
Dia de ver Camisa
de Vênus e Nova
Banda apresenta antigos e novos sucessos

na noite de hoje no Scar lounge.
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Pão integral
para a saúde
Fibras favorecem alimentação saudável e
ajudam a combater a prisão de ventre.
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Um estudo conduzido por pesquisa- -

dores britânicos sugere que o bróco
lis pode reverter danos causados pela
diabetes aos vasos sangüíneos do co
ração. A equipe, da Universidade de
Warwick, acredita que um composto
fabricado pelo vegetal, o sulforafa
no, seria responsável pela produção
de enzimas que protegem os vasos,
e de moléculas que reduzem danos
causados às células pelo excesso de

-

açúcar. Segundo os estudiosos, os

diabéticos têm até cinco vezes mais
chances de desenvolver doenças vas
culares, como ataques cardíacos e

infartos, ambos ligados ao mau fun
cionamento dos vasos sangüíneos:

Fonte: BBC Brasil

PROGRAME-SE
Confiro o agendo de bolados

Página 14
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Juventus perde metade dos
jogadores na segunda fase
JEC confirmo participação no Copo Santo Catarina e obrigo o Moleque Travesso o contratar atletas.

Página 15

Mudanças nos regras ortográficas serão ensinados nos escolas o partir do próximo ano. Conheço os novidades e saiba o opinião de especialista sobre o acordo.

Pupo será primeiro
a divulgar pesquisa
Candidato a prefeito de Guaramirim
pretende lançar no próximo semana o

resultado do levantamento. Até agora,
concorrentes do região preferiram
manter resultados em sigilo.

�4

CRISE NO
GRAMADO
Parceria começo

-

afundar
Página 15

O REENCONTRO
Nado como ter
uma amigo
Página 10

aria d Penha
2 anos

lei favoreceu a quedo de ocorrên
cias envolvendo agressões contra
as mulheres. Foram -171 registros
a menos em 2007 em comparação
com2006.
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CHARGE

DO LEITOR

Buscando
Sonhos
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OQUE
É ISSO??

PONTO DE VISTA

Vivemos numa sociedade que quer definir o

que é certo. Nossa sociedade tem sofrido de quatro
grandes loucuras: 1- Instituir que todos têm que ter
sucesso, como se não tivesse significados individu
ais, 2 - Você é obrigado a estar feliz todos os dias, 3
- Você tem que comprar tudo que puder (sociedade
consumista), e 4 - Você tem que fazer as coisas do

jeito certo.

Primeiro temos que colocar na nossa maneira de
pensar, ser e agir de que não existe o jeito certo, que
na verdade não existe somente um caminho para se

fazer às coisas. Ter metas são muito interessantes

para o sucesso, mas não para a felicidade. Arístóte
les já há mais de 2 mil anos atrás disse que: "Felici
dade não é uma meta, mas um estado de espírito",

O que me admira é que existem pessoas que di
zem que não serão felizes se não casarem, outros
dizem que são infelizes justamente por causa do
casamento. Ser feliz é saber aproveitar a textura da
comida, é ficar em casa com a família, é estar com
os verdadeiros amigos, é levar os filhos para brincar
ou até mesmo uma ida ao cinema.

Por dia em média morrem de 5 a 10 pacientes em
qualquer hospital que trate de pacientes terminais.
Alguns médicos procuram conversar com estes pa
cientes quando eles estão na hora da morte. E sabem
o que amaioria faz? Eles pegam o médico pela cami
sa e dizem: "Doutor não me deixe morrer. Eu me sa

crifiquei à vida inteira, agora eu quero aproveitar e ser
feliz". Os médicos que possuem humanidade dentro
do seu coração, nessa hora sentem uma enorme dor
por não poderem fazer nada. Devemos aprender que a

felicidade é feita de coisas pequenas.
Todos na hora da morte "dizem se arrepender de

ter esperado muito tempo ou perdido várias oportu
nidades para aproveitar a vida". Por isso devemos
aproveitar as oportunidades que surgem na nossa

vida, e principalmente saber que ser feliz é encon
trar grandeza na pequenez.

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, E$TlJi)ANTE !lE OIREJfO

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

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

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

• telefone (' não serão publicados).

o Estatuto da Criança e do Adolescente: 18 anos após
PAULO VENDELINO KONS, PRESIDIiJIITE
DA ASSOCIAÇÃO CATAfW\lENSE DE

CONSElHE1FtúS.rIJiEURES· ACCT E
DO mSmUTO GEI1AÇÃO CRIANÇA· roc

Mesmo com o desinteresse velado
de autoridades e do poder econômico
sobre os direitos da criança e do adoles
cente na prática, merece ser celebrada a

maioridade do Estatuto.
1Jas apesar dos avanços e con

quistas, não é possível que famílias,
comunidades e governos permane
çam anestesiados frente à situação
grave e emergente com a qual nos
'deparamos diariamente na área da
infância e da adolescência, que exi

ge o reconhecimento das lacunas e

de' nossas omissões, mas sobretudo
de ações que garantam concretamen-

te o que o Estatuto da Criança e do
Adolescente assegurou há 18 anos.

E a pergunta que não quer calar é:
a Lei garante, mas nós - família, co
munidade e poder público - garan
timos a proteção integral de nossas

crianças e adolescentes?
e significado histórico, ético, ju

rídico, social e político da grande
mudança prevista pelo artigo 227 da
Constituição de 88, regulado pelo Es
tatuto da Criança e do Adolescente,
assume proporções inestimáveis se

lembrarmos que em toda a história, a

criança e o adolescente nunca foram
reconhecidos como sujeitos de direi-
tos, suas necessidades básicas e seus

interesses vitais nunca haviam sido
tratadas com prioridade absoluta.

Mas, como todos sabemos, não basta
a existência da Constituição, da Con

venção Internacional, do Estatuto da
Criança e do Adolescente para que
sejam assegurados o reconhecimen
to, a observância e a efetividade dos
Direitos Infanto-juvenis. A realidade
não muda de uma hora para outra, não
muda por Decreto.

Aos que permanentemente lutam

para assegurar, na prática, os direitos
'legalmente previstos, enfrentando os

obstáculos dos que querem impedir a

garantia da proteção Integral para to
das as crianças e adolescentes, nosso

reconhecimento e gratidão da infância
e adolescência catarinense-Apromessa
está em nossas mãos, em nosso coração.
Depende de cada um de nós.

-
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FALA Aí!

"Sem o PTtalvez não

eheqasse onde estou."
IDELI SALVATII (PT),

SENADORA, 00 receber o título de
cidadã catarinense do Assembléia

Legislativo.

" É um orgulho
representar categoria

tão forte. "
APARECIDO VOLTOLINI (PPS),

.

Sem privilégio'
A proposta de emenda constitucional criando a aposentadoria especial por
conto de insalubridade para os servidores do rede estadual de saúde foi

poro o brejo. A PEC, encaminhado pelo deputado Amauri Soares (PDT) foi
rejeitado pelo plenário do Assembléia legislativo por 14 votos contra 11 o

favor, dados pelos bancados do Pp, PT, PDT e PRB. Soares alegou que o benefício
já deveria ser concedido para os cerca de 14 mil servidores que atendem mais de
três milhões de pessoas, ou 70% do populaçõo catarinense, sem acesso à apo
sentadoria privóda. A categoria, presente à votaçõo, ficou ainda mais revoltado

porque os mesmos deputados aliados do governo que acataram o proposto no

Comissóo de Constituição de Justiça do AI. rejeitaram o PEC no plenário. E, ago
ra, já ameaçam com greve, a ser decidido em assembléia marcado poro dia 12.

ALIMENTOS
Pesquiso do Procon de Jaraguá sobre preços dos alimentos no varejo teve foco
duplo. Além de mostrar 00 consumidor, onde o põo nosso de cada dia custo mais
barato, o levantamento também pressupõe que os estabelecimentos visitados

,, O d· acordem para o necessidade de mais promoções visando manter o clientela. Afi-
ever OS pOlS e nal, concorrência é guerra sem quartel.

direito das crianças."
ANA KNEIPP, supervisora de CONSULTA ELEITORAL

imunização do rede municipal de Coligação PT/PR de 6uaramirim, do chapa majoritário encabeçado pelo vereador
saúde de Jaraguó, sobre o vacinação Evaldo Joõo Junkes, está com pesquiso nos ruas. Agora para valet com registro no Tri-

contra o poliomielite. bunal Regional Eleitoral e o divulgaçóo dos índices previsto para o semana que vem.

TAXISTA. Candidato o prefeito de
Benedito Novo e suplente de deputado,
assumindo cadeira no Assembléia.

ESTAMOS DE OLHO
De julho poro outubro, é o novo prazo do
Denit para o licitação dos obras de du
plicação do BR-280, entre Sõo Francisco
do Sul e Jaroguá do Sul. De 2010 para
2012 o novo prazo poro conclusão dos
obras. O desencontro de informaçõesentre
o senadom Ideli Solvotti (PT), que dizacom
ponhór de perto o desenrolardo projeto em
BmSllia, e o Driit é latente. Portanto, hom
de chamar os dois lados às falos de novo.

Temos que pressiono[ Nóo dá para esque
cer este assunto, por isso O.Correio do Povo
não obre mão de acompanhar coda etopa
do projeto. Estornos de olho!

POIS É
Já us obras de asfaltamento do
BR-282, no planalto serrano, ga
nharam ritmo acelerado depois de
trinta anos de espero. Tem até um

fórum Parlamentar (foto) constitu
ído de deputados de todos os par
tidos diretamente interessados no

conclusõo do rodovia. Alguns deles
� votados no Vale do Itapocu em 2006.

� Que sobem do nosso problema e

� que nõo estõo nem �í.lsso serve, 00
� menos, como lição pora o próximo
� eleiçóo. Voto é poro os daqui.

O CORREIO DO POVOD
QUlNTA·FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2008
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Rubio: "prioridades por área"

Ujam entrega
documento
AUjam (União Jaraguaense

das Associações de Moradores)
entrega hoje, às 19h30, um do
cumento para os quatro can

didatos a prefeito, no Siticom

(Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção
Civil). Dionei da Silva (PT), Ivo
Konell (DEM), Luis Carlos An
drade (PrC) e Moacir Bertoldi
(pMDB) receberão as principais
reivindicações da entidade.

As propostas foram levan
tadas durante uma reunião re

alizada na última sexta-feira.
Apesar de todas as associações
terem sido convidadas, compa
receram apenas representantes
dos bairros Ribeirão Cavalo,
Estrada Nova, Água Verde,
Vieiras, Centenário e da comu
nidade de Santo Antônio. A

associação do Jaraguá 84 não

pôde estar presente e mandou
as prioridades por fax.

Segundo a presidente da
Ujam, Rubia Fiamoncini, as

propostas foram separadas por
temas: saúde, transporte coleti
vo, infra-estrutura e educação.
O documento também citou o

. artigo 5° da Constituição Fede
ral que prevê a independência
das associações de moradores
em relação ao poder público.

TERMÔMETRO

,

POLITICA----------

Pesquisa vai ser divulgada
Evaldo Junckes será primeiro a tomar público o resultado
GUARAMIRIM

O candidato a prefeito
Evaldo João [unckes (PT), da
coligação "Renova Guarami
rim", anunciou ontem que
divulgará o resultado de uma

pesquisa de intenção de voto.
É a primeira consulta popular
entre as cidades da microrre

gião que será levada a conhe
cimento da população, prova
velmente a partir da próxima
semana. As pesquisas feitas
até o momento para medir a

preferência do eleitorado não
têm sido divulgadas pelos par
tidos e seus candidatos.

Para ser publicada, a pes
quisa eleitoral precisa ser re

gistrada na Justiça Eleitoral
pelo menos cinco dias antes
de ser divulgada. Até ontem,
nenhum dos partidos ou can

didatos procurou os cartórios
eleitorais de Jaraguá do Sul ou
Guaramirim para encaminhar
o registro. Mas a coordenação
de campanha do prefeiturável
Lauro Frohlich (DEM) adian
tou que pretende fazer a divul
gação, provavelmente no mês

que vem. Já Nilson Bylaardt
(PMDB) não deve publicar.
=Em Jaraguá do Sul, antes

mesmo do início da campanha
alguns partidos e candidatos
contrataram empresas para
realizar o levantamento junto
ao eleitorado. Agora, estudam
se tornarão ou não público o

resultado de novas pesquisas.
A coligação "Unidos por Jara-

Candidato à Prefeitura informo que pesquiso deve ser registrado no Justiça Eleitoral no semana que vem

Credibilidade questionada em 2004
Nas eleições de 2004, diversas

pesquisas poro medir a preferência
do eleitorado foram encomendadas
e, posteriormente, divulgadas. As três
coligações daquele pleíto utilizarom
se de O Correio paro fazer o publica-

çõo oficial dos resultados, que tam
bém receberam cobertura jornalístico.
Foto curioso é que todas davam como

favorito o candidato da coligaçõo que
havia encomendado a pesquiso, colo
cando em xeque o suo credibilidade.

no próximo mês.
A resolução do TSE (Tri

bunal Superior Eleitoral) exi-

ge que, nas pesquisas feitas
a partir de 5 de julho, deverá
.constar o nome de todos os

que solicitaram o registro de
candidatura. Na divulgação
dos resultados, o período de
realização da coleta de dados,'
a margem de erro, o núme
ro de entrevistas, o nome. da
empresa que realizou e quem
contratou a- pesquisa precisam
ser informados.guá", encabeçada por Ivo Ko

nell (DEM) é a única que con

firmou pretender lançar uma CAROLINA TOMASELLI

PP estadual apóia Dionei
"

Deputada Angela Amin participará do lançamento da campanha
JARAGUÁ DO SUL

O presidente estadual do Pp,
[oares Ponticelli, e outros cinco

deputados da bancada progres
sista, incluindo o líder Silvio
Dreveck, confirmaram apoio à
candidatura de Dionei Walter da
Silva (Pr). O ex-deputado esta
dual almoçou com os parlamen
tares naúltima terça-feira. "Todos
foram unânimes em dizer que o

,� candidato deles em [araguá do
,:�-'"

� � Sul sou eu", afirmou Dionei.
_. ::.�_� � O petista também convidou

Dionei se reuniu com deputados do bancado progressista no Assembléia os progressístas para partici-

.' -

I
�

parem do lançamento da cam

panha da coligàção "É a vez do
Povo" (PTJPPS), no próximo dia
23, que será prestigiado pela
deputada federal Ângela Amin

(PP). O concorrente à Prefeitu�
ra de [oinvílle, Kennedy Nunes

(PP), também foi convidado, as
sim como seu adversário' nestas
eleições, o petista Carlita Merss,
que já confirmou presença.

