realizar descober
tos, fugir do pressão da escola e do mes

mice da família. Quando o pai desapa
rece misteriosamente por um túnel, Will
começo o cavar, literalmente, o verdade
por trós do sumiço do pai.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Doniellevo Faísco 00 consultório poro exominá
lo. Notércio resolve o problema do olvará junto
00 prefeito e mondo Afonso buscar. Rogério
conto o Alberto que Afonso colocou o olvorá
de volto no gaveta dele. Julieta diz o letício

que elo deve ir o um médico confirmar se está

grávido.Doniel repreende luciono por ter ocei
todo o pagamento de louro pelo otendimento
o Faísco. Julieto pede o louro poro ligar poro
Doniel morcondo uma consulto para letício.

Virgínia pergunto o Iracema quando louro e

Doniel se conhecerom. Letícia vai 00 consultó
rio de Doniel.

BElEZA PURA
Normo está prestes o fugir do prisôo quondo
ouve uma sirene. Rokelli fico felicíssimo com

o teste. Suzy descobre que Sheila sobe cuidar
bem de Mario e o controto como bobá. Sônio
e Guilherme se interessom um pelo outro. Nor
mo é chontogeodo pelos presos, que omeoçom
contar que elo ia fugir tombém. José Henrique
decide olugor os quartos do monsôo poro mo

ços. Sônia mostro uma foto antigo de Inácio o

Joono. Helena consegue se formor no foculda

de.Gospor pede Ivete em cosomento, mos elo
nôo oceito. Guilherme e Sônio se beijam.

A FAVORITA
. Floro pergunto o Silveirinho por que ele nôo
tentou mudor o depoimento de Cilene ontes.
Donotelo comento com Cilene que está com

medo.Dodi diz o Floro que voi fazer Solvotore
mudor seu depoimento.Cossiono beijo Céu.Cido
pergunto o lolondo por que elo tem tonto roivo
delo. Floro explico que foi otrovés de Irene, mos
Lora fico em dúvida. Pepe tento conversor com

Augusto, mos ele o expulso de seu sítio. Gonçolo
deixo cloro poro Holley que quer saber tudo que
ocontece com loro. Divo fico rodionte 00 sober

que Augusto está nomorondo Moíro. Zé Bob vê
Donotelo mexendo em milhores de dólores que

. tem em coso e estranho. Silveirinho e Floro vôo
à coso de Cilene. Solvotore voi à delegacia.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Morcelo soi couteloso, quondo dá de coro com

Gobrielo. A médico fico surpreso 00 perceber
que ele estava tentondo fugir. Morcelo implo
ro poro Gobriela lhe dor oito e diz que preciso
procurar suo filho desoporecido. Gobrielo cede
00 pedido de Marcelo e pede openos que ele
volte poro fozer novos exomes. Noti e Valente
nôo encontram pisto sobre o vida dele. Volente
diz que tolvez eles tenhom que usor umo senho
- o Arqu ivo Ômego. Ele mostro' nnvomente o to

tuogem poro Noti, que fico perturbado 00 olhor
o corpo dele. Valente olho nos olhos de Noti e
os dois se beijom.

AMOR E INTRIGAS
OS últimos copítulos de "Amor e Intrigas" serôo
montidos em sigilo.
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Batman preso
por agressão
Christian Bale, 34, protagonista de
Batman � O Cavaleiro das Trevas,
atual sucesso do cinema, foi acusa
do pela mãe e irmã de agressão.
Ele foi interrogado pela polícia e após
4h detido, liberado ainda nesta terça
feira (22), com pagamento da fiança.
O ator negou a acusação. A polícia
decidiu ouvir o ator apenas ontem,
para não atrapalhar a pré-estréia do
último filme do Batman.

Santoro recusa

convite para tv
Rodrigo Santoro está mais preocu
pado em seguir carreira no cinema
internacional do que ficar meses
gravando uma novela no Brasil. Além
de não querer renovar contrato com a

Globo, o bonitão recusou um convite
poro protagonizar uma novelo no

Record. Santoro rejeitou um salário
de RS 80 mil, que é o maior valor que
o Record pago poro os atores. Ele está
no novo filme de Jim Carrey.

O primeiro
nú de Carol
Carol Castro, 24, estampa a edição
de agosto do revista "Playboy". O
ensaio, inspirado na obra "Dona Flor
e Seus Dois Maridos", aconteceu no

Pelourinho em Salvador. A edição
comemora 33 anos do publicação. A
atriz contou em seu blog, que ficou
nervosa com seu primeiro ensaio nu:

"Na primeira foto o coração fico na

boca." Coral disse ainda ter ficado
bem satisfeita com o resultado.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e vicianle. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO
O tempo ainda fica instável com condições de
chuva em boa parte dó dia, melhorando entre
a tarde e noite. Uma massa de ar frio deixa a

temperatura em declínio acentuado. NOVA CRESCENTE

� Fases da lua

� Jaraguá do Sul e Região

CHEIA MINGUANTE

ian "V 25n

SÁBADO 6Mí�: 10° C
MAX: 20°C .

Sol com nuvens

SEXTA

Mí�:11°C�MAX:18°C�
Nublado

QUINTA

MíN: 15° C
MÁX:21°C""
Sol com pancadas
de chuva

"61 ÁRIES

"�li' (20/3 a 20/4)
.

., Hoje você estará

([ terno e acolhedor.

Aproveite as boas

energias para distribuir o
emoção que flui livremente do

coração. Procure não se assus

tar com tamanha emoção. Dia
ótimo pura estar com os filhos
e esclarecer mal entendidos.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Os relacionamen
tos estão passando
por uma avaliação

e você está disposta a enfren
tar o que for porei esclarecer o
que realmente sente. Às vezes
é preciso uma dose o mais de
honestidade para romper com

algo que não foz mais sentido.

,. '"
CÂNCER

�.� (21/6 a 21/1)
'-'-;"_'.;;, Ternura abalada
: l por pensamentos

negativos. Procure
. deixar esse pessimismo de lado
J! não se envolver dessa formo
COllI o passado. feche definiti
¥IIIIIente essa porta emmece o
planeior o seu futuro• .JIreso 00

passado. nada acontecem.

l.� LEÃO

�� (22/1 a 22/8)
;:. '} O amor ainda é

...., U---; o tema principal
de sua vida com

algumas questões precisando de
solução. No entanto cuidado com

os ilusões. Seu olhar deve se
voltar mais para o trabalho e as

possibilidades de crescimento.
Não adie nenhuma decisão.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Ultimamente você
sente apenas
vontade de ficor

só em sua coso, refletindo sobre
seu futuro. A maneiro que temos
de construir um futuro mais feliz
e promissor é tronsformando
ações e reações no presente.
Faça tudo com consciência.

TOURO
.

(21/4 o 20/5)
Momentos de re
flexão ainda serão
eficientes neste dia

para ·coloci!nlgumas idéias�
sentimentos e dia. Hoie o dia
está mais para ver um bom fil
me sentado em seu sofá do que
para sair e se divertir. Deixe os
sentimentos fluírem.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
O lugar que conquis
tou socialmente e
suo reputação estão
sendo colocados em

cheque.Mas não se preocupe, os
- astros prometem sucesso, visibni
dade e projeção profissional IssO
vuhlurar aproximadamente um
mês.Avalie bem SUD fé.

nr
VIRGEM

-

(23/8 a 22/9)
Você está entrando
em uma fase mais
romântico e por

isso sente.se meio confuso
quando tenta lidar com questões
pmtims. Soturno pede pés no .

chão eVênus leva você a deva
neios emergulhos por águas que
não está acostumado a navegar.

DOMINGO6Mí�: 15°C
MAX: 23° C
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)

� Hoje o dia pede um
{ olhar mais frio em

direção às escolhas
que feL Você estará mais fechado
e o melancolia pode tomar conto
de você. O que você está sentindo
são apenas podrões de um pos
sado recente que você insiste em
nôo enfrentar.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

,..[. Hoje o dia sem
.

pautado nos osci

lações entre o que
você conseguiu e uma vontade
louca de iogar tudo paro o alto.
Vindo de você é de se estranhar.
Equilibre as forças ponI não
iogar foro coisas importantes.
Você pode se arrepender.

O CORREIO DO POVO mQUlNTA·FEIRA, 24 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS -,

DIVIRTA·-SE

Culpa .

A freira dá de coro com um bêbado na

rua e tento conscientizá-lo:
- O senhor !'abia que o Brasil é o

segundo � .s do mundo em consumo

de álcool?
- Isso é culpo desses crentes!
- Como? Se crentes não bebem álcool?
pergunta a freira, indignada
- Pois é ... Se bebessem nóis tavo era

em primeiro!

Na escola
- Betinho, conjugue o verbo ir no
presente do indicativo.
- Eu vou, tu vais, ele vai.
- Mais rápido, menino!
- Nós corremos, vós correis, eles
correm!

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Existe algo aconte
cendo de forma
sensível, mas

ainda muito sutil paro você en

tender. Aprender a sentir a vida
sutilmente tem sido um gronde
aprendizado. Procure se entre

gar. Querer respostas lógicos lhe
fará patinar no mesmo lugar.

PEIXES

Ill. (19/2 o 19/3)
•• A proximidade de
�� marte e urono que

está em seu signo
há tempos, você começa a sentir
certa eletricidade. A mente,
o corpo e o espírito recebem

vibroções que farão você sentir
vontade de correr, dançar, namo
ror, sair e se divertir.
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Por
RicArdo
DA NieL Tre.l.s

SOBRE A ERUDiÇÃO E OS ERUDITOS
Em tempos onde uns reclamam do fim das férias de julho e outros da própria

existência delas, aproveito o temo "aulas" poro trazer um de meus mau
humorados favoritos.ladies and gents, com vocês, Schopenhauer:

Ouando observamos o quantidade e o variedade dos estabelecimentos de
ensino e de aprendizado, assim como o gronde número de alunos e

professores, é possível acreditar que o espécie humano dá muito
importância õ instrução e õ verdade. Entretanto,. nesse caso, as

aparências também enganam. Os professores ensinam para ganhar
dinheiro e não se esforçam pela sabedoria, mos pelo crédito que ganham
dando o impressão de possuí-Ia. E os alunos não aprendem para ganhar
conhecimento e se instruir, mas poro poder tagarelar e poro ganhar ares
de importantes. A cada trinta anos, desponta no mundo uma novo

geração, pessoas que não sabem nado e agora devoram os resultados do
saber humano acumulado durante milênios, de modo sumário e

apressado, depois querem ser mais espertos do que todo o passado. É com
esse objetivo que tal geração freqüenta o universidade e se aferra aos

livros, sempre aos mais recentes, os de suo época e próprios poro suo

idade. Só o que é breve e novo! Assim como é novo o geração, que logo
possa a emitir seus juízos. -r- Ouanto aos estudos feitos simplesmente para
ganhar o pão de cada dia, nem os levei em conto.

Em A Arte de Escrever, ensaio 1 de 13 (texto lá da metad.e do século 19).

CONSTE
Devido a época de campanha eleitoral e suas leis, a Prefeitura Municipal está com

certas restrições quanto realizar alguns tipos de eventos e celebrações. Pro quem
sentiu falta de um showzinho no aniversário da cidade esse ano, eisa explicação.

E PRO SÁBADO
Rola Stnmmtlsch no calçadão, com início às 1 Oh. E já no desejo de que ano que vem
o evento repita-se, fica o pedido aos mijões: deixem o falta de educação em casa.

"

A CENA EM JOINVILLE•••
A cidade que ainda ferve com o Festival de Danço tem novas programadas pro daqui
algumas semanas. Próximos à Visconde de Taunay (a tal Via Gastronômica)
inauguram dois points: um bar/restaurante mexicano e um outro cnmctenzndo com

ores praianos. Já em endereço próximo 00 Biergarten, saído do cidade, abrirá um

restaurante/lounge, que ocasionalmente promoverá bolados VIP. Chegando os

inaugurações rolo aviso aqui.

•••E EM JARAGUÁ
Enfim chegando agosto, mês apontado pelos responsáveis dos novos cosas como o

das possíveis inaugurações. london Pub e Estação do Tempo serão os nomes no

cidade neste segundo semestre, junto à reapresentada Deep.

PESSOAS DESAPARECIDAS MOMENTO DA CITAÇÃO
Por onde andará Thundarr? "Achei que não viveria o suílclente

pra ver o Dercy morrer" - Julio, que
tem seusvinte e tontos.

