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Elas conquistaram
os telespectadores
Rakelli, de Beleza Pura, e Elzinha, da no

vela Ciranda de Pedra, acertam no humor
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Malwee tenta
garantir vaga
Uma vitória hoje contra a Cortiana deixa
a equipe com um pé na próxima fase.
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Wt:U De março de 2006 a julho deste ano, 119 denúncias de at�ntado' viole'nto ao pudor ou estupro) e 512 de-� abuso ou exploração sexual de crianças eadolescentes exploração sexual (prostituição) infanto-juvenil. Mas
. foram registradas em Jaraguá do Sul. Em todo o Estado, esses dados ainda estão longe de refletir a realidade,
foram 5.007 registros de abuso sexual (que envolve já que somente 10% dos casos são denunciados.
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Alimentar um animal de estimação
ficou 13,08% mais caro no semestre.
De acordo com o índice do Custo de
Vida UCV) do Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estu
dos Socioeconõmicos), a inflação
dos alimentos - que encareceu a

refeição das famílias em 7,75% no

período - pesou ainda mais no pre-
, ço da ração dos bichinhos. 'A ração

é composta basicamente por trigo,
soja, carne e milho. Ou seja, é um

produto que concentro alguns dos
maiores vilões da inflação do se

mestre', afirmo Cornélia Nogueira
Porto, coordenadora do ICV. Mesmo
com ração mais coro, os vendas do
produto cresceram 4% no semestre.

Fonte: Agência Estado
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Partidos devenJ
prestar contas
Informações sobre recursos arrecada
dos e gostos devem ser repassados à

Justiça Eleitoral até quarto-feira.
4

Colisão causa
duas oi1es

TRIBUTO
AO MESTRE

6erd Edgar
Baumer
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YlSITAAO
SUPERMERCADO

Quero comprar
em. paz

PáginCl10
Duas pessoas morreram na BR-280
na tarde de ontem, no entrada do
Bairro Corticeira, em 6uaramirim.·
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EDITORIAL

CHARGE

PONTO DE VISTA

senvolvimento sustentável e para alguns
autores pode ser entendida como o estágio
mais avançado do conceito de responsabi
lidade social. Atualmente, a idéia de res

ponsabilidade social empresarial'comparti
lhada pelas organizações está relacionada à
extensão do papel deste setor. As empresas
também devem assumir o compromisso de
análise dos impactos no meio ambiente e

envolvimento em ações sociais que bene
ficiem a comunidade, contribuindo para o

desenvolvimento econômico sob a ótica do
desenvolvimento sustentáveL

O termo, cada vez mais comum nas

rodas de conversas, corresponde à con

tribuição com ações que beneficiem o

ambiente (planeta), economia (lucros) e

sociedade (pessoas).
A fundamentação da sustentabílída-

DO LEITOR

-

OPINIAO----------

Turismo
de Eventos

Sustentabilidade empresarial

ANDRÉIA DE AMORIM,
DIRETORA DO SENAC
SOCIAL EM SANTA
CATARINA

O ano de 1987 é tido como marco no

processo de revisão do pensamento mun

dial sobre o desenvolvimento sustentáveL
O Relatório Brundtland, considerado uma
das publicações mais importantes da área,
conceitua o desenvolvimento sustentável
como: aquele que atende às necessidades
do presente sem comprometer a possibi
lidade das gerações futuras atenderem às
suas próprias necessidades.

A sustentabilidade empresarial também
tem seus fundamentos na dimensão do de-

O Turismo de Eventos vem crescendo e se des
tacando cada vez mais como forma de desenvol
vimento socioeconômico para um determinado
destino, pois atrai turistas fora das épocas de sa

zonalidade, traz renda e emprego e; além disso,
projeta a cidade no cenário regional, nacional ou
internacional.

Hoje, os promotores de eventos optam por rea
lizá-los fora do período de alta temporada, assim
podendo contar com a participação de mais inte
ressados e atraindo turistas o ano inteiro, acaban
do com a sazonalidade local. .

Além disso, o desenvolvimento econômico, a

renda e o emprego gerado aumentam sígníficatíva
mente a sustentabilidade do destino, porque com

o evento surge a contratação de várias pessoas por
tempo determinado, referente à duração do evento.
Também é muito relevante a renda que é depositada
no local sede do evento, pois um turista de eventos

gastamuito mais o seu dinheiro do que um turista de
lazer, impulsionando o comércio local.

Ainda que o local escolhido para a concretiza
ção do evento não seja de relevância no estado,
país ou mesmo fora da própria nação, ele será pro
jetado de forma muito favorável se o evento em

questão obter o sucesso desejado pelo seu promo
tor e par todo o trade turístico empenhado na sua

realização.
Em vista dos argumentos apresentados, po

demos observar como é de grande importância
o Turismo de Eventos para o desenvolvimento
e o crescimento socioeconômico de um destino.
É o desejo de todos os turismólogos e envolvi
dos no trade que a demanda turística se de
senvolva sempre mais e gere empregos diretos
e indiretos, que haja o crescimento em cada
destino do país e que o Turismo de Eventos,
assim como todos os outros da tipalogia, seja
reconhecido e respeitado.

JAQUElINE GIESE, ESTUDANTE DO CURSO DE TURISMO E LAZER
- FURS {UNIVERSIDADE REGIONAl!)E BLUMENAUj

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

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

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

• telefone (. �ão serão publicados).

de empresarial nas dimensões econômica
(mais tradicional e conhecida), social e am
biental, busca a legitimidade das organiza
ções além do cumprimento das leis.

Na busca por modelos eficientes para
mensurar o capital sustentável, foi recen
temente lançado o livro The sustainability
advantage, escrito par Bob Willard, que
afirma que ao incorporar a sustentabílida
de na estratégia do negócio, uma grande
empresa pode atingir até 38% de elevação
nos lucros. As pequenas empresas podem
chegar a 66% amédio e longo prazo.

Compreender essa novametodologia de
gestão das organizações ainda é um grande
desafio porque propõe mudanças nas prá
ticas diárias de todos os colaboradores da
organização, como por exemplo, as estraté
gias de ecoeficiência dos processos.

1919' 2008

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira
Editora: Patrícia Moraes

• Fones: (47) 3371.1919·2106.1919
• Fax: 3276.3258
• Plantãa Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial:
8835.1872 • 9158.7991

. • Circulação: 3371.1919 • 8841.9790
circulacao@ocorreiodopovo.com.br
• www.ocorreiodopovo.com.br
• diretoria@ocorreiodopovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br
• vendas4@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 20h

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400
• Baependi· CEP 89256-500
• CP 19 • Jaraguá do Sul • SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

----------POLITICA

FALA Aí!

" Eleiçõo local
nõo tem peso."

LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
(PMDB), GOVERNADOR,

avaliando os reflexos do eleição
de outubro próximo poro o

pleito de 2010.

" O objetivo é dor
voz à comunidade."

RUBIA FIAMONCINI,
PRESIDENTE DA UJAM,

que entrego propostos dos bairros
aos candidatos nesta sexto-feira.

" O.município é

obrigado o

fornecer vogas."
GILBERTO POLU, promotor

do Varo do Infância e Juventude,
sobre o falto de vogas e creches de

Joroguá do Sul.

Diploma grátis
Projeto da senadora Patrícia Saboya (POT-CE) institui a gratuidade para a

expedição e à rev.alidação de diplomas. As segundas vias, porém, poderão
ser cobradas, pois entende que a gratuidade estimularia o desleixo e até

.

mesmo a multiplicação de fraudes. A senadora argumenta que as universi
dades privadas devem incluir o custo da expedição de diplomas nas anuidades,
semestralidades e mensalidades. Quanto às universidades públicas, a legislação
atual já determina a gratuidade do ensino. Para ela, a certificação dos cursos,
em qualquer nível ou etapa, faz parte do processo de ensino, tanto quanto as

aulas ou as avaliações. Portanto, não se deve admitit por parte das instituições
públicas de educação superiot a cobrança de qualquer taxa pela expedição de
diplomas que atestem a conclusão de estudos de seus alunos.

COM SIGilO
O senador Mário Couto (PSOB-PA)
tem projeto de lei que proíbe a con

sulta a banco de dados e cadastros
de proteção ao crédito, mantidos por
pessoas jurídicas públicas ou priva
das, para fins de seleção e admissão
de empregados. Com multas de RS
10 mil a RS 1 milhão, aplicadas
por órgão do Ministério do Traba
lho e Emprego. No mínimo, é uma

infração de ordem constitucional,
pois invade a intimidade, a vida
privada e a honra desses irebe-:
Ihadores, diz o senador.

DISPENSADOS
Os juízes serão dispensados da obriga
ção de convocar casais que entram com

pedido de divórcio para tentar uma

conciliação. O fim da exigência consta
de projeto do senador Sérgio Zambiasi
(PTB-RS). Argumenta que a convoca

ção do casal assim que é apresentada
a ação de divórcio, chamada de "audi
ência de ratificação", tornou-se "mera
formalidade muito constrangedora
para os dois, com escassos ou nenhum
resultado conciliatório efetivo".

NOTA DEZ
Projeto do senador Tasso Jereissati
(PSOB-CE) obriga as escolas de ensino
fundamental e médio a dar aulas so

bre as características históricas regio
nais e locais. Na verdade,o que é que
se ensina efetivamente nas escolas de
Jarag'uá e região sobre a realidade
dos municípios que não seja aquilo
que historiadores escreveram sobre o

passado? A criança cresce, vira adulto
e não sabe nada da cidade onde vive,
estuda, trabalha e forma família.

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2008

DIFíCil
Serão inelegíveis os aéticos, os ,morais e quantos não comprovem ter

reputação ilibada. A proposta do entôo deputado federal paulista Flo
rim Coutinho foi apres�ntada há exatos 32 anos, em 1976. Não vingou.
C0ll10 não vingará qualqu tiva de se barrar candidal e

"fiêhas sujas" se o Congres um todo não for o porta-v
dança. Aliás, não tem sido porque lá povoam aéticos e imorôis:
como autorização do eleitor expressa nas urnas, é bom lembrar.

<,

t fIANDO
O teste de escolaridlloepode cómP!ometer a reputação dos pré-oo
que acabam expostos a situação'tlegradante. O entendimento é do
Superior Eleitoral, que está negando pedidos de impugnação de candidatos
analfabetos dos tribunais regionais eleitorais. Ou seja, na contramão da
nstituição: analfabeto mas não pode ser votado.

odos sob arlamentos.
iJI'
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CONTAS

JARAGUÁ DO SUL
OS partidos e candidatos

têm até a próxima quarta-fei
ra, 6, para informar à Justiça
Eleitoral os recursos recebidos
para o financiamento da cam

panha e também os gastos re

alizados até agora. A partir de
amanhã, o sistema para presta
ção de contas já pode ser bai
xado no site do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral). A segunda
prestação de contas parcial

.

será feita em 6 de setembro e,
a final, deve ser encaminhada
até 4 de novembro.

Em [araguá do Sul, os con
correntes vão deixar para en

caminhar os dados parciais no
último dia. Até lá, continua o

trabalho de captação de recur
sos e o pagamento das despe-

. sas, principalmente referentes
a santinhos, adesivos e outros
materiais produzidos para esta
fase inicial da campanha.

Até o último pleito muni

cipal, os candidatos só pres
tavam contas uma vez, de

pois das eleições. Em 2006,
a chamada minirreforma
eleitoral determinou que as

informações fossem repassa
das em dois momentos, corn
o objetivo de promover uma
maior transparência sobre os

gastos.
Nestas eleições, o TSE im

plantou inovações a fim de fa
cilitar o procedimento e evitar
fraudes. Pela primeira vez, a

entrega será feita por meio da
internet em um sistema pare
cido com o da Receita Federal
para a entrega da declaração
de imposto de renda. Ama
nhã, o sistema estará dispo
nível no site www.tse.gov.br.
Com essa inovação, os res

ponsáveis pelas contas pre
cisam apenas preencher os

dados até o dia 6 de agosto e

encaminhá-los à Justiça, sem
a necessidade de mandar um
arquivo em mídia. De acordo
comWladimir Caetano, da Se
cretaria de Controle Interno e

Auditoria do TSE, o procedi
mento vai evitar que os cerca

de 400 mil candidatos corram

aos cartórios para entregar os

documentos, o que "poderia
incorrer em atrasos na divul
gação das informações".

TRlBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

POLíTICA----------

Partidos Jurisprudência

Id

Eleições/Eleições 2008/ Prestação de Contas

GUARAMIRIM
Os três candidatos à Prefei

tura, Evaldo Junckes (PT), Lauro
Frohlich (DEM) eNilsonBylaardt
(p:tv1DB) e seus vices receberam
ontem informações a respeito das
leis sobre mobilidade urbana que
devem vigorar apartir de 2009. O
arquiteto Mario César da Silveira
foi o palestrante no fórum sobre
acessibilidade, realizado pela
Adefig (Associação dos Deficien
tes Físicos de Guaramirim) ..

Além de tornar conhecimen
to sobre as políticas que visam

proporcionar o acesso ao meio
urbano das pessoas com algum
tipo de deficiência ou dificulda
de motora, os candínaios tam
bém puderam apresentar suas

propostas para a área. 'Acessíbi-
_ lidade será nosso compromísso,
� e faremos uma adminístração .

.� voltada para o povo", discursou
� Frohlich, ao lado do vice Adilson
Araújo (PP).