O candidato esteve ainda com
a presidente estadual do Pr, Luci
Choinacki, e com a senadora
Ideli Salvatti, outros nomes que

participarão do lançamento da
candidatura, assim como o mi
nistro da Pesca Altemir Gregolin
(Pr), com quemDionei se reuniu
na segunda-feira à tarde.

Desde o ano passado, o petis
ta negociava com o PP de Jaraguá
do Sul a formação de uma coliga
ção para estas eleições, que não
se confirmou. O Pp, que nunca

lançou candidato a prefeito na ci
dade, segue fora da disputámajo
ritária. Segundo Dionei, algumas
lideranças do partido e;;tão lhe

apoiando. '

,
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LINGUA PORTUGUESA
DECARANOVA

IDIOMA
Para Vereadora:

,;-o- "

Sempre ao seu. lado
JAAAGu.à. NOSSA GENTE - PMD&-PR·PSS·f'V..pTdofH'C®fHlfU�·flt\N � - • I

-

NOSSA JAAAG\JÁ·""oo·""m"'",'RB �Moacir Pedro

Mudanças na ortografia passam a valer a partir do ano que vem
JARAGUÁ DO SUL

A partir do próximo ano

letivo as crianças vão apren
der nas escolas duas formas
de escrever as palavras. As re
gras conhecidas hoje vão con

tinuar sendo utilizadas, mas

já em 2009 será introduzida
_ no Brasil, a reforma prevista
no acordo ortográfico. No ano

que vem, as duas maneiras de
escrever serão consideradas
corretas. Isso vale para con-

cursos públicos, vestíbulares,
escolas e veículos de comu

nicação. Serão três anos para
adaptação. Mas a meta é que
até 2011 todos os livros brasi
leiros sejam reformulados.

'No português do Brasil a

alteração ocorre em 0,43%
das palavras. Já em Portugal,
1,42% do dicionário sofre
rá modificações. Mas ainda
existem dúvidas em torno

da reforma até mesmo en

tre os professores da língua.
Por enquanto, a Comissão de

Língua Portuguesa (Colip)
do Ministério da Educação
(MEC) anunciou oficialmen
te apenas: o fim do trema,
novas formas de emprego do
hífen, a inclusão de três le
tras no alfabeto e alterações
em acentos ortográficos (veja
quadro).

Para os especialistas, o que
ocorte é uma reforma ortográ
fica, como

-

já aconteceu em

outros momentos da históría.:
Uma unificação da língua por
tuguesa entre os oito países
lusófonos (Angola, Moçam
bique, Cabo Verde, Guiné
Bissau, São Tomé e Príncipe,
Timor Leste, Brasil e Portugal)
está longe de acontecer, já que
a variedade lingüística existe
e o idioma é visto como um ,

elemento cultural característi
co de cada país.

Para o MEC, o acordo orto
gráfico deve contribuir para
o ensino e a difusão da lín

gua portuguesa no exterior,
além de facilitar o intercâm
bio cultural.

DEBORA VOLPI

Reforma exige atualização

PRINCIPAIS MUDANÇAS
Passará o ter 26 letras, 00 incorporar "k", "w" e "(.

Deixará de existir. Só permanecerá em nomes próprios (Ex: Müller)

Desaparecerá nos ditongos abertos "eí" e "oi" em palavras como
"idéio" e jibóia" e nos palavras paroxítonos com "i" e "u" tônicos,
quando precedidos de ditongo em palavras como "feiúra".

ACENTO CIRCUNFLEXO Desaparecerá em palavras com duplo "o", como vôo e enjôo e no
.

conjugação verbal com duplo "e", como vêem e lêem.

ALFABETO

TREMA

ACENTO AGUDO

ACENTO DIFERENCIAL Não se usará mais acento poro diferenciar "pára" (verbo) de "poro"
(preposição) ou "pêlo" (substantivo) de pélo (verbo) e pelo
(preposição mais artigo).

HíFEN .

Desaparecerá em palavras em que o segundo elemento comece com

"r" e "s". como "anti-rábico" e "anti-semita". A grafia passará o ser
-

"antirrábica" e "antissemita". O hífen será mantido quando o prefixo
terminar em "r", cemo em "inter-racial".
DesaparecerUambém quando o prefixo terminar com uma vogal e o

sufixo iniciar com outro, como em "extraescolar".
.

Em '2009 crianças
conheeerüe alfabeto com

26 letras. Já o trema
será extinto do idioma

FOTOS PIERO RAGAZZI

Os especialistas alertam: o adaptação será mais complexo entre os já alfabetizados.
Poro aqueles que têm o escrito como "ferramenta de trabalho", o atenção também deve
ser redobrado. Escritores, professores, jornalistas e estudantes vão ter que buscar atuali
zação em cursos de capacitação e reoprender o escrevet O Correio do Povo conversou

com o professora de língua Portuguesa do Unerj, Helena Cristina Lübke, poro saber
como os especialistas avaliam o reformo previsto no acordo ortográfico.

O CORREIO DO POVO: AS MUDANÇAS SERÃO SOMENTE
NA ESCRITA OU IRÃO INTERFERIR NO MODO DE FALAR?
HELENA CRISTINA LÜBKE: Apesar dessas mudanças,
vamos continuar falando como sempre foromas,
até porque nenhuma ortografia de nenhuma lín
gua do mundo dá conto do fenômeno do variação,
pois elo é inerente à natureza dos línguas. Vamos
tomar como exemplo o uso do tremo. Não precisa
remos mais pôr tremo em palavras como lingüiça,
trapqüilo, cinqüenta. No entanto, continuaremos o

pronunciar do mesmo maneiro.

OCP: COMO PROFESSORES, CRIANÇAS E PROFISSIO
NAIS QUE TÊM AlíNGUA PORtUGUESA COMO "FER
RAMENTA DE TRABALHO" PODEM SE ATUALIZAR E
BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE AS MUDANÇAS�
HCL: Eu diria que constantemente aprendemos o

nosso idioma. Quando lemos, escrevemos, falamos,

estornos todo o tempo ampliando nosso léxico. Po
rém, pensando neste acordo, teremos sim de nos

informar sobre os principais mudanças, seja lendo
os noticiários ou participando de cursos de atuali
zação de língua Portuguesa.

OCP: VOCÊ ACHA QUE A REFORMA ORTOGRÁFICA É
NECESSÁRIA?-
HCL: Tento ver o lodo positivo do questão, o acordo tem
muito importância porque o que interesso no acordo
não é o ortografia em si, mos o papel político que o

Brasil tem o desempenhar no comunidade lusófona.
Portugai, no verdade, se recuso o ver que quem lidero
o lusofonia, hoje, somos nós, uma vez que só em São
Paulo existem mais falantes de português do que em

todo território deles. O acordo tem o objetivo de dor
mais visibilidade 00 idioma no cenário internacional.
Esse é o aspecto positivo.

OCP: E QUAIS SERIAM OS PONTOS NEGATIVOS DA
REFORMA?

.

HCL: Vejo dois pontos negativos em relação à reformo.
Primeiro, o acordo envolve muito mais questões de
ordem econômico e político do que de efeito prático
no uso do língua, pois, se observarmos mais cautelo
samente, veremos que o gosto com o atualização de
livros e dicionários será grande. Outro ponto é quanto
à acentuação gráfico. Vejo que teremos o quedo do
acento gráfico em alguns vocábulos e não em outros.
Talvez isso confundo mais ainda o povo de modo ge
raI. Hoje, a'maioria dos pessoas acentuo as palavras
muito mais por intuição do que por saber o regra, já
que nosso memória fotográfico funciono muito bem.
Então, pode-se imaginar como ficaró essa questão de
pois do reformo. Além do mais, nenhuma língua pre
ciso de acento gráfico, pois o falante nativo recupero
o pronúncia.
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Alargamento já atrasou 10 dias

Indenizações
trancam obra
JARAGUÁ DO SUL

As obras de ampliação
da Rua Ângelo Schiochet,
no Centro, estão atrasadas e

sem prazo de encerramento,
pelo menos por enquanto.
Conforme o secretário de
Urbanismo, Alberto João
Marcatto, há problemas na

indenização que deve ser

paga a alguns moradores da
via. "Já estava tudo negocia
do e pronto, mas dois deles
desistiram de aceitar a pro
posta", conta.

.

Por causa disso, a abertura
da estrada ficou comprometi
da no lado direito (Vila Nova
_ Centro). A expansão, por
tanto, só vai ocorrer quando
houver acerto entre Prefeitura
e populares. Não existe data
programada para isso aconte

cer, segundo Marcatto.
Já na lateral esquerda da

rua, o alargamento termina
durante os próximos dias.
Falta o Samae (Serviço Au
tônomo de Água e Esgoto)
'terminar a troca de rede de

distribuição para, a partir
de então, os funcionários do
Codejas (Companhia de De
senvolvimento de Jaraguá do
Sul) reconstruírem a calçada.

O secretário também ex

plica que o trânsito perma
necerá no mesmo sentido
utilizado atualmente. A Ân
gelo Schiochet, após o am

. pliação completa, terá largu
ra igual à Reinaldo Rau. O

orçamento total da obra não
foi divulgado.

INFRA-ESTRUTURA

GE�L--------------------

Samae em obras na Barra
Colocação de tubos exige atenção por parte dos motoristas
JARAGUÁ DO SUL

Se você costuma transitar

pela Rua Bertha Weege, Bar
ra do Rio Cerro, deve redo
brar a atenção. Os operários
do Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água !:l Esgoto)
permanecem ao longo da via,
urna das principais do bairro,
durante os próximos dois me

ses. Tudo porque a autarquia
faz obras de melhoria de redes
no local.

Segundo o diretor Luis Fer
nando Marcolla, existem dois
projetos ern' fase de execução.
O primeiro se refere à futura Es
tação de Tratamento de Esgoto
(ETE) a ser construída nos arre

dores do Parque Malwee. Para
adiantar os trabalhos, a equipe
já começou a colocar os tubos
de escoamento sob a lateral di
reita (sentido Centro-Bairro) da

.

estrada. A tubulação seguirá
ao longo de três quilômetros,
até a localidade de Jaraguá 84.
O prazo de entrega expira em

setembro. Mas, a adesão ao sis
tema ainda não tem data para
acontecer.

Por enquanto, o esgoto tra

tado está presente em 53% da
ci'dade. No próximo ano, após
a inauguração da ETE da Vila
Lenzi e Nova Brasília, a abran
gência vai subir para 64%.' O
percentual é um dos maiores
do Estado. Joinville e Blume-

llistalação de rede de água e esgoto prejudica trânsito na Rua Bertha Weege até meados de setembro

nau não oferecem o serviço
nem a 10% do total da popu
lação.

Do outro lado da rua, o Sa-

A empresa Corfran Comércio e Empreiteira de

mão de Obra Ltda, CNPJ 97.437.461/0001-68,
Inscrição Estadual 252.770.846, extraviou das

Notas Fiscais da AIDF 515.049-44, Modelo 1, de
n° 001 à 125 e daAIDF 523.192-02, Modelo U, de
n° 001 à 250.

Jaraguá do Sul/Se, 5 de agosto de 2008.

mae planeja instalar urna rede
de distribuição de água. Os
trabalhos iniciam na próxima
semana, provavelmente. A adu-

tora de 400 milímetros vai ter
6.140 metros de comprimento.
O objetivo é, no futuro, utilizá
la para enviar o líquido tratado
na estação do Caríbaldl para as

áreas centrais de Jaraguá do Sul.
Hoje ocorre o contrário. "Quan
do começar a funcionar, a ETA

. deve melhorar o abastecimento
naquela região inteira", explica
Marcolla.

O tráfego na estrada sofre

interrupções durante o perío
do de obras. Elas iniciaram há
cerca de urna semana.

KELLY ERDMANN

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2008 FUNDO
MUNICIPAL DE ASSiTÊNCIA SOCIAL

TIPO: menor preço por LOTE OBJETO: O presente Edital consis

te na aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a

manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência So

cial, conforme especificações descritas no Item l-Objeto do Edital.

REGIMENTO: Lei Federal 10,520/2002, de 17 de julho de 2002 e

Decreto Municipal nO 4,698/2002, de 03 de outubro de 2002, DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30

horas do dia 27 de aqosto de 2008, na Coordenadoria de Protocolo

da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Mar

quardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha: O CREDENCIf.MENTO
e abertura dos envelopes serão às 14:00 horas do mesmo dia, na

sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Or

çamento _!'lst,imado para aquisição: R$ 59.728,39 (cinqüenta e nove

mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). INFOR

MAÇÕES: A íntegra do 'Edital poderá ser obtida no endereço acima

ou via Internet no- endereço www.jaraquadosul.sc.qov.br Jaragu_ do

Sul (SC), 05 de agosto de 2008,

MARIA RECH SCHIOCHET

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social.
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Cai registro de violência doméstica
Delegado Uriel Ribeiro afnma que maioria das vítimas não processa o agressor
JARAGUÁ DO SUL

Há exatos dois anos, no dia
7 de agosto de 2006, foi sancio
nada a Lei Maria da Penha, para
aumentar o rigor das punições
de agressão contra a mulher. A
lei entrou em vigor no dia 22 de
setembro daquele ano e já no dia
seguinte o primeiro agressor foi
preso, no Rio de Janeiro, após
tentar estrangular a ex-esposa.