POTENCIAL CRIATIVO?
Aproveite! Encerram-se hoje as

inscrições paro o projeto Jaraguá
em Curtos, promovido pelo SCAR.
Ancorado por três oficinas (roteiro,
direção e produção e captação e

finalização), terá como resultado o

realização de seis curtas-metragens
em vídeo digital aqui em Jaraguá do
Sul. Fantástico idéia, vai dor o que
falar! ligue agora para o 3275 2477
e vejo como punlctper

Visto pelo último vez com Ookla e Ariel.

Sempre um prazer rever essa menino. Nódia Paulo é

presença contagiante

PARA SAIR DE CASA
EmJaraguó:
- A Choperia Bierbude traz hoje música 00 vivo com bQnda
Volentine, amanhã Dazavessa e sábado com Renato e Cio.
Contato: 32751686.
- Na noite de hoje o SCAR lounge comemoro junto à Chico
Piermann os 4 anos de aniversário do ComBat, em íeste
no panorâmico da SCAR. DJs Marcelo luís e Carlos Fuse,
mais Rex Johnson e banda serão us atrações do grande
festa. Contato: 8448 2122 ou sitecombat.com.br.
- A licoreria foz mais um sábado em formato acústico
neste final-de-semana, com cantor Thiago tocando 00

vivo no point. Domingo é o perfil eletrônico quem domina,
com o argentino lucas Koennig comandando as pickups a

partir dos 20h. Contato e tele-entrego no 32751327.

Quinta-feira, fora da cidade
Em Joinville:
- Moom Art n Music - rolo o Moom Country, com duplas
Mazzo e Gabriel/Anderson e Alyson no palco do coso.

Contato: moom.com.br ou 47 3433 5743.
- Expresso Choperia - quinto é noite de House Concept no
point, com DJs Chris Gilgen e leozinho apresentando-se.
Contato: expressochoperia.com.br ou 47 3433 9451.

Em Blumenau:
- Camorra - promete coso cheio em noite de hip-hop com

DJ Puff. Contato: camorrabar.com.br ou 47 3329 0707.

Extra! Sábado em Blumenou, no Expresso Choperia, o

lendo do blues Eddie C. Campbell apresento-se o partir
das21 h. Contato: 47 3340 2285.

e

MAX

Pires

.��=�
.......Iadyrosachoque ....

3371-0202

fA!XAS DESTA SEMANA: Primo! Serem . Some Velvet i.loming I Kings of
Lion • Chambers I Crystal Method • Busy Child I TIlievery
Corporotion- Holoyruphic Universe I Rm!ioneod· Jigsaw Famny Into

Gabriela Albuquerque e Caroline Goelzer conferindo agito no

Choperia Bierbude

NÃO É APOLOGIA
É só crítica mesmo. Tirada do site gardenal.org:

Q.JER PIZEIt QúE A60RA \Oro MUN
ro� <.OI'If'AAR UM WI) OflOA\..
\If>.\ SER OllRlbNlO A OUViR 1)1"\
SE�� i JolA "ERl>A£lIS ITA
�s PES$MS:> fAlo«J£ É liM

1MSEl:ll..,AS�11"I SÓ�110�

FESTASOBRERODAS.COM.BR_
É assim ó: são excursões programados pro grandes
balados ou shows, onde um ônibus de dois pises vai
em total agito (com direito q OJ e bando o tiracolo)
no porte de baixo e descanso no de cimo. A próximo
bus session marcado é poro o show do Madonna, e
em negociação estão idos pros shows do Rush, Bon
Jovi, linkin Pork, R.E.M. e Foo Fighters, entre outros.
Incluindo ingresso pista, o valor para ido 00 show da
Madonna está estimado em até RS 350,00. Acesse
festosobrerodas.com.br e confiro os detalhes.

VALE CONSTAR
- Conforme divulgado, dos seis motoristas

.

embriagados detidos pela polícia no

final-de-semana que passou, todos
estavam envolvidos em ocidentes.
. Porque Beto Carrero comprou brinquedo
de porte para estrear em dezembro: vindo
de navio do Japão, a novo montanha
russa do parque 'precisaria de 232
corretos poro ser tmnsportndo. ��r_á o

maior da América do Sul!
.
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JAVEl Concessionório FIAT. Rua Expedicionério Joôo Zopello, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - SC - www.javel.com.br �

A Javel bate qualquer proposta, e quem sai vencendo-é você.
SOMENTE ESTA SEMANA. APROVEITEII I
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, CONFIRA ...

I
'

Vai comprar ou trocar
seu carro ???

Por que não vemaqui ?

'..,�

,"
.

.

,

i",
r

AUTON/ÓVEIS .

Temos mais de 1 00 OFERTAS
'

E a MENOR prestação da cidade
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-------------vEícULOS
O CORREIO DO POVO O'QUINTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2008

www.giovaneveiculos.com.br

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Bjli),i.Bernardo Dqfl'lousCh, ,1880 - �.275-1 05

EMAIS ...

ASTRA 4P ADVANTAGE campI. 07
ASTRA CD 2P rodas 16 04

VECTRA Gl campI. + gnv 00

VECTRA gl campI. 00
VECTRA GlS 98
VECTRA GlS 95

CELTA 01

CORSA SEDAN 1.6 05

CORSA SEDAN 16V AR + DH 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 CLll.8 + COURO 96

PALIO W. CI1Y 1.5 8v completa 99

PALIO ED 4P ar + trava 98

UNO MillE ELX 4P 95
FUSION completo 06

F-250 XlT 99

KA AR-COND +TRIO 00

KA 00
FIESTA Gl 4P COMPl. 00
FIESTA 1.0 4p c/dh 99

FIESTA 1.0 4p 97

ESCORT ZETEC 4P DH+opcs 98

ESCORT HOBBY 95

ESCORT 95

ESCORTL 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P campi. --rd 93

PEU. 307 feline aut.+ couro 05

M. BENZ CLASSE A 190 01
DAKOTA SPORT estendida die 00

BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

CLIO SEDAN 1.0 16V 04

CLIO SEDAN RN 1.0 16V comp03
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94

FEZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 011

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

# Sem taxa de adesão;
ução de parcela após contemplação (via lance);
ncia de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
ipação de parcela na ordem direta ou inversa;
ros, sem taxas extra etc;

Grupo 6�pt,� 30 Anos
.

PARAVElcUlOS

70484

, I 70
CREDITO.S NlESES

93

MESES

113

NlESES

.... 3 ..... 5700 2 .... 99 ....

.... 5.350.00 256,56

.... 7.543.00 293,22
30.00000 38709 32'� 24

.... 9.73600 32987

35.000,00 45"',6'" 374,77

40.000,00 5"'6,"'3 428,32
50.000,00 645,"'6 535,39 28.69400 47960

60.00000 774 ... 9
.

64247 aJkliWW.f._
Wiii,f.£.i.£.•
.E.Wt....t..

62787

70.00000

80.000,00

90322 74955

-s , 032,58 856,63
37.5650090.00000

"'00.000,00

96372

-r ,29032 "'.070,79 42."17000

3371-8153'

9936-1304

o Sul
o Januário Ayroso, 80
: uniaosilver@netuno.com.br
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Segunda a Sexta das 8h às 19h. Neste Sábado das 9.h às 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

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

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

Blumenau - (47) 3331-4500
ltajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661

�io do Sul - (47) 3522-0686

BANCO PEUGEOT Campanha" Feirão da fábrica das Con(ellionà,ias Peugeot "Peugeot 10&HB Presence 1.4L FI" - 03 portal - Ar condicionado manual- Direção Hidr.iulica - Vidms e travas elêtrim - faróis d. Neblina:' Ano/Modelo: 08/08 - Pintura sólida - Frete Induso - Valor tabefa
de R$ 39.190.00 - Valor promocional a partir de R$ 33.990,00 com R$ 5.390.00 d, bônus Já mduso - 05 unidades em estoque nas Concessionárias Strasbourg. Peugeot 1061w [scapade 1.6l 16V Flex, 05 portas. ano/modelo.:OBI08, pmura sólida, frete indus» - PrelO
público promocionalsugerido para ,enda à ,ista: a partir de R$ 44.990,00 - Eltoque nas Concessionária Strasbourg de 15 unidadesPeugeot l07 ledan 1.0 feline Automático .: Completo + Câmbio Automátiw Iiptronic - Ar condicionado digital biozone - freios ASI -

Airbag duplo de série .. lensor dechuva e de iluminação - CO player MPl .. Ano/Modelo: 07108 ... Roda de liga Ato 16" . Pinturasólida .... fret. não Induso . Valor tabela de R$ 68.60�.00 - PrelO promocional EXCLUSIVO para o Mês de Julho de 200B a partir de R$ 59.990,00 à
yiSla tom bônus de R$ 8.610,00 induso . Ol unidades.m estcque nas con(essionárias.Prazo de vigincia da promolao.: de 10/0111008 à J II01/l00B, ou enquanto durarem os "toques. folos somente para li" iluSlfativos. Não cumulativa para outras promoçõ,l. Consulte as
Concesstonárias Peugeot pattinpanres pan mais informações sobre preços, condições especiais, ligue para 0800 7012414 ou acesse www·P!ugeo!.{om.br
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-------------vEícUlOS O CORREIO DO POVO OQUINTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2008

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

CORSA - Vende-se, 99, 1.0, branca,
excelente estado. Ir: 3371-0424 ou

9903-5350 c/ Aderbal.

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

VECTRA - Vende-se, 00, GLS,
manual e ardigital. R$ 27.000,00. Tr:
9953-1446.

MAREA - Vende-se, 01, 2.4, HLX,
preto, cornpl. R$ 25.000,00. Tr:
9953-2642.

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.

UNO - Vende-se, 98, 1.0 EX, 4 pts,
branco. R$ 12.000,00. Tr: 3370-
8295.

FORD

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 ournoto. Tr: 3376-3885.

FIESTA - Vende-se, street, 05, campi,
vermo R$ 20.500,00. Tr: 9112-3138.

KA - Vende-se, 01, branco, AL, TE.
R$15.500,00. Tr: 9112-3138.

APOLO - Vende-se, 91, GL, dourado.
R$ 6.800,00. Tr: 47 3273-1798 ou

8826-2502.

CAMINHA0 - Vende-se, baixa km,
ótimo estado. Ir: 9975-0161.

COMBI- Vende-se, furgão, 93, ótimo
estado, motor na garantia. R$
9.200,00. Tr: 3374-5418. (após 13h).

GOL - Vende-se, 99, documentação
em dia. R$12.800,00. Tr: 3275-3538.

GOL - Vende-se, Plus, 96, bola, prata
metálico, ótimo estado. R$ 12.900,00
ou 11.000,00 + 4x de R$ 465,00. Ir:
8416-1273 ou 9923-5479.

GOLF - Vende-se, 02, campI. R$
20.000,00 + consorcio neg. Tr:
3370-4187.

RENAULT. ' .....
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.

• OUTROS
CARRO - Compra-se, 1.0, acima de
ano 2000, financ. Tr: 3371-6968.

CARRO - Compra-se, valor até R$

30.000,00.Ir: 478408-1166.

L200 - Vendes Sport HTE, 04/05,
unico dono, completo, banco de
couro e cambio automatico. Tr: 47
327614-99 ou 9975 0486.

MERCEDES - Vende-se, 95, C-280

Esporte, impecável. R$ 35.000,00.
Tr: 3275-4108.

MERCEDES - Vende-se, Bens 1518,
88, Tr: 048 9129-6650.

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

BIZ - Compra-se, em bom estado. Tr:
478408-1166.

CG - Vende-se, Titan 150, KS, 05/05 .

ou troca-se por carro financiado ou

não. Tr: 3371-4573.

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

SUNDOWN - Vende-se, Web 05,
preta, c/ ES. R$ 3.300,00. Tr: 47
3273-1798 ou 8826-2502.

SUZUKI - Vende-se, AN 125

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

CAMINHA0 - Vende-se, 81, trucão.
R$ 30.000,00. Tf: 3275-41 08.

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.

CAMINHA0 - Vende-se, 608 O, 81,
baú alongado. R$ 37.000,00. Tr: 47
3273-1798 ou 8826�2502.