ELEICÕES 2008 - PRESTACÃO DE CONTAS
> >

Requerimento de Abertura de Conta Eleitoral (RACE)

Formulários de informações voluntárias de doadores e forneçedores c

Sistema de Prestação de Contas Eleitorais· SPCE

Entrega da prestação de contas será feita através do site do TSE

<'

Arquiteto apresentou palestra aos candidatos a prefeito e vice-prefeito

Consulta a emissão de CNPJ

Prestação parcial f·co para último dia
Candidatos devem informar até quarta quais os gastos e recursos recebidos

. .

.

Candidatos fazem promessas
de investir em acessibilidade

Bylaardt e Altair de Aguiar
(PPS) destacaram a criação de
escolas com rampas de acesso

a cadeirantes construídas por
prefeitos do P:tv1DB. O candidato
destacou que a criação da asso

ciação dos deficientes foi uma
lei de autoria de vereadoraMaria
Lúcia, também do P:tv1DB, e das
preocupações do partido com as

questões sociais. ''Não preten
do buscar dinheiro em Brasília
porque Guaramirim tem e pode
promover a acessibilidade com

recursos próprios", declarou.
Já a dobradinha Evaldo Iun

ekes e Luis Antônio Chiodini
(PR) disseram que pretendem
governar através do "orçamento
partícipatívo'', uma das bandei
ras do PT. "Pretendo buscar cada
vez mais recursos em Brasília
para assegurar o direito à,acessi
bilidade- dos deficientes, porque

:

: há programas do governo para
este fim", comentou Junckes.

As novidades
lIestas eleições

Os recursos arrecadados e

';!'que não fÔrpm gostos;\�homo
dos sobra de componha, devem
ser devolvidos ao partido. A par-
tir destas eleições, a devolução

;:;j�ev�rá ser'comprovada 'no dia
da prestação de contos defini-
tiva. Antes; os candidatos não

eprecisovam,; comprovar "o en

trega até que es contos fossem
julgadas.

Outro Jlovidode poro essas

eleições é um acordo assinado
entre o TSE e o Banco Central
que permite que as informações

> sobre o movimentaçãoJinancei
m dos candidatos chegue dire
tamente 00 tribunal.

Por último, o TSE determi
nou que o Cadastro Nacionor
de Pessoa Jurídico, exigido no

abe�.ura de conta �ara arreca

liar recursos, tenho validade até
o dia 31 de dezembro. Antes,·
esse CNPJ aberto
;lodêfinid

Candidatura
está mantida

O concorrente a uma das
11 vagas np' Câmara de [ara
guá do Sul, João Alves (PDT),
informou ontem que sua can

didatura a vereador está man
tida. Em reportagem publicada
no último dia 24 em que o can
didato José Tibes (PDT) afirma
ter sido obrigado a abrir mão
da disputa, foi informado que
Alves também teria sido pres
sionado a renunciar.

Ontem, Alves disse que não
foi forçado, mas que durante
uma conversa "amigável" com
lideranças do partido e candi
datos da coligação foi pedido
que ele desistisse de concor

rer. "Falei que só renuncio se

a juíza mandar", contou, in
formando que, no' último dia
24, o tesoureiro da coligação
novamente o procurou.' com
a carta de renúncia em mãos,
que Alves.nãoassinou. "Quero
ser vereadorpara ajudarminha
comunidade" .
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QUAIS AS
NECESSIDADES
DO BAIRRO?

RENILDA KUSTER, 45 anos,
dona-de-casa

"Saúde. Mais médicos e mais
postos de saúde, é disso que
mais precisamos. É muito
difícil conseguir consulta".

LEONEL KALAKOWISKI, 48 anos,
auxiliar de produção
"Sinalização de trânsito
próximo à creche Wolfgang
Weege e ao Pomo. Precisaria de
uma lombada eletrônica nesta
rua. Muitos idosos e crianças
circulam por aqui e é perigoso,
porque os carros passam
muito rápido".

ANAIR PINSÊGUER,
53 anos, costureira

"Posto de saude:e médico. Tem
que vir de madrugada para
conseguir consulta. Creche
também. Muitas mães não

podem trabalhar porque não
têm onde deixar os filhos".

ELEiÇÕES

O CORREIO DO POVO IIIQUINTA-FEIRA. 31 DE JULHO DE 2008

Saúde pede socorro no Borro
Moradores reclamam da fálta de médicos no Pama II

�.
�

JARAGUÁ DO SUL

O Bairro Barra do Rio Cer
ro é conhecido como uma lo
calidade que possui "vida"

própria. Com 633Z moradores,
sendo 319Z homens e 3130
mulheres (Censo IBGE/ZOOO),
a região conta com supermer
cados, lojas, agências bancá
rias e até mesmo uma lotérica,
o que facilita o cotidiano da

população, que não precisa ir
ao centro para realizar os ser

viços considerados básicos,
como o pagamento de contas,
por exemplo.

A Barra também abriga um
dos cartões postais de Jaraguá

. do Sul, O Parque Malwee, e

uma das maiores empresas
do município. Por todos esses

motivos, o bairro atrai os jara
guaenses, os imóveis são valo
rizados e a localidade cresce

e se desenvolve em um ritmo
acelerado.

Mas de acordo com os mo

radores, é a saúde quem pede
socorro na Barra. Aqueles que
precisam de atendimento na

rede pública enfrentam filas
e reclamam da falta de profis
sionais. É o caso da aposenta
da Elfe Muller Tribes, 68 anos,

que precisa de médico com

freqüência devido a um pro
blema na perna. "Falta médico

aqui. Já tive que ir ao centro

porque aqui não tem", afirma
a moradora se referindo ao

atendimento no Pama II, único
posto de saúde da localidade.
A população reivindica maior
número de profissionais, espe-

Fila na madrugada continua, mesmo com promessa de que agendamento ter!1linaria com este problema

cialistas e agilidade no atendi
mento.

Segundo o presidente da
Associação dos Moradores
da Barra do Rio Cerro, Anoar

Primo Battisti, o que ocorre é

que o Pama acaba atendendo
a demanda de outros bairros.
A falta de médico no posto
do Rio da Luz e a ausência

de uma un i lade no Jaraguá
99 sobrecarregam ainda mais
o trabalho do Pama da Barra.
''As pessoas continuam indo
de madrugada para serem

atendidas. A dificuldade é
em conseguir clínico geral e
especialista", afirma o líder
comunitário.

De acordo com a Secreta
ria de Saúde, o Pama II conta
com dois clínicos gerais, um
ginecologista e um pediatra.
A unidade atende das 7h às
16h45.

DEBORA VOLPI

Associação aponta as prioridades
Segurança e ampliação de vagas nas creches estão entre as reivindicações, do bairro

Asfalto é uma das necessidades

Para Battisti, as necessida- segurança no trânsito. ''A de
des da Barra são proporcionais manda é grande. E a creche
ao crescimento da localidade. acaba atendendc mães de ou

Ele lembra que várias conquis- tros bairros", revela.
tas foram alcançadas, como Outro problema é o vanda
a construção de calçadas e a lismo no cemitério do bairro.'

pavimentação em alguns pon- Para Battisti, o local precisa
tos. "O ideal é uma integração de melhorias na infra-estru
entre moradores, associação e tura e também de policia
poder público", avalia. menta. A população também

Como prioridades, Battis- reivindica a construção de
ti aponta a ampliação de va- ..uma capela mortuária para a

gas nas. creches, a construção realização de velórios.
de uma capela mortuária e a Já em relação ao trânsito,

os moradores pedem a con

tinuação do asfalto na. Rua
Bertha Wegee, instalação de
lombadas eletrônicas próxi
mas às escolas e a implan-

.

tação de ciclovias. Apenas a

Rua Ângelo Rubini, segundo
Battisti, conta com ciclovias.
Mas de acordo com ele, é

grande o número de estudan- .

tes e trabalhadores que utili
zam as bicicletas e disputam
espaço com os carros e cami
nhões.
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Saúde terá R$ 46 milhoes em 2008

Orçamento
aprovado
JARAGuÁ DO SUL

O Conselho de Saúde de

Jaraguá do Sul aprovou o or

çamento para próximo ano

referente ao setor. Em 2009,
os programas de atenção bá
sica, média e de alta comple
xidade vão contar com R$
46 milhões. Desse montante,
53% saem dos cofres do mu

nicípio. O restante é dividi
do entre o governo federal e
de Santa Catarina. Cerca de
R$ 18 milhões servem para
cumprir a folha de pagamen
to dos servidores públicos.

.Segundo Luiza Rosa,
presidente do Conselho, os

recursos integram o PPA

(Plano Plurianual) de 2006.
Por isso, hão há novas ações
previstas para o segmento,
apenas a continuidade dos

programas já vigorantes. A
revisão acontece somente a

cada quatro anos. Em com

naração ao orçamento de
008, houve incremento de
.erca de R$ 3 milhões.

Os conselheiros se reu

niram em assembléia extra

ordinária na noite de terça"
feira passada. Eles aceitaram
a proposta sem ressalvas.
Além disso, o grupo tam-

.

bém discutiu o não compa
recimento de pacientes a

exames e consultas do SUS

(Sistema Único de Saúde) ..
Atualmente, 11% dos usuá
rios faltam ao compromisso
firmado. A partir de agora,
quem descumprir a agenda
volta para o final da fila de'

espera. Na segunda vez, no

entanto, será excluído.

LICENCIAMENTOS

ca de 500 estejam interligados
com o Detran-SC. Em [araguá
do Sul, 98% já fazem parte do
sistema.
A emissão pela internet não

existe em qualquer outra parte
do País. Mais tarde, o projeto pi
loto pode ser doado aos demais
estados. Ele entra em funciona
mento entre a última semana

de agosto e a primeira de se

tembro. O território catarinense

possui uma frota de quase três
milhões de veículos.

GE�L--------------------

Detran ·Iança sistema on line
A partir do próximo mês, despachantes emitem o documento
JARAGUÁ DO SUL

Emitir o licenciamento de
um veículo vai ficar mais fácil e
rápido a partir do próximo mês.
É que o Detran (Departamento
de Trânsito) de Santa Catarina

lançou a possibilidade de fazer.
o documento de forma on line
diretamente em despachantes
credenciados. A novidade foi
anunciada pelo diretor estadual
do órgão, Vanderlei Rosso, em
reunião realizada na manhã de
ontem na Delegacia Regional de
Polícia Civil de Jaraguá do Sul.

Com a adesão ao sistema,
os motoristas precisam apenas
procurar um escritórfó habili
tado, pagar as taxas e esperar
o atendente imprimir o novo

licenciamento. Atualmente, os

proprietários de automóveis
devem aguardar, pelo menos,
dois dias para retirá-lo, já que a

emissão não é imediata, como
prevê a novidade. Conforme o

presidente da Associação Ca
tarinense de Despachantes de
Trânsito, Jaime Depiné, o pro
cesso não inclui custos sobres
salentes a quem decidir utilizá
lo. O acerto dos débitos também
será automático, ou seja, feito
junt� aos intermediários.

Na opinião de Rosso, o me

canismo é seguro. "Ele passou
por perícia na PolíciaMilitar de
Santa Catarina e na Polícia Fe
deral. Além disso, se o veículo
tiver qualquer problema, o sis
tema bloqueia até a regulariza
ção", explica. Os despachàntes

Diretor do Detran-SC lançou o sistema, ontem, em Jaraguá do Sul. O mesmo deve ocorrer no Estado todo

vão utilizar a impressão digital
para acessar o programa.

Estima-se que, hoje, 50%
dos licenciamentos sejam feitos

nesses escritórios. Por enquan
to, 206 foram credenciados dos
800 instalados no Estado. Até o

final do ano, a meta é que cer- KELLY ERDMANN

Aberto inscrição paro bolso de estudo
Auxílio servirá para 200 estudantes do nível superior com carência financeira

JARAGUÁ DO SUL

Se você é universitárío e tem
dificuldade para pagar a rrien

salidade da graduação, fique
atento. A Secretaria de Educa
ção e Cultura de Jaraguá do Sul
encerra, no dia 8 de agosto, na
próxima semana, o prazo de
inscrição para .quem pretende
concorrer à bolsa de. estudos

_ disponibilizada pelo munící
� pio. O auxílio financeiro vale
� para 200 pessoas e cada um vai

� receber seis parcelas de cerca

Secretaria tem terminal de acesso de R$ 120.

Para se candidatar, o aluno ne
cessita, primeiro, preencher urn
formulário no site da prefeitura
(www.jaraguadosul.sc.gov.br}.
Quem não tiver acesso à inter
net, pode procurar os terminãis
instalados na Biblioteca Pública
Rui Barbosa-e na própria Secre
taria. A classificação preliminar .

vai ser divulgada em 12 de agos
to. Já a segunda chamada ocorre

no dia 22 do mesmo mês.
A partir de então, os esco

lhidos devem entregar diversos
documentos, todos informados

no edital do seletivo. A apre
sentação precisa ser feita entre
a segunda-feira, 18, e a quar
ta-feira, 20. Já o resultado final
fica para 29 de agosto.

Os estudantes que consegui
rem a bolsa são solicitados para
participar de trabalhos volun
tários na adminístração pública
municipal. Fazem parte des
sa lista os seguintes serviços:
ajudante em eventos de lazer,
culturais, gincanas, jogos es

colares, pesquisas de campo e

campanhas de vacinação.
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Campanha contra o abuso sexual
Município registrou 119 denúncias entre março de 2006 e julho de 2008
JARAGUÁ DO SUL

De março de 2006 a julho
deste ano, 119 denúncias de
abuso ou exploração sexual de
crianças e adolescentes foram
registradas em Jaraguá do Sul.
Em todo o Estado, foram 5.007

registros de abuso sexual (que
envolve atentado violento ao

pudor ou estupro) e 512 casos

de exploração sexual (pros
tituição) infanto-juvenil. Os
dados são do Programa Senti

nela, um projeto que oferece

acompanhamento psicológico
às crianças e adolescentes víti
mas de abuso.