Em Jaraguá do Sul, a Polícia
Civil constatou uma redução de
cerca de 17% das ocorrências re
lacionadas à violência domésti
ca na comparação de 2007 com

2006. Ano passado, foram 830

registros de ameaça e lesão cor

poral contra 1.001 no ano ante

rior, uma diferença de 171 ocor

rências. De janeiro a maio deste
ano, o município registrou 324

casos, das quais 202 ameaças e

122lesões.
Para o delegado Uriel Ribeiro,

a diminuição dos casos de vio
lência está relacionada ao maior

rigor estabelecido pela lei. 'Antes
o agressor assinava Termo Cir
cunstanciado e respondia pelo
crime com o cumprimento de

penas alternativas, como presta-

Réu condenado
por homicídio
JARAGUÁ DO SUL

Sidnei da Silva Santos, 26
anos, foi condenado a 12 anos

de prisão por homicídio quali
ficado na terça-feira. Por cinco
votos a dois, o júri popular en
tendéu que ele é responsável
pelamorte de Valdeci da Silva
Mata, 36, que morreu no dia
26 de janeiro deste ano com

uma pedrada na cabeça. O jul
gamento foi conduzido pelo
juiz FernandoRigoni. A acusa

ção foi feita pelo promotor Hé
lio Sell Júnior e a defesa pelo
advogado Lodemar Resner.

O crime aconteceu na Rua
Arduíno Perine, no Jaraguá
99. Santos foi preso em fla

grante. A briga entre eles foi
motivada por uma divida de
R$ 10 em 'função da compra
de uma pedra de crack pela'
vítima. Segundo a defesa, os
dois seriam usuários de dro

ga. Mota deixou mulher e

três filhos.

ção de serviços comunitários ou

pagamento de cestas básicas para
a vítima. Hoje, ele é preso em fla

grante e precisa pagar fiança para
responder em liberdade", explica.

Em caso de lesão grave (quan
do a vítima fica impossibilitada
para o trabalho por mais de 30

dias ou sofre deformidade per
manente de membros, sentido
ou função) ou se for constatada
a possibilidade de risco iminen
te contra à segurança damulher,
o delegado pode pedir a prisão
preventiva do acusado.

Apesar de a lei tratar a ques
tão da violência doméstica com

mais rigidez, amaioria dos casos
de agressão fica impune. Confor
me Ribeiro, em mais da metade
dos casos as vítimas registram
boletim de ocorrência, mas de
cidem não processar o agressor.
"Muitas mulheres acabam se re

conciliando com o marido e de
sistem da ação penal", pontua.

A pena para lesão corporal
é de três meses a três anos. Já a

pena para o crime de ameaça é a
.

detenção de um a seis meses.

DAIANE ZANGHELINI Ribeiro acredito que redução está relacionado 00 maior rigor do lei

Cooperativa inaugurada ontem tica na Rua Jerônimo Coneo, 110 centro

Coopemtiva de
crédito aberta
GUARAMIRIM

Foi inaugurada ontem a ere
visc (Cooperativa de Crédito do
Vale do Itapocu). A entidade
oferece diversos planos econô
micos, fácil acesso e baixo custo
operacional. A Crevisc é filiada
à Cecred (Cooperativa Central
de Crédito Urbano), órgão que
faz a ligação entre o Banco Cen
tral e as demais entidades finan
ceiras associadas.

De acordo com o presidente
da instituição, Gilberto Ronchí,

.

a Crevisc trabalhará com juros
entre 1,5 a 3%. "Qualquer pes
soa que tenha interesse em ter
uma conta aqui poderá abri
la", disse. Segundo Samuel
Alves, gestor financeiro de
um banco em Jaraguá do Sul,
atualmente a taxa do cheque
especial é de 8.58% para ins

tituições convencionais. Já os

juros do cartão de crédito po
dem alcançar 12% ao mês.

Atendimento
li mulher
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Conta de luz
mais bamta
JARAGUÁ DO SUL

A partir de hoje o consumi
dor residencial vai pagarmenos
pela energia elétrica. A Aneel
(Agência Nacional de Energia
Elétrica) autorizou a Celesc a

cortar as tarifas em 7,27%. Par
te das indústrias também vai
ser beneficiada com uma re

dução na tarifa de energia. Os
consumidores de alta tensão

(de 30 a 188 kV) vão pagar en
tre 0,73% e 2,56% a menos. Só
os demédia tensão (2,3 kVa 25

kV) vão ter reajuste: a variação
vai ser de 1,04%.

O gerente comercial da Ce
lese, Celso Parachen, ressalta
que a medida atingirá todo o

Estado e que a redução, por
tanto, também acontecerá no

Vale do Itapocu. A revisão
tarifária ocorre a cada quatro
anos, em média, com o obje
tivo de preservar o equilibria
econômico-financeiro da cor
cessionária.
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Lugares que valem a pena visitar
Conheça um pouco da China, Turquia e México e escolha o seu destino

O mundo todo é recheado de luga
res que valem a pena conhecer. Nesta
edição, escolhemos três desse lugares.
Como o assunto do momento é a Chi
na, país onde estão sendo realizados
os Jogos Olímpicos, nada melhor que
falarmos um pouco da famosa Mura
lha da China, nossa primeira parada
nesta viagem.

A Muralha da China é uma sensa

cional obra humana, capaz de ser vis
ta da Lua a olho nu; trata-se de uma

impressionante estrutura da arquite
tura militar, canstruída na China Im

perial. Embora seja comum a idéia de
que se trata de uma única estrutura,
na realidade a obra consiste em diver
sas muralhas, construídas por várias
dinastias ao longo de cerca de dois
milênios. Se, no passado, a sua fun
ção foi essencialmente defensiva, no
presente constitui-se em um símbolo
da China e em uma procurada atração
turística. Vale a pena conferir!

Outro lugar que vale a pena visitar,
fica no México, onde desbravaremos
os segredos e mistérios de Chichén
Itzá. Chichén Itzá é uma cidade ar

queológica maia localizada no Esta
do mexicano de Iucatã. O nome do
local significa "na beirada do poço
do povo Itza". Estima-se que Chi
chén-Itzá foi fundada por volta dos
anos 435 e 455. .'

Pirâmides são construções que fas
cinam os homens. Esses grandes tri

ângulos feitos de pedra normalmente
são templos dedicados a deuses ou

a grandes imperadores. No México,
Chichén Itzá era uma cidade-santuá
rio, um lugar sagrado do povo Maia,
que construiu ali templos e palácios
de adoração de seus guerreiros e do
deus Kukulcan. A Civilização Maia
viveu durante mais de mil anos, entre
os Séculos V a.C. e VI d.C., na Améri
ca Central. A partir de então migraram
para o norte, para o centro da penínsu
la de Yuacatán, no México. Ali, no Sé
culo XXII, os maias ergueram Chíchen
Itzá. Na cidade morava a nobreza da
civilização maia: os dirigentes, gover
nantes e também líderes religiosos.

A grande
pirâmide de
Chichén Itzá
hojeé um dos
principais
pontos
turísticos
do México

Basílica de Santa Sofia em Istambul, na Turquia.
O lugar é um importante exemplo da arquitetura

bizantina, e foi construída entre os anos de 532 a 537

.li:

A Muralha da China é uma impressionante
estruturo da arquitetura militar,
construída na China Imperial, há
pelo menos 2000 anos

HISTÓRIA E TURISMO
Os maias desenvolveram uma apurada técnica de observação do

céu e dos astros. Seus cálculos previam os eclipses do sol e as órbitas
dos planetas. Esse conhecimento era sogrado para as decisões dos
imperadores, e regulava também o agricultura dos moias. A grande
pirâmide da cidade, que hoje é um dos principais pontos turísticos
do México, foi construída provavelmente no Século XXII. Ela tem 30
metros de altura e, em cada um de seus quatro lados, 91 degraus
sobem até seu topo. A pirâmide foi construída como uma espécie
de calendório. Se somados, seus degraus são 364, uma unidade a

menos que o total de dias do ano. O último patamar, comum a todas
as escadas, completa a conta. O sol que entra pela parte de cima,
deixa marcas nas paredes dentro da construção. Era assim que os

maias. sabiam qual era o dia do ano. Acredita-se também que na

pirâmide foi enterrado o deus Ouetzalcoatl, ou Kukulcan, na língua
maia. E a nossa últimQ parada, e não menos importante é a Basílica
de Santa Sofia em Istambul, na Turquia_ O lugar é um importante
exemplo do arquitetura bizantina, e foi construido entre os anos de
532 a 537. De grande importância artística, seu interior foi decora
do com mosaicos e colunas e esculturas de mórmore. Destaque para
a cobertura central em formato de abóboda com 31 metros.

13 dias /10 noites

cancün_
8 dias I 7 noites

Turquia'
12 dias /9 noites

A partir de

5xde
R$ 1.587,93 R$ 482,67 R$ 919,45

A VIDA É FEITA DE MOMENTOS.��I

A partir de

5xde
A partir de

5xde
-
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DEIXE DE LADO O TRADICIONAL
Versão integral do pãozinho de cada dia é dica para quem quer cuidar da saúde

SAÚDE

O pãozinho de cada dia não é
mais o mesmo. Ainda bem.
O tradicional pão francês

concorre com produtos mais sau

dáveis e padarias já começam a

oferecer a versão integral. Super
mercados reservam espaços cada
vez maiores nas prateleiras para
marcas que produzem pães de
fôrma enriquecidos com grãos e

cereais. Bem diferente de tempos
atrás, quando esse tipo de merca

doria ficava escondida em algum
canto do corredor.

Os consumidores estão atentos à
saúde e à recomendação dos nutri
cionistas que sugerem substituir o

pão tradicional pelo chamado "fun
cional". "Sempre oriento os meus

pacientes a trocarem produtos de
farinha refinada (a branca) pela in
tegral", avisa Lara Natacci Cunha,
professora de pós-graduação de Pro
moção de Saúde, na Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo (USP). "Os pães tradicionais
são pobres em vitaminas, minerais
e fibras, o que não acontece com os

produtos funcionais".
.

Além dos nutrientes normais,
o alimento funcional tem um quê
a mais. Há componentes que aju
dam a melhorar alguma função do
organismo, prevenir e até tratar

doenças. Quer dizer, além de ma

tar a fome e dar energia ao corpo,
ele pode - dependendo do ingre
diente - reduzir a absorção do co

lesterol, baixar a pressão sanguí
nea, melhorar a prisão de ventre e

prevenir o câncer de intestino.
Mas o que se tem falado muito

é a importância das fibras na re

dução da absorção da glicose no.

sangue. Para entender bem isso, é
preciso primeiro saber o que síg
nifica "índice glícêmico", como
explica a nutricionista Lara: "É a

capacidade de o alimento aumen

tar os níveis de glicose (açúcar) no
sangue. Quando esse nível alcan
ça seu pico, o organismo produz
insulina para estabilizar a glicose.
E quanto mais se estimula essa

substância, considerada um hor
mônio anabólico, mais se sente
fome-e se aumenta a taxa de gor
dura no sangue, principalmente
na região abdominal."

Ao contrário do pão branco, o
integral tem baixo índice glicêmi
co e, como conseqüência, torna a

digestão lenta, diminuindo a sen

sação de fome. Está aí uma boa ra
zão para olhar com menos desdém.
para esse tipo de produto.

Pão integral dlu�ó no bom
funcionamento do organismo,
além de ter mais nutrientes

que o pão branco

o mercado .está mudan o. De fdo com mncion rou temo do Congresso Brasileiro lie
Hugo Tosto, diretor de Marketing do, Sindica:)�h Panificação, que acanta.Cf o cada doisanos. N�
to &dill Indós de Panifi.eaçõo e .§fnfeitaria"}:' óJtimo evento; real!Zf:!�o em São o em;f007,
(Sindipon) Associação dos Inijusfriais de foram apresentadas receitas tu ados com Ji-
Panificação e Confeitaria de São Paulo (Aipan), nhaço, soj�, ômega 3 e 6, vitaminas, etc. Aqui e
enl�984 o coni"mo de ,.áp)francêsreplesenta- acolá pi' estab�,tecimentosf que oferefiem
vat90% e, dosipííés especiais (integrais), 10%. pões fun is quentiIlhos.

'

Hoje, os porcentuais mudaram pafa 70% e É bom, porém, ficar de olho nas armadilhas,
15%, respedivamente. ..•.•.. como alerto a médico nutrólog endocdno-

"O consumo desse 'j.,fi]J�l de.' 10gisto'Valéria 60�I�R: "A co ão doypão
crescendo", observo Tosta; "Janto e, integrol é. muito variada e po confundir os

consumidores", aviso. "Existem aqueles 100%
elaborados com farinha integral. mos Iló outros
comanistura egrol er!finada. POlÍ!isso ler
os rótulos é fun mentel,"

Poro quem está de dietal Valéria lembro
que ��tritivo nõo é sinênil11��e dieU�, pão de
56 g.ramas tem cerco de 13ficalorios e 00 (on
sumir muitos unidades, o pessoa pode estou-
rar q. coto de �CJlorias, principalmen usar

acomponhllmentos gordorosos com elgo,
queijôs, patês, ele."
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Crônica para a' amiga
Era sábado. Clara não possuía qualquer

resquício de vontade de ser empurrada para
fora de casa. Dependesse exclusivamente
dela, ficaria o final de semana inteiro sem

nem ao menos proferir um "olá" a qualquer
ser que pudesse encontrar ruas afora. Sentia
se estranha. Sim, assim mesmo! Estranhava
a si própria no espelho. Aliás, ver o rosto re

fletido não lhe parecia algo muito apropriado
para o momento.

Clara tinha chorado' e não tinha idéia de
qual motivo' havia levado-a as lágrimas. Algo
nela estava fora do lugar. Lembrou de Pauli
nho Moska: sou um móbile solto no furacão.
Talvez fosse isso mesmo. Qualquer calmaria
suscitava a solidão, exatamente como ele can
tava. Curioso!

A inexistência de papéis sobre a mesa e

do relógio ultrapassando. o limite imposto.
A existência assídua do nada para fazer ou,
quem sabe, da falta de ânimo de fazer algo.
Tudo isso talvez fosse motivo à facepálida, ao
inchaço sob os cílios molhados.