Conheça a linha

de pneus
alta performace

v e t c u t o s

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

www.streetcarveiculos.com.br

Taurus GL 1995 R$ 15.990,00
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PROMOÇÃO,DA S,:M�N
'f'0h'

-

"��

Sua melhor opção em consórcio
s, (';,NEU 115/10/R13

R$119,90
A VIS'TA

+ ba\anCeamento
com montagem

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

grandcar@grandcarautocenter.com.br
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Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (471 3370-7500 Promoção

R$ 39.900,00

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

Honda Civic LX 1.7
2004 AUT. COMPL

HONDA TORNADO 250 2008

ASTRA HATCH ELEG. COMPL 2006

ASTRA HATCH ELEG. COMPL 2006

CELTA SUPER 2005, LOT, AQ, TE, AL
HONDA CIVIC AUT. 2004

COURIER 1.6 COMPL 2003

UNO FIRE 2002

FIORINO BAU KIT GNV 2001

SIENA EX FIRE 2001

GOLF 1.6 2000 COMPL

VECTRA GLS 2000 COMPL+ABD
VECTRA GL 2000 COMPL
GOL Gill 4P 2000 LOT, RLL
ESCORT SW 1.8 2000 AL, OH, CE,
TE, LOT, MT, GNV
PALIO EX 4P VEfTE 1999

PALIO 4P EDX COMPL 1999

PALIO 4P 1.6 1998

ESCORT SW GL 1998
.

BESTA GS 1998 COMPL
VECTRA GL 1998 COMPL +GNV
VECTRA GL 1997

CORSA SEDAM GL 1.61996 DT, TE
SANTANA 4P 1996

UNO EP 4P 1996

FIORINO BAU 1996

CORSA WIND 1995

ROYALE 4P 1995
ROYALE Cf KIT GNV 1993

CBR 450SR 1991

PREMIUM CSL 4P 1991

Ano 2004, Cor Prata, Direção hidrãulica, Vidros e Travas elétricas, Limpador e
desembaçador traseiro, Computador de bordo, Faróis de neblina e CD Player.

Ano/Mode,lo 2001/02, Cor Branca, Gasolina, Ar-quente,
Limpador e desembaçador traseiro.

Expression, Ano/Modelo 2008/09. Ar
condicionado, Direção hidráulica, Vidros
e Travas elétricas, limpador e
desembaçador traseiro.

Confiança, segurança, tradição e tranquilidade são itens de

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

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

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

Ano!Modelo 2004/05, Cor Preta, Ar-cond!cionado. Direção hidráulica, Travas elétricas,
Alarme. Limpador e desarnbaçador traseiro, Ar-quente. • Carros nacionais e importados • Frota atualizada • Semi-novos revisados

Rua Angelo Schiochet, 80 1 Centro Jaraguá do Sul SC
473215.11321 fax: 47 3275.1132

MULTAS I SEGURO 1 VALOR DO CARRO I MANUTENÇÃO
Visite nosso site www.mauroveículos_comJlr veículos
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Dodge Ram 2500
4x4 SLT Heavy DutyGabine

Dupla completa.
� .

. �, Top de Linha.
*' ;t<'tt�i�'\�i:';m-�

---
TR-4 branca 4x4

2.0 gasolina M/T 2006 Couro
+ acessórios. Carro completo

sem detalhes
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Lácasa L· '" ,todomunao e.

o orate principal
PI'

ma.a

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-NEGÓCIOS

Injeção Eletrônica
Suspensão
Motor· Freio
Caixa de Câmbio

Preparação:
Turbo Aspirado
Suspensão a Ar

R.V. Veiculosl
Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário 3371-1743

campi, Branco
R$ 27.800,00

3372-2271

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

- Sistema de freios
- Suspensão

- Sistema elétrico
.

- Injeção eletrônica
- Lavação de aparência.

R$ 49,900 R$ 21,500
206 SW FELINE 1.0 206 SELECTION 1.0 2P
COMPLETO + CAMB. AUT. PRETA, 200B AR CONO. PRATA, 2001

PAllO WEEK 1.0
COMPLETO CINZA, 2002

i_STRASBOURG I
i'. •

i

t, J

SIENA EX 1.8
ALM +An +DT PRATA,2003
R$ 25.500

ASTRA;l.lL
Gl I)H+V�+THAlM +AO. +LT +PINT +OT
VEftMElHA.. tOOt

R$ 25.650

FOX 1.0
VE+TE+AlM +AQ +LT +w +OT PRETA,2004

R$ 26.000

FIESTA 1,.0 , ?
THALM +LT+W+OT PRATA.'2005
R$26.9!0
CLIO AUT1.0

R$41;900
HONDA CIVIC LXL
AUT DH+AC+VE+THAlM+A8S+AUT +SCO +
All +ABG +CO +RODA +IT +VV +PINT CINZA.2005

R$ 45.000
307 2.i fEUN'£

AUT DH+AC+IIE+TE+ABS+AUT +AU +COMP +

RODA -tr +W +PINT PRETA,2008

R$ 49.990

I
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• CASAS
ANA PAULA II - Vende-se, 3 qtos, 3
bwc, 2 garagens, cerca de alumínio,
portão eletrônico, piscina. Troca-se

por casa em outro bairro ou chácara.
Tr:3376-1574.

AGUAS CLARAS - Vende-se, prox
Lulimar emb. 140.00m2, 3 qtos,
murada, laje, escritura. Tr: 8826-
1460 ou 3371-4198. Creel P.0992.

CASA - Vende-se, de av, 1.800m do

posto Marcola, 4 qtos, gar. R$
80.000,00. Tr: 3371-6069. Greci
11831.

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

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

GUARAMIRIM - Vende-se, prox

shopping União, 3 qtos. R$
13.800,00. Aceito carro ou moto. Tr:
3371-6069. Greci 11831.

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

pequena. Tr: 9137-5573. Creel
11831.

ALUGA-SE - Disponibilizo vaga em

apto para moça (pra dividir). R$
230,00 mensal (incluso: luz, água e

condomínio). Tr: 9158-7991.

EDIFICIO JARAGUÁ - Precisa-se de

moça para dividir aluguel, otimo
apartamento no centro de Jaragua do
Sul. Tr: 3372-0293 ou 9926-3401
com Janaina. (após 17:30) .

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

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

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

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

� CHÁCARAS .

CORUPÁ - Vende-se, 45.000m2, c/2
casas, 7lagoas. Tr: 9951-2743.

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

RIO CERRO II - Vende-se, imóvel
rural, 7.500m2, cf casa de alv de
70m2 + carrinho de lanche. Valor a
combinar.

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

TERR

* Compressor de ar
* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

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

'Marmoraria Vitór·ia
Tudo em mármore e granito

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

Não passe aperto,
passe na Cifra.'
CRÉDITO RÁPIDO.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICI,., NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opçõps abaixo com dpsconto pm"folha, para sua tranqüilidadp,
agora tambrm na Goldpn!

.e
� OU IPVA VENCIDOS
c3
.

Empréstimo para:
- Servidor Público
- Servidor Estadual
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul
- Servidor Federal
- Funcionários de Correios e CELESC

.

- Empréstimos Aposentadosé Pensionistas INSS
- Empréstimo para pessoa física com cheques

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

troca. Tr: 8429-5903.

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

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

VENDE-SE - Após Malwee, 1500m2,
escritura, asfalto, financ próprio ou

caixa. ( 14x47m-550,00m2). Tr:
8826- 1460 ou 3371-4198. Creel
P.0992

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

Vende terreno com 361,71 m2

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

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

• Ilha da Figueira' .Jaraguá do Sul' se.

COl1tatos

T.;çnic.
• Tel.: 3·370 9513

Denllson Cel.: 8428 6133

Confira nossas Promoções de Inverno
! m Electrolux
:

t;t:.RVIÇO Jl,VTURIZ,s,DI) � SpringerConsul

ilYORK> "GREE FUcOrlTSU ea
;

'�"��-��-������_._.���'��--�.� .. � .. _�.�-'-_ .. __

.:
.._-"._----- -�_ ... _ .._-_ ..�-_ .._.--'

• CA�.()ES DE VISITA' CARIMBOS, FLYER"S· PANFLETOS·

CARIMBOS DE MADEl

DER$ 3,9

BOs AUTOMÁTICOS A PARTIR

DE R$ 12,90

"(047)3273-6433 dwc�rimbos@hotmail.com
dwcanmbos@brturbo.com.br

• PESSOAIS
.

,

encontro �os amigOS e casaiS

ShOW �e street> tese.
cOm maiS I>e 15 ml4heres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 10
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853·971

,[ CRÉDITO PESSOAL
� ,FINANCIAMENTO DE VEÍCUL OS
..

i NOVOS OU SEMINOVOS .

"" . REFINANCIAMENTO DE,.e '

:� "\fEÍCÓLOS MESMO tOM 'MULTAS

desfrutar
das novas

gatas
simpáticas,
atraentes
e muito
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; Boãs"p�tíêãs em Manipoillção de'Ãiimêntos
-._ � -- .. � .. ,,�,

!·P·p·cf.r:·pianeian)ei\1·õ·;··prcg;:�imãÇão�e-ci)·Õtrõied�Manutê'nÇãõ
roes.;n,;õiYimCnt-Ode.EqUIP� --�---

;

rc'ont:iS'a'p'agar"e"i"�'eceb�'r"'"
,

j Análise de Crédito e Cobrança

3275-8400

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

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

IICO£II

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n? 186

28/12/1.999 - Registro n° 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

Mais informações: 47 - 3275-4125
RUÇl João Marcattó, 156 centro � Jaraquá do Sul - se

E-mail: jaragua_ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.rriassoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

3 vagas para montadores, com conhecimento
em leitura e interpretação de desenho mecânico;

INTERESSADOS ENVIAR CURRíCULO PELO E-MAIL
ACIMA OU DEIXAR PESSOALMENTE NA

RUA MARINA FRUTUOSO, 129
Cliníca de Psicologia CEPPSI - Jaraguá do �ul

•• EXIGE-SE
- Experiência em montagem de máquinas e

conhecimentos em solda;
- Ensino Médio Completo (desejável técnico)
- Dinamismo, iniciativa e responsabilidade

"A EMPRESA OFERECE:
- Salário acima da média de mercado;
- Plano de benefícios (transporte, alimentação,
bolsa de estudos,convênios)

- Treinamento e Certificação
- Semana de cinco dias;
- Possibilidades de crescimento profissional;

-------_._----.----------;--

ESC SELECIONA PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM

JARAGUA DO SUL

SANTA CATARINA \'IIW'N.sesc-sc.com.br link. Banco de Talentos'

Area de atuação

29/07/2008 - Link

Esportes

Requisitos Informações para o Processo

Seletivo

Formação em Educação Física;

Inscrição no CREF;

Habilidade no acompanhamento de

atividades físicas e eventos esportivos;
Conhecimento teórico e prático em

atividades flsicas e esportivas;
DEMAIS INFORMAÇÕE�f'NOS-ifE-"-

.. _ .. _ __ _-- _-_ _.

Inscrições pelo site

WWW3,05C-SC.C01n.br até dia

ESPORTES
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FILHOTE - vende-se, Poodle Toy, 35
dias. Tr: 3276-2196.

LANCHONETE - Vende-se, Guaramirim,
oar�anchonete univers�ária, ao lado
Fameg, completa. Tr: 9918-7733.

CAMERA - Vende-se, Digital Canon
A510, 3.2 megapixel. R$ 360,00. Tr:
9917 -3771

JOGO - Vende-se, de quarto, pi
solteiro, guarda-roupa 4 pts, cama de
solteiro, marfin. R$ 550,00. Tr: 9928-
5692.

ESTANTE - vende-se, tabaco cl
branco, R$ 250,00. Tr: 3376-3670 ou

8419-2710.
LANCHONETE - vende-se, área
construída, mesas, banheiros, 3
chapas, em frente a caraguá. Tr:
8403-6706 ou 8429-1880.ESTEIRA - Vende-se, elétrica, marca

União. R$ 250,00. Tr: 3371-9894.

VENDE-SE FILHOTES - Vende-se pastoralemão
branco. Tr: 3373-5287 cl sandro.
Duas semanas

LOCAOORA - Vendem-se,
equipamentos e estoque completo.
Tr: 3374-5418. R$ 20.000,00.BUFFET - vende-se, com 8 cubas

semi-novo. R$ 700,00. Tr: 3370-
6120. FILHOTES - vende-se, Yorkshire. Tr:

9107-8915.
LOJA - Vende-se, de jeans, no

centro. Preço abaixe do estoque, faço
franquia. Tr: 9927-9779.GELAOEIRA E FREZZER - Vende-se.

Preço dos dois R$ 1.200,00. Tr:
3370-6120.

GELADEIRA - Vende-se, eletrolux,
27l. R$ 500,00. Tr: 3371-9894. LOJA - vende-se, de moda feminina,

Lanches

Fazemos

rete e mudanças

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 18b30

centro, neg com terreno. Tr: 3371-
0298 ou 8406-5001.

9953-2642. t COMPRA-SE

MAQUINA - vende-se, de lavar
louças. R$ 700,00. Tr: 3370-6120.