O mais preocupante, po
rém,

é

que os números estão .

longe de refletir a realidade.
O Conanda (Conselho Nacio
nal dos Direitos da Criança e

do Adolescente), calcula que
somente 10% dos casos são de
nunciados. Por medo ou vergo
nha, poucos são os quebram o

silêncio, atitude fundamental

para coibir os abusos.
Para combater esses crimes,

o Ministério Público de Santa
Catarina realiza, a partir de ama
nhã, uma campanha para divul-

gar a Lei Estadual n" 14.365, que
entrou em vigor em janeiro deste
ano. A lei determina a obrigato
riedade da afixação de cartazes
com a mensagem "Exploração
sexual e tráfico de crianças e

adolescentes é crime. Denuncie

já" em hotéis, motéis, pensões,
bares, restaurantes, lanchonetes,
clubes, casas noturnas, acade
mias, casas de massagem, salões
de beleza, agências de modelos
e outros estabelecimentos que
ofereçam serviços similares.

O promotor da vara de in
fância e juventude, Gilberto
Polli, destaca que os estabele
cimentos terão até o dia 30 de
setembro para se ajustarem à

legislação. A partir do dia 1° de
outubro, os proprietários que
não tiverem se adequado à lei
serão multados em R$ 500.

As denúncias podem ser

feitas pelo número 100, das 8h
às 22h (inclusive nos fins-de
semana) ou através do 190 (Po
-lícia Militar). Os cartazes estão
disponíveis na Promotoria de
Infância e Juventude.

DAIANE ZANGHELINI Promotor Gilberto mostro certez que será afixado nos estabelecimentos

Ocupantes do Gol ficaram presos nos ferragens e morreram no hora

EXCEPCIONALMENTE NESSA SEMANA A COLUNA
"POR ACASO" CIRCULARÁ,NA SEXTA-FEIRA

�cassuli
www.cassul. .aovbr

, \""" _ Além da defesa d� seus direitos, a
L,- evolução de seus negócios jurídic

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99

Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 3371 7511 - Fax 47 3275 1820

Mais duas mortes na -BR-280
GUARAMIRIM

Duas pessoas morreram

a:
numa colisão entre carro e ca

.� minhão na tarde de ontem, na

� BR-280, perto da entrada do Bair
� ro Corticeira, em Guaramirim. O
� condutor doGolplacaMAX-2836,
� de Guaramirim, Pedro Fritzen, 66
� anos, e a carona TerezinhaVerôni-
'"

ca Gil Fritzen, 59, ficaram presos
nas ferragens emorreram nahora.
O motorista do caminhão placas
BIS-2362, de Jaraguá do Sul, Ro- .

gério Adiers, 54, não se feriu.
De acordo com a Polícia Ro

doviária Federal, o Gol estaria

no acostamento e, ao cruzar a

pista, não teria visto o caminhão

que vinha logo atrás, no senti
do JoinvillelJaraguá do Sul. Um
laudo vai apurar as causas do
acidente.

De janeiro a maio deste ano,
a PRF registrou 231 acidentes e

cinco mortes na rodovia, entre
Jaraguá do Sul e São Francisco
do Sul. O Dnit (Departamento
de Infra-Estrutura de Transpor
tes) assegurou que a duplicação
no trecho começará em janeiro
de 2009, o que tornará o trânsito
mais seguro.
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Ensino infantil
em debate
GUARAMIRIM

Socializar as práticas peda
gógicas de educação infantil e

trocar experiências com profis
sionais da área. Esta foi a meta

proposta pelo encontro de coor
denadores da educação infantil
realizado ontem em Guarami
rim no Parque de Exposições.

Participaram representantes
de 15 municípios do norte cata
rinense, somando cerca de 100

profíssíonaís da área. O encon

tro acontece uma vez por mês
em cada cidade participante.
''Estamos felizes por estar rece
bendo o evento e Cuaramírim
tem muito a contribuir com o

encontro, pois o município é

destaque na educação. Fica
mos em primeiro lugar no Es
tado com os melhores índices
de educação e somos o quinto
no país com as melhores prá
ticas pedagógicas", disse Patri
cia da Silva, uma das organi
zadoras do evento.
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FAZER O SEU PAI FELIZ NÃO CUSTA NADA.
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APARELHO PÓS-PAGO

DEGRAÇA.
TA IFA ZERO EM LIGAÇÕES
LOCAIS PARA QUALQUER TIM.

Samsung F250
• MP3 com rádio FM e fone
de ouvido estéreo

• Cartão de memória com
músicas de Paula Toller,
O Rappa e OJ Marky

• Câmera de 1.3 MP
• Identificador de música
• Bluetooth

Samsung U600
• Ulirafino: 10,9 mm
• Câmera de 3.2 MP
• MP3 com rádio FM
• Saída para TV
• Bluetooth

o AÇA
DEGRAÇA
no plano pós-pago
TiM Brasil 400

no plano pós-pago
TIM Brasil 120

t1,!elfiU"
Promoção Bônus TarifaZaro: Até 2.000 locais/mês. Ugue '222 e cadastre-se. A adesão é gratuita para novos clientes ou para aqueles que�liza(em troca de aparelho. Atuais clientes Conta Fixa pagarão urna taxa de manute�çãO únlca no valor de R$ 9,90. Atuais clientes dos planos
pós-papos pagarão taxa de manutenção mensal no valor de R$ 5.90 durante 3 meses. Aparelho Samsung .F250 a custo zero no plano TIM ��aStI120,. com franquia mensal de AS 79,90 (Paranâ) e A$ 77,90 (Santa Catarina). Samsung U600 a custo zero no plano TIM Brasíl 400. com franquia
mensal de R$199,90 (Paraná) e R$ 194.90 (Santa Catarina). Fldelizaçâcpalo período de 12 meses e pagamento de multa em caso de rescrsao antecipada. Consulte as tarifas válidas para cada plano no seu Estado. Produtos disponíveis de acordo com a quantidade em estoque nas redes
de varejo. O cliente recebe duas vezes ° valor da franquia contratada durante 3 meses a partir da data de adesão, em ligações locais para qualquer TIM na Rede TIM GSM, com limite de, no minima, 60 minutos e, no máximo, 2.000 minutos por mês. Período de adesão: 17fl a 10/8/2008.
Planos elegiveis: TIM Brasil; TIM Familia Pós. Light 40, Meia Tarifa, TIM Flex e Conta Fixa. Manutenção: adimplência. O primeiro pacote promocional será concedido em 72 horas após a adesão. Pacotes promocionais vali. somente após a utilização total da franquia contratada. Pacotes
não cumulativos para os outros meses. Outras informações. veja o regulamento em www.tim.com.brouligue-144doseuT.IMouOe007414141.�BalxenositedaSamsungamúsicaexclusivaSEMPREMAIS.criada por""aula Toller, Falcão e OJ Marky. J\

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------VARIEDADES

GRACINHAS DAS NOVELAS

O CORREIO DO POVO r.1I
QUINTA-FEIRA. 31 DE JULHO DE 2008 --..

Espevitadas garantem audiência
Rakelli, de Beleza Pura, e Elzinha, da novela Ciranda de Pedra, criam moda

Elzinha, de Ciranda de Pedra, sonha em casar com um homem rico

Nas pesquisas que a emissora Rede
Globo fez sobre as novelas Citanda de
Pedra e Beleza Pura, as donas-de-casa de
todas as idades e classes sociais foram
unânimes em expressar simpatia por um
tipo comum nas duas tramas - 9 da jo
vem espevitada em busca de realizar um
sonho. São assim Elzinha, interpretada
pela atriz LeandraLeal em Ciranda de H�
dra, e Rakelli, papel de Isis Valverde em

Beleza Pura.
A primeira é uma loira com ar de

pin-up que vende perfumes na São Pau
lo dos anos 50 e só pensa em se casar

com um homem rico. Já Rakelli é uma
morena brejeira que trabalha como

manicure e anseia tornar-se dançarina
no programa de Luciano Huck. Ambas
se tornaram peças-chave para atrair a

audiência dos folhetins. Enquanto as

heroínas das novelas se arrastam com

seus dramas e pesadelos, essas perso
nagens dão aos espectadores a revira
volta nossa de cada dia. Além do apelo
humorístico, transmitem uma imagem
positiva: nunca se dão por vencidas na

batalha por aquilo que querem.
O motor das piadas é o fato de que

ambas falam pelos cotovelos e transbor
dam confusão mental. Ao se jogar para
cima de um gringo, Elzinha apela ao idio
ma "portinglês": "How much do you ...

ganha?". Rakelli não domina sequer a

língua portuguesa. Décimo segundo vira
"dôzimo" e avestruz é "avescruz". A cada
susto, solta ainda seu "choro de sirene". E
o público chora de tanto rir.

Elzinha adora fazer futricas, mas o

público a perdoa pela obstinação em

vencer na vida e pela dedicação à filha

(que ela esconde de todos por ser mãe

solteira). Tonta a ponto de desmaiar
diante do ídolo Huck, Rakelli é bem
vista pela 'pureza de seu romance com

o pedreiro Robson (o ator Marcelo Faria

.

- de quem Isis, aliás, virou namorada).
Mais que tudo, o segredo de ambas é

carregar seus defeitos com leveza.
As intérpretes de Elzinha e Rakelli

têm trajetórias diferentes. A carioca Le

andra, de 25 anos, é praticamente uma

veterana nas novelas. Dezoito anos atrás,
já fazia a filha de [uma Marruá em Panta
nal (1990). Casada com Lirinha, vocalista
do grupo de maracatu metafísico-univer
sitário Cordel do Fogo Encantado, ela se

amarra em artes e sociologia.
Isis começou bem mais tarde. Natural

de Aiuruoca, cidade mineira de seis mil
habitantes, ela conquistou seu primeiro

--

papel numa novela aos 19 anos, em Si-

.nhá Moça (2006), depois de tentar a sor

te como modelo e de estudar teatro por
três meses. Fez apenas mais uma ponta
em Paraíso Tropical, de 2007, antes de ga
nhar fama como Rakelli.

Rakelli conquistou o público com jeito espevitado e criou moda
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CRÔNICA

• kellyerdmann@gmail.com

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Já disse que não quero!
Fui ao supermercado, como sempre. Sema

nalmente, o anoitecer de quinta-feira me leva
a caminhar par entre gôndolas. Para aproveitar
promoções e preços mais baixos, faço amarato
na: primeiro um, depois outro. Costumo gastar
duas horas domeu tempo nessa imersão ao uni
verso consumista. E, eu adoro! É algo relaxante,
acredite e experimente!

Vou pilotando meu carrinho de compras
rumo de um corredor ao seguinte e, assim, até
chegar ao caixa. Filas? Nem me incomodo, faz
parte do ritual. Chega até a ser interessante

prestar atenção. ao que os companheiros con

sumidores levam para casa. Lembra daquela
história do lixo do vizinho? Meu Deus, a minha
memória começa a me trair, não lembro quem é
o autor do texto, só lembro ter lido-o há muitos
e muitos anos. Alguém fez o mesmo e se recor

da o nome do bendito?
Bom, mas o fato é: vale o investimento. Super

mercado exclui o estresse do organismo humano,
inclusive quando o tal nada tem de comprador
compulsivo. Aliás, tirava, tenho de confessar isso
a você, infelizmente. Alguns anos atrás, a cada ser
humano era dado o direito de circular sem pres
sa, na mais pura viagem pela calmaria. Mas, hoje
tenho a impressão que isso acabou.

Nas minhas últimas 20 idas ao supermer
cado fui interceptada logo na entrada. Eu con

tei! Sim, foram duas dezenas de vezes, nada
menos. Na mais recente, me encurralaram na

frente das prateleiras frias. Estava eu lá olhando
para centenas de potes munidos de, saborosos
sorvetes quando três jovens senhoras (isso é

para me vingar!) apareceram, assim do nada, a
minha volta. Antes de eu esboçar qualquer re
ação, uma delas desembestou a falar. Caramba,
aquelamulher não parou de tagarelar nos meus
sensíveis ouvidos! Eu me perguntava: por que
cargas d "

água as outras duas estão aí, me cer

cando? Cheguei a ficar com medo.
Nas 20 vezes, elas começaram o monólogo

do mesmo jeito:
- Olá, boa tarde! A senhora já possui o car

tão de crédito do seu supermercado predileto?
Com ele a senhora pode blá blá blá

A essas alturas do "papo" já não prestava
atenção a nada, talvez estivesse refletindo sobre

qual sorvete devesse levar. Na vez passada pen
sei a respeito de quantosminutos aquela parada
não programada extrapolaria domeu tempo. Na
anterior, contei até dez para não explodir num
típico acesso à raiva contida no meu íntimo.

Sou cliente dos supermercados desde sempre.
É algo quase vitalício e hereditário. Estou lá toda
semana (meus pais também) e o cartão de pontos
mostra isso direitinho e com detalhes. Custa não
me incomodar? Se quisesse o de crédito pediria,
certo? Eu não quero e me nego a possibilidade de

pensar em querer! Cansei de responder. Na próxi
ma visita, levo uma placa para economizar saliva:
EU JÁ DISSE QUE NÃO QUERO!.