A janela do messenger piscava na tela do

computador. A cor laranja avisou que alguém
a procurava. Clara nem queria "falar". Titu
beou, mas falou. A amiga deu a sugestão: uma
visita. Após anos, a idéia não deveria ter aura
de maluquice ou chatice. O tempo passou e

elas não se viram. A faculdade acabou e, ain
da assim, apenas conseguiam conversar vir
tualmente. Ok, Clara se sentia a' pior criatura
do universo por não demonstrar alegria ao

pensar em ultrapassar aquela situação. Elas
eram amigas, oras, e Clara não trazia na.es

.sência sequer o direito ao "não, não venha!".
A alternativa foi deixar a água rolar pela

pele, trocar de roupa, acobertar os pés dentro
do par de botas, dar cor aos olhos e aos lábios e

esperar. Quando a luz dos faróis invadiu o vidro
das janelas, Clara saltou do sofá e se dispôs a

colocar um sorriso no rosto. Incrível! Ela conse

.guíu fazê-lo desprovida de grande esforço.
O abraço foi demorado. O abraço equiva

leu a dois, aos dois anos em que não aconte

cia. Clara deixou a alegria vir e se divertiu,
nem sabe como. Aliás, nem sabe também
como aquela sensação intimista, triste até,
teimara em habitá-la, antes.

Depois do abraço, pegou a bolsa e saiu. O

bate-papo embarcau na madrugada. Necessi
dade de brecá-lo? Nenhuma! A não ser pelo
tempo, que insistiu em acelerar.

Quando abriu a porta de casa, ela só pen
sou em dormir. O cansaço a fez arremessar o

corpo no colchão. Ao acordar, horas mais tar
de, Clara queria tudo outra vez. Tinha esque
cido que amigas servem também para alegrar.
Amiga era amiga e pronto, ponto final.

O domingo passou, a segunda-feira che

gou. O despertador avisou: hora de levantar
da cama e ir trabalhar.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

CINEMA

JARA6UÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• A múmia 3 (leg) (16h40, 19h, 21 h20 -

todos os dias) (14h20 - sex!sab/dom/qua)

• Cine Shopping 2
• Fim dos tempos (leg) (21 h30 -Iodos os dias)
• Viagem 00 centro do terro (Dub) (19h30 - todos osdias)
• Kung Fu Pondo (Dub) (17h40 - todos os dias)
(14h, 15h50 - sex!sab/dom!qua)

• Cine Shopping 3
• Batman - O Cavaleiro das Trevos (leg)
(18h, 21 h - todos os dias)'(15h - sex!sab/dom/qua)

JOINVILLE
• Cidade 1
• A múmio 3 (leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20- todos os dias)

• Cidade 2
• Banquete do amor (leg) (19h30, 21h30 - todos os dias)
• Kung Fu Panda (Dub) • (14h, 15h50, 17h40 - todos
os dias) (19h30, 21 h2G - sey/ter/qua/qui)

• Cine Mueller 1
• A múmia 3 (leg)
(14h, 16h30: 19h, 21h20-todososdias)

• Cine Mueller 2
• Hancock (leg) (18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Viagem ao centro da terra (Dub)
(14h15, 16h10 - todos os dias)

3

le!�p das Trevos (leg)
(1 0, 21 h30 - todos os dias)

BLU I�AU
• Cin arkt 1
• A múmia 3 (Dub)
(t4h, , 190,11 fi20 - todos os dias)

arkt 5
avaleiro das Tre�as (Dub)
- todos os dillS)

• Vi centro do lerra (Ou b)
(13h40, t 5h50 - todos os dias)

• Cine Neumorkt 6
• Batman - O Cavoleir-o dos Trevas (leg)
(15h20, 18h30, 21h30 - todos os dias)

LIVRO

História do pronto:
romance e político

Alan Pauls uso o testemunho vertigino
so de um garoto que acreditava ser o

Super-Homem poro recuperar o história
do esquerdo argentino dos anos 70. Jo
vem sensível, filho de pois divorciados de
classe-médio em Buenos Aires, o prota
gonista se deparo com uma encruzilhada
entre suo sensibilidade e o formação po
lítico. Uma narrativo surpreendente.

DVD

A pessoa certo,
apenas uma vez

Um músico que ganho o vida nos ruas de
Dublin e ajudo o pai em uma modesto
loja. Uma tcheco que onda pelos mesmos

ruas, vendendo reses e que tem como

hobby o piano. O ocaso fez com eles se

encontrassem e o músico os fará viver
uma experiência inesquecível.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Notércio diz não reconhecer os lotos. Letícia
aceita ser sócia de louro. Arthur X vê o dese
nho do vestido de Julieta e se preocupo com a

concorrência. Otóvia deixa Arthur X licor com o

desenho do vestido. Fronzé olerece o Elzinho o

dinheiro que Arthur X deu a ele. loura cobra de
Natércio a papelada de abertura do moison.
Aurora quer que Luciana conlesse ser mãe de
Gracinho e Faísca. Ferdinondo entra escondido
na mansão dos Prado. Margarida termina com

Eduardo. Ferdinondo rouba croquis de louro.

BElEZA PURA
Sônia diz o Joana que Tomós quer se vingar.
Rakelli bote o carro. Eduardo e Mórcia se cho
cam com o caso de Felipe. Meu Bem vê Tomós
tentando se aproximar de Dominique. Gaspar
dispensa o convite de Bia poro jantar. Sônia diz
a Joana que venderó sua parte ,do clínico para
pagar Tomós. Sônia recebe uma corta anônima di
zendo que Tomós tentou se aproximar de Domini
que. Joana vê uma loto de Tomós.luizo encontro o

diamante na calça de Felipe. Rakelli flagro Robson
e Sheila. O carro de Guilherme pega logo.

A FAVORITA
Holley lê sobre Salvatore e avisa que Cilene
pode ser o próxima. Gonçalo pede que Holley
vó atrós de loro. lara encontro Holley. Céu ob
servo. Floro diz a Irene que sentiria melhor se
o próprio Gonçalo a convidasse paro um jantar.
Catarina pega dinheiro de leonardo e ele lica
lurioso. Catarina flagro Átila e Cida. Alícia ame

aço sair de coso. Darcy humilha Didu. Orlondinho
apresenta Céu como namorada. Gonçalo não de
monstra desconliar de Donatelo. Gonçalo encontro
Donatela no estacionamento do shopping.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO.
Policial dó golpe em Vlodo, que cai. Isis pede

, que ele não mote Vlodo. Ele aponto arma para
lsls, Vlado se recupera e morde o policiaI. Cris
estó cercado por Tsepes e Stoker. Pachola conlron
to Brom. laro acuada por Drócula, reage e-H!e-dit
uma panelada. Pachola acerta Brom. Cris lulmina
Tsepes que viro esqueleto lumegante. Os vampiros
logem: Samiro e Perpétua lutam com roios. Somi
ro não vê leonor e Bianco lugindo e volta-se para
Mariana, que diz que é sua mãe. Noé tenta reani
mar Maria, desaçordada.

CHAMAS DA VI DA
Vilma chama Pedro de bombeirinho de Tinguó.
Ele diz que elo não pode humilhar Vivi. Vilma diz

que Pedro estó criando marginais. Guga protege
Vivi. Vilma se irrito e ao tentar estopeor o lilho
Pedro segura suo mão. Elo grito. O delegado
chego. Pedro pede para ver Antonio na cadeia.
Manu chama Carolina de lilha de assassino. O

delegado diz que Antonio estava desacatou a

polícia. Vilma se irrita por Dionísio acobertar
Guga. Vivi chega com Pedro e Carolina o abraça.
Vivi diz que Antonio estava estranho.
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.. Vai comprar ou. trocar
seu carro .???

Por que não vem aqui?

AUTONlÓVEIS-
. ,

"

.
Temos mais de 1 00 OFERTAS

E a M,E_NOR prestação eta cidade
.
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-------------vEícULOS O CORREIO DO POVO n
QUINTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2008 �

www.giovaneveiculos.com.br
Rua B�rnardo D0�nbusch, 330 - 3275-0045)......�r£
'-- w:.,,£�!r;a'da�Tq�!!!!� Baepen�l1;

EMAIS ...

ASTRA 4P ADVANTAGE compl. 07
ASTRA CD 2P rodas 16 04
VECTRA Gl compl. + gnv 00
VECTRA gl compl. 00
VECTRA GlS 98
VECTRA GlS 95
CELTA 01
CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 00
CORSA 4P OPCS + VIDRO 99
OMEGA GlS 2.2 95
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL 1.6 POWER compl. 03
GOL 1.0 + AR 00
GOL CLll.8 + COURO 96
PALIO W. CITY 1.5 8v completa 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
UNO MillE ELX 4P 95
FUSION completo 06
F-250 XLT 99
KA AR-COND +TRIO 00
KA 00
FIESTA Gl 4P COMPl. 00
FIESTA 1.0 4p c/dh 99
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT ZETEC 4P DH+opcs 98
ESCORT HOBBY 95
ESCORT 95
ESCORTL 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P compl.+rd 93
PEU. 307 feline aut.s- 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 SEOAN 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

IRA ALGUMAS DE
..
NOSSAS VANTAGENS

a de adesão;
de parcela após contemplação (via lance);
de 2(dois) meses após contemplação (via lance);

ação de parcela na ordem direta ou inversa;
ros, sem taxas extra etc;

,

I 70
CREDITOS .NlESES

9a

MESES

113

MESES

32987

... 3 ....5700 2... 991

"'5.350.00 256.56
17.543,00 293.2232'1 2438709
"'9.73600

45'1,6'1
5'16,'13
645,'16
774 '19

90322 74955

856,63-i , 032,58
-r, '16'1 29 96372

1.29032 '1.070,79

o Sul 3371-8153
Januário Ayroso, 80
niaosilver@netuno.com.br 9936-1304
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-------------vEícULOS o CORREIO no POVO DQUINTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2008

Expression. AnoiModelo 2008/09, Ar
condicionado, Direção hidráulica, Vidros
e Travas elétricas, Limpador e
desemnaçador traseiro.

AnO/Modelo 06/07, Cor Prata, Gasolina, Ar
condicionado, Direção hidráulica. Alarme,
Vidros, travas e Espelhos elétricos, CD player,
Desembaçador traseiro.

Confiança, segurança, tradição e tranquilidade são itens de

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

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

mais de i 4 anos atua no mercado de Jaraguá do Sul, sempre
colocando a satisfação cos cüentes em primeiro lugar.
Mauro Veículos, garantia de um bom negócio pra você_

Ano/Modelo 07/08. Cor Prata. Ar-condicionado. Direção tlidráulica. Bancos em couro. -

CO player. Farol de neblina. Rodas de liga-leve, Protetor de caçamba, lona maritima. • Carros nacionais e importados • Frota atualizada • Se!lli-novos revisados

v e í c u I o ·s
Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro Jaraguá do Sul SC

473275.1132 I Fax: 47 3275.1132

Ano/Modelo 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
11idráulica, Vidros e Travas elétricas, Alarme, Limpador e cesemoaçacor traseiro.

MULTAS I SEGURO I VALOR-DO CARRO I MANUTENÇAo
Visite nosso site www.maurovelculos.com.br
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Caminhõesa Partir de

698,00

• CHEVROLET
CORSA - Vende-se, 96, 4 bicos, 2 pts, TE,
AL. R$11.000,00. TR: 3370-9005.

OPALA - Vende-se, comodoro, 83, 2 pts,
ótimo estado._Tr: 9188-2814.

VECTRA - Vende-se, 94 GLS, campi, 4

pneus novos, GNV, azul. R$ 15.000,00. Tr:
9128-8100.

BELINA - Vende-se, 84, bege, açcool, 1.6
cht. Ótimo edtado. Reparos no estofamento
10.6 krn por Irtro. R$ 5.000,00. Tr: 3276-
1289 ou 9615-3278. ".

CORCEL - Vende-se, 1 GT, 75, mecânica

10, pneu novo. R$ 6.000,00. Tr: 3376-
. 3045.

ECOSPORT - Vende-se, 05, xis, azul,
campI. R$ 39.000,00. Tr: 9111-4939.

ESCORT - Vende-se, hooby, 96. R$
6:000,00 + 12 parcelas de R$ 230,00. Tr:
3370-5792.

.

ESCORT- Vende-se, europeu, 96, - ar e vidro
elétrico. R$1 0.900,00. Tr: 9153-5703.

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

FIESTA - Vende-se, GL, 4 pts, motor rocan, .

49.000km. R$ 15.800,00. Tr: 3371-1987
ou 9997 -4000.

FORO - Vende-se ou troca-se, 95, prata,
Top de linha, campI. Tr: 3373-8244.

FIAT - Vende-se, suada sobest, 02, 1.5. R$
21.000,00. Tr: 3371-1987 ou 9997-4000.

FIAT ESTRADA- Vende-se, cb simples, 02.
R$19.500,00. Tr: 8848-1838.

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

PAllO - Vende-se, 08, Fire Flex, 4 pts,
campI. R$ 29.900,00 ou financiamento. Tr:
9169-1272.

PALIO - Vende-se, 1.6, 97, campI. R$
13.900,00. Tr: 9153-5703.

PALIO - Vende-se, 96, 1.5, MPI, compl-AE,
ótimo estado. Tr: 9942-8890 ou 3370-3076.

TEMPRA-Vende-se, SX 97, Tr: 9903-0941.

RENAULT
CLIO - Vende-se, Sedan RN completo -

menos direção. R$ 21.500,00. Tr: 3376-
360r

CLIO - Vende-se, RN 1.0, 4pts, AR, TE, final
8 pago. R$ 17.500,00. Tr: 3371 c1987 ou

9997-4000 .

t OUTROS
MERCEDES - Vende-se, Classe A 160, 99,
campi + couro, azul, 70mil km, cambio
rnanuaí.Bs 22,000,oà .. Tr: 91'28-8100,

PAJERO - Vende-se, esporte, 02, 2.2,
campi, automática ou troca-se por chácara
ou terreno. R$ 80.000,00. Tr: 3371-5744. .