SALAO - Vende-se, de cabeleireiro.
R$ 2.500,00. Tr: 3371-6968. BITONEIRA - Compra-se, pequena

ou média. Tr: 91 02-61 00.

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

t DIVERSOS CELULARES - Compra-se, varias
marcas. Tr: 47 8408.-1166.

RODAS - Vende-se, aro 15, mangels,
si pneu, multifuro. R$ 800,00. Tr:

PROCURA·SE - Maleta e Notebook
Oferece ótíma reconpensa. Tr: 3055-
2010.

MESA - Compra-se, de plnç-ponç,
oficial em Dom estado. Tr: 3370-
1999.
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SAÚDE & BELEZA

EKILÍBRIO
Farmácia de ManipuLação

t : PILATES

�: SAÚDE BUCAL

, SAÚDE BUCAL

Clinica SorriDent
SCHPQ.71,·

o». '11iiago :Monseff!Bore[a
CCl?O;SC - 8.421

9t1.estre em Imp[antoáontia
'Sspeciaíista em Impíantodontia
Especialista em Cl'erioáontia
Clínica Çjera{
CPróteses Tel.: (47) 3055·2796

Rua João Marcato. 103 - Centro - Jaraguá do Sul

E-ma;!: cHnicasorridenl@superi9.com.br

i(�, 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

Medicamentos em geraL
ManipuLação de fórmuLas médicas

Fitoterápicos e'

Cosméticos manipuLados

Rua João PicolLi, 110 Centro Tel. 3371-8298

A farmácia Ekilíbrio traz uma novidade de arrasar!!!!
Aumente seus seios sem cirurgia!!

Commipheroline

O envelhecimento da pele ocorre por vários

fatores. Podem ser ambientais (poluição, exposição
aos raios solares UV .. ) ou de origem interna

(desequilíbrio, stress hormonal. .. ). Esses fatores
levam às alterações nas propriedades mecânicas da
pele, à redução do tecido adiposo, à degradação de

componentes da matriz extracelular e conduzem a

uma perda dá elasticidade, fazendo tom que a pele
se tome cada vez mais fina. Os primeiros sinais de
envelhecimento aparecem nos olhos e na boca, as
chamadas linhas de expressão. Com o tempo, os:

braços e os seios também começam a perder a

flacidez.

Commipheroline é o novo Ativo para
aumentar o seioe diminuir as linhas de expressão.
É a primeira substância de uma nova geração de

matérias-primas baseadas no conceito "Injection
Like" e caracterizada por um inovador mecanismo
de ação.

Este método não invasivo (sem cirurgia) pode
ser aplicado em zonas específicas do corpo, tais

como os seios.

O Commipheroline é um produto aprovado
pelo Ecocert por ser um cosmético orgânico e

ecológico.

Comipheroline é um ativo extraído do óleo de
uma árvore indiana chamada Commipheramukul.
Seus ativos (Commipherol e commipherine)
ajudam a aumentar a lipogênese (estoque de

gordura nas células da hipoderme , camada mais

.
profunda da pele) e também reduza perda natural

-

de gordura já existente no seio (lípólise ).

CONCENTRAÇÃODEUSO:

Agente para aumento do seio: 0,5 a 1%;
Agente ahtienvelhecimento: 0,2 a 0,6%
Ern loção ou creme.

Basta massagear os seios com movimentos

circulares duas vezes ao dia nas primeiras seis

semanas, após esse período apenas uma vez ao dia

paramanutenção.
Commipherolinepodeaumentaros seios ematé4em.

Faça-nos uma visita e conheçamais essanovidade,
COMMIPHEROLINE, o ativo que promete
aumentar os seios em até 4 em sem sofrimento!!!!

Farmácia Ekilíbrio espera sua visita!!

Farmacêuticas: MariáMartelli Milan
SuélenKuhn
Viviane Machado

Farmácia de Manipulação Ekilíbrio
Rua João Picolli nº 110, Centro

Em frente ao União Saúde
'

Fone � fax 3371�8298/3371�6087
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il) MASSOTERAPEUTA

"\'�'$ FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

SAÚDE

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

& CENTRO DE ESTÉTICA

Cpntro dp Estética

orcA.�4145
.

Creflfo5/:29945

No ápice da sua belm!
ESlptica facial, Corporal, Reiki

Rua João PicoUi, 449 - Cpntro

til( PSICOLOGIA

IJggf:JfiI
�

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

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

* INSTITUTO DE BElEZA

�k�
Presidente Epilácio Pessoa. n2 532

1 �

.,,_ '<'

"':r�'" ;.�"
'._

'�"'- " j,."
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Estofado Bradley
Lbelt arte

•,

BELISSIMA
IlltiVEIS· OBJETOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------VARIEDADES

TURISMO

Para quem curte o verão,
mesmo sendo inverno por aqui
a pedida é curtir o sol em Cura

çao, onde o calor dura o ana in

teíro. Além disso, a paisagem é
deslúmbrante, o povo hospita
leiia, e a comida inconfundível;

A história de Curaçao co
meçou em 1499. Cristovão
Colombo em sua teroeífa via,
gem de exploração tinlfa um

número de marínheírqs- sob
q.@pmando de Alonso Ojeda,
que foram os primeiros euro

peus a pisar em Curaçao.
Na época do descobrimento,

a ilha era habitada por índios
altos, fortes e robustos, e por
isso Alonso Ojeda denominou
a "Ilha dos Gigantes".

Depois, para o nome Cura

çao, existem três hipóteses. A
primeira porque marinheiros
abandonados na ilha, curaram
se do escorbuto e passaram a

chamá-la de "Isla de Curación",
Outra alternativa é que o nome

seja proveniente da palavra
portuguesa "coração"; merca

dores portugueses considera
vam a ilha o coração da região.
f\ última é que o nome tenha

sigo dado em homenagem ao

Sagrado Coração de Maria. No
ária de 1634, Curaçao se tornou
uma colônia holandesa. ,E 'em
i954, o governo de Curaçao tor
nou-se autônomo, deixando de

.

ser. colônia. Atualmente, a.ilha
vive sob um sistema parlamen
tarista de governo, no quai os

membros do Legislativo são es

colhidos através do voto direto.
O governador-geral é nomeado

pela Rainha Beatriz, assim como

o vice-governador e prefeitos.
Também conhecida como

"Holanda do Caribe", a Ilha de

Curaçao é considerada a sede
oficial das Antilhas Holande
sas; fica ao sul do Caribe, a 60

quilômetros da costa norte da
Venezuela.

A ilha, cuja capital é a pi-

toresca Willemstad, tem o

mesmo tamanho da capital
catarínense Florianópolis. Ao
todo são '38 praias e 40 baías
com águas cristalinas e visibi
lidade' qué atinge, 30 metros de

profundidade,
Alémdisso, a ilha é compos

ta pOT umamistura de povos di
ferentes, proporcionando uma

rica diversidade Cultural .

Metade dos 150 mil habi
tantes concentra-se na capital
Wíllernstad, que é cortada ao

meio pela Baía de Santa Ana,
dividindo-a em duas partes:
Otrabanda (residencial) e

Punda (comercial e turística).
É em Willemstad que fica o

centro comercial, industrial e
bancário. A arquitetura é tipi
camente colonial, resultando
em uma paisagem com cores

vivas. Os moinhos de vento

com características holande
sas também são uma atração
extra para os turistas.
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�A VIDA É FEITA DE MOMENTOS.���/

(Çtts�
(47) 2106 - 0101
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Festa
Gastronômica

O 40 Festival Gastronômico de Pome
rode será realizado no Parque Muni
cipal de Eventos do dia 30 de julho a

3 de agosto_ A festa começará às 17h,
com entrada gratuita e no último dia
iniciará a partir das 10h. Na Vila Gas
tronômica o público poderá saborear
as delícias da culinária germânica e

internacional em estandes temáticos..
O evento também contará com uma

exposição e demonstração da arte de
artistas plásticos locais. As exibições
culturais no festival terão muita mú
sica e apresentações folclóricas. Uma
oficina de "Cor na modo, no produto e

na comida" será oferecida pelo artista
plástico e designer Sérgio Gregório, de
São Paulo, nos dias 30 e 31 de julho.
Os interessados devem ligar para e

número: (47) 3387-2627.111 Noite Ger
mânica será dia 25 de julho.

LOTERIA

CONCURSO N° 676

Primeiro serteie
17 - 33-

VITRINE----------
TRADIÇ.ÕES

Grupo Germânico
o Grupo Germânico Hansa Humboldt está promovendo a III Noite Germânica, que está

agendada para sexta-feira, dia 25 de julho, no Salão Paroquial da Igreja Evangé
lica, com início previsto para as 19h30. O evento tem como objetivo trabalhar em
prol do resgate e incentivo às tradições e a cultura germânica. Podem participar
do encontro grupos culturais voltados a estas tradições, com apresentações te
atrais, corais, grupos musicais, dança, palestras, fóruns, entre outros buscando
valorizar e promover os traços étnicos trazidos pelos imigrantes.

Especialização em.N,eorociências
Os profissionais graduados em Ciências Biológicas, Medicina, Veterinária, Farmácia,
Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física, Nutrição, Zootecnia, Psicologia e Odonto
logia terão a partir de agosto uma nova opção de pós-graduação em nível de espe
cialização na área de Neurociencias, oferecido pela Furb (Universidade Regional de
Blumenau), em convênio com a Fundação Fritz Müllet Os interessados devem fazer as
inscrições até o dia 27 de julho. Mais informações com a professora Débora Delwing
através do e-mail: deboradelwing@yahoo.com.br ou pelo telefone: (47) 3321-0272.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRiM
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços - 000071/2008; Tipo:
Menor Preço - Pelo Total Geral; Objeto: Aquisição de Material de Con

strução para execução dos serviços de Pavimentação em Concreto Ar

mado; Entrega dos Envelopes: 08/08/2008 às 14:00 horas; Abertura
dos Envelopes: 08/08/2008 às 14:15 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), 24 de Julho de 2008. -

Jonathan Ademir Maffei
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de [araguá do Sul /SC
ISA MARTA MOHR ZIElvlAi'\1N, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de ]araguá do. SuI SC, torna público
pelo presente edital, que MARANELLO
ADMINISTRADORA DE BENS 1:I'DA, CNP) sob n"

07,399.216/0001-10, situada na Rua tzz-Pedro Gonzaga
n" 200, apart. 403, Bairro Vila Nova, nesta cidade. requer
com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE
DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas õüt-Pastor
Albert Schneider e õ

tü-Domíngos Vieira, Bairro Barra do
Rio Cerro, perímetro urbano de Iaraguá doSul! se, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de
)araguá do Sul/SC, conforme certidão n" 29i2008,
expedida em 11.03.2008. assinando COUlD responsável
técnico, o técnico em agrimensura Iosé Clênío Vargas de
Oliveira, CREA nC 14266-2, ART n" 2646260-9.
O desmembramento é de caráter resídencíal possui a área total de 4.597 1.1Hm2, sendo constituído de
14(quatorze) parcelas. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias. contados da data da
última publicação do presente edital. e deverá ser apresentada por escrito perante a Ofíciala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fotiseca, 1.683- centro. Jaraguá
doSul/SC

JARAGUÁDO SUL. 21 DE]ULHODE 2008.
AOFICIAL\

EDITAL
Registre) de Imóveis daComarca de Iaraguã do Sul!se
ISA IvlARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis RUA ia-

··�llJO,.RlO�.lr!i'�'--'::'�da Comarca de [araguá do ,s111! se, torna público pelo presente
edital, que FJDELlS ALFERES SCHIOCHET. CI n" 19/R· �
VI42.151-SSP-SC, CPF n" 077.067.829-72. aposentado e sua À
esposa ('.ARMLNA MARlA SCHIOCHE'r CI u" 19R/ 2.4.45,161- .'171 ISSP-SC. CPF n" 053.180.669-33. do lar, brasileiros, casados pelo Iregime da Comunhão Universal de Bens, anterior a vigência da ,? II!�i
Lei. 6.515/77, residentes e domíciliados na Rua Ferdinando Pradi, li)' jll! =o�n" 289, Edifício Raphía. Apto 303, neste cidade, requereram com �
base no art. 18' da Lei n" 6.766/79. o REGISTRO DE

I DESMEMBRAMENTO, situado nu R�a 453-I'd.ulo Schiochet. %'<0 'Ç;:fj;0". I�I
perímetro urbano de )araguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, 0Z'l.�,X.''?:-':;;';,��"".j,.';'aprovado pela Prefeitura Municipal de [aragua do Sul/Se. :,(�.0.u. =i

! conforme certidão n" 63/2008, expedida em 27.03.2008,

l_R�. JI,� tl!l· �!
assinando como responsável técnico, o arquitete e urbanista Jean __J =+ ICarlos Cardozo, CRE.l\ n" 5í8í9�O. ART n" 3249798-8. O If' ; �H

I desmembramento é de caráter residencial possui a área total de I, �Iili 1.022,30m=. sendo coustítuído de lfuma) parcela eremanescente f ..,tqf .0 prazo de Irnpugnação por terceiros é de 15(quinzej dias, :� ,'I'I contados da data da última publicação do presente edital, e Ji]�li :1/I deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que �, subscreve este, no endereço da Serventia: Av.Marechal Deodoro =====/.Z:%1L!:ul! daFonseca,1.683·centro.JaraguádoSulfSC FRl1t\106O fRO!'
! ���I jAR..o\GUADOSUL.21DE]ULHODE2008. _ ;\ Ir-I

.