NOVELAS

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• Batman - O cavaleiro dos trevos (Leg)
(15h, 18h, 21 h - todos es dias)

• Cine Shopping 2
• Hancock (Dub)(14h10, 16h - todos os dias)

• Viagem 00 centro do terra (Dub)
(17h50, 19h40, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Kung Fu Pondo (Dub) \.�.�
(14h, 15h50, 17h40 - tóa.os os dias)
• Fim dos tempos (leg)
(19h40, 21 h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cidade I
• Ouebrando a banco (teg)
(19h, 21 h - todos os dias)
• Wall-e (Dub) (15h, 17h - todos os dias)

• Cidade 2
• Kung fu pando (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Mueller I
• Batman - O cavaleiro dos trevos (leg)
(15h30, 18h30, 21 h30 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Viagem 00 centro do terret (Dub)

Os segredos
do rei do fogo

o livro reúne 14 contos ambientados em

diferentes épocas e culturas. O ponto em

comum entre eles é que cada um deles
explora, de maneira absolutamente par
ticular, a experiência humana mais uni
versal: a busca pelo amor e pela felicida
de. Tratando principalmente dos conflitos
pessoais, eles transmitem uma reconfor
tante sensação de familiaridade.

ovo

Awake, a vida
por um fio

Clay tinha tudo. Menos um coração novo

para salvar sua vida. Ouando finalmente
encontra o doador, sua alegria passa ao

terror: mesmo anestesiado, ele vê cada
detalhe do transplante. A má prática da
medicina pode parecer tão monstruosa

quanto um assassinato.

CIRANDA DE PEDRA
Nely beijo Conrodo e Virgínia vê. louro e Natér
cio soem do cinema de braços dodos e encon

tram Daniel e Arthur X. Fronzé diz o Arthur X que
pensom que ele é ladrão. louro mostro seus de
senhos a Elzinho e Julieta. Arthur X diz o Franzé
que quer falar pessoalmente com D. Ramiro
poro desfazer o moi-entendido. Arthur X cen

vida Franzé poro ser seu sócio. Elzinha chamo
letícia poro almoçar. Arthur X vai 00 escritório
de Natércio com Fronzé. Natércio diz o Arthur X
poro desjstir do sociedade com Daniel.

BElEZA PURA
Norma garante que está do lado das compa
nheiros. Guilherme fico desapontado quando
Sônia diz que Joana não se opõe 00 namoro deles.
Norma sugere solução poro o diretora do presídio
em troco de atenuarem o peno. Rakelli não acerto
nenhuma placa durante a aula, paro desespero
do professor. Sheila concordo em voltar para José
Henrique se ele passar metade do fortuna paro
ela. Norma avisa que as presos da solitário irão
limpar os celas. Um homem numa fazendo manda
o peão arrumar tudo paro ir o Niterói.

A FAVORITA
Flora diz o Zé Bob que Dodi e Donotela sempre
estiveram juntos. Dodi diz o Donatelo que fingiu
estar do lodo de Flora. Dodi entrego fotos de
Salvatore a Donotela. Greice diz a Céu que elo
deveria ter morrido no lugar do pai. Pepe dá o

Diva um colar igual 00 que elo perdeu quando
fugiram. Gonçalo diz a Irene que viu Donatelo
com Dodi. Floro entrega o lora fotos dela bebê.
Greice mando Céu embora. Cassiono discute
com Holley. Donotela adormece. Zé Bob flagro
Donatela e Dodi dormindo abraçados.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Claro ligo poro o pai do celular de Ernesto. Guiga
se emociona 00 falar com Cloro e Vivione pede
para falar com o filho. Viviane diz que irá tomar
conta de Clara. Marcelo não agüento o ansiedade
e resolve encontrar Tati no cominho. Os dois se

vêem de longe e correm um para o outro. Marcelo
e Tati se emocionam com o reencontro. Eugênio
diz que preciso ficar sozinho poro se concentrar
no construção do bomba. Gór, Telê, Metamorlo e

Droco saem. Ângelo surge atrás de Eugênio e ele
. levo um susto 00 vê-Ia.

CHAMAS DA VIDA
Ivonete diz o Pedro que Wolter pôs fogo na fá
brica. Pedro mondo elo não falar besteira. Elo
diz que se o fábrica pegasse fogo, ele receberia
uma grana alto. Pedro pergunta quem passou a

informação. Ela diz que não interessa. Carolina
diz o Arlete que está apaixonado por Pedro. An
dré e Miguel procuram Carla no moto. Antonio,
vestido de médico, entra 00 quarto de Manu e

a beija. Antonio dá uma roupa poro ela vestir.
Paulo vê Manu fugindo. Antonio bate Paulo.
Manu foge. Paulo escapo e bote em Antonio.
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Vai comprar ou trocar
seu . carro ???

Por que não vem aqui? .

"" �
AUTOMOVEIS--"'�

Temos mais de 100 OFERTAS

.. E a MENOR prestação da cidade

,

CONFIRA ...
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-------------vEícULOS O CORREIO DO POVO DQUINTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2008

www.giovaneveiculos.com.br

AGORA EM MA,I,S,'UI'iI ENDEREÇO ,
""'.__

Rua Bern��p f:),2j�¥Êq� j 880 - 3275-105

EMAIL

ASTRA 4P ADVANTAGE compl 07
ASTRA CD 2P rodas 16 04
VECTRA Gl compl + gnv 00
VECTRA gl compl. 00
VECTRA GlS 9S
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

Gal G4 2P ar + opes 06
Gal 1,6 POWER cornpl. 03
Gal 1,0 + AR 00
Gal CLI 1.8 + COURO 96
PALIO W CITY 1,5 Sv completa 99
PALIO ED 4P ar + trava 9S
UNO MillE ELX 4P 95
FUSION completo 06
F-250 XlT 99
KA AR-CaNO +TRIO 00
KA 00
FIESTA Gl 4P COMPl, 00
FIESTA 1,0 4p c/dh 99
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT ZETEC 4P OH+opcs 9S
ESCORT HOBBY 95
ESCORT 95
ESCORTL 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P compl.Hd 93
PEU, 307 feline aut+ couro 05
M, BENZ CLASSE A 190 01
DAKOTA SPORT estendida die 00
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2,0 COMPLETA 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO SEDAN RN 1.0 16V comp03
KAWASAKI NIJA ZX 1100

'

94
FEZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

em 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;

orata_bé_
on�"!I'CiO de ilDõveis

Grupo L3�e:¥-� 30 Anos
PARA VE'CULOS

CRÉDITOS I 70
MESES

93

MESES

113

MESES

30.000 00

428,32

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

"'5.350.00 256.56
"'7.543.00 293,22387 09 32"1,24

32987
35.000,00 45"',6'" 374,7?
40�000,00 5"'6,"13
50.000,00 645,"'6 535,39
60.000 00 774 ... 9 64247

70.000 00 90322 74955

-s , 032,5& 856,63
'_

37.56500 62787....... 6 ... 29 96372

....290 32 "1.070,79 42....7000 70484

do Sul 3371-8153
° Januário Ayroso, 80
: uniaosilver@netuno.com.br 9936-1304
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II O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2008 vEícULOS-------------

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

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

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

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul - (47) 35.22-0686

II BANCO PEUGEOT (ampanha
,. feirão de fábrica da! Ioncessienáriar Peugeot ",Peugeot 106 HB Sensation IAl flex, 03 portas. ano/modelo.: 08/08. pintura metálica Preto perta nera, através do Peugeot On-line, frete ind�so· Preço público promocional sugerido para venda á vista através do

Peugeot On·line.: R$ 28.690,00 - Estoque no pátio da Iàbrica de 100 unidades. Peugeot206 SW feline I.6l Flex - OS porta! - Ar Condicionado Digital- Direção Hidráulica - Senscr de iluminação e sensor de chuva - Vidros e travas elétricas - faróis de neblina - Rodas de

liga leve - Retrovisores elêtrices - Ano/Modelo.: 08/08 - Pintura sólida - frete lnduse - Valor tabela de R$ 49,850,00 - Valor promocional a partir de R$ 46.250,00 com R$ 3.600,00 de bônus já induso..» 05 unidades em estoque nas (on,mionárias Strasbourg.Unha
Peugeot 106 H8 feline 1.6l flex Automàtiro - OS porta! - Ar (ondicionado Digital- Direção Hidráulica -lenlOrde iluminação e senm de chuva - Vidros e travas elétrieas -faróis de neblina - Rodas d.liga leve - freios A8S ·Retrovisores elétri,os - AnoiHodelo.: 01/08-
Pintera sólida - fret. IndulO - Valor tabela d. R$'49,950.00 - Valor promocional a partir de R$ 45.910,00 com R$ 4.000,00 de bônus já incluIQ .• O I unidades em estoque nas (anemionárias It",bourg.Prazo de vig!nci, d. prQmoção.:4. 10/01/2008 à J 110112008, ou
"quanío durarem OI estoques. rotos somente palaJins ilustrati",. Não cumulativapara outras.jlromllções, {onsuile às Concessionárias Peugeot partidpantes para mais inform'çõ.. sobre preçOl e condições especiais,ligue para 0800 1032414 ou a",s,www.peygeoteom.br

"
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-------------vEícULOS O CORREIO DO POVO n
QUINTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2008 II:.-

Conheça aIlnha

de pneus
alta performace

AnoiModelo 05/06, Cor Vermelho, Direção hidráulica, Vidros e travas elétricas,
Computador de bordo, Faróis de neblina,' Limpador e desembaçador traseiro.

2 Portas, Ano/Modelo 2004/05, Cor Prata, Gasolina. Ar-condicionado, Direção
hidráulica. Vidros e Travas elétricas, Alarme. Limpador e desembaçador traseiro.

Ano/Modelo 07/08, Cor Prata, Ar-condicionado.Direção Hidráulica, Bancos em couro,
CO player, Farol de neblina, Rodas de liga-leve, Protetor de caçamba, Lona maritima. -

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

Ano/Modela 06/07, Cor Prata, Gasolina, Ar
condicionado, Direção hidráulica. Alarme,
Vidros, travas e Espelhos elétricos, CO player,
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 você.

MULTAS I SEGURO I VALOR DO CARRO I MANUTENÇÃO
Visite nosso site wVIW.mau(oveiculos.com.br

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

,v e í c u I ri s·
Rua Angelo Schiochet, 80 1 Centrq Jaraçua do Sul SC

473275.11321 Fax: 47 3275.1-132
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II O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2008 NEGÓCIO�------------

Caminhõesa partir de

698,00 i
o
IV

Consórcio

Breitko

• CHEVROLET

CHEVETTE - Vende-se, 93,
impecável. R$ 7.300,00 ou entrada de
R$ 1.000,00 + prestações. Tr: 9962-
5885.

.:ORSA - Vende-se, 01, Sedan, branco,
'Il ,TE nr PEL. R$ 19.000,00. Tr:
9607-2022.

CORSA � Vende-se, 03, classic, 1.6,
AR, TE, AL. R$ 22.500,00. Tr: 3276-

.

�023.
.

KADETT - Vende-se, 95, campi,
vermelho, impecável. R$ 12.000,00
ou R$ 2.000,00 de entrada +

prestações. Tr: 9962-5885.

• FIAT

MAREA - Vende-se, Q1, 2.4, HLX,
preto, . campI. R$ ?5.000,00. Tr:

9953:2642.

.:' PAllO .; Vende-se, 07, Fire Flex, 4
'. '. pts. R$ 23.00ri�OO. 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.

"

tFORD

COURIER - Vende-se, 05. R$
22.500,00. Tr: 9962-5885.

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

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

KA - Vende-se, 99, financiado. R$
3.000,00 de entrada e assumir
financiamento. Tr: 3273-2347 ou

8853-9716.

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. Tr.:
8416-1273 ou 9923-5479.

GOLF - Vende-se, 01, 1.6,
impecável. R$' 26.800,00. Tr; 9962-
5885. Tr: 9962-5885.

FUSCA - vende-se, 77, todo
revisado. R$ 2.600:00. Tr: 3376-
1338.

t RENAULT
CLIO - Vende-se, 05, sedan
expression, prata, campi, AR, DH, 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.

SCENIC - Vende-se, 99, RXE, campi,
impecável. R$ 22.500,00. Tr: 9962-
5885.

t OUTROS

PAJERO - Vende-se, esporte, 02,
2.2, campi, automática ou troca-se

por chácara ou terreno. R$
80.000,00. Tr: 3371-5744.

MERCEDES - Vende-se, 95, C-280
Esporte, impecável. R$ 35.000,00.
Tr: 3275-4108.

� MOTOS

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

BIZ - Vende-se, 07, azul, financiada.
Tr: 9621-3885.

CDI - vende-se, para tornado, para
competição. R$ 100,00. Ir: 9193-
9539 (após 17h).

DT - Vende-se, 180, 93, cf documento.
R$1.800,00. Tr: 9953-1446.

PN�U 115/10/R13
R$119,90

AVISTA
+ balanceamento

com montagem

AuloCenler

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

9 randcar@grandcarautocenter.com.br

NX 200 - Vende-Se, 97,
documentação em dia. R$ 4.000,00.
Tr: 9953-1446.

• CAMINHÕES IMPERDíVEL
Vende-se Kia

Sportage 2001, único
dono, turbo diesel

4x4, compl., ar, dir.,
couro, cd player,
excelente estado.

Só hoje. R$ 39.500,00
Tratar com Edemar

3376-149619973-8743

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

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

SUZUKI - Vende-se, AN 125
Burgman - Partida Elétrica,
automática, 2005 - Preta cf 7.000km
- R$ 4.600,00 neg. Tr: 9973-3449.

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.

.

SUZUKY - Vende-se, intruder, 250,
98, cf acessórios. R$ 4.800,00. Tr:
8802-7720 .

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

TORNADO - Vende-se, 02, vermelha,
cf 22.000km, R$ 6.800,00. Tr: 9193-
9539. (após 17h).