PAJERO - Vende-se, TR4, 00, 4x4, Top de

linha, azul, campi+ càuro, GNV, 80mil km,
conservada. R$ 40.000,00. Tr: 9128-81 00.

• 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.

.

CB 500 - Vende-se, 01, 27.300km, preta, AL
R$ 8.ÜOO,ÓO· + 32>< de R$ 427,17. Tr: 9177-
3922 ou 3371-9312.

CG - Vende-se 150,04. R$ 3.500,00. Tr:
9903-0941.

CG - Vende-se, 125 fan, 07, único dono. R$
4.500,00. Tr: 9136-409Q,

CG - Vende-se, 84, Tr: 3274-8815 9153-
5484. (na parte da manha).

DT - Vende-se, 200 R, 96, documeniação
em dia, R$ 4,500,00, Tr: 9953-2627.

DT - Vende-se, 180, p/trilha, c/ documento.
R$1.800,00. Tr: 8848-1838.

SUNDOW - Vende-se, 05. R$ 2.600,00 + 6

parcelas de R$ 225,00. Tr: 3275-2034.

SUZUKI - Vende-se, AN 125 Burgman -

Partida Elétrica, aut., 2005 - Preta c/
7.OOOkm - R$ 4.600,00 neg, -Ir: 9973-3449.

TORNADO - Vende-se, 02, vermo R$
7.300,00. Tr: 9193-9539(após 17h).

YAMAHA XTZ-K - Vende-se, 05. R$
4.400,00. Tr: 9953-2627.

CAMINHA0 MB -Troca-se por veiculo ou

terreno 1934, ano 90, cavalinho.. R$
75.000,00. Tr: 9929-7436,

TRUCAO - Vende-se, 81, 15 toneladas ou

troca-se por veiculo ou terreno. R$
35.000,00. Tr: 9929-7436.

R.MEU 115/70/R13
<

R$119,90
A VIS'TA

balanceamento
com montagem +

Auto CeQl'er

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

grandcar@grandcarautocenter.com.br

•

Conheça a linha

de pneus
alta performace
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Promoção
R$ 45.900,00

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

..

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

Picaso Exclusiva

TlIP Linha
único dono 2005

COURIER 1.6
2006 COMPL
RS 23.500,00

ASTRA HATCH ELEG. COMPL 2006
CELTA SUPER 2005, LOT, AO, 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

VECTRJi, GL 2000 COMPL
GOL Gill 4P 2000 LOT, RLL
ESCORT SW 1.8 2000 AL, OH, CE,
TE, LOT, MT, GNV
PAllO EX 4P VElTE 1999
PALIO 4P EDX COMPL 1999
PALIO 4P 1.61998
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 CI KIT GNV 1993
CBR 450SR 1991

PREMIUM CSL 4P 1991

BIZ ES 125 2006

CORSA WIND 2001'
FORD KA 1998
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Set.lluga� �O podiurrr está garantido!

ZAFIRA ELITE
OH AC VE TE ABS BCD LT W
PRETA,2005

VECTRA GlS 2,0 AUTOM
OH AC VTE ABS ABG RODA W
AZUL,2000

SPORTAGE GRAND TURBO INT.
OH AC VTE ALM AO RODA 4x4
LT W VERDE, 2001

C4 VTR 2.0
OH AC VTE ABS ABG CO
PRATA, 2007

.

.

307 GRIFFE 2.0
OH AC VTE ALM ABS AUT BCO TETO
ABG COMP CO RODA LT PRATA, 2007

AUDI A3 1.8
OH AC VTE ABS ABG RODA
W PRETA, 2001

407 SEDAN 2.0 AUT
OH AC VTE ALM ABS AUT AO ABG
COMP CO RODA W PRATA, 2006

D.e..R$5i.49&-

Por R$53.600
D.e...R$32-:400-

Por R$29.600
D�:OOO'

Por R$35.000
De.R$ôMOO-

Por R$58.000
Da:.R$63riOO-
Por R$59.900

De.R$3MOO·

Por R$34.700
ne..R$1�.ooo·

Por R$66.000

PRISMA MAXX 1.4

CLIO RL 1.0
AC ABG W BRANCA, 2002
�- Por R$22.500

FOX 1.0
\'11óAlM AU II \'II 01 paETA 200.

De R$26.000 • Por R$23.500

Mais de 250 yeículos para você escolher! I 18 anos de credibilidade e con�ançal I Segunda a Sexta das 8h às 19h. Neste Sábado das 9h às 1'711.
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nacionais e importadas

Injeção Eletrônica

Suspensão
Motor· Freio
Caixa de Câmbio

Preparação:
Turbo Aspirado
Suspensão a Ar

FI.V. Veiculosl
Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário

Gol Power Total i
Flex 1.6 2005 :
compl, Branco i

.. �t??����.�� J

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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SPONCHIADO
-

COMPRA - VENDE - FINANCIP
Confira Nossas Cartas Contempladas

Utilize seu FGTS e saia do aluguel!
CARTAS DE CRÉDITO

Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89.00
R$20mil R$ 180.00
R$70rriil R$ 625.00
R$100mil R$ 892.00
R$150mil R$1.oi1.00
R$1tJO mil R$1.650.00
Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realconsorcios.com.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online

'" gibacont@hotmail.com

• 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 RIO MOLHA - Vende-se. de alv. cl
40m'. terreno cl 250m'. R$ 25.000.00. Tr:
3276-1914

CASA - Vende-se. de alv. 1.800m do posto
Marcola, 4 qtos, gar. R$ 80.000,00. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

CHICO DE PAULA - Vende-se, prox posto
marcola-alv; c/4 qtos, 2 bwc e garagem.
R$ 120,000.00. Tr: 9137-5577. Creci
11831.

GUARAMIRIM - Vende-se, sobrado, 3

qtos; sala, cozo desp, área de festas.
sacada e churra .. R$ 180.000,00. creci
2183J. Tr: 3376-01 02.

SÃO LUIZ - Vende-se, 3 qtos, 1 suíte; sala;
coz; churr, salão de festas.R$170.000.00.
creci 2183J. Tr: 3376-01 02.

SCHROEDER - Vende-se. 2 qtos, sala,
coz; churr e garagem. R$ 110.000,00.
Creci 2183J, Tr: 3376-01 02.

SANTO ANTONIO - Vende-se. de alv, 2

qtos, churr. cl garagem. R$ 32.000,00. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

SOBRADO - Vende-se, proxWeg II, 5 qtos,
.

2 bwc, garagem pi 3 carros, R$
125,000.00, Aceita apto ou casa pequena.
Tr: 9137-5573. Creci 11831.

VENDE-SE - Prox a WEG II, 2 qtos. sala, .

coz, churr e salão de festas. R$
140,000,00. creci 2183J. Tr: 3376-0102.

COMPRA-SE - Casa de alv, no valor de R$
50.000,00 para financiamento. Tr: 3275-
0945 (após 14:30).

APTO NOVO - Aluga-se, prox. a Malwee, 2
'qtos, sala, coz, sacada cl churr, 2 vagas de
garagem. R$ 550,00 + 30 de condo Creci
2183J. Tr: 3376-0102.

CENTRO - Vende-se, prox hospital
Jaraguá. Aceito troca por casa, valor a

combinar. Tr: 3370-0783,

SOBRADO - Vende-se. 192m' de área útil;
cond.fechado, salão de festas, R$
190.000,00 aceita carro. Com 50%
entrada e saldo cl correção na entrega da
chave. Tr: 9929-7436.

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

VENDE-SE - Apartamento prox loja Madri,
82m', 1 suite, 2 qtos, sacada cl churr,
cozinha sob medida, acabamento interno
·modificado. R$ 125.000,00. Tr: 9128-
8100.

VILA NOVA - Vende-se, novo, R$
130.000,00. Tr: 9604-2573.

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

• TERRENOS
AGUA VERDE - Vende-se, 500m',
asfaltada. R$ 60,000,00 aceita-se carro.

Tr: 9137-5573. Creci 11831 .

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

ERVINO - Vende-se, em São Francisco,
1.600m', aceita carro na troca. Tr: 8429-'
5903,

RIO CERRO II - Vende-se, 50000m', 2

lagoas, cachoeira. Tr: 3376-0726.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 350m',
água, luz" asfalto. R$ 30.000,00 ou R$
5.500,00 de entrada + parcelas de um

salário. Tr: 3371-6069. Creci 11831 .

VILA LENZI- Vende-se, 406m'. Tr: 3275-
,

2773.

• CHÁCARAS
GARIBALDI - Vende-se, 2800m, cl casa,
rancho, muitas árvores. R$ 48.000,00. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

t LOCA ÕES
CONSULTÓRIO - Aluga-se consultório
para área de saúde, centro, na João Picolli,
216. Tr: 3371-0272 ou 3370-1867.

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

TEL: 3370-95'13

-cantandO'no

Playstatiod 2
singstar!

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

• Ilha da Figueira' ,Jaraguá do Sul' SC •

,Confira nossas Promoções de Inverno
! m Electrolux
.

seRViÇO ....UToRIZAOO
<2J SpringerConsul

Té<>nic.
• Tel.: 3370 9513

Denllson Cel.: 8428 6133

ilIYORK fJGRE€ c? �idea
................. fIJIII�V

o's

cO'Rsolts,·
venha

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

PLANTÃO 24H 9158-6890

-11ff.jIJ (1)1

- asa CI sa a ornerea no arro a Luzia, cí02 dorm;
estar social; sacada; coz; banheiro; despensa; lavand; gas central;
Depósito; Salão Festas; Laje; Forro PVC; cf garagem p/02 carros;
Piso: Ceramico. Valor: 140,000.00. Aceita proposta.Toda em tijolo

a vista. Com uma lanchonete em funcionamento

NEGÓCIOS

0068 -RES.JARDIM DAS FLORES: Cf 02 dorm; banheiro;
Sala e Coz, Área de lazer C/ Salão de Festas; Piso Ceramico.
Valor: 68,000.00.ENTRADA PARTIR DE 8 MIL. APROVEITE,

ESTA Ê SUA GRANDE CHANCE DE SAIR DO ALUGUEL

0193- CASA no CENTRO de SCHROEDER Cf
03 dorm; estar social; coz; banheiro; despensa;
lavand; armaria coz; piscina; porta gar.automat;
Cf garagem; Piso cerâmico e TERRENO C/527

m'. Valor: 121,000.00. MUITO BEM
L08ALlZADA, ACEITA-SE PROPOSTA.

0502 - CASA no Centro de CORUPA c/ 03
dorm; estar social; coz; banheiro; wc auxiliar;
despensa; lavand; Forro Mad.; Cf garagem;
Churrasq; Piso Ceramico. Valor: 80,000.00.
TODA EM ALVENARIA EM OTIMO ESTADO.

0701 - AVAí: CASA em Guaramirtm, C/02 dorm;
01 suite; estar social; coz: banheiro; lavand;
Varanda; laje; Salão festas; Depósno; 02 vagas
garagem; Churrasq; Piso Ceramico e TERRENO
C/550 m2 . Valor: 140,000.00. Otima Localizaçao.

0771 - VILA LENZI: TERRENO Cf 1.600m'
. Valor: 220,OOO.00.OTIMO PARA RESIDENCIAIS.

0301 :ED. TERRA BRASIUS: APTO NOVO E NO
CENTRO. CI 02 dorm; 01 suite; closet; Banheiro;

Estar social; Sata jantar; Dep.empregada; Despensa;
Lavand; Gas central; ar central: Laje; Sacada Churraq;

DepósITo; Laminado Mad; C/garagem; Piso
Ceramico. Valor: 156,000.00. NOVO E NO CENTRO.

0119 - LOTE OURO VERDE: CASA em Jaragua do Sul, C/ 03
dorm: estar social; coz: banheiro; lavand; laminado mad.;
forro mad.; cf garagem. Valor: 60,000.00. Acerta-se veiculo

de ate 20 mil.Rua: Asfaltada.

0476 - B.SEMINÁRIO: CASA em Corupa CI 04 dorm;
estar social; coz; banheiro; lavand; Forro mad.;
Varanda; Cf garagem; Churrasq; Piso cerâmico.
Valor: 60,000.00. CASA EM OTIMO ESTADO

ACEITA-SE 45 MIL DE ENTRADA MAIS PARCELAS.
OTiMA OPORTUNIDADE EM SAIR DO ALUGUEL.

0547 - Prédio de 3 Pisos 110 CENTRO de Jaragna do Sul.
cJ 650 MTS' COM MAIS UMA Casa Ci 04 dorm; 01 suite;
closet; estar intimo; estar social; Sala jantar; coz; bwc;
despensa; tavabo; lavand; aquec.elatnco; ar coneíc.:

armano Cal; grades; porta gar. automat; Laje; Varanda;
Salão festas; C/garagem; churrasq; piso: Ceramleo.

Valor:800 MIL. OTIMO PONTO COMERCIAL.

0431 -B.JARAGUA ESQUERDO- CASA Cf 02
dorm; 01 suite; estar social; sala jantar; coz:
banheiro; despensa; lavabo; lavand; ;Iaje; cf

garagem; Churrasq; Piso Cerâmico e TERRENO,
C/400m2.Valor: 185,000.00.Rua astaãada otima

localiza ao. Há. 3km do centro de ·ara. ua.

0704 - CASA em Corupa no Bairro Ano Bom Cf
03 dorm; estar intimo; estar social; coz;
banheiro e lavand. Valor: 68,000.00. CASA

NOVA COM ESPAÇO PARA MAIS CONTRUÇÕES.
TERRENO COM APROX: 800 MTS2

0581 - B.BAEPENDI:CASA Cf 02 dorm; 01 suite; estar
social; sala jantar; Cal; banheiro; lavabo; íavanc; armario

cozinha: grades; sano festas; Laje; Depósito; Cf
garagem p/02 carros; Churrasq; Piso ceramico. Valor:
220,000.00. Aceita-se terreno como entrada.CASA EM

OTIMO ESTADO E LOCALlZAÇAO PREVILEGIADA

0443 - Apto 60 m2( na planta)Edificio Vicenzi, no
Bairro Vila Nova, Jaragua do Sul, 02 dormitórios,

estar social, sacada, cozinha, despensa, lavanderia,
gas central, Deposito, Laje, 01 garagens,

Churrasqueira, Piso: Cerâmico. Valor: 75,000.00.
Sendo: 40% + 50x, direto cl proprietário.