��o li·'
í AOFlCLo\Lt\
i
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---------COMUNIDADE

Psicóloga Margarete alerta que as mulheres são mais vuhieráveis ao consumo do álcool

,

DE QUE MANEIRA UM ALCOOLATRA
PODE INFLUENCIAR NA FAMíliA?

ANTONIA LIMA BARBOSA,
22 anos, serviço de limpeza
"Na família fica um clima pesa
do. E quando os pais saem com

os filhos acabam influenciando
eles a beber uma cerveja".

NATÁSSIA MAFRA,
18 anos, vendedora

"É um exemplo negativo. E

depois, se não tem grana, a
pessoa vai roubar. E influencia
a violência na família".

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA,
23 anos, preparador
"A relação do casal fica balan

çada e pode levar à separação.
Além de influenciar os filhos a

beber e a fumar".

LEANDRO BECKER,
1"8 anos, estudante
"O filho pode ter uma tendência
maior para beber e o pai pode
achar isso normal. E também traz

muitas brigas para a familia".

JULIO PADILHA,
25 anos, vendedor

"Influencia a violência. As

pessoas, quando estão alcoo
lizadas, ficam fora de si e nãó
sabem o que fazem".

ELIANE HEINSCH,
- 40 anos, cortadeira

"Fica sem condições de ter uma
.

convivência pacífica. O alcoólatra
acabo se isolimdo do parceiro ou

do parceiro e dos filhos".

ÁLCOOL

O CORREIO DO POVO IEQUINTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2008

Jovens bebem
mais, diz OMS

•

em pesquisa
o alcoólatra influencia os

filhos e afeta as relações
O consumo de álcool entre

as mulheres, príncípalmente as

mais jovens, aumentou cerca de
30% nos últimos anos, segundo
aOMS (OrganizaçãoMundial da
Saúde). Os fatores que levam a

esse número podem ser genético
ou cultural. A psicóloga Marga
rete Gellert da Costa, de Jaraguá
do Sul, acredita que esse número

apareceu agora porque as pes
quisas estão sendo direcionadas

para a mulher. '�tes o foco era

nos homens, mas o alcoolismo
entre as mulheres sempre exis

tiu", enfatize.
Para a psicóloga, um alcoóla

tra no ambiente familiar influen
cia os filhos ao consumo da be
bida alcoólica e desestrutura as

relações familiares. "Isso começa
desde criança, através das come
morações, como por exemplo, as
festas de aniversário, datas que
são comuns às pessoas celebra
rem com álcool, e a cultura ale
mã da nossa região também tem

o hábito de fazer comemorações
com chopp. E quando os filhos

chegam namaturidade é comum
um jovem beber, é aceitável so
cialmente", ressalta. Mas, como a

família pode ajudar o alcoólatra?
Segundo Margarete, os fami

liares podem ajudar o dependen
te a se conscientizar de que está

viciado, fazer com que ele aceite
essa realidade e depois analisar o
estágio da doença para poder tra-

tar o problema. "O copo de uma
bebida alcoólica é procurado em

momentos de dificuldades, seja
no trabalho ou no ambiente fa
miliar, como uma forma de fuga
e quando a pessoa se dá conta, o
álcool já é importante para ela e

começa causar a dependência.
No caso das mulheres é mais

perceptível o vício porque elas
são fisiologicamente mais frá

geis, então. se percebe mais do

que nos l.omens, mas no geral,
causa prejuízos na saúde física
e mental nas ambas as partes",
completa. Em Jaraguá do Sul,
o coordenador do grupo Sere
nidade dos Alcoólicos Anôni

mos, Everaldo Rincos, 36 anos,.
observou uma elevação de 60%
no número de pessoas que es

tão ligadas ao alcoolismo, sendo
crianças, adolescentes, mulheres
e homens, nos-últimos três anos.
Para as mulheres esse indicador
é o mais significativo, 50% de
aumento do consumo do álcool
entre as mulheres.

Segundo Rincos, o álcool é o

que leva as pessoas usarem ou

tras drogas, como o crack, a co

caína e amaconha. E para ajudar
e tratar os alcoólatras afirma que
"omelhor remédio é a palavra e o

ouvido, a". Os encontros aconte
cem todas as terças e quintas-fei
ras, das 20h às 22h e nos sábados
das 7h às 9h, na Casa da Sereni
dade, no Bairro Baependi.
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PENSE NISSO
Olho gente, o vida nunca nos ensino alguma coisa. É você quem decide se
há alguma lição em cada alegria, cada tristeza e cada dia comum por qual
posso ou se desperdiço os coisas entre os momentos de prazer e dor. Não são
os fotos que fazem com que você aprendo algo, mos somente suas repostos e

reações àquilo que acontece. Não adianto só reclamar. Tudo o que você será
tem relação direto com o seu jeito de agir. Então aproveite- poro se tornar
alguém melhor, com mais fé, coragem, resistência e confiança no espírito
humano ou em seu próprio potencial de ser feliz. Pense nisso!

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o querido amigo Ramiro
Schmitz, que sempre lê esta coluna poro
ficar por dentro dos melhores novidades
de nosso sociedade. Valeu mesmo!

" Eleiçõo é um processo
democrático, em que
olguns condidotos
pedem dinheiro oos

ricos poro comprur.
o voto dos pobres e

prometem o ombos

que võo proteger
um do outro"HUMORTADELA

SO FALTAVA ESSA
Pode gente??? Uma fabricante japone
sa de peças íntimos apresentou uma

linho de sutiãs que promete bloquear
o radiação emitido por aparelhos celu
lares. Os sutiãs, que foram batizados
de "lo-lo", são capazes de bloquear

.

radiações, melhorar o humor e re

duzir o estresse. Poxa, agora só falto
inventor um sutiã que evite o ação dos

marmanjos que gostam enfiar o mão
no decote alheio. Ouem sobe com cho

ques elétricos. Só pedindo uma dose
duplo do minha Veuve Clicquot Brut.

MARACUJINA
Os calmantes lexotan e Isordil vol
taram o ser vendidos como banana
em fim de feira, ultimamente. De
pois do notícia veiculado no revisto
Istot segundo o qual uma gran
dioso operação vai ser deflagrado
pelo PF, Brasil adentro, por todo o

final de semana que se aproximo.

ANGELINA
O amigo leitor nos dê licença poro
um registro especialíssimo. É que
ontem uma figuro super, mos su

per mesmo, especial, comemorou

idade novo. Falamos de Angelina
Joana Gneipel Schmitz que; certa
mente, teve e terá ainda hoje seu

telefone tocando o cada minuto
com mensagens de felicitações.
Mil vivos.

NOVO
Agende oi. Dois novos supermer
cados, em breve, estarão pintando
aqui pelo city. Outros detalhes poro
depois .

CORTE
Estó circulando todo eufórico com o

novo visual, estilo soldadinho raso,
o renomado dentista Dr. Francisco
Reis. Ele só não conto quem foi o

responsável pelo "moderníssimo"
corte de cabelo que ostento, pois
se contar certamente até os ami
gos irão ajudá-lo o processar o

couffeur. É mole???

A queridíssima Angelina
Joana Gneipel Schmitz,

foi o aniversariónte mais

festejado de ontem. Parabéns!

SOCIAL--------

Bianco Porazzi Mosak e Ariano Kitzberger Lenz, durante
o movimentado ExpoGestão 2008, no Arena

Jailson Angeli, do
rádio 105 FM, foi
classificado na

semana passado
como finalista
do prêmio Acaert
de rádio 2008
na categoria
de repórter
entrevistador. A

premiação será
em agosto. Em
2001, ele foi o
ganhador do
troféu microfone

�

de ouro do mesmo

associação.

TE CONTEI!
'III Alô, alô Mau;óie Ma'urinho, ,,[',

do Mouro Veículos, simplesmente
adorei o lembr,ança.-'
• Alô/ala Da�i, do Cosmos,
ainda não reêêbi uésposfa do
meu e-mail.

• Segundo o meu conselheiro .

poro assuntos de meteorologia,
sábado amanhecerá com tempo
firme sem chuvas.

• Os ingressos paro o Feijoada
do Moa Já começaram o ser co
mercializados. Até o ,diu cinco de
agosto os preços serão: R$ 50,00
poro sócios e assinantes do revis
to Nosso e poro outros R$ 60,00
feminino e R$ 10,00 masculino.
locol dos vendas Imobiliário
jattUm e Revista Nosso.

IÍI No próximo dia três de agosto
acontece, em Massaranduba, o
4° Encontro de Automdbilismo
4 Rodos, Club Cor 2008 e o 2°
Campeonato de Som Tunning e

Rebaixados f�derados pelo MTM
do Brasil. O evento contará com

o lavo Cor Girl, carros antigos e

o presença músico do Pop Bond
$how.

• Poro quem curtia o grup()
Country Texas ShoW; nos épocas
de Caesars Club, eles estnrâe
em Jaraguá do Sul, no mês de
setembro poro om reviver.

• Ouando o ser humono é ha
bitado pelo esperança, vence os

contradições nos quais se debat,e.

• Com essa, fui!

Curtir o festo de quotro anos da
Combat, hoje à noite, no Panorô
mico da Scar Festa imperdível!
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As favas comDoha
A rodada' de Doha das negociações da OMC (Or

ganização Mundial do Comércio) tem por objetivo,
diminuir as barreiras comerciais em todo o mundo,
focando o livre comércio para os países em desenvolvi
mento. As conversações centram-se na separação entre
os países ricos, desenvolvidos, e os maiores países em

desenvolvimento (representados pelo G20). Os subsí
dios agrícolas são o principal tema de controvérsia nas

negociações. Alguma novidade na divisão, nenhuma.
Alguma possibilidade de acordo, nenhuma, embora re
conheça o esforço dos mais pobres. Pessimismo, não,
apenas opinião, senão vejamos: no mundo anterior a

1914, o panorama mundial mostrava que o destino po
lítico do mundo estava na mão das chamadas Potên
cias, e dependia da manutenção do delicado equilíbrio
criado por suas diplomacias da conferência de Berlim
de 1878, formado por Grã-Bretanha, França, Itália, Rús
sia e Império Austro-Hungaro. Estados Unidos e Japão
corriam por fora.

As demais nações do mundo desempenhava, em

maior ou menor grau, o papel de fornecedores de produ
tos primários. Este era um período de "dominions", pro
tetorados, colônias e condomínios. Período de imperialis
mo e divisão do mundo entre potências, surgindo a idéia
dos países em desenvolvimento. Rompido o equilíbrio
estoura a la. Guerra Mundial (4/08/1914 à 11/11/1918),
nascendo a hegemonia americana e o primeiro estado so

cialista. O mundo se reergue e recai em 1929 numa crise

que se espalha pelo mundo, ruindo dois grandes axiomas
da política econômica capitalistá: o não intervencionismo
do estado na vida econômica e o padrão-ouro como base
da circulação monetária. Mais do que outras depressões

INDICADORES

anteriores, esta teve consequências mais graves com re

dução das atividades econômicas internas de muitos paí
ses, reduzindo o comércio internacional, principalmente
dos países industrializados. Isto atinge diretamente os

países subdesenvolvidos e suas economias exportadoras
de produtos primários, Brasil inclusive. Ao encerrar-se a

década de 1930, a Europa volta a mergulhar em um gran
de conflito armado, envolvendo suas grandes potências.
A 2a. Guerra mundial foi, na realidade, a junção de tres

guerras diferentes. Uma foi a continuação da Primeira, e
consistia na luta entre as grandes potências industriais

capitalistas da Europa pela defesa ou ampliação de seus

impérios coloniais. Outra, entre Japão e EUA, era resul
tado do choque entre os interesses expansionistas dessas
duas potências. Uma terceira, que opôs a Alemanha e

seus aliados à URSS, era o último capítulo da interven
ção burguesa no sentido de eliminar o primeiro estado
socialista. A maior parte das operações militares foi pla
nejada e executada em função de objetivos econômicos
definidos, e que o resultado final da guerra decorreu da
clara supremacia econômica do lado vencedor, traduzido
em sua maior capacidade produtiva.