�
G<>.LL>.E.1V

.3fl';j-.r�""""'�<'€7_r��JIU:�"'..""c...;_�
MOTt.W \(7)")1tOllt.ifi f 4.1t1�W:"M ...

Não passe aperto,
passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO

SERVIDOR POBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA' ESSA CHANCE!
As opçõps abaixo com dpsconto pm folha, para sua tranqüilidadp, agora tambi!m na Goldpn!

.,

';:l, • CR O PESSOAL. Empréstimo para:
! · FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS

'.
- Servidor Público

� - Servidor Estadual
� NOVOS OU SEMINOVOS

_ Servidor Municipal Jaraguá do Sul
:s • REFINANCIAMENTÓ DE· - Servidor Federal

:� VEÍCULO� �fSMO COM MULTAS
- Funcionários de Correios. e CELESC

'= OU IP�A.VENCIDOS'
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS

� - Empréstimo para pessoa física com cheques

Rua .Ex�. A�tônio Car.los Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 3370 6261E-mail: fmanclamentos@lbest.com.br -
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VEíCULOS
Rua Walter Marquardt, 2670

Fone: [471 3370·7500
AS MELHORES TAXAS DE MERCADO

CARROS COM PROCEDÊNCIA
O CLIENTE É ESPECIAL

Promoção
R$ 39.900,00

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 VEffE 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 1.6 1996 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
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SSO OBJETIVO É A SUA SATISFA ÃO!

1N@lXJlJ!Jrrrm
VElcULOS

�«�'
.

CHRYSLER PT CRUISER

......,
LIMITED EDITION 2005

CHRYSLER 300 C

20065.7 HEMI TOP LINE

ÚNICODONO

..
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o prato principal
dafamiliabem
informada.

Lácasa AItodomunôoLe.Il j I � I'I 11 j,1
'? 'l

�

;� �
"

II
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Injeção Eletrônica
Suspensão
Motor· Freio
Caixa de Câmbio

Preparação:
Turbo Aspirado
Suspensão a Ar

It.V. Veiculosl
Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 • Centenário

3372-2271

NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO
<

É CORTESIA A VERIFICAÇÃO DE: <

- Sistema de freios
- Suspensão

- Sistema elétrico
- Injeção eletrônica

- Lavação de aparência.

..
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------------NEGÓCIOS

t CASAS

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

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, de
mad para retirardo local. R$1.500,00.
Tr: 9111-4939 ou 3376-0500.

BARRA RIO MOLHA - Vende-se, de
alv, cf 40m2, terreno cf 250m2. R$
25.000,00. Tr: 3276-1914 cf
Terezinha.

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

posta Marcola, 4 qtos, ·gar. R$
80.000,00. Tr: 3371-6069. Creci
11831.

CASA - Compra-se, de alv, no valor de
até R$ 50.000,00. Tr: 3275-0945.

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

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

GUARAMIRIM - Vende-se, prox
shopping União, 3 qtos. R$
13.800,00. Aceito carro ou moto. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

* C�mpressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

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

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

pequena. Tr: 9137-5573. Creci
11831.

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

asfalto, terreno de 450m2, toda
murada. Tr: 9101-6007. RIO CERRO II - Vende-se, imóvel

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

combinar. Tr: 3371-0637.

ALUGA-SE - Disponibilizo vaga em

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

condomínio). Tr: 9158-7991.

• TERRENOS

CENTRO - Vende-se, prox hospital
Jaraguá ou troca-se. Tr: 3370-0783.

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

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

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

BARRA DO SUL - Vende-se, 335m2,
cf casa de mad, mobiliada, 400m do
mar. R$ 25.000,00. Tr: 3376-2817.

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

troca. Tr: 8429-5903.

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

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

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

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

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

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

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

Marmoraria Vitória
Tudo em mármore e granito

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

• Ilha da Figueira • Jaraguá do Sul' SC.

Contatos
Téen;c.

• Tel.: 3370 9513Denllson Cel.: 8428 6133

Consul

!Confira nossas Promoções de Inverno

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

I m Electrolux
•

SEAVI�O AUTORIZADO 1d Springer

$GREEilYORK

BOS AUTOMÁTICOS A PARTIR

DE R$ 12,90

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

• PESSOAIS·
.

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

* Soleras * Pias e BWC * Cozinhas.
* Lareiras * Túmulos * Jazigo� *' Escadàs, etc

ShoW Bar
EnContro �OS amigOS e casaiS

ShOW �e streer tese.
com maiS �e 15 m!jheres

desfrutar
das novas

gatas
simpáticas,
atraentes
e muito

Lig�e e. assine!
3371-1919
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CLASSI
OCO

NEGÓCIOS

S
10 DO POVO

Anuncie
(47) 3371-1919 13055-0019
.www.ocorreiodopovo.com.br

Agora está ainda
mais fácil de
encontrar o que
você procuro!
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3275-8400

O CORREIO no POVO m
QUlNTA·FEIRA, 31 DE JULHO DE 2008 I.Ii:III

IICO&II

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUA DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480 .

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapía
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica
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• VENDE-SE

BANHEIRA - Vende-se. para bebe,
Burigotto, com suporte, semi-nova. R$
50,00. Tr 3275-1667.

CAMERA - Vende-se, digital Canon
A510, 3.2 meçaplxet R$ 300,00. Tr:
9917-3771.

CARRINHO - Vende-se, de bebe. MAQUINA - Vende-se, de preencher
burigotto, azul. R$ 60,00. Tr: 3370-0983. cheques. R$ 800,00. Tr: 9905-0699.

ESTEIRA ELETRICA - Vende-se, pró- MAQUINA - Vende-se, para fazer
forma, semi nova. R$ 500,00. Tr: 3370- massa de salgadinho. Tr: 8429-5903.
0983.

MAQUINAS - Aluga-se, de costura,
FILHOTE - Vende-se, Dálmata, fêmea, overloque. R$ 60,00. Cobertura R$
3 meses. R$ 200,00. Tr: 3376-1091. 80,00. Reta eletrônica c/ catraca R$

100,00. Tr: 3276-3274 ou 3371-5427.
FILHOTE - Vende-se, Poodle Toy, fO
dias. R$ 200,00. Tr: 9102-61 00.

• DIVERSOS
.

LANCHONETE - Vende-se, Guaramirim,
bar/lanchonete universitária, ao lado
Fameg, completa. Tr: 9918-7733. PROCURA-SE - Maleta e Notebook.

Oferece ótima reconpensa. Tr: 3055-
2010.LOCADORA - Vende-se, de filmes e

dvd's, completa, na Barra. R$
65.000,00 aceita-se carro de menor

valor. Tr: 8819-5728 ou 3376-0063. COMPRA-SE
LOJA - Vende-se, de moda feminina,
centro, neg com terreno. Tr: 3371-0298 COMPRA-SE - Casinha de boneca. Tr:
ou 8406-5001. 3371-6433.

Lanches

Fazemos
rrete e mudanças

Pízza G 35em + refrígerante = R$ 19,00
Pizza M 30em = R$12,OO
Pizza P 25cm = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza---==z:iiat2
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30
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AS LESÕES: Com relação as lesões, o
�'i;roesm6 diminuir, a. s�brecar ibre 11

quanto maior, melhor a proteçao, embora o tamanh ulte
jogador. Nos pisos artíficiaís como no futebol society existe uma r cha
lesões por abrasão. ,

Quanto a localização da lesão (ver figura), '72% ocorremnbsmem'ro infe
16,8% na cabeça e coluna vertebral e 6% nos membros superiores. Houve

;Aipredomínio na cox��e 34,5%, tornozelo d: 17!.6% �.joe�o de 11
"'ift;Com relação aos diagnósticos 39,b% foran;i;I'esões InllsltÍares, 2 cO

17,9% entorses, 13,4% tendínítes e 5,4%foram fraturas e luxações.
ligamentares dos joelhos e tornozelos são as injúrias qQe afastam O atleta P9f!lm
períodomiÍs prolongado. Os times que at com ffiªI()I freqüê

#

'\maior inci&�ncia de lesões ortopedicas, i as pela maior ex
de lesão, além dos fa,tores psicológicos reladonados ao excesso de jogos e partj, as

1decisivas.'
•

- ,'-

e jogadores tio -de-
sinnse púbica, t ires e es m ates

principalmente relacionadas aos erros de treinamento e de

Membro da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia
Membro Titular da Sociedade Brasileira
de Traumatologia Desportiva

l' PóJ;;fj'fraauado em���rlJia dO Joell)'9;;e'
artfbscopia pela UniVersidade Fed('jtaJ
do Paraná.

Mpdicampntos pm gpral
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipUlados

Rua João Picolli, 110 - Centro
Tpl. 3371-8298

_
SAÚDE

Dr. DanielAntonioWulff

Em algjlltnas si1:uações, frente a lesões
profissiopais, omédico deve t conduta exemplar; pois, fi
ocorrer es to.

Rua João Picolli, 216
(esquina Reinaldo Raul
Tr: 9962·7692/ 3370·1867

Centro de Estptica

Dra

;t�4145r \���#o5'29945
No ápice da sua beleza!

Es!p!ica Facial, Corporal, Reiki
Rua João PicoUi, 449 - Centro

Dr:Ervino Siebel Neto
CIni�.Oentistc:i CRO 7653-
Dr..Jonathan H. Mandalho
,�CRO"'O

Clínica Geral

U.•.Périodontla '

II Implantes denta�. -

Próteses Dentais 11

Acupuntura
Drenagem Linlálica

,

Fisiolerapias:
Convencional e especializad
Pilates(])r, rJliiago 'JvLonseff(]3ore(a

OR....OjSC- 8.421
9d.estre em Impkmtodontia
'Iispeciaíista em Impíantodontía
Especiaíista em Pen'oáontia
Cíinica qera(
CEróteses

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
QuiropraxiaAngelo Schlochet, 1 �3, Centro. Jaraguá doSul' Rua João Marcato, 103 • Oentro . Jaraguá do Sul

{��xlmo ao Be.lra RIo I ton:: 3371 ..09� E-mail: clinicasorrident@superi.9.COm.br
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---------VARIEDADES

Atriz defende
a sua árvore
Na semana passada, Arlete Salles
deu queixa contra um vizinho que

.

destruiu parcialmente uma árvore
da calçada da atriz. "Ele veio aqui
pedir para retirar a queixa. Não tiro!
Vou até o fim. Não pelo dinheiro, não
preciso dele, graças a Deus, mas pro
ele aprender a respeitar o espaço das
pessoas" explicou ela. Caso ganhe a

indenização, Arlete doará o valor para
o Retiro dos Artistas.

SUDOKU

Sarado, Clô
deixa clínica
No final da tarde de terça-feira (29),
o apresentador e deputado Clodovil
Hernandes deixou a clínica onde ficou
internado por cerca de uma semana.

Ele passou por uma cirurgia de hérnia
estomacal e uma lipoescultura de
abdômen. De São Paulo ele seguiu
para silo mansão, onde irá descansar
para depois recomeçar o segundo
semestre de trabalhos na Câmara dos
Deputados, em Brasília.

SOBRE OJOGO
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objelivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO

�I! ÁRIES.

'�I' (20/3 a 20/4)
." Dia ótimo para

� [ curtir a família. Se

puder, reúna os fi
lhos e coloque as conversas em

dia. Alguns pontos de conflito .

podem ser esclarecidos. O tra
balho continua sob a influencia
de saturno. Procure não adiar
nenhuma decisão importante.

TOURQ
(21/4 a 20/5)
Faça algumas revi
sões impor.antes
sobre o sentido que

você dá à religião. Imagens de
repressão e pecado pode ser o

que impede você de dar o gran
de salto. Reavalie seus valores
e viva uma vida mais solta e

livre de preconceitos.

Naomi e um
sério romance
Naomi Campbell e o bilionário russo

Vladislav Doronin estão realmente
levando o romance a sério. Eles se

conheceram durante o Festival de
Cannes 2008. A modelo apresen-

.

tau Doronin aos amigos, durante
jantar. Um dos convidados, o escritor
brasileiro Bruno Astuto, falou ao Daily
Mail: "Vlad'ocha Naomi uma deusa.
Ela quer dar uma grande festa para
Vlad. Talvez para anunciar o noivado".

PREVISÃO DO TEMPO 'Fonte: Ciram/Epagri

A frente fria no litoral de Santa Catarina e

Paraná mantém mais nuvens no Estado, com
chuva ocasional. Temperatura estável. Vento
fraco a moderado com rajadas.
> Jí[raglJá do Sl.iI e Região

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

18/7 'V 25/7

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Pare de culpar os

. outros e avalie a
.

sua responsabili-
dade em cada acontecimento.
O ambiente doméstico pede
cuidado e sua presença se torna
mais necessária. Quando somos

responsáveis por outros, deve-
o

mos esquecer alguns direitos.

� "" CÂNCER

��._;;� �:él�6t:r.!��!stral
t ; continua mágico.

Conforme o dia for

passando, você poderá sentir a
mudança de energia. O nervosis
mo e a irritação podem passar a
fazer parte de seu dia, caso não

perceba o que está acontecendo
dentro de você.