.

0660 - CASA no Bairro Rancho Bom em Schroeder cf 02
donn; 01 suite; e-sala jantar; COl; despensa; lavand;

Depósito: Laje: Salão festas; cf garagem: Churrasq; Piso:
Cerarnica. Valor: 150.000.00.TERRENO COM 4.173
MTS'. OTIMA PARA FAZER UM SITIO. ESPAÇO PARA

CRIAÇAO DE ANIMAIS. ACEITA-SE PARCELAMENTO.

0619 - IMPERDIVEL, TERRENO DE ESQUINA Cf
456m" no Vila Rau. Valor: 70,OOO.00.PRONTO
PARA CONSTRUIR CEM POR CENTO PLANO.

0711 - GALPÂO C/i.300m2 na Barra do Rio
Gerro Cf T-ERRENO;:le 175OOm2. Valor
900,000.00. Aceita-se parcelamento.

1009 - CASA c/l 00,70m2 no Jaragua Esq.E
TERRENO COM 458MTS2 Valor: 150.000,00.
Aceita-se proposta. ATENÇAO. A CASA ESTA

DESOCUPADA, E RCA A 1500 MTS' DO CENTRO
DE JARAGUA. ACEITA-SE PARCELAMENTO.

0719 - ILHA DA FIGUEIRA: ÓTIMA CASA Cf 02
dorm; Oi suite; estar social; coz; banheiro;
despensa; lavaod; grades; porta gar.automat;
Varanda; laje; Cf garagem; Churrasq; Piso

ceramico. Valor: 185,000.00. Pode ser financiada
pela CEF(oalxa econômica Federal). APROVEITE!

0785 - CASA no Centenário Cf 02 dorm; estar
social; coz; banheiro: lavand; Armaria cozinha;
grades; porta qar.automat Varanda; Salao

festas; Ci garagem; churrasq; piso: Cerarnico.
Valor: 140,00.o.00.RUA CALÇADA E SEM

SAlDA, LINDA RESIDÊNCIA .

0705 - Sítio em Corupa no Bairro Pedra do
amolar Cf frutas; plantações, LAGOAS e uma

casa mista em otírnc estado,Valor: 85,000.00.
(SOMENTE NESTE MÊS) AREA 20.000,00MTS'

1740 - Apto no Centro, Jaragua do Sul, 02 dormitórios,
estar social, sacada, cozinha, banheiro social, despensa,
lavandena, gas central, porta gar.automat, 01 gamgen,
Churrasqueira, Piso: Cerámicn. Valor: 125,000.00.
NOVO E PRONTO PARA FINACIAR, OTIMO PARA

INVESTIMENTO OU MORADIA.

1005 - CASA na Vila Lenzi Cf 03 dorm; estar
social; coz: despensa; lavan; armaria cozinha;
Varanda; Laje; Cf garagem; cnurrasq; piso:
ceramico. Valor: 150.000,00. EM OTIMO
ESTADO E MUITO BEM LOCALIZADA.

ACEITA-SE PROPOSTA.
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------------NEGÓCIOS

o caminho do Conhecimento.

• WorkshoP - Leitura Dinâmica e Memorização
• iSoas Práticas em ipulfção deAlim'entos
• Análise de Crépito @,iÇobrança

"�c i�"<UY

• Qualidade no Atendimento

Conheça outros cursos

que a Faculdade SENAC
oferece.

3275-8400

Passe no RH do Posto Mime Matriz em horário comercial,
deixe seu curricula ou preencha a ficha de inscrição.

Estamos lhe esperando para trabalhar conosco como:

CAIXA

GARÇON
FRENTISTA

lAVADOR VEíCULOS
MOTORISTA COM MOP

AUX. MECÂNICO
AUX. PINTOR

BALCONISTA

Rua Walter Marquardt, 467
Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

RECRUTA CANDIDATOS

www.sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco)Sistema FM�mt;.iQ das 'ndús:fTías

dt) .E.�t.mo de. 5l1n!il c.atntÍtW

SESlsc

FONOAUDlÓLOGO Superior completo em Fonoaudiologia e

Registro no CRFa.Jaraguá do Sul

11/08 pelo site.'

Modalidade de Ensino a Distância
Cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC

_ -Gestâo Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)

_ -Comércio Exterior

_ -Gestâo da Produção Industrial

_-Marketing
_ -Secretaríado

-Loqlstica

-Gestão Financeira

FACUiDADE DE TiCNOlOGIA INTERNACIONAL
Credenciado pelo MEG - P,,1_ 4271 de 11112J05

Data da Prova: 10 de Agosto de 2008 Aulas ao Vivo
- Transmitidas diretamente de Curitiba

Informações: _

Oliveira e Vk;í>..nzi - Av. MareChal Deodoro da Fonseca. 320 - Sala 34 - Centro (47) 3276 1268·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
I.Ii.i QUlNTA·FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2008 NEGÓCIOS------------

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

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGWÁ DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E na 186

28/12/1999 - Registro na 4480

CARAVANA PARA BEAUTY FAIR - São Paulo - Expo Center Norte - SP
Feira Latino Americana de Cosméticos e Beleza

Feira de produtos e cursos nacional e internacionais para
CABELEIREIROS - ESTETICISTAS - PODÓLOGOS - MANICURES - MASSOTERAPAEUTAS -

MAQUIADORES

SAíDA: 30/agosto/2008 às 23:00 horas
RETORNO: 01/setembro/2008 às 22 horas
LOCAL: Escola ClEM SAHB de Jaraguá do Sul

INVESTIMENTO:
R$ 270,00 A VISTA ATÉ 07/AGOSTO/2008
R$ 280,00 A VISTA ATÉ 15/AGOSTO/2008.,

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul - se

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

Marmoraria Vitória
Tudo em mármore e granito

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

Ugue: 3372-0706
9122-3581 ,LUcas)
9606-2371 ,Sidnei)

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

T ES. DE VISITAA PARTIR DE
.•••. I

R$ 45,8,0 O MU..

ESTEIRA - Vende-se, elétrica. Pro
forma, preta. R$ 500,00. Tr: 3370-
0983.

BALCAO - Vende-se, compacto para
cozinha, fogão geladeira armário e

pia. Tr: 3273-0394.

BICICLETA - Vende-se, para menino
até 8 anos. Tr: 70,00. Tr: 3370-1856.

CADEIRA - Vende-se, de praia,
espreguiçadeira, Tr: 3372-3812.

t VENDE-SE FILHOTE - Vende-se, de boxer, Tr:
3371-2190.

ACESSORIO - Vende-se, Joyce
stick, para jogos de computador e

playstation 2, semi novo. R$1 00,00.
Tr: 3370-1856.

FILHOTE - Vende-se, Poodle TOy,-50
dias. R$ 200,00. Tr: 91 02-61 00.

FILHOTES - Vende-se, 4 collies,
puros. R$ 200,00 cada. Tr: 3374-
0508.

APARELHO - Vende-se, para
parabólica com controle. R$ 70,00.
Tr: 3370-0983.

APARELHO - Vende-se, para
parabólica sem controle. R$ 30,00.
Tr: 3370-0983.

FILHOTES - Vende-se, pastor
alemão branco. 3373-5287.

FORNO - Vende-se, elétrico marca

• PESSOAIS

Aberto de Segunda a Sexta.
Horáno: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

Tel. 3273·2347 I 8853-971

ShoWS
encontro �OS amigOS e casais

ShoW De streep tese.
Com maiS �e 15 mWleres

CARIMBOS DE MADEl

DE R$ 3,'

BOS AUTOMÁTICOS A PARTIR

DE R$ 12,90

ficher. Tr: 3273-0394.

FREEZER - Vende-se, cônsul, 31 DL,
em ótimo estado. R$ 450,00. 3376-
3601.

GELAIDERA - Vende-se, Brastemp
frost free, excelente estado, cor café
com leite, freezer com 4 gavetas, 2

gavetas c/ filtro. R$ 600,00 neg. Tr:
9146-2211.

HP 12C - Vende-se, nova na caixa. R$
270,00. Tr: 3276-2111.

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

LOJA - Vende-se, de moda feminina,
centro, neg com terreno ou carro. Tr:
3276-3384 ou 8406-5001.

PATINS - Vende-se, tamanho 41.

Preço a combinar. Tr: 3370-1856.

TELEVISÃO - Vende-se, 16", marca
philips. R$ 50,00. Tr: 3273-7946.

TíTULO - Vende-se, clube baependi.
R$ 380,00. Tr: 3275-1410 ou 3276-
4647 c/ André e Paola.

TRAILER - Vende-se, 85, branca. R$
7.800,00. Tr: 9993-6225 ou 3370-
0236.

VIDEO CASSETE - Vende-se, philips.
R$ 80,00. Tr: 3370-0983.

• DIVERSOS

PROCURA-SE - Maleta e Notebook.
Oferece ótima reconperisa. Tr: 3055-
2010.

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

Rlii
CORRETORA DE SEGUROS

"A OpçÃO CERTA EM SEGUROS"

Trabalhamos com as melhores companhias de seguros nos ramos de:

- Automóveis
- Residencial

- Vida
- Acidentes pessoais

- Empresarial' - Marítimos

Aproveite e faça um orçamento antes de fechar o seu seguro,
através do telefone: (47) 3370-1002/ (47) 9658-6007 ou em nosso escritório,

Rua Feliciano Bortolini, 970 - Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul - SC
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Mpdicampntos em gml
Manipulação de fórmulas mpdicas

Fitoíerápicos e

Cosmpticos manipulados

SAÚDE & BELEZA

Cpntro dp Estética

DroA·�4145creme 5129945

No ápice da sua helm!
Estética Facial, Corporal, Reiki
Rua João Piconi, 449 - Centro

Presidente Epitácio Pessoa. ni 532

1 $

Dr. 'Iliiago :Monseff(]3orda
01to/sc - 8.421

;Mestre em Impíantodontia
Especialista em Impíantodontía
'Especialista: em {_Pe1ioáontia
CEíniea gerar
Próteses

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Con�encional e especializa
Pilates

PSicologia
Yl

Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Ouiropraxia

ALCIR R. RIBEIRO JÚNIOR
Psicólogo - CRP - l2/ 06937

Rua João Marcato, 103 - Centro - Jaraqué do Sul
E-mail: cuncesorrroensgscoenc.com.br .: •• I II.

Rua Reinoldo Rau, 60 SI602 - Centro
Ed. Market Place 9181-6238

_� ·__,_A_�.
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CLASSIMAI------------

Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm = R$ 12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

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

COMPRO
CARRO E MOTO·
Financiados e
atémesmo com
parcelase
documentos
emauaso.

Ir: (4D 8809-1050

Lanches

Fazemos

frete e mudanças

.LA.ÇAM_TO.
Ps3 NAS CORES

TAE NCO.
.

'.,)_
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ANIVERSÁRIOS

7/8
Aland V. Pomme1ing
Edesio Rooho

Edneuza K. dos SCHUO
Elaine 8eri

Eliane Santos

Eliseu Wendorss

,Gilson Peggau
lido Ewald

Atriz nega o

envolvimento
Mariana Ximenes, a Lara da novela A
Favorita, foi a sensação no coquetel
de lançamento da marca de calçados
Arezzo, em São Paulo. Num determi
nado momento, ao ser questionada
pela imprensa sobre um suposto af
fair com Cauã Reymond, que namora

Grazi Massafera, Mariana fez questão
de negar veemente tal notícia. Em A
Favorita, Lara cai nas graças de Hai
ley, papel vivido por Cauã.

Glória Maria

desprezada?
Na última terça, Ana Maria Braga
recebeu no "Mais Você", Zeca Camargo
e Patricia Poeta, substituta de Glória
Maria, no Fantóstico. Zeca Camargo
falou de vórios ex-apresentadores do
programa, mas não lembrou da ex

parceira Glória Maria. A Globo diz que
não houve esquecimento e que outros
também não foram citados. Glória
Maria ficou dez anos no "Fantóstico" e
não saiu numa boa da emissora.

Romance da
arte à vida
o romance começou nos bastidores de
Duas Caras, mas somente agora Guil
herme Duarte - a contragosto da namo

rada - assumiu que estó apaixonado
por Juliana Alves. "Estamos namo

rando mesmo, não tem jeito", disse
Guilherme ao OFuxico. A atriz, tímida,
não quis falar sobre ommnnce.
Mas o ator se desdobrava: "Ela é
linda, é ótima, é-isso. Não tem o que
esconder" , destacou Guilherme.

SUDOKU Neumar Fabiani

Nilza C. Klab,upde
Poliana Plautz Gords

,

.<t

Rolael·$llvéi�,a
Rode de Borba

Rogéri� Jqsé Hieczusk

Simone �tinghen
Soniq\.Machad
Suzana Turinermann
léo Henrique Bortolipi.,..

'ii,
es <\

DIVIRTA-SESOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

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

Polícias
o mais rópido resgate de um coelho
na floresta definiria a melhor polícia
do mundo. O FBI usou fotos de
satélite. O coelho foi encontrado
em 3hs14min. A Scotland Yard, usou
psicólogos e levou 1 h30min. E veio a

PM de São Paulo. Numa Veraneio 74,
o porta-malas amarrado com corda, 5
homens armados, batendo nas portas.
23 minutos. Desamarraram o porta
malas e um gambó assustado, cheio
de hematomas, gritava:
- Sou um coelho! Juro que sou coelho!
Eu juro!

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Uma frente fria deixa as regiões próximas ao PR
com muitas nuvens. Próximo ao Rio Grande do
Sul, a condição de chuva é menor. Temperatura
estóvel em relação ao dia anterior.