A guerra permitiu à economia americana ultrapas
sar os níveis de produção de 1929, recuperando o terre
no perdido durante a depressão e firmando sua posição
como centro das economias capitalistas, mas o mundo
se divide entre a área de influência de duas grandes
economias industrializadas, EUA e URSS, dando iní
cio à Guerra Fria. O fenômeno mais característico dos
anos pós-guerra foi a entrada de povos coloniais que
ao longo das expansões colonial e imperialista, haviam
sido relegados a pepel de objetos, passando a participar

CÂMBIO

cada vez mais ativamente como sujeitos da História,
iniciando uma nova fase nas relações internacionais.
A rodada de Doha é a continuação dessa luta, embora
a mudança de status político de muitas nações, como
Brasil, Índia, China, Rússia e outros, a ilusão de am

pliação do comércio internacional através da retirada
de barreiras e subsídios por parte dos países desenvol
vidos (potências), logo se desvanece em função das tá
ticas dos países ricos nas negociações. O fato de nosso

Ministro das Relações Exteriores Celso Amorim ter pe
dido desculpas por comparar a tática dos países ricos
com a adotado por Goebbels durante a 2a. Guerra que
dizia que "uma mentira,muitas vezes se torna verda
de", poderia ser trocada e acusá-los por "façam como

eu digo e não como eu faço".
Que parte os países ricos estão dispostos a fazer

além de defenderem sua hegemonia? Hora, desse lado
do Atlântico já não somos tão idiotas e podemos afron
tar em uma mesa de negociação, sem submissão. A
União Européia considerou as declarações de Amorim
de "mal gosto"e "lamentáveis", o que não é novidade pois
defendem o mesmo. Eu digo, a verdade dói mas liberta e

não ignoramos o que é desenvolvimento. A hegemonia
dos países mais desenvolvidos está sendo ameaçada,
logo, é bom rememorarmos os perídos anteriores as duas

grandes guerras e suas consequências. O Iraque e o Af

ganistão já foram. Te cuida Irã! Em algum momento para
essas potência a solução óbvia é a ')uerra, e pelo andar da
carruagem, não é mais questão de mérito, mas apenas
de tempo. Deus nos cuide e guarde, embora sempre te
nhamos saido fortalecidos nos períodos pós-guerra. Volte
para casaMinistro e mande Doha as favas.

COMPRA
1,583
1,568

VARIAÇÃO
0,32%
0,02%'PÉ ATRÁS

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

VENDA
1,585
1,568

Confiança.do consumidor em queda
A piora foi mais acentuada nas avaliações que tratam da economia local

A confiança do consumídor
reduziu ao menor nível em dois
anos. Segundo a Fundação Getu
lio Vargas, o ICC (Índice de Con

fiança do Consmnidor) recuou

4,9% na passagem de junho
para julho. Na comparação com

o mesmo mês do ano anterior,
ele apresentou variação negati
va de 5,8%.A piora em julho foi
mais acentuada nas avaliações
e previsões sobre a situação da
economia local, e mais modera
da nos quesitosque tratam da si

tuação financeira da família e do
mercadode trabalho. Em julho,
a parcela dos consmnidores que
avaliam a situação econômica
da cidade em que residem como

"boa" dimínuiu de 16,8% para

12,0% do total. A proporção dos

que a consideram "ruim" elevou
de 39,5% para 51,0%, amaior da
série histórica, iniciada em se

tembro de 2005.

Houve piora nas expectativas
em relação às compras de bens

duráveisnospróximosseismeses:
a parcela dos que esperam gastar
mais diminuiu de 13,0% para

. 10,7%. A dos que esperam con

sumirmenos se manteve estável,
passando de 29,2% yara 29,3%.
Com esses dados, o Indice da Si
tuação Atual reduziu para o me

nor nível desde março de 2007

(99,3). Já o de Expectativas tam

bém apresentou variação negatí
va, de 1,8%, I)aixandó ao menor

níveldesde julho de 2006. Expectativa de q)mpra de bens duróveis também teve reduçõo, assim como o índice da Situaçõo Atual
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Montanha-russa
chega em se

Uma montanha-russa de 700 metros de extensão e com capa
cidade para 24 passageiros chegou ao Brasil. O equipamento
está dentro de um navio, que deve atracar na costa de Santa
Catarina hoje. O brinquedo foi trazido do Japão para come

morar os 17 anos do Parque Beto Carrero World. Segundo a

assessoria de imprensa do parque, a montanha-russa será a

maior da América do Sul e deve ser inaugurada para o público
em dezembro. São 700 toneladas de metal, que serão trans

portadas por cerca de 10 dias até o parque. O volume de peças
equivale a 23.0 caminhões carregados;

PELA INTERN&r:
O Detran (Deportam Estadual de Trânsito de Saritu,ifatarina)
lançou essa semana, .em Lages, o ClaNet, sistema quê emite Cer
tificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) pela
internet. A partir de agosto, os CRLVs serão impressos nos escritó
rios dos despachantes de trânsito em Santa Catarina. O Estado é
o primeiro a adotar o sistema que, se funcionar como. planejado,
será implantado em tedo.o país.

ATINGIDOS PROTESTAM EM' HIDRELÉTRICA
Cerca de 200 atingidos pelo barragem de Foz de Chapecó, organizados
no MBA (Movimento das Atingidos por Barragens). estão acampadas,
desde segunda-feira, 21, no entrado do canteiro de obras do usina,
no diviso dos estados de Santo Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo
o movimento, o consórcio Foz de Chapecó, formado pelos empresas
Companhia Paulista de Força e Luz (CPH), Companhia Estadual de
Energia Elétrico (CEEE) e Furnas, "não cumpriu com os acordos esta
belecidos em negociações anteriores".

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO .

O SENAI/SC está com inscrições abertos poro cursos de qualificação
em florianópolis, Tubarão, Capivari de Baixo, Jaraguá do Sul e Po
memde. Sôo programas que permitem maior capacitação ils pessoas
que atuam ou desejam atuar no setor industrial, ampliando suo em

pregabilidade. Mais informações no site www.sc.senoi.br. Em Jaraguá
do Sul os cursos oferecidos sôo: Operador Eletromecônico - Específico
para Pessoas'Deficientes, CAD Solid Works, CAD-CAM, Segurança no

Operação de Caldeiros e CNA3 - Cisco Certified Network Associate.

PLANOS PARA PORTO DE IMBITUBA
A Santos Brasil vai investir RS 283 milhões poro dor 00 terminal de
contêineres do empresa no porto de Imbituba, num prazo de 15 me

ses, £opacidade de movimentar 1 milhôo de contêineres de 20 pés por
ano. Segundo o diretor odministrativo do Santos Brasil, Coio Morel,
o objetivo do empresa é que, com essa estruturo, Imbituba seja um

porto concentrador de cargas da parte sul da Améri£O do Sul.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

SANTACATARINA---------
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Candidatos á uma vago na UFSC devem chegar mais cedo porque os portões serão fechados às 14h45

VESTIBULAR

UFSC eleva número
mínino de pontos
Candidatos precisam acertar. 24 questões
FLORIANÓPOLIS

Os candidatos ao vestibu
lar da UFSC (Universidade Fe
deral de Santa Catarina) esse

ano devem ficar atentos a mu

danças. Se antes bastavam 20

pontos nas disciplinas gerais
para ser aprovado, a partir do
vestibular 2009 os candida
tos terão de completar 24 no

conjunto das disciplinas para
serem aprovados.

No caso das provas de língua
portuguesa e de redação, a nota
mínima passou de 3 para 4, em
uma escala de O a 10. Ainda na
redação, não haverá necessida
de de que o candidato escreva

no mínimo 25 linhas.

Segundo o professor Júlio
Felipe Szeremeta, presidente
da Comissão Permanente do

V���él.�

de aumentar a nota de cor

te dos candidatos foi tomada
para melhorar a seleção - que
estavam sendo aprovados com
várias deficiências de comuni

cação escrita e falada.
Outra mudança é quanto

a entrada nos locais de' prova.
No vestibular 2009, os portões
serão fechados mais cedo, às
14h45. Nos últimos vestibula
res o horário era 15 horas.

Uma alteração importante
é que não haverá mais a possi
bilidade de segunda opção. A
inscrição no vestibular 2009
dará ao candidato o direito de
optar por apenas um dos 65
cursos de graduação ofereci
dos pela UFSC.

Apenas no caso de algumas
graduações de áreas afins. De
�,bom� rntério,. Soe. a

opção for engenharia de ali
mentos, por exemplo, o candi
dato pode ter como opção t-a

engenharia elétrica.
Em relação à isenção da taxa

de inscrição, haverá a possibili
dade de solicitação via internet
nos anos anteriores o pedido
era somente presencíal. O perí
odo será de 4 de agosto alo de
setembro. Na forma presencial,
o pedido deverá ser feito de 25
a 29 de agosto. A lista de bene
ficiados será anunciada no dia
30 de setembro. Esses candi
datos deverão se inscrever no
vestibular entre os dias 10 e 9
de outubro.

As inscrições para o ves

tibular 2009 estarão abertas
no período de 9 de setembro
a 9 de outubro" somente via
internet.
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Ministros vão às campanhas no país
Presidente Lula permitiu o apoio aos candidatos de fora de seus estados
BRASíLIA

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva não conseguiu
convencer seus ministros a

participar das campanhas mu
nicipais apenas em seus esta
dos de origem. Ele tentou es

tipular uma regra para limitar
o apoio político nas disputas,
mas foi forçado a liberar seus
auxiliares sob argumentos de

que eles precisavam ajudar a
eleger os candidatos de par
tidos da base aliada em todo
país. A decisão do presidente
foi comunicada essa semana

durante a tradicional reunião
de coordenação política do
governo.

Apenas o ministro de Re

lações Institucionais, José
Múcio, e a ministra chefe da
Casa Civil, Dilma Rousseff,
darão apoio a candidatos so

mente em Pernambuco e no
Rio Grande do Sul, respecti
vamente.

A restrição foi adotada por
motivos diferentes. No caso de
Múcio, o ministro é responsá
vel pela articulação política do

governo no Congresso e desde

, Impeachment
é arquivado
BRASíLIA

Com base em parecer da
Advocacia-Geral do Senado, o
presidente da Casa, Garibaldi
Alves (PMDB-RN), arquivou
o pedido de impeachment do
presidente do STF (Supremo
Tribunal Federal), ministro
Gilmar Mendes, protocolado
na sexta-feira, 18, pela CUT
doDistrito Federal. Para a cen
tral, Mendes, teria incorrido
em "violação dos princípios
da magistratura" ao conceder

habeas-corpus ao banquei
ro Daniel Dantas e a outros

presos pela Polícia Federal na

Operação Satiagraha.Garibal
di concordou com a avaliação
de que os fatos citados contra
o ministro "não demonstram,
em nenhum momento, que
ele tenha incorrido em erro

nemmuito menos nas condu
tas descritas na lei que condi
ciona o impeachment à ocor

rência de crime.

o início defendeu que a restri

ção fosse aplicada a todos os

colegas. O temor do ministro é

que as disputas municipais te

nham efeito na coesão da base
aliada.

No caso de Dilma é uma

precaução. O presidente ava

lia que a ministra é um alvo
preferencial da oposição e

quer poupá-la de ataques. A
proximidade da ministra com

Lula também pesou na hora
de restringir sua participação
nas campanhas.

Lula chegou a fazer uma

reunião ministerial para tra

tar do tema e tentar conven

cer os ministros a não partici
par de forma abrangente das

campanhas municipais. Eles

argumentaram com o presi
dente que precisavam ajudar
os prefeitos de seus partidos e

mostrar o apoio que o governo
federal está dando para o de
senvolvimento das cidades.

Os ministros alegaram, ain
da, que têm funções partidá
rias e que subir nos palanques
não atrapalharia na coesão da
base aliada no Congresso. Ministro José Múcio teme que as disputas municipais tenham efeito na coesão da base aliada

Lei prevê multa por descarte
irregular de pilhas e baterias

Lula e Mine regam árvore na sede da Floresta Nacional de Brasília

BRASíLIA
A nova regulamentação da

Lei de Crimes Ambientais, san
cionada pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, define.
como infração e prevê o paga
mento de multa para empresas
que não derem destinação cor-

. reta a produtos tóxicos, como
pneus, pilhas e baterias. O va

lor da multa pode chegar a R$
50 milhões.