L"," LEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
::. '} Procure não perder

r;) u,....-..; a realidade. A fase é
ótima para o amor,

mas sem ilusões. Você pode
estar fantasiando e isso pode
fazer você cometer enganos
perigosos. Não tome nenhuma
decisíÍo definitiva com relação
ao amor durante esta fase.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Algumas preacu
poções antigas
relativas ao ambien-

te doméstico pOilêm voltar a inco
modar. Não deix� sentimentos que
já não tem a ver com o present� .

dominar seu dia. Feche as portas
de seu passado e coloque seu

olhar em projetos futuros.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Procure olhar ma!s
para sua casa e

planeje mudar al
gumas coisas. Faça uma reforma,
mude os móveis, mas faça algo
para transformar as energias. O
momento também é muito bom
para mudar de casa. O setor amo
roso está um pouco confuso.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Nada de lamenta

ções e inseguran
ças desnecessárias.

A.passagem de plutão deixou você
assustada. A fé sempre fez parte
de sua vida e você nunca deixou
de enfrentar es obstáculos. Pare
de se preocupar, apare arestas e
siga em frente.

ESCORPIÃO.
(23/10 a 21/11)
Se você está pro- .

curando aventura
e romance, vá em

frente. Ótimo mo
mento para conhecer pessoas.
Procure fazer algum curso de.

especialização que possa trazer
a você maior conhecimento em

sua vida profissional. .

. CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

""'" Procure não-
segurar sua ne

cessidade de agir.
Trabalhe os medos que tem de
se expor e coloque suas opini
ões com a firmeza. Segurar a
raiva pode ser prejudicial para
a saúde. A fase é ótima para a

prática de esportes.

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Informação é tudo
Um estagiário estava saindo do
escritório quando vê o presidente
da empresa em frente à máquina de
picotar papéis com um documento na

mão.
Por favor - diz o presidente - isto é
muito importante e minha secretária
já saiu. Você sabe como funciona esta

máquina?
Lógicõ! - responde o estagiário.
Ele liga a máquina, enfia o documen
to e aperta o botão.
Excelente! Muito obrigado - agradece
o presidente - eu preciso só de uma

cópia. Onde sai?

AQUÁRIO

Y\
(21/1 018/2)
Nãofaça in-

ü)) vestimentos de
. risco. Você. pode se

arrepender depois. A fase está vol
tada para os relacionamentos que
acontecerão naturalmente, sem
nenhum esforça seu. O universo
conspira a seu favor. Se estiver só,
espere por um novo amor.

PEIXES
. ... (19/2 a 19/3)
•• Toda sua energia
Y""'� estará voltada para

o trabalho. A fase
é ótima para dar o pontapé inicial
em algum projeto importante para
sua vida.Se estiver sem trabalho,
mexa-se, pois tudo indica que você
pode encontrar o trabalho que
sempre sonhou.
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ESTRELAS DA TELONA

VARIEDADES---------

Will Smith recebeu US$ 80 milhões no último
ano, segundo levantamento da Forbes

"

Will Smith lidera lista masculina. Cameron Diaz
é a que mais ganha entre as mulheres

O ator americano Will Smith foi o
mais bem pago de Hollywood entre

l°de junho de 2007 e I? de junho de
2008.0 protagonista de longas como

Hancock e Eu Sou a Lenda recebeu
US$ 80 milhões no período. Em se

gundo lugar-na lista dos atores mais
bem pagos de Hollywood está Johnny
Depp. O astro da série Piratas do Ca
ribe e do musical Sweeney Todd - O
Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet,
cuja atuação foi indicada ao Oscar,
recebeu US$ 72 milhões no mesmo

período.
Em terceiro lugar ficou o ator e co

mediante Eddie Murphy, Com US$ 55

milhões. Murphy teve vários sucessos
no período, desde a participação com

sua voz na animação Shrek, passando
pelo musical Dreamgirls - Em Busca
de um Sonho, e a comédia Norbit.

Segundo o artigo da Forbes, as es

trelas femininas de Hollywood podem
gerar mais manchetes de tablóides,
mas, quando se trata de pagamentos
para atores de filmes de sucessos,

"Hollywood ainda é uma cidade dos
homens".

A revista destaca que ao todo, os

atores que estão na lista dos mais bem

pagos receberam US$ 487 milhões
entre junho de 2007 e junho de 2008,
comparados aos US$ 244,5 milhões
recebidos pelas atrizes.

A diferença de lucros entre atores

e atrizes já se nota na quantidade que
cada uma das melhores colocadas na

lista recebeu.A primeira colocada, Ca
meron Diaz, recebeu US$ 50 milhões.
Diaz também participou do longa de

animação Shrek Terceiro e da comé
dia Jogo de Amor em Las Vegas.
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�Ao comprar um veiculo zero ou seminovo no perlOdo da promoção v0c6..ganhará uma TV 20" ou emplavdmento + iPVA e tambélJl
deverá preencher um cupom para concorrer a um sorteio de uma TV LCD 30", Promoção vâ!íoa para as. vendas pratic_ad� -

conforme preço constante nas listas em poder des vendedores. Caso o cliente opte por desconto no preço, não terá. direito eo prêmiQ
nem ao sorteio. Promoção válida no pertooc de 0110812008 a 08i0812008. -Imagem do televísor meramen� ilustrativa,

. GRITINHOS
Certamente não é tarefa fácil aliviar o stress do dia-a-dia, mos peque
nos coisas podem ajudar, e muito. Então, que tal aproveitar este fim de
mês pcm ficar um pouco mais zen e detonar os angústias? As suges
tões são vários: andor entre os vegetações naturais do Porque Malwee,
combinar uma canastra e até mesmo escutar aquela trilho sonoro per
feito poro umas pedalados no ciclovia .. Namorar, ficar, amor, respi
rar fundo e rezar ou' simplesmente dor uns gritinhos, também alivio.
É simples e você não pago nado! Vamos?

.

UTILIDADE PÚBLICA PARA DESCONTRAIR
Olho só os mais quentes- e irrespon- "A Dercy Gonçalves viveu duas guer-
sáveis - é bom se ligarem no alerto do ras mundiais, viu oito popas, viu os

Ministério do Saúde, sobre o aumento japoneses chegarem 00 Brasil, viu o

indiscriminado dos vendas do pílula do Titanic afundar, viu o homem chegar
dia seguinte como contraceptivo. A prá- à lua, viu 35 presidentes do Repú
tica tem provocado, em grande escola, o

.

blica, viu o futebol 'nascer', mos não
esterilização de mulheres, principalmen� viu o Corinthians ser campeão do li-
te dos cdelescentes. Os médicos alertam bertadores!".
que o medicamento só é recomendado·
em casos de exceções e não deve ser

usado rotineiramente.-

MAEEEEEEE!!!
Comentários à boca miúdo dão conto que um jovem bem nascido
está dando um tempo no relacionamento com uma belo advo
gado, com quem teria juntado os tropas recentemente. Dizem
que eles tiveram uma brigo por ciúmes e ele voltou para coso do
mamãe. Há quem aposte que sõo férias conjugais (?) e que em

breve, tudo volto 00 normal. Coisas do modernidade. Por favor,
uma dose duplo do minha Veuve CHcquot brut.

MÃO DIREITA
Vivendo uma bela história de amor,
Charlene Putzer e Anderson Cruz se

preparam para oficializar o noivado.
As alianças, de modelos exclusivos, já
foram adquiridas e têm design assina
do pela joalheria Vivara, também estão
devidamente gravados. O casamento
será no próximo ano, após a conclusão
dos cursos de ambos. Charlene está se

formando em Enfermagem e Anderson
em Medicina .

�"Pc··
Disque-entmga
SUS-"_'

.

'

�

No primeiro_ da
Caraguá Auto você não

precisa trazer presente..

PIADA DO LEITOR'
O compadre há muito tempo estava
de olho na comadre. Aproveitando a

ausência do compadre, resolveu fa-
.

zer uma visitinha para ver se ela não

precisava de alguma coisa. Chegando
lá, os dois meio sem jeito não estavam
acostumados o ficar sós, falaram sobre
o tempo...
- "Será que chove?" ...
- "Pois é ...

"

E fica aquele enornie silêncio ...
Aí o compadre se enche de coragem e

resolve quebrar o gelo:
- CO.madre ... Que qui tu acha: trepemo
ou tomemo um chimarrão?
- Boh, compadre... Me pegou sem

erva!!

" A vida é aquilo
que acontece

enquanto fazemos _

'

. planos para o futuro"
JOHN LENNON

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a amigo luciangela
Fontana, gente do bem, que lê esta
coluna para ficar por dentro das novi
dades da sociedade. Moa Gonçalves e o camarada Norberto Kuhnen, o Beto Fiscal, na Stammtisch, no sábado (26)

• Hoje à noite no/Meu Boteco, um
dos lugares mais bem freqüentados
de Jaraguá, o meu amigo Paulico
faz show ao vivo para a galera mais
descolada da urbe sorriso .

.Olha só. Hllje, dia 31 de julhll,
é comçmoradQ o Dia-Internacional
do Orgasmo. Bem, essa sim é o que
podemos chamar de uma notícia
gozada. Não é mes�o?

__Você nun
b"?E

-

"'P" I· �... t'ello. ntao, te... rmclpa Illenn,.
t� ..

se for.de. alguém que você,pc��.
especial. Certamente jal!lais irós

.'.

esquecer' \'t
.'.

• eób1 essa, fui!
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O CORREIO DO POVO CONTRATA:

ESTAGIÁRIO DE DIAGRAMAÇÃO
OU DIAGRAMADOR (A).

Interessados procurar Márcio Schalinski, na sede o jornal O Correio do
Povo (Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 1.400, Bairro Baependi), na

parte da tarde. O telefone para contato é o 3371-1919.

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE.

Motoristas serão homenageados
A Viação Canarinho oferece no dia 3 de agosto a premiação do Programa Moto
rista Destaque. O evento acontecerá às 10 horas, no restaurante Armalwee, no Par
que da Malwee. O objetivo é valorizar os motoristas que se preocupam em promover a
segurança e a humanização no trânsito. Serão 101 funcionários contemplados, sendo
que 17 deles alcançaram o -índice máximo na avaliação da empresa.

Baile de garota e garoto Aluísio
A APP da Escola Municipal Aluísio Carvalho de Oliveira promove neste sábado,
dia 2 de agosto, o 80 Baile de escolha da garota e garoto Aluísio. O evento será
na Sociedade Ano Bom, em Corupá, com animação da banda Kalla-hoi. Ingresso
antecipado RS 8 na secretaria da escola e na hora RS 10.

NOVOESPAÇO
INFANTILMARISTA

o Colégio Marista São Luís sempre se

preocupou em oferecer um serviço
educacional de alta qualidade pr,� as crianças.
Por isso, inaugurou um espaço próprio
dedicado a elas, com vários ambientes, ampla
estrutura física e uma moderna proposta

_ pedagógica. Não deixe de visitar.

A construção de um futuro melhor

para os seus filhos começa aqui.

Matrículas abertas

para o 2° semestre

Períodos: Matutino e Vespertino

Agende seu atendimento:
47 - 33710313 - saoluis@marista.org.br

COLÉGIO

,?l][\t �RIST�
�6\W S A O lUI S

VITRINE----�-----

Fatma vai criar 36 coordenadorias
O presidente da Fotma (Fundação do Meio Ambiente), Carlos leomar Kreuz anun
ciou que o Governo do Estado vai criar coordenadorias do órgão em todas as 36
SDRs (Secretarias de Desenvolvimento Regional). A informação foi repassada aos

empresários presentes na plenária Acijs e Apevi dessa semana. Os empresários
cobraram maior rapidez na análise dos projetos de licenciamento ambiental, po
rém o presidente da Fatma reconheceu que o precária estrutura tem prejudicado
o atendimento das questões ambientais. "Temos em torno de 200 servidores
para atender todo o Estado, é muito pouco", disse.

Inscrições para curso
As inscrições para o processo seletivo do curso profissionalizante gratuito de
desenho técnico mecânico estão abertas de 4 a 22 de agosto, na Secretaria de

. Educação de Corupá. O curso é uma parceria entre a Secretaria de Educação e

o Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina), unidade
Jaraguá do Sul, e acontecerá no período de 2 de setembro a 16 de outubro, às
terças e quintas-feiras na parte da tarde. A classificação para as 25 vagas ocor
rerá através de sorteio público no dia 26 de agosto, no auditório da Secretaria de
Educação, às 19h30. Outras informações pelo telefone 3375- 1399.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDJCIÁRIO
,
Comarca de Jaraguá do Sul/2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jara
guá do Sul .; SC - E-mail: jgsvar2@tj.sc.gov.br

. Juiza de Direito: Eliane Alfredo Cardoso luiz
Escrivã Judicial: Anna lucia Rozza

EDITAL DE INTERDiÇÃO - Art. 1184, dó CPC -PRAZO DO EDITAL: 10 DIAS
Interdição/extinção da interdição n° 036.05.008726-1

Autor: Maria Teresa da Costa ".

Réu: Ismael Roberto da Costa
Interdito(a)(s): Ismael Roberto da Costa, brasileiro(a), natural de Jaraguá do Sul-SC,
Solteiro, nascido em 23/06/1968, RG 15IR-4.099.120/SC, CPF 007.142.319-24, pai
Nilto da Costa, mãe Maria Teresa da Costa, Rua José Pavanelo, 46, Ilha da Figueira
CEP 89.250-000, Fone (047), Jaraguá do sul-se. Doença mental Diagnosticada: Re
tardo Mental Grave Seqüela de Meningite. Data da Sentença: 17/12/2007. Curador(a)
Nomeado(a): Maria Teresa da Costa, Por intermédio do presente, os I'jue-virem ou

dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste Juizo de Direito; tramitaram
regularmente os autos do processo epigrafado, ate a sentença final, sendo decretada
a medida postulada, conforme transcrito na parte superior deste edital, e nomeado(a)
o (a) curador(a), o(a) qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso
e está no exercício do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e

publicado 3 vez(es), com intervalo de 10 dias na forma da lei.