SOLUÇÃO > Fases da Ilia

NOVA I CRESCENTE

va I �8í8
S���DO -"--"�·�OMINGOU'MíN: 13°CO MíN: 15°C

.

MÁX: 18° G d I I 'I MÁX: 23° C" e r ,

Chuvoso
I
Sol com chuva '

. rápida

CHEIA MINGUANTE

QUINTA
MíN: 1]0 C
MÁX: 24° G /I" -r:

Sol com possibílldade
de chuva

�11 ÁRIES

4�1' (20/3 a 20/4)
." Você está mais

� [ aberto e sintoni-
zado com forças

ocultas que operam em sua

vida pessoal e no coletivo. A
sensibilidade está à flor da
pele. Procure ficar atento a

certa tendência a se deixar le
var por sentimentos negativos.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Sua preocupação
hoje é com a suq

. saú�e. Você precisa
ter claro que corpo e mente
devem funcionar como unidade.
Práticas como a yoga, a massa

gem e a meditação podem trazer
a você uma percepção mais
profunda do que isso significa.

� ""
CÂNCER

�;.-.;� S(:���i:t�v����e
: 'pode ser testada

hoje. Isso trará
segurança e reforço à sua

identidade. Não se deixe levar

por pensamentos negativos, que
remetem você a um tempo que
não volta mais. Olhe para frente
e decida-se pelo grande salto.

1.",," LEÃO

�,.:J .(22/7 a 22/8)
.: ') Hoje você estará

� u.--: mais focado em

seu lar e seus fami-
. liares, pois se sente Inseguro e

meio solto no mundo. Junto da
família você percebe que tem
raízes e que faz parte de algo
maior e mais legítimo. O traba
lho continua em ótima fase.

#
LIBRA
(23/9 a 22/1 Ó)
Procure não se

deixar levar por
um forte sentimen

to de posse. Você está inseguro
e projetando seus.sentlmentes

naquilo que tem. Cuide de suas
finanças. Não faça nenhum tipo
de investimento. Continuam as

incertezas profissionais.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)

IJ1
•

Hoje você está vul-

e {
.

nerável e aberto
psiquicamente.

Separe o que é seu do que não é.
Caso contrário você corre o risco
de agir de acordo com energias
captadas de outros.Tente domi
nar sua sensibilidade ou então
será sufocado por ela.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Sua vida profissio
nal pede atenção
e .deve ser olhada

com carinho. Você tem negligen
ciado esse setor. Os tempos são
de mudanças. Reflita sobre o

que não faz mais sentido em sua

vida. Não hesite em jogar no lixo
o que não serve mais.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/t 1)
Hoje, a resposta à
vida 'será colorida

pelas emoções e
-

pelo instinto. Você
está receptivo e por isso deve
tomar cuidado com suas ações e
reações. Reflita antes de tomar
qualquer atitude importante. Hoje
você funciona como um radar.

CAPRICÓRNIO
� (22/12 a 20/1)

A1{. Você poderá se

sentir mais seguro
se procurar os

amigos. Toda relação em equipe
será beneficiada hoje. Abra-se e

comunique suas idéias. Se está
sozinho, grandes chances de
conhecer alguém interessante

que chamará muito sua atenção.

.

TOURO
(21/4 a 20/5)
'Hoje você estará
mais do que nunca'
aberto a satisfazer

.

as necessidades da pessoa que
ama. Os relacionamentos em ge·
rol, especialmente o casamento,
serão sua principal preocupação
durante todo o dia. Não se perca
diante da necessidade.

nr
VIRGEM
(23/8 a 2"2/9)
Sua sensibilidade
está tão aguçada
que você consegue

sentir o que os outros estão
sentindo ou pensando. Separe
o que é seu e o que é do outro,
para que você seja acometido

por sentimentos e emoções que
não são suas. Fique atento.

PEIX�S
... (19/2 a 19/3t
•• Hoi� você �stá,......... mais senslvel,

especialmente no

que diz respeitQ à a filosofia de
vida e religiosidade. Investigue
a coerência entre o que precisa
e o que tem feito com relação
à vida espiritual. Não negligen
cie este setor de sua vida.
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BELEZA
VARIEDADES---------

MASSAGEM
MILAGROSA

. Drenagem linfática é um dos segredos das
musas para manter o corpo bonito

A drenagem linfática, tratamento campeão en

tre as atrizes como Nívea Stelmann, Grazi Massa
fera e Nathália Rodrigues, e a maioria das mode
los, pode fazer muito pelo seu corpo. O método é

simples, não provoca dor e o melhor: ajuda a redu
zir medidas, além de ser um momento relaxante.

Segundo Wilamar Arrais Dutra; fisioterapeuta
da clínica de estética Suprema, a drenagem nada
mais é do que uma técnica de massagens com ma

nobras específicas que consiste de uma pressão
suave, adaptada a determinados tipos de tecidos e

patologias. Na verdade, as manobras estimulam o

sistema linfático a trabalhar em ritmo mais rápido,
mobilizando as linfas até os gânglios linfáticos.

E o resultado disso, de acordo com a fisiotera
peuta, é a eliminação do excesso de líquido e to
xinas do organismo, já que a linfa, que é estimula
da nesse processo, é responsável pela eliminação
de impurezas que as células produzem durante o

metabolismo. Também previne nódulos, reduz in
chaço e oxigena a pele.

Os benefícios desse tratamento são muitos.
"Desde a produção e renovação de células de de
fesa, aumento do metabolismo e eliminação de
toxinas, aumento da motricidade do intestino, re
laxamento, melhora na irrigação sanguínea e con

seqüentemente a nutrição tecidual".

Algumas sessões de drenagem também provo
cam mudanças visíveis no corpo. 'Ajuda a reduzir
medidas porque atua aumentando o metabolismo
e diminuindo a retenção de líquidos", explica Wi
lamar. Porém, é importante lembrar que não eli
mina gordura.

Outra mudança, segundo Janete de Souza,
terapeuta do Amanary SPA, é que o tratamen
to ameniza a aparência da celulite. '� celulite é
resultado do tecido conjuntivo congestionado,
onde a trocametabólica fica dificultada e não há
eliminação de toxinas. A drenagem ajuda a des
congestionar esse tecido e desincha a região",
afirma. Mas para que se chegue a um resultado
satisfatório, é necessário associar atividade físi
ca e reeducação alimentar.

O dermatologista Marcelo Bellini afirma que a

cada sessão, o paciente percebe o resultado: mais
leveza e melhora na circulação, mas uma mudan
ça notável (como no caso da diminuição da celuli
te) só é percebida a partir da sexta sessão.

O tratamento pode ser realizado em todo o cor

po, desde ...membros, tronco e face e pode ser feito
tanto manualmente quanto mecanicamente. De
acordo com Bellini, o método é indicado em casos

de pós-cirurgia plástica, para pessoas que tenham
celulite, retenção de líquido, gestantes, mulheres
que usam muito salto alto ou pessoas que tenham

problemas circulatórios. Experimente!

Fonte: Cristiana Arcangeli

Registro de Imóveis da Comarca de [aragua do Sul! se
ISAMARTA MOHR ZIEMANN, Oficial" do Registro de Imóveis da Comarca de [araguâ do Sul! SC, lorna público pelo
presente edital, que NILSON SAeHT, CI n" 19R!1.983.539-SSP-SC. CPF n" 590.029.219-34, Industrlárío e sua esposa
LEMUR LUCIA MARCHI SACHT, CI n° 1.582.721-SSP-SC, CPF n" 547.296.709-06, auxiliar de escritório, brasileiros ..

casados pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, navigência daLei 6.515/77; FUWIO SAClIT, Cln° 2/R-597.929-SSI
SC, CPF n° 466.714.049-68, eletricista e sua esposa Si\l"lDRA REGINA MOUHA SACHT, cr n" 1.351.366-4-SESP-SC,
CPF n° 001.24.6.089-30, do lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, na vigência da Lei
6.515!77, cujo pacto antenupcial acha-se registrado nesta Serventia sobN" 2.873, ficha 01, Livro 3M; S.lOMARSAClrr,
CI n' 2.4'14.766-SESPDC-SC, CPF n' 690.423.499-72, brasileiro, solteiro, lavrador: EUDETE SAC'..HT, CI n° 846.703-0-
SESP-SC, ePF n" 619.39l.459-53, brasileira, solteira, comerciaria; LEONICE SACHT PINTO, cr n° 2.449.804-1-SES'F
se, CPF n" 821.19'1.229-15, índustrlaria e seumarido

ELESERJOSÉNOLAPINTO,Cln' 5.240.997-0-SESP-SC, CPFn· 794.615.579-49, operador demáquina, brasileiros,
casados pelo regime da Comunhão Parcial de Bens.na vigência da Lei 6.515/77, todos residentes e domíciliados na Rua
sm-Manoel jranctsco daCosta, Bairro João Pessoa, nesta cidade; RONÉLlO 8ACHT, Cl n" 19/H2.444.735-S8P-8C, CPF n" 690.423.309-53, metalúrgico e sua esposa
SONIA MAHIA POSTAI S.ACHT, ('J n° 3.654.. 035-4-SSP-PR, CPF n° 626.332.019-20:costn:rei1'a, brasileiros, casados pelo regime do. Comunhão Parcial de Bens, na
vigência daLei6.515f77, residentes e domíuillados nnRua 601�1VlaIlf)elH-ancisco daCosta n" 4.:367, Bairro João Pessoa, nesta cidade, requereram com base no art. 18
da Lei n° 6.766/79, o REGISTHO DE DESME:tvlBRAJ\.fEl\T'fO, situado nas Ruas 601-Manoel Francisco 'da Costa, 555-05ca1' Ferreira Mendes e 666-Iolanda Ruth
Rohweder Sacht, Bairro João Pessoa, permetro urano de Jaraguá do Sul/Se, abaixo caractsnzado. aprovado pela Prefeitura Municipal de Iaraguá do 8nl/SC,
conforme certidão n" 13/2007 .. expedida em 08.02.2007, assinando COIIlO responsável técníco, I) engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA 11"'36872-9,
l�.RT n" 3237436-7. O desmembramento é de caráter residencíal possui a área total de 122.630,OOm', sendo constituído de 6(s8i8) parcelas e sistema viário. O prazo
de impugnação _por terceiros é de 15(qll.inze) [lias, contados da data da últtmapublíoaçõo do presente edital, e deverá SHr apresentada por escrito perante aOfícíala
que subscreve este, no endereço da Serventia: Av,MarechalDeodoro daH:H1SHCH.! 1.683- centro, Iaraguá do SulJSC

Grazi, Nathólia
e Nívea são

algumas das
famosas que
assumem

recorrer à

drenagem

EDITAL

JAHAGUÁ DO SUL, 2.1 DE JULHO DE 2008.
AOFIClALl\.

"

EDUCAÇÃO INFANTIL MARISTA
Agora noperíodo vespertino

O Colégio Marista São Luis sempre se preocupou
em oferecer um serviço educacional de alta

qualidade para as crianças e jovens.
Recentemente inaugurou um Novo Espaço
Infantil, próprio para crianças de 2 a 5 anos, que
integra, dentre vários ambientes, 7 salas de aula, 2
cozinhas, sendo 1 experimental, blocos de
banheiros adaptados a cada faixa etária, 2 parques
infantis, teatro de arena e amplo estacionamento
com guarita e passarelas cobertas aos principais
acessos do colégio.
A Educação Infantil Marista busca desenvolver a

formação integral das crianças e está
fundamentada em três pilares: formar um cidadão

pesquisador, comunicador e solidário. Para isso o

espaço criado configura-se em mais um elemento
de aprendizagem, que contribuirá para o

desenvolvimento de todas as potencialidades da

criança através do universo lúdico. De forma

gradual, a criança decodifica o mundo dos símbolos
tornando-os linguagem.
A partir do dia 04 de agosto o Colégio passa a

contar com turmas no período vespertino.
Inicialmente serão duas turmas mistas. O infantil
2/3 e o InfantiI4/5.

/ COLÉGIO

J;Jf[\t �ARIST:A
'f€l.Iô� S A O L U I S

Agende seu atendimento:
47 - 33710313

www.rnarista.orq.br

Livro: 0099 Folha: 0062 Prot.: 00002204

ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGAÇAO DE PROCURAÇÃO
ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO, QUE FAZEM: ARLETE MARCIA

THEILACKER, na forma que segue: SAIBAM quantos esta pública escritura virem que, ao(s) primeiro
dia do mês de agosto do ano de dois mil e oito (01.08.2008), nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, neste Tabelionato, perante mim, Tabeliã Designada, Compareceram partes entre
si justas e contratadas, a saber: de um lado como outorgante(s) e reciprocamente outorgado(s): AR
LETE MARCIA THEILACKER, CI RG n° 1.353.572-2-SESP/SC, CPF n'' 576.604.339-20, nascida na

data de 31/10/1960 na cidade de Jaragué do Sul-Se, brasileira, do lar, casado (a), conforme certidão
de casamento nO 650, fls. 125verso, do livro B/AUX-002, do CRC da cidade de Jarâguá do Sul-Se,
domiciliada e residente na Rua Argentina, n'' 95, nesta cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarina:
oía} (s) presentees) reconhecido(a)(s) como oCa) (s) mesm.o(a)(s} pela documentação apresentada, do
que dou fé, e por ele(a)(s) me foi dito que ern data de 08 de Agosto de 2007, por instrumento público
lavrado nestas Notas, as fls. 200, do livro nr. 0367 de procuração, constituiu poderes para WALMOR
THEILACKER, CI RG n° 5.428.576-3-SC, CPF 310.551.179-20, brasileiro, comerciante, casaco (a),
domiciliado e residente na Rua Argentina, n° 95, nesta cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarina.
Que, por este instrumento, revoga em todos os seus termos, a (o) PROCURAÇÃO acima referida (o),
para que, a partir desta data não gere mais nenhum efeito em juízo ou fora dele e mais, nenhum ato

possa .ser praticado pelo (a) outorgado (a) calçado no instrumento ora revogado e que a presente re

vogação fica fazendo parte integrante e complementar da (o) PROCURAÇAO ora revogada (o), para
que juntos produzam seus devidos e legais efeitos. As partes foram advertidas cpnforme art. 893 do
CNCGJ/SC que a presente revogação somente terá efeito oponlvel erga omnes se observados todos
os requisitos judicialmente exigiveis, que dependendo da espécie são a notificação do mandatário, de
terceiros, da serventia que lavrou o ato, a publicação de editais, bem como tudo que se fizer adequado,
e foram advertidos que o atendimento desses pressupostos são de inteirp responsabilidade do man

dante. Assim o disse(ram), do que dou fé, a pedido lavrei este instrumento que depois de lido e achado
em tudo conforme, aceita(m) e assina(m). Ficam dispensadas as testemunhas instrumentárias, confor
me artigo n" 884, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina
- CNCGJ. Eu, a conferi, subscrevo e assino em público e raso.