Entre as novas infrações tam
bém previstas pelo decreto, que
tem mais de 100 artigos, está a

previsão de multa para quem
deixar de registrar reserva le
gal. De acordo com a legislação,
as propriedades na Amazônia

Legal têm que preservar 80%
da área com cobertura florestal

::::i original. No Cerrado, esse per
� centual é de 35% e nos outros
eí biomas, 20%.

O proprietário que já des
matou percentual maior que o

permitido pela lei, terá que as

sinar um termo de ajustamento
de conduta para recuperação
da área. Os proprietários que
mantiveram as reservas legais
em suas terras serão obrigados a

protocolar nos órgãos ambientais
dos estados, em um prazo de 120

dias, a averbação damanutenção
dessas reservas. Quem não fizer
o registro; será multado.

O ministro do Meio Am
biente, Carlos Mine, acredita
que' a mudança vai dar mais
efetividade à lei. "Vai acabar
a impunidade ambiental. Não
somos bobos nem ingênuos;
quem insistir em desafiar a

legislação vai sentir a mão pe
sada do ministério, do Ibama
[Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Na
turais Renováveis] e da Polícia
Federal. Temos tudo de bom

para quem quiser entrar na le

galidade", apontou.
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INCONSTITUCIONAL

INTERNACIONAL---------

Justiça suspende referendo na Bolívia
Governistas alegam que votação, prevista para o dia lOde agosto, é legal
LA PAZ

'

trados. Salame, porém, expli-
Uma juíza da Bolívia deter- cou que a simples chegada do

minou a suspensão do referen- pedido de Murillo ao Tribunal
do revogatório para decidir o já ocasiona a paralisação do re

futuro dos mandatos do presi- ferenda até que o órgão se pro
dente, Eva Morales, de seu vice nuncie sobre o processo.
e de oito governadores, incluin- O pronunciamento final do
do cinco da oposição. Tribunal não poderá ser feito

A única juíza do Tribunal no momento, pois o órgão está
Constitucional do país, Silvia sob responsabilidade apenas
Salame, acatou o recurso do da juíza Salame.
deputado Arturo Murillo, do A Corte Nacional Eleitoral,
partido de oposição União Na- órgão do governo encarregado
cional (UN), contrário à realiza- de organizar a consulta, ainda
ção do referendo, marcado para não se pronunciou sobre a de-
o dia 10 de agosto. cisão.

Murillo alega que o referen- Segundo a lei de convoca-

do é inconstitucional, já que a ção do referendo revogatório,
Constituição boliviana não re- a Bolívia deve votar para revo

conhece o mecanismo. gar ou ratificar os mandatos do
Entretanto, governistas presidente, Eva Morales, de seu

- que protestaram contra a de- vice, Álvaro García Linera, e de
cisão da juíza - dizem que este oito de seus governadores.
impedimento foi retirado com A consulta, inspirada no

a aprovação de uma emenda exemplo do -referendo revoga
no Congresso. tório venezuelano, está sendo

Na visão dos partidários de vista como uma maneira de o

Morales, a juíza não pode tomar presidente Eva Morales refor
decisões porque que os outros çar seu prestígio, após a série

quatro cargos do Tribunal estão de referendos por autonomia

desocupados, após sucessivas realizados nos Departamentos ,

'renúncias dos outros magis- (Estados) da oposição.

Irã não renunciará ao direito
à tecnologia, diz presldente
TEERÃ

O presidente do Irã, Mah
moud Ahmadinejad, afirmou
ontem que seu país "não renun
ciará ao direito" de ter acesso

à tecnologia nuclear, e rejeitou
as advertências dos Estados
Unidos pela recusa de Teerã de

suspender o enriquecimento de
urânio. Em discurso registrado
pela rede de TV local Alalam,
Ahmadinejad disse que "o povo
iraniano não se submeterá às

pressões [da comunidade inter
nacional]. Ninguém conseguirá
aterrorizar o povo iraniano".

A secretária de Estado norte
americana, Condoleezza Rice,
ameaçou o Irã com novas medi
das punitivas caso não respon
da claramente dentro de duas
semanas à exigência do Gs

(grupo dos cinco países mais ri
cos do mundo e a Rússia) para

. que abandone o enriquecimen
to de urânio.

EUA, União Européia (DE) e

ONU dizem acreditar que o país
possa utilizar seu programa nu

clear para produzir bombas atô
micas. O governo de Teerã nega.
Rice fez esta advertência, dois

. dias depois de o chefe da diplo
macia da DE, Javier Solana, afir
mar que os iranianos não apre
sentaram uma resposta concreta
ao pacote de incentivos do GS.

A secretária de Estado se

reuniu com os aliados árabes
dos EUA na região, assim como

Egito, Jordânia e Iraque, para
discutir sobre o programa nu

clear do Irã. Os países-membros
do Conselho de Cooperação do
Golfo (Arábia Saudita, Kuait,
.Barein, Catar, Omã e Emira
dos Árabes) não escondem sua

preocupação com as atividades
atômicas e o crescentepoderio
militar do Irã, país que tem fron
teiras com todos os integrantes
da aliança.

Referendo que pretende decidir futuro do mandato de Evo Morales está paralisado no Tribunal Constitucional

Terrorismo nos

Estados Unidos
WASHINGTON

Salim Hamdan, o ex-motoris
ta de Osamâ bin Laden, revelou
que o quarto alvo dos ataques do
11 de Setembro seria o Congresso
dos Estados Unidos. Hamdan fez
a revelação a um tribunal militar
na base naval de Cuantánamo,
onde é interrogado sob acusação
de colaborar com os planos da
rede terroristaAl Qaeda.

O advogado de Hamdan afir
mou, em defesa de seu cliente,
que ele era apenas um funcioná
rio do líder da Al Qaeda. Segun
do a defesa, o suspeito era pago
pelos serviços e nunca se juntou
aos ataques contra os EUA. Os

advogados do motorista afirma
ram queHamdan chegou aouvir
conversas de Bin Laden falando
de um ataque a uma cúpula, em
clara referência ao Capitólio,
em Washington. Hamdam é o

primeiro preso de Guantánamo
a passar por julgamento da Justi
ça norte-americana.

Avião dQs',bomfJe;!fos d�spejd á1Jua poro tentar controlllr
i1'l1:êndio nos pfoJimi�.ade� do pqvoado de. Evinochori. Ap�oxi
Jll�(dainente 45 h;omeg� e quatro aviõ�� foram mDbUizodos ij�ro

> ,�p�gar o fogo.
",' ,

"N "
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LIGA FUTSAL

Chico marcou o gol que deu um ponto para a Malwee e a fez permanecer na terceira colocação da Chave A

Molwee consegue o

empate foro de coso
Com placar de 2x2, time segue na 3a colocação
JARAGUÁ DO SUL

O time de Teresópolis pre
cisava vencer para sair da lan
terna e se manter vivo na Liga
Futsal. Já para a Malwee, era a

chance de recuperar a vice-li
derança e, de quebra, espantar
de vez a má fase. O resultado
só poderia ser um jogo dispu
tado e equilibrado. Na noite
onde os dois precisavam ven

cer, o empate em 2x2 teve gos
to de vitória para a Malwee,
que esteve atrás no marcador
por duas vezes. Com isso a

equipe permanece na terceira

colocação da Chave A.
Com a corda no pescoço, a

equipe carioca foi pra cima. E
a pressão deu certo. Depois de
14'23 de jogo, Rani tocou ras

teiro para Yuri, que bem posí-

_ltiii'M'.
GRUPO A RESULTADOS
CQL TIME J V 'E O GP GC �SG, � GA' Carlos Barbosa 3 x 3 Petrópolis
1° Cortiana/UCS 15 5 5 O O 27 14 13 1,929 Teresõpolis 2 x 2 Malwee
2° , Ulina 8 5 2 2 1 8 5 3 1.600 Unisul 2 x 2 RCG/Banespa
3° Malwee 8 6 2 2 2

.'
16 14 2 1,143 PRÓXIMOS JOGOS4° Minas�

,

5 5 1 Y 2 9 1 2 1.286
5° Teresópolis 4' 6 1 1 4 8 18 -re 0.444 Quinta-feira - 24/07
6° Joinville, 4 5 t .J 3 12 22 -10 0.545 19h - Minas x Ulbra

20h15 - Joinville x Cortiana/UCS
GRUPO B

.

Sábado· 26/07COL TIME P J V E O GP GC SG GA
1° Unisul. 17 8 5 2 1 21 16 5 1,313 19h - Atlântico x Carlos Barbosa
2° RCG/Banespa 15 8 4 3 1 19 12 7 1,583 19h ·Intelli x RCG/Banespa
3° Intelli 12 8 4 O 4 22 21 1 1,0'48 19h • Petr!Ípolis x Unisul
4°' C.Barbosa 10 8 2 4 2 16 16

.

O 1.000
Segunda-feira· 28/075° Petrópolis 10 8 3 1 4 25 24 1 1,042

6° Atlântico 3 8 1 �O 7 15 29 ·14 0,511- 19h • Ulbra x Joinville

legenda: P - Pontos, J - Jogos, V - Vitórias, E - Empates, D - Derrotas, GP - Gols Pró, GC - Gols
19h20 - Malwee x Minos (SporTVI

Contra, SG - Saldo de Gols, GA - Gols Average (gols a favor divididos pelos gols sofridos)
19h30 - tortiana x Teresõpolis

cionado, abriu o marcador para
o time da casa (lxO). Atrás no

placar, a equipe catarinense ar

riscou várias vezes, mas esbar
rou nas defesas de Cuiga.

Na etapa complementar, a

Malwee soube neutralizar as

jogadas dos cariocas e conse

guiu buscar o empate. Em um

contra-ataque, Xande chutou
para o gol, Rani tentou des
viar, mas enganou o goleiro
Guiga e mareou contra (lxl)
aos 5'27.

O resultado igual parecia ser

um bom negócio para aMalwee ..

Mas a equipe, mais uma vez,
cedeu o gol. Aos 9'23 o golei
ro Guiga saiu da defesa para a

quadra de ataque, chutou forte,
a bola chegou a bater em Már-

cio, e Tiago não alcançou (2xl).
O empate do time jaraguaense
saiu dos pés de Chico aos 13'55.
Ele recebeu um passe da linha
de fundo e chutou em diagonal
rasteiro, a bola bateu na trave e

entrou (2x2).
Agora a Malwee se prepa

ra para enfrentar o Minas em

casa. A partida, que deveter o
retorno do craque Falcão, é na
segunda-feira, 28, às 19h20,
na Arena Jaraguá. Para o con

fronto os ingressos terão pre
ços promocionais: R$ 10 anel
inferior e R$ 5 superior, que
podem ser adquiridos na Gi-

.
rolla Imóveis, Falcão Sports e

Postos Mime.

GENIELLI RODRIGUES
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A imagem da sua empresa! Vista seus (olaboradores
(om uniformes produzidos
com tecidos da mais alta

qualidade.

I

Estadual de Bicicross
A Associação Jaraguaense de Bikers disputou, no domingo, o 40 Etapa
do Ranking Cotarinense de Bicicross. E três atletas que competiram
lideram os respectivos categorias - Pablo Darem (boys 6 anos), Viní·
cius do Silva (boys 9 anos) e luiz Markiewicz Oúnior man). No total,
25 ciclistas disputaram o clube no competição. E, amanhã, eles parti
cipam do desfile de aniversário de Jaraguá do Sul.

INplGNAÇÃO
O atleta Jéferson Wolney está indignado com o cancelamento do corri·
do rústico que era poro acontecer no último domingo e foi cancelado.
Pa'ra ele, isso desmotiva os atletas jaraguaenses, que sempre precisam
viajar poro competir. \\É uma falto de comprometimento", comentou. A
FME-olega que, como o provo tinha premiação em dinheiro, pago pelo
poder público, não pode acontecer no período eleitoral. \\Ela não foi
cancelado, foi apenas transferido de doto", explicou o presidente do
entidade, Adernar Saganski, o Mazinho�

TRANSfERIDAS .