Jaraguã do Sul (Se), 17 de junho de 2008.

-

'Inscrições para
escolha de Rainha

A Sociedade Ano Bom, em Corupá, está
com inscrições abertas para a 50 e úl
tima eliminatória do Concurso Rainha
das Sociedades, que acontece dia 9
de agosto, às 22 horas. As inscrições
encerram dia 5 de agosto para moças
que 'completam 16 anos até 13 de se

tembro. Ingresso antecipado RS 8 e na

hora RS 10. Outros informações no te
lefone 3375-1099 ou 3375-1399.

Termina hoje
recesso escolar.

As escolas de ensino fundamental da
rede municipal de Jaraguá do Sul vol
tam às aulas a partir de hoje. Duran
te o período de recesso, as unidades
e�ucacionais estiveram funcionando
com as equipes gestoras, que pude
ram reorganizar o espaço escolar e

planejar as atividades para o segundo
semestre.

Certificados
liberados

Os certifi.cados dos participantes do
curso de Informática Básica realizado

.

pela Secretaríe de Educação de Corupá
e Cefet (Centro Federal de Educação
Tecnológica de Santa Catarina), na

Escola Municipal Aluísio Carvalho, já
podem ser retirados na Secretaria de
Educação de Corupá.

FALECIMENTOS

Faleceu às 06:30 do dia 30/7, o Sr.
Severino Tomelin , com idade de 84
anos, o sepultamento será reali
zado dia 31/7 as 09:00, com saída
do féretro da Capela Mortuária da
Vila Lenzi, seguindo para o cemité
rio Municipal de Guaramirim.

LOTERIA

CONCURSO N° 1932
-

14 - 21- 32 - 51 - 58

CONCURSO N° 678

Primeim sorteio
01 - 04 - 26 - 28 - 36 - 46

Segtmdo sorteio
02 - 04 - 07 -18 - 30 - 42
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OLESC

Bosquete feminino fez o final no ano p�ssodo e perdeu poro São José e neste ono já está entre os quatro

Três equipes se
garantem na semi
Tênis de mesa ganha bronze no individual
CRICI'ÚMA/JARAGUÁ DO SUL

Quatro equipes jaragua
enses conquistaram ontem,
em Criciúma, a vaga para a

semifinal das respectivas mo

dalidades na 8a Olesc (Olim
píada Estudantil Catarinense).
Basquete feminino, handebol
masculino e o vôlei feminino
se garantiram ontem. No tênis
de mesa, destaque para Jéssica
Formigari, que levou a meda
lha de bronze no individual.
Já Adriel Braz ficou em quinto
no masculino. Hoje, os mesa

tenistas brigam pelo título en:

tre equipes, no, último dia de

competição da modalidade.
O primeiro time a garantir

vaga na semifinal foi o .bas
quete feminino, que venceu

Chapecó pot 58x48 e hoje, às

1,5 horas, decide o primeiro
lugar do grupo contra Xaxim.
As rneninas do' Ip.ngada/FME
buscam o título,' já que ano "

passado perderam a final para,
São José. O handebol mascu
lino também se garantiu na

semifinal ao vencer Xanxerê

por 24x22. Hoje enfrenta Itajaí

na briga pela vaga na decisão,
''Alcançamos nosso principal
objetivo, que era ficar entre os

quatro. Agora, o que vier é lu
cro. Mas vamos em busca de
uma medalha", disse o técnico
Everton Sales. _

As meninas do vôlei vence
ram Saudades por 3 sets a O e

hoje brigam por uma vaga na fi
pal com Balneário Caniboriú. E
o masculíno, da Marisol/FME,
joga hoje contra Antônio Car
los, às 13h30, precisando da
vitória para se classificar.

O futsal feminino, da
Malwee/Kelme/FME perdeu

por 4x3 para Itajaí e ·hoje pre
cisa vencer Brusque, às 15h30,
para confirmar a vaga. Já os

meninos da Malwee/éEJ/FME
perderam por 2xO para Blume
nau e deram adeus ao sonho do
tricampeonato. As meninas do

,

handebol também não garanti
ram à vaga. Ontem foram derro
tadas por 28x14 para Joinville
e hoje buscam a vitória contra

Forquilhinha, para terminar en
-tre os seis primeiros. O jogo do
basquete masculino, entre Uni
med/FME e.Criciúma não havia
terminado até o fechamento
desta edição.

Sem tanta pressão
Enfrentar um time já classificado pode ser até mais fácil. Até por
que o principal objetivo do Cortiano/UCS agora é poupar jogadores
e queimar cartões. Não que a Malwee tenho viajado para perder,
até porque atleta quer ganhar sempre. Mos uma derroto pode es

tar nos contos do time jaraguaense, quando se falo no matemática
do classificação. Marcão, que deve substituir Ferretti (o técnico tem

compromissos particulDres e talvez não chegue a tempo para o jogo),
sobe que jogar contra os gaúchos é difícil em qualquer situação. De
qualquer forma, tem mais duas partidos para confirmar a vaga.
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LIGA FUTSAL

ESPORTE----------

lVIalwee próxima da classificação
Umavitória hoje contra a Cortiana deixa time muito perto das quartas
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee poderá hoje se

aproximar da classificação para
a terceira fase da Liga Futsal.
Mas a missão não será fácil, o

time pega os líder e já classifica
do Cortiana/UCS, às 19h30, em
Farroupilha (RS). Fato que fa
vorece a equipe jaraguaense. O
técnico Vander lacovino anun

ciou que irá poupar jogadores
e jogará sem a preocupação de
classificar nos próximos três jo
gos. O jogo terá transmissão da
Rádio Amizade FM.

.

Pelo lado da Malwee, a dor
de cabeça fica por conta de qua
tro desfalques: Lenísio e Falcão,
que estão contundidos, e Leco
e Chico, que cumprem suspen
são automática. No lugar foram
relacionados quadro jogadores
do sub-20: Darlan, Eder, Pica
Pau e Café. O ala Ari também
volta ao time no jogo de hoje.

O auxiliar técnico Marcos
Moraes, que deve comandar o

time hoje, disse que esta será
a grande oportunidade para os

-novos jogadores mostrarem tra
balho. "Em situações como estas
temos que dividir a responsabi
lidade. Eles terão a oportunida
de de jogar contra uma grande
equipe", comentou, informan
do que a estratégia será entrar
focado na defesa e explorar os

contra-ataques.
O ala Café, que desde a

final dos Jabs Gagos Abertos
Brasileiros) não era relacio
nado, está ansioso para entrar
em quadra. "Estava treinando
muito, me dedicando, e agora
veio a recompensa. Fazia mui
to tempo que eu não integrava
a equipe principal", revelou.
Quanto ao fato de poder subs
tituir estrelas como Falcão e

Lenísio, Café de maneira hu
milde comenta que "esses jo
gadores são praticamente in
substituíveis". "Se en entrar

vou me dedicar ao máximo e

mostrar que podem contar co

migo", concluiu.
.

GENIELLI RODRIGUES Depois de cumprir suspensão, Ari volta ao elenco com a responsabilidade de ajudar o time na c:lassificação

.Sábado tem
.

Copa se
O autódromo de Ascurra sedia neste
fim-de-semana (2 e 3/08), a segunda
etapa da Copa Santa Catarina deAuto
mobilismo. O evento deve reunir cerca
de 50 pilotos em sete categorias: Mar
cos A, BeN, Stock COr, Hot Dodge, MfT
e Gaiolas com motor AR e AP. A primeira
etapa da competição aconteceu em 25
de maio e o vencedor da Marcas A foi
Wilson lazzaris. A Copa Santa Catarina
terá quatro etapas todas realizadas no

autódromo de Ascurra.

, Cam.peonato
chega às finais

o Suíço Veterano de Barra Velha está na
- fase final. Oito times disputam mata
mata neste sábado. Classificaram-se
Nova Esperança, Açorianos, Porto. Me
deiros, Terraplanagem Testoni e Bebidas
Medeiros. O jogo de abertura será entre
Auto Escola Flores e Medeiros, às 18
horas. Em seguida tem Nova Esperança
x Testoni. Açorianos x Medeiros e eneer
rando e Porto x Veteranos Itajuba.
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Grêmio quermanter boa fase
Três jogos fecham hoje à noite a 16a rodada da Série A
DA REDAÇÃO

Três jogos, todos às 20h30,
encerram nesta quinta-feira
a 16a rodada do Campeonato
Brasileiro, com destaque para
a presença do Grêmio, que co

meçou a jornada na liderança
e defende uma série invictas
de seis partidas para seguir
na liderança da competição.
A equipe joga fora de casa

contra o Coritiba, e o técnico
Celso Roth aposta no preparo
físico do elenco para manter a
boa fase. "Os jogos estão sen

do muito pegados e isso vai se
manter até o final do campeo
nato certamente".

O meia Tcheco resolveu
dar a receita para a boa fase da'
equipe 'Acho que no futebol
de hoje não existe um maior

elogio para uma equipe do

que dizer que o time está en

caixado. O time está bem ajus
tadinho, peça por peça. Nossa
equipe' está bem encaixadinha
e isto não é fácil de se conse

guir", comentou.
Já o Coritiba, que vem de

vitória como visitante diante
do Náutico e, com 23 pontos,
busca manter o bom aprovei
tamento em casa, onde já con

quistou cinco vitórias e dois

empates, para entrar de vez na
briga por um lugar na Liberta
dores. A novidade é a renova

ção do lateral-direito Rodrigo
Heffner, que fica até o fim de
2008.

Em São Januário, o Vas-

Meio Madson (com o bolo) pediu apoio do torcido do Vasco poro o confronto contra o Atlético Mineiro.

co, com 16 pontos, enfrenta
o Atlético Mineiro, que tem

18, num confronto em que um
dos dois campeões brasileiros

Real dificulto

negociação
Pode ser apenas uma medido paro va

lorizar o jogador e arrancar mais dinheiro
dos cofres do russo Roman Abmmovich, pre
sidente do Chelsea, mas o diretoria do Reol
Madrid gamntiu ontem que nõo pretende
façilitar o saído de Robinho. Segundo os

jornais espanhóis, o brasileiro, princi
pal desejo dê Luiz Felipe Scolari, tem à
respeito da comissõo técnica do clube

merengue. E nem ,mesmo a chegada de
Cristiano Ronaldo seria mO.tivo pam libe
rá-lo. '1)s técnicos acreditam que'Cristiano
Ronaldo e Robinho combinam.epooem jo- .

gar no mesmo.time", afirmou o presidente,
do Reol Madrid, Romon Calderón.

pode acabar na zona de rebai
xamento. O meia do time ca

rioca, Madson, pediu apoio da
torcida. "Estou pedindo para
a rapaziada comparecer por
que vamos buscar essa vitória.
A gente fica chateado com as

vaias e o torcedor pode tirar
o exemplo da torcida do San
tos". No Galo, a dúvida é Mar

ques, que não treinou ontem e

pode desfalcar a equipe. Já Pe
tkovic está confirmado e pede
cuidado ao enfrentar o time
do Vasco em seu Estádio.

Treino fechado
no Vietnã

No primeiro atividade no capital do
Vietnõ, a Seleção Brasileira Olímpico
despistou os milhares de fõs e entrou no

Estádio Nacional por um portõo alter
nativo poro treinar no campo do último
umlstcso antes dos Jogos de Pequim.
Cerca de três mil torcedores esperavam
ver os jogadores brasileiros no entrada
do estádio. A equipe brasileira que busca .

o inédito medalha de ouro na Olimpíada
de Pequim enfrenta a seleçõo locol nesta
'sexto-feira, às lOh (de Brasília), no Está-

. dilt.My· Dinh·(Nocio.nal). Todos -os '4S mtl
ingressos paro o partido se esgotaram
em cerco de meio hora.
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Fifa obriga
liberação
ZURIQUE

A Fifa reafirmou a deci
são da liberação obrigatória
por parte dos clubes dos

jogadores com idades abai
xo de 23 anos, segundo um

comunicado divulgado on

tem, o que obriga os clubes
alemães Werder Bremen e

Schalke 04 a liberar Diego
e Rafinha, respectivamente,
e o Barcelona a fazer o mes

mo com o argentino Leonel
Messi.

.

"O juiz único da Comis
são do Estatuto do Jogador da
Fifa, o tunisiano Slim Alou
lou, resolveu que a liberação
de jogadores menores de 23
anos para o Torneio Olímpi
co de futebol masculino de
Pequim 2008 é obrígatóríá",
indica o comunicado da Fifa.
O documento acrescenta que
o Comitê de Urgência da Fifa
havia adotado a mesma de
cisão na última terça-feira,
que foi tomada nesta quarta
pelo juiz único da Comissão
do Estatuto do Jogador.

A Fifa havia recebido
uma solicitação da Federa
ção Alemã em nome de seu

clube afi ..íado Schalke 04

para que o brasileiro Rafinha
não fosse aos Jogos, assim
como solicitações diretas de
Werder Bremen e Barcelo
na, em relação ao brasileiro
Diego e ao argentino Messi,
respectivamente. O atacante

argentino disse que irá à dis

puta sem esperar o recurso

ao Tribunal Arbitral do Es

porte. "Se a Fifa diz que eu

fique, fico, e se diz que vou,
me incorporo à seleção sem
esperar o TAS, porque, se es

perar, será tarde", disse.