EMOL: 18,50 SELO: 1,00 TOTAL: 19,50
ARLETE MARCIA THEILACKER
Em test" da verdade.
MB I JARAGUA DO SUL. 01 de agosto de 2008.
TAB E LIÃ (O)

Humberto Lehmann
Tabelião Substituto
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PRATO FEITO
Certtlmente para as "lulus" - mais do que abusadas - o programa "Caloria
Zero" já foi instalado faz tempo, assim elas vão enfrentar a primavera com

tudo nos trinques! Como em toda pré-estação de verão surge uma mania, a

bola da vez são comidinhas bem leves, que caem super bem no after de uma

boa festa - para você comer quando voltar para casa. Uma nova chef de co

zinha aqui da nossa urbe sorriso, anda fazendo e acontecendo na cidade, não
apenas para aceitar encomendas de quem provou - e aprovou, mas inclusive
para todo weekend. Que tal?

SÉR'GIO
Hoje certamente o meu camarada e competente repórter da
Rádio Jaraguó, Sérgio Luiz, terá seu telefone tocando a cada
minuto em razão da comemoração de mais um aniversário.
Mil vivas, amigo!

O LADO A E B
Olha só gente a confusão, no melhor
sentido claro, com uma nota sobre
uma megaloja que será inaugurada
na cidade, em setembro, publicada aqui
na terça-feira. O fato não tem nada a

ver cem similares de Jaraguá. Quanto às
marcas que devem desembarcar nas ara
ras, são Armany, Versace e aí por diante.

, 'SãO curtos os

limites que separam a

resignação da hiPocrisia"
FRANCISCO DE QUEVEDO

DIZEM POR'Aí•••
Certo confrade, que domina muito
bem a latinha, estiloso, cheio de
pinta e sempre sorridente, anda
meio cabisbaixo, literalmente,
chorando pelos cantos. O motivo
de tanta tristeza seria o término de
um romance que já durava vários
anos. Sai dessa mano véio??? Só
pedindo mesmo uma dose tripla da
minha Veuve Clicquot Brut.

MADRUGADA
Se é verdade que Deus ajuda a

quem cedo madruga, então esta
mos bem, pois a maioria dos jogos
olímpicos será às 6 horas da ma

nhã. Ninguém merece!

PISCA, PISCA
Segura essa peão!!! A turma careta

pode ir passando de fininho. Já a

turma cabeça pode ir entrando, "a
casa é sua". Onde? Logo, logo a cida
de terá um local democrático para os

TOPS "bees", onde vai rolar muito festa do
Os jovens sangue bom Coco Bartsh e

.
jeito que o diabo gosta! Agendem!

Edu Schwtlrtz, DJs dos mais renomados
do nosso região, serão os representan
tes maior de Jaraguá do Sul na Glom
Champagnerie, caso que nasceu re

centemente e já é considerado uma das
mais badalados de Balneário Comboriú.
A duplo Coco e Edu fixará residência e

fará todo mês uma poderoso festa. A es

tréio está marcado para sábado.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o querido casal
amigo Adolar e Morino lueders.
Eles lêem esta coluna poro ficar
por dentro das melhores novidades
do sociedade. Valeu mesmo!

FLORIPA FASHION
Isís Valverde é a celebridade que
a Lez a Lez trará paro desfilar no

Floripa Fashion deste ano. A mo

delo e atriz, de 21 alios, vem para
Florianópolis neste sábado paro
mostrar que o Lez a Lez, é a nov9
paixão nacional, assim como ela. A
bela tem sido considerado o gran
de revelação de 2008.

Isis Valverde é a celebridade que a Lez a Lez
traz para desfilar no Floripa Fashion, neste sábado

Leia Grimm empresta toda a sua simpatia para coluna desta quinta-feira

TE CONTEI!
• O Meu Boteco, no sábaDo,
mais uma vez será palco da músi
ca de qualidade com a participa
ção do excelente grupo "Orelha
de Co�ra": que"pz o melhor do
samba e do chotinho. Vale � pena
conferir.

• Hoje o .Itleu queridOf1amigo
CéHolange, o Célinho'Sporti
recebe. todo o cafinho dos Qmig.psA�;
e familiares pela estréia de mais

fi

um al1iy�rsáFiÔ. Parabéns, irmão.
II Sábado, na Moinho, temJ!'
lançamento do CD do grupO' de
pagode Sytingaê. Festa das boas
quedeve'atrair foda ajuve

.

bem nascida da, região.

• ymai�o asceu em

<"lJb..rq9MD\i�0 ui, são osAnj
'''Balada. rrata:§� .�.e uma eq
ultra respo�g�el'qu� fica dispo
nível pçl� telefone 9121-4197.
Quºndo é acionado,' levo ypc� de
volta poro casa çltl seu próprio cor
ro, caso tenho exbgerado no bebido
durante abalada. Tai o recado.

• Hoje à noite; profe$orps e
f

universitários tem 10% off no
Kantan. O Fernando, dono'do
Uabado, e�tá sempre do. '

�m;
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Hello there!
Eis um cantinho novo para a PorAcaso aqui no OCP. A partir de hoje a cpluna passa a

vir às quintos-feiras neste formato trazendo apenas g� agenda de eventos, Rora
chegar em versão full às sextos-feiras com cultura, tecnologia; música, besteirol e
etc. A idéia é aproveitar melhor todo o potencial que o gente tem, e o Correio
expandirsua apresentação de conteúdos poro a galera.

Este espaço vai priorizar a agendo dos bares e points da cidade, porém abordando
também as opçõesmais interessantes que rolarem na região. De Joínville o Indaiol,
aql1i t�rú o que estiver ao alcance e for relevante. Bailes e eventos tradicionalistas
aindo estamos estudando como ínserit., Por hora, serão apresentados conteúdos
conforme perfil publicado pelo coluna Por Acaso até en!íio - porém com o grande
vantagem de tér mais espaço, e assim, deixar vocês mais informados quanto às
opções para o lazer do final-de-semono. Abraço, hoo diversõo!

�,

Quinta ..feiro,,07 de agosto
EM JARAGUÁ 1)0 SUL .

- Chaperia Bierbude: apresento músico 00 viva com ba na� Coyote Jock. Contato:
bJerbude.com.brou·32751686.

'

- SCAR lounge: promove nostalgia oitentista apresentado Morcela Novo ao palco e

os sucesses da bando Camisa de Vênus. O show começo às 22h, e estü cam venda de
ingressos em número limitado. Paro garantir'o seu adquiro Qntecipodo em postos da
rede Mime ou secreta rio dOSCAR. Contato: 8406 6555.
- SCAR, Grande Teatro: mais uma boo do cena cultural, rolo Q apresentação da ião
comentada Renato Russo, a peça. A trajetória do artista é apresentado com direito o

bando em palcO' pam interpretar as músi.cas do legíõo. Início: 21 hi Ingressos no

bilheteria do. SCAR, com desconto mediante doação de 1 litro de leite longa-vida.
Contato: scafcort.brou 3275 2477.
- Estação doTempo: em suo segunda noite de portas abertos para o púbJicO' o bar
promove discotecagem para som ambiente com músicos de época. Mas valemesmo
ido porn ir conferir como ficou n point ê seu caprichado cardápio. Paro quem ainda
nõo sobe, o doTempo fico no Dbmingos da Novo, 102 - antigo endere50 da
Sebl1

'

s, Conto 164822.

fORAS
-No Dreams
Contato:
-1) Maze:
house party.
servirá buff i. freque
precisarão pagor para desfr�tar dos igú . ontato�4;r 8339.
- E porfim também na cidade vizinho,c clubMoom promovemais uma ediçiiq de sua
Mundial Session, ogara cam Olvjndo do Uruguai. O gri.f1go feqei:1co Epis� o estrelo
do noite, Ilcompanhodo dnesidente Hudson Possos•. No festa, whisky Johnni.e
Walker Red label terú desconto de 50%até 01 h. Contato: mooID.com.br.
- Subindo poro Indoio!, têm-se o festa House Prime no Calombo' s, Atraçíio do
noite, OJ Conrado que recém- refornou de Ibiza apresento-se com o residente Carlos
Fuse.Contolo: carombos.£om.br.

E O sÁBADO? E ODOMINGO?
Devido ao texto de apresentação ter ocupado o espaço destinado às duas datos,
exclusivamente nesta ocasiõo complementaremos no �oluno, de amanhã o

publicoção dos demais informações; ok? Pãgina 13 d
.

{)CP de sexto, não perco.

r.3@poracaso.co,m •.
,

proposta para colocar isso corno

uni hino, para recolher grana dos
fiéis. (risos)", disse o músico na

época sobre a canção.
Simca Chambord, do mesmo

álbum, é uma das preferidas de
Marcelo. "Essa é mais séria. Foi

VARIEDADES---------

.

IMPERDíVEL

DIA DE RELEMBRAR
ANTIGOS SUCESSOS
Marcelo Nova se apresenta hoje no
Scar Lounge com o Camisa de Vênus

elo Nova é um ícone
rock nacional, criou
trabalho singular

dentro da música brasileira ao

aliar a poética urbana da contem
poraneidade à irreverência do
rock'n'roll. Nesta noite especial
do inverno jaraguaense o cantor
doCamisa de Vênus se apresenta
no Scar Lounge a partir das 22h.

O grupo Camisa de Vênus

surgiu em 1982, na Bahia. O pri
meiro disco, homônimo (83), foi
gravado e rnixado em 12 horas,
com instrumentos nacionais e

total desconhecimento de téc
nicas de estúdio e gravação.
Mesmo assim, logo depois já
estava freqüentando as paradas
de sucessos com hits corno Bete
Morreu eMeu Primo Zé, além da
debochada versão de Negue, de
Adelino Moreira. Os discos se

guintes (Batalhões de Estranhos
84, Viva! 85, Correndo o Risco
86, Duplo Sentido 87 e Quem é
Você? 96) consolídaram o suces
so do grupo com canções corno

Eu Não Matei Joana D'Arc, Hoje,
Só o Fim e Muita Estrela, Pouca
Constelação, entre muitas outras
que vão fazer parte do repertório
do show de hoje.

O QUÊ: SHOW
COM MARCElO NOVA E
CAMISA DE VÊNUS
QUANDO: HOJE

LOCAL: SCAR LOUNGE
.

QUANTO: R$15 E R$ 20

Além destas, Deus Me Dê
Grana, gravada no álbum Cor
rendo o Risco de 1987, também
deve ser lembrada. ''E é curioso,
porque nestes tempos caretas de
'vai com Deus', 'fica com Deus',
'Deus te acompanhe', onde do
mina a idéia de um

suposto ser que
torna conta de tudo
e de todos, ele é usa
do apenas corno um
intermediário para
conseguir favores.
Eu não consigo en

tender isso, porque
eu sou ateu, graças aDeus. (risos)
Então eu não consigo entender
corno é que pessoas que acredi
tam em urna entidade, seja lá ela
onde estiver, e que fiscalize o pla
neta ou universo, eles só se diri

gem a essa entidade para pedir.
'Cura minha gripe', 'Me dá urn

emprego', 'Traz a minha mulher
devolta'. É uma coisa nomínimo
curiosa. De� Íne dê Grana é, in
clusive, a teoria que todos esses

pastores resolveram por em prá
tica: 'eu jogo tudo pra cima, o que
Deus pegar é dele, o que cair no
chão é meu'. Aliás, eu estou es

perando que eles me façam urna

�a canção que eu

escrevi em parceria
com uma arrrigo de
Salvador, o artista

plástico Miguel Cor
deiro. A idéia era

traçar uma espécie
de letra que falas-
se da desbrrúção do

sonho da classemédia, mas não
utilizando esses elementos que
normalmente se associam, corno
a crise econômica, o desgoverno,
a inflação. Eu queria usar um

elemento que, ao mesmo tempo
em que fosse mais sutil, não fos
se, por isso, menos pertinente.
Assim, eu acabei escolhendo a

indústria automobilística
Embora o Camisa de Vênus

tenha voltado a ativa, Marcelo
não abre mão de sua carreira
solo e segue tentando conciliar
as duas coisas. Hoje inclusive ele
também apresenta as músicas de
sua carreira solitária.
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Diretor do Joinville
garante a parceria
Mas metade do elenco deve ir para Copa SC
JARAGUÁ DO SUL

As diretorias de Juventus e

JEC se reuniram na noite de ter

ça-feira, em Joinville, para dis
cutir a questão da planilha de

. custos para a disputa do Cam

peonato Catarinense da Divisão
Especial. Mas não teve como se

esquecer do fato da Copa Santa
Catarina começar dia 19 de ou

tubro, um mês antes do término
da competição que o Moleque
Travesso disputa. O presidente
do JEC, Adelir Alves, garantiu a

parceria. ''Nós vamos honrar o

compromisso com o Juventus e o

primeiro deles é ganhar o turno", .

afirmou.

Depois que começar a compe
tição na qual o Joinville está ins
crito, parte do elenco do tricolor
da cidade vizinha continuará de
fendendo o tricolor jaraguaense.
Por isso, a diretoria do Juventus
teria de completar o elenco com

outras contratações. 'Até dia 12
de outubro damos certeza de que
o grupo completo defenderá