As rodadas'dos campeonatos promovidos pelo Ligo Jaraguaense, que
aconteceriam neste flm-de-semene, foram transferidos por causo do fe·
riado de aniversário de Jaraguá do Sul. 9s jogos do Seguridona, do Sênior
e dos Escolinhas mantém o programação, atrasando apenas uma etapa.
A atração principal no futeb�1 amador. Q� fim:d�7semana\será o Plimeirafinal dos aspirantes no Taça Pomerode, entre Atlético e Vitória. f

NOVO 'FÉCNIIO
A Divisão Especial chego no terceiro rodado e o HercíHo luz, de Tubo
rq�� teró seu terceiro treinador. Paulo Cunha.iniciou o trabalho e foi
demitido depois da goleado sofrido diante do Juventus. Aí o interino
A��.erson. assumiu e caiu depois de perder Raro o Il1Jbituba. Agora
Jâleli do Santos comandará o time diante do Próspera;em coso'.

FICOU iDIFíCIL
O Metropolitano empatou em 1x1 com o J. Malucelli ontem à tarde
e ficou longe do sonho do classificação poro o segunda fase da Série
C. O time blumenauense fez um grande Estadual e tinha tudo paro,
pejo menos, chegar no segundo fase. Já o desQcreditado Marcílio Dias
pode ir mais longe, com um time, pelo menos no papel, inferior. Talvez
os blumenauenses sofreram pelo inexperiência.

e s p o r t e @ o c o r r e i o d o P o v o" c om. b r
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QUE TIME É ESSE

ESPORTE------'-------------

Quem buscará o título da Especial
Conheça o perfil dos jogadores que tentarão levar o Juventus de volta à 1a Divisão
JARAGUÁ DO SUL

No próximo domingo, o

Juventus estréia em casa pelo
Campeonato Catarinense da
Divisão Especial, contra o Im
bituba. Amaior curiosidade do
torcedor é saber quem vestirá

.

a camisa grená na competição,
que pode levar o clube de volta
à elite do futebol de "Santa Ca
tarina. As dificuldades para se

conhecer o elenco aumentam,
já que o time faz apenas um

treino por semana em Jaraguá
do Sul, geralmente às quintas
feiras de tarde.'

Hoje são 21 atletas inscri
tos no Juventus, sendo dois da
categoria de base e os outros
19 emprestados do Joinville. A
média de idade do grupo é de
23,6 anos. O atleta mais velho
é o atacante Márcio Nocrato
e os mais novos são Wilhan
e Douglas, ambos da basé do

Moleque Travesso.

Segundo o diretor de fute
bol do JEC, Irineu Machado,
alguns reforços ainda serão

contratados, principalmente
um lateral-direito, já que Ney
Santos deixou o time nos úl
timos dias. "Vamos esperar as
duas próximas rodadas para
definir isso. Por enquanto, va
mos avaliar os atletas que já
estão conosco", comentou. A
intenção é trazer também um

meia e um atacante.
O dirigente falou também

do Critério para as contratações.
"Quando começamos a montar

o elenco, estávamos de olho
na Copa Santa Catarina. Então
construímos o grupo dentro
dessa realidade, colhendo in

formações e indicações e fa
zendo testes", afirmou. Sobre a

média de idade, Machado disse

que preferiria até trabalhar com
atletas mais novos. "Dívidímos
o grupo em três faixas etárias,
para mesclar a experiência com
a juventude", explicou.

TABELA DO JUVENTUS
TURNO
• 27/7 - Juventus x Imbitubo
• 3/8 - Próspero x Juventus
• 10/8 - Juventus x Comboriuense
RETURNO
• 14/9 - Juventus x Hercílio Luz
• 28/9 - Imbitubo x Juventus
-_ l 2,,"'Itt tIiI

-1WW/-f.'iMkíscu.... I·JIrBiIIlII&

BRUNÃO, 21 anos

Clubes: Joinville

WILHIAN, 18 anos

Clubes: Cotegorias de
base do Juventus

POMPEU, 28 anos

Clubes: Coldense (MG)
e Araxó (MG)

LAíLSON, 27 onos

Clubes: Anópolis (60)
ANTÔNIO, 23 onos

Clubes: Atlético Ibiramo e

Oueimadense (PB)

ALEMÃO, 27 anos

Clubes: Botafogo (SP) e
América (MG)

NETO, 25 onos

Clubes: Imperatriz (MA)
JOSIMAR, 28 anos

Clubes: Sonta Cruz (PE)
RODRIGÃO, 25 anos

Clubes: Villa Nova (MG)
e Araxó (MG)

AMARAL ROSA, 26 anos

Clubes: Galo Adap (PR)
e Cearó (CE)

ANDERSON PEDRA, 22 anos

Clubes: Joinville

TINHO, 25 anos

Clubes: Sport (PE) e
Gondomar (Portugol)

Eli *'_1

tA6!c\O NflCRATO, 32 onos

�.

DOUGLAS, 18 anos

Clubes: Categorios de base
do Juventus

GUILHERME, 20 anos

Clubes: Chapecoense e

Atlético de Ibiramo

ALMIR SERGIPANO, 23 anos

Clubes: Gamo (DF) e
Nóutico (PE)

DUDU, 19 anos

Clubes: Batel (PR)

SERGINHO, 23 anos

Clubes: Joinville

BRUNO LOPES, 21 anos

Clubes: AméFica (MG) e
Aroxó (MG)

OLIVEIRA, 19 onos

Clubes: Joinville

AGENOR PICCININ
Técnico

FABIANO XHÁ
Preporodor Físico

LUll MEYER
Preparador Goleiros

THIAGO MESSIAS
Fisioteropeuta
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Verdõo e Santos pela reabilitação
Sport e Atlético-PR, Rgueirense e Grêmio também entram em campo hoje à noite
SÃO PAULO

Três jogos encerram hoje,
todos às 20h30, a 14a rodada
do Campeonato Brasileiro, com
destaque para o clássico paulis
ta no Palestra Itália, entre Pal
meiras e Santos, que ocupam
posições opostas na tabela e

chegam para a partida em dife
rentes estados de ânimo.

O Palmeiras começou a ro

dada em sexto lugar, com 21

pontos, e precisa vencer para
não ficar longe demais dos líde
res, além de esquecer a derrota

por 3x2 para o Goiás, no último
domingo. O problema é que o

técnico Vanderlei Luxemburgo
tem quase um time comple
to de desfalques para o jogo:
Denílson, Kléber, Léo Lima e·

Sandro Silva estão suspensos.
David, Gustavo, Pierre, Marti
nez e Evandro se recuperam de
lesões. Já o lateral-direito Elder

Granja, em litígio com o Corin-
. thians, de Alagoas, teve o seu

contrato suspenso na CBF.

Já o santista Cuca não tem
esse problema, e tenta conven

cer os jogadores de que o time

pode obter a segunda vitória se-

guida e deixar em breve a zona

do rebaixamento. Cuca assumiu
o Peixe na 5a rodada da compe
tição, mas conseguiu a primeira
vitória apenas na 13a rodada.
Para o técnico o time precisa
correr atrás do prejuízo. "Jogar
um clássico ou um jogo normal
é igual, neste momento. Preci
samos conquistar três pontos a

cada jogo", explicou.
Também na briga pelo título,

o Grêmio, com 25 pontos, precisa
vencer o Figueirense, em Floria
nópolis, para. se manter nas pri
meiras posições. Para o time da
casa, que tem 19 pontos, uma vi
tória pode aproximá-lo da dispu
ta por uma vaga na Libertadores.

Mais abaixo estão Sport e

Atlético Paranaense, que se

enfrentam na Ilha do Retiro.
Com 15 pontos, o time per
nambucano tenta melhorar o

aproveitamento em seu "cal
deirão", onde só venceu três

jogos dos seis que disputou.
Para o visitante, com 16 pon
tos, o objetivo é justamente
conseguir sua segunda vitória
fora de casa - a primeira foi na
estréia, diante do Ipatinga. Verdão precisa vencer para ficar próximo dos líderes e esquecer a derrota para o Goiás no fim-de-semana

Brasil estréia com facilidade
na fase final da Liga Mundial
RIO DE JANEIRO

A dificuldade esperada na

estréia da fase final da Liga
Mundial de vôlei ficou somen

te no papel e o Brasil passou
fácil pela forte seleção russa

ontem no Maracanãzinho. O

jogo encerrado em três sets,
no entanto, não pode ser con

siderado como parâmetro para
a seqüência da competição,
segundo os brasileiros.

"Não é uma real do que a

gente sabe que eles (russos)
podem apresentar: Tem a ques
tão da adaptação também. Os
russos chegaram estes dias no

Rio e nós sabemos como isso
fC é complicado", afirmou o capi
� tão Giba. Em 2006, foi a vez do

,� time brasileiro fazer o longo tra
� jeto até a Rússia. Mesmo longe
,� de seu território, o Brasil levou
9 o título após bater a França.

_

� A opinião dos brasileiros é
André e Gustavo pararam o ataque Russo, time joga amanhã contra o Japão compartilhada pelos adversá-

rios, que viram no saque o prin
cipal problema na derrota para
o Brasil. "O time não jogou bem
e errou principalmente no sa

que. Mas vamos trabalhar para
melhorar no próximo jogo", dis
se o técnico Vladimir Akekno,
da Rússia.

Os europeus voltam à qua
dra do Maracanãzinho hoje, às
10 horas contra o Japão. Time
que joga contra o Brasil ama
nhã, no mesmo horário. A se

leção japonesa de vôlei poderá
ser multada' pela FIVB (Fede
ração Internacional de Vôlei)
por ter trazido para o Brasil,
apenas nove jogadores, sendo
que somente quatro disputa
rão as Olimpíadas de Pequim,
não necessariamente como

titulares. Segundo a regra, as

equipes que disputam as fi
nais da Liga Mundial devem,
obrigatoriamente, ser repre
sentadas por 12 jogadores.

Eto'o na mira
do Real Madrid

liberado pela diretoria do Barcelona
para negociar sua transferência, o ata
cante Samuel Eto'o poderá sequlr para
o maior rival do clube. Segundo jornal
"Mundo Deportivo", o técnico do Real,
Bernd Schuster, gostaria de contar com
o camaronês. O jogador já declarou'
que gostaria de atuar pelo Mallorca.

Avaí confirma
com Evando

A diretoria do Avaí anunciou ontem o

retorno do atacante Evando Spinassé
Camillato, de 31 anos, para a seqüência
da Série B. O atleta, que é natural de TI
móteo (MG), defenderá a camisa azurra

pela terceira vez. Ele trabalhou com a

equipe em 2004 e 2007. Em julho do
ano passado, ele foi transferido para o

AI-Shamal, .de Oatar. Ele já defendeu a

Ponte Preta, Santos e fluminense.
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CONCERTO DE INVERNO

Música de Câmara para se divertir
Grupos se apresentam neste domingo, às 19h, no Centro Cultural Scar

JARAGUÁ DO SUL
A música vai ressoar pelo

Centro Cultural da Scar no pró
ximo final de semana. Então, se

você gosta da mistura entre can

ções folclóricas e eruditas, prepa
re-se! Quatro grupos de câmara
da cidade programam mais uma

edição do Concerto de Inverno,
As apresentações acontecem no

domingo, dia 27.
Criada em 1991, a Orquestra

de Cordas da Scar vai levar ao

paleo a famosa Pompa é Circuns
tância, do compositor britânico
Edward Elgar. Na seqüência, os

instrumentistas ainda passeiam
pela obra de Georg Haendel. Para
finalizar, a platéia também vai

. ouvir duas músicas folclóricas:
. uma norte-americana e, a outra,
típica da população mexicana.

A Camerata segue o exemplo e

promete trazer à tona o saudosis
mo no público. Os músicos tocain
La Bamba, de Richie Valens. Além
disso, ainda fazem uma imersão às

invenções de Jean Baptiste Lully,
considerado o primeiro maestro
da história da música de concerto.
Por fim, o programa inclui o catari
nense Irineu Krieger e novamente
Haendel.

Já o grupo de Câmara ficou
responsável por mostrar a 2a Su
íte para Violoncelo e Orquestra,
de Louis Caix D 'Herveloís. O
solo fica por conta de Augusto
Grützmacher. A lista se completa
com Antonio Vivaldi (Concerto
para Quatro Violinos) e' Gilberto
Monteiro (Milonga paraMissões).
O repertório do Quarteto Harmô-

, nita, que integra o Concerto de
Inverno, não foi divulgado.

Os ingressos estão à venda
na secretaria da Scar e custam
R$ tü, Estudantes e pessoas com
mais de 60 anos pagam somente
a metade do valor. O evento co

meça às 19h e tem regência do
maestro Ricardo Feldens.

KELLY ERDMANN

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

Orquestro de Cordas nasceu em 1991 e tem como regente o maestro Ricardo Feldens
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