Messi quer jogar o Olimpíada
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Gás fica 8%
mais curo

ECONOMIAISANTACATARINA-------

que ouvir sobre as aulas que teve com Peter Dru
cker. Continuando interessado em saber como aWeg
mantinha o seu desempenho, uma questão ficou
muito clara: a permanente necessidade de pensar de
forma criativa sobre o negócio e o seu futuro. Abrin
do a porta de um balcão atrás de sua poltrona, entre
tantos volumes, tirou alguns livros mostrando que
tudo aquilo que lhe chamava atenção e representas
se uma visão de futuro, sublinhava para poder mais
tarde acompanhar se tal visão aconteceu ou não.
Esses ensinamentos, uma vez estudados, acabavam
sendo condensados em pensamento e ação admínís
trativa. Chamou minha atenção especialmente para
um livro que falava sobre mudanças baseado em Ve
locidade, Conectividade e Intangibilidade, um novo

mundo em que iremos viver e trabalhar, ou seja, para
onde as coisas convergem.

Que devemos abandonar a noção de soluções
estáveis, que todo empreendimento bem-sucedido
nunca está em repouso em nenhum determinado
momento, pois o que é feito para durar significa feito
para mudar. O que faz uma empresa como a Weg ser

vencedora é estar em convergência com os ditames
do mercado, mas acima de tudo, a Weg é menos "o

que tem" e, mais "quem ela tem". Percebi que os

fatores que levaram aWeg ao crescimento e sua ma-

CÂMBIO

Sublinhando o futuro

________----;íNDICE

MUDANÇA

Durante estudos para tese doutoral, efetuando
levantamento das atividades econômicas de Jaraguá
do Sul, apurando uma série de dados e informações
que me permitiram conhecer a participação de cada
empresa em seu ramo de atividade, me deparei com
algo maior, o crescimento e importância da Weg no

cenário econômico local. Não que isso não fosse vi
sível, porém, até então, não conhecia a dimensão em

termos de números absolutos e fiz duas perguntas
simples: qual a relevância dos dados? Quais os fa
tores que levam a tal crescimento e se poderia ser

mantido? Embora mantivesse o foco nos trabalhos
de economia da tese, também me interessei em co

nhecer com maior profundidade aspectos adminis
trativos e a empresa em si.

Não foi e não é difícil encontrar informações so

bre a Weg, pois ela é muito transparente e preserva
como poucas essa relação com o mercado. Fui até
a empresa para aprofundar meus conhecimentos e

lá encontrei uma pessoa que me falou diretamente,
em sua própria voz, das preocupações e das ques
tões importantes do dia-a-dia. Em uma sala sóbria e

acolhedora, me falou de eventos históricos pertinen
tes, da tarefa desafiadora e enormemente agradável
de ser administrador. Falamos sobre livros e temas

administrativos, mas nada foi maior para mim do

. nutenção é ter pessoas que ajudam a formular uma
Teoria de Negócio, não admitindo obsolescência
aliado a trabalho duro. Drucker cita três partes de
uma teoria de negócio. Primeiro existem hipóteses a

respeito do ambiente da organização: da sociedade
e sua estrutura, o mercado, o cliente e a tecnologia.
Segundo, há hipóteses a respeito da missão especí
fica da organização. Terceiro, existem hipóteses a

respeito das competências essenciais necessárias à

realização da missão da organização. Em outro mo

mento, que objetivos alcançados não são motivo de
comemoração, mas para novas reflexões. Diagnosti
car cedo e prestar atenção aos sinais de alerta. Não
fazer apenas certo as coisas, mas principalmente as

coisas necessárias.
De lá para cá, meu pensamento e ação admí

nistrativa está totalmente focado na palavra "con

vergência". Na última semana, o grande mestre foi
agraciado com o merecido título de Cidadão Hono
rário de Jaraguá do Sul por sua trajetória e inúmeros
trabalhos voluntários realizados. Também aproveito
este espaço para parabenizá-lo e dizer, muito obri

gado Sr. Gerd Edgar Baumer por ter me ensinado a

sublinhar o futuro, pois é lá que as empresas estarão
e onde também quero estar e, com certeza, a Weg em
toda sua grandeza.

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

VARIAÇÃO
-0,51%
-0,06%

COMPRA
1,560
1,557

VENDA
1,562
1,558

Ministério da Pesca é de se

INDICADORES

Transfonnação beneficiará o Estado, avalia deputado
BRASíLIA

A medida provisória n" 437
que institui o Ministério da Pes
ca e Aqüicultura, antes secretaria
especial, foi publicada ontem no

Diário Oficial da União. A mu

dança transforma o catarinense
Altemir Gregolin emministro da
Pesca e Aqüicultura.

RIra o deputado catarinense
Padre Pedro, o anúncio é uma das
melhores notícias para Santa Cata
rina em 2008. Ele destaca a possí
bilidade de ampliação dos recur
sos destinados ao setor oomo um

dos principais avanços. Segundo
dados do deputado, Santa Catari
na é omaiorprodutorbrasileiro na
fm'a.6&.��.,»P� "São
L4 nilJhõe,;ctIe flB'fN_t:qnewMm

<'

exclusivamente disso hoje no país,
muitos em Santa Catarina, sem

contar todos os agricultores que
têm na piscicultura uma alterna
tiva de renda importante", explica.

A declaração de que Gregolin,
que é de Chapecó, será ministro,
foi feita pelo presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva durante lança
mento do programa "Mais Pesca
eAqüicultura" - Plano de Desen
volvimento da Pesca no período
de 2008-2011, na terça-feira, 29.
Com a mudança, o ministério
terá um orçamento maior, ainda
não anunciado, porém superior
aos 200milhões atuais. Mais um

quadro de pessoal proprio, que
deve alcançar o número de 400
iumimJ3mll.. Novo ministério de Altemir Gregolin deve receber orçamento maior

FLORIANÓPOI,IS
A partir de amanhã, o gás

natural para as fábricas de Santa
Catarina ficará 8% mais caro. O

reajuste 'foi acertado pelo gover
nador Luiz Henrique em encon

tro com representantes da in
dústria e da SC Gás. As fábricas
consumidoras devem repassar o
aumento imediatamente.

Com o aumento, que se

soma a dois outros reajustes no
ano, o gás acumula alta de 16%
em 2008. O valor de 8% foipro
posto pela direção da SC Gás,
que o considera adequado para
amenizar perdas da empresa
com elevações do combustível

� no mercado internacional e, ao
� mesmo tempo, não prejudicar
� a competitividade da indústria

'3 catarinense. Os empresários
g temiam um aumento de 22%
c:

� e pressionavam o governo para
baixar o reajuste.
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EUA dizem manter ofertas
Após fracasso, ministro brasileiro vê nova rodada só em 2013
GENEBRA Ao responder se a Rodada

A representante comercial Doha continua ou está defi
dos Estados Unidos, Susan nitivarnente encerrada, a re

Schwab, disse ontem que seu presentante norte-americana

país mantém as ofertas feitas afirmou que deve começar um
nas negociações da Rodada período de reflexão, "para ver

Doha, que terminaram na terça- qual é o caminho pelo qual se
feira, 29, com um fracasso após pode avançar". Já o ministro
nove dias de discussões em Ge- das Relações Exteriores, Celso
nebra, diante da persistência de Amorim, ponderou que uma

desacordos entre as principais nova rodada pode sair apenas
potências comerciais. em 2013, destacando o perí-

"Se. os
.

outros estiverem' ado de complicações com as

prontos para seguir adiante e eleições nos EUA.
responder a nossos oferecímen- Em entrevista coletiva,
tos de forma significativa, aqui Schwab atribuiu o fracasso das
estamos", disse. negociações a duas das sete

As negociações entraram em principais nações que partici
colapso definitivo, depois que . pavam do processo, dizendo
EUA, Índia e China não conse- que elas (Índia e China) se en

guiram chegar a um acordo so- trincheiraram em suas posi
bre tarifas de importação para o ções e rejeitaram um acordo
setor agrícola. Sem um acordo de "compromisso" que estava

final, a União Européia (DE) sobre a mesa.

não terá de oferecer maior aber- Amorim disse que o des
tura para seus mercados agríco- fecho das negociações foi, "Ia
las para a produção dos países mentável". "O Brasil fez tudo

emergentes - estes, por sua vez, ÇJ que podia para permitir esse

não terão de abrir seus merca- acordo. Estávamos dispostos a

dos de produtos industriais e de ceder mesmo em um tema que
serviços para as empresas dos é . de nosso interesse, como as

países ricos. salvaguardas". Celso Amorim afirmo que desfecho dos negociações foi lamentóvel

Karadzic sob custódia das

Nações Unidas na Holanda
BELGRADO

Uma manifestação que reu
niu mais de 10 mil pessoas em

Belgrado em defesa de Rado
van Karadzic nãoimpediuque
o ex-líder sérvio na Bósnia fos
se extraditado para a Holanda,
onde será julgado por genocí
dio e crimes com a humanida
de. O homem conhecido como

o "Carniceiro da Bósnia", pre
so na semana passada depois
de mais de 11 anos foragido,
chegou ontem à Holanda. De

pois de desembarcar no aero-
-

porto de Roterdã, Karadzic foi
levado de helicóptero ,para o

centro de detenção dasNações
Unidas em Scheveningen, per
to de Haia. Ele será julgado no

Tribunal Penal Internacional
por crimes cometidos duran
te o conflito dos Balcãs, entre
1992 e 1995.

A extradição .

aconteceu
no meio da noite por questão

de segurança. Karadzic partiu
do centro penitenciário com

destino ao aeroporto de Bel
grado escoltado por policiais
mascarados em caminhonetes.
Depois de um juiz detalhar as

acusações que pesam contra ele
ainda esse semana, o réu terá
até 30 dias para apresentar sua
defesa. O ex-líder sérvio deverá

responder a 11 acusações, entre
elas as de genocídio e crimes
contra a humanidade.

Na terça-feira, 29, pelo me

nos dez mil pessoas particípa
ram de uma manifestação em

apoio ao ex-líder servo-bósnio,
no centro de Belgrado, que ter
minou com violentos confron
tos com a polícia e 200 presos.

Manifestantes fizeram barri
cadas e jogaram pedras em po-

.

liciais, sendo reprimidos corn
gás lacrimogêneo e balas de
horracha. Cerca de 50 pessoas
ficaram feridas.
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Greve é

suspensa
SÃO PAULO

Funcionários de sete ae

roportos administrados pela
Infraero (Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeropor
tuária) decidiram voltar ao

trabalho ontem. São eles:

Congonhas e Cumbica, em

São Paulo; Galeão, no Rio;
Londrina, no Paraná; Vitória,
no Espírito Santo; Confins,
em Minas Gerais; e Goiânia,
em Goiás. A informação é do
diretor do Sina. (Sindicato
Nacional dos Aeroportuá
rios), Alberto Carvalho.

No total, trabalhadores de
12 terminais aéreos entraram
em greve antes do amanhe
cer. A categoria exige reajus
te salarial de 5,5%, aumento
no valor do vale-alimentação,
participação nos lucros e mu

danças no plano de carreira.
De acordo com Carvalho, a

contra-proposta feita pela
Infraero foi considerada "ex
celente". Ela prevê aumento
de 9,09% no valor do vale

alimentação, 5,5% sobre os

salários, uma promoção em

outubro e uma em janeiro e

um plano FI � classificação de
cargos e salário.

Inflação no

Zimbábue
HARARE

O Banco Central do Zim
bábue anunciou que vai cor
tar dez zeros da moeda do
país para combater a hiperin
flação que assola a economia
nacional. A partir de sexta

feira, dez bilhões de dólares
zimbabuanos serão reduzi
dos para um dólar. Segundo
o diretor do Banco Central
do país, Gideon Gano, com
putadores e calculadoras não

conseguem mais lidar com

tantos dígitos da moeda.
O índice de inflação oficial

do Zímbábue - cerca de dois
milhões por cento ao ano - é
um dos maiores do mundo. Al
guns analistas acreditam que
a inflação real do país chega a

nove milhões por cento.Pela
cotação atual, dez milhões de
dólares zimbabuanos com

pram apenas um pedaço de
pão. Segundo o corresponden
te da BBC na África do Sul, Pe
ter Biles, a medida é .outra ten
tativa desesperada de Gideon
Gono de estabilizar a caótica
economia do Zimbábue:
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" '

\ !
..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fID O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2008 PUBLICIDADE���������

• 60 meses para pagar*· Antes de comprar, compare • Venha fazer um Best Drive � fi-m. fBlB:@••

GRUPO AUTO EUTE .

A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÃIMS DE SANTA. CATA.RINA ';J.:...!.I� I;.� I :;.::.1.,,=... IS:� i Ja:;:;,� ::o�1

www.vw.eom.br.Financiamentoestásujeitoáaprovaçãodecadastropela financeira. Os vercutcs Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE {Programa de Controle ce Poluição de Ar por VeiculosAutomotores). Ofertas válidas ate 31107/2008 ou enquanto duraram os estoques. o que ocorrer primeiro. Go11.0 (5W1LL4), 2 portas,my 08l09,
geração 4 com preço do nota fiscal de fábricamais impostos: para taxa de O.20%a.m. e 2.43% aa.. nnercíamentc em até 12 vezes, com entrada de 60%. Financiamento sujeito a eprovaçãa de cadastro. Válido para verccrcs disponíveis em estoque e sem troca. Garantia de 3 anos para a linha WoJ 08/08, sem limite de quilomefragem, para defeitos de fabricação
emontagem em ccmponentes hnemosdemotor e uansmíssãc (exceto Kombi, limitada: a 80.000 km). E necessáríc, pata sUa umaecêc. o cumprimento do plano demanutenção. Imagemmeramente ilustrativa, não condizente necessanemente comOSmcoeros ofertados. Em caso de duvida, consulte sua concessíonéne Volkswagen.

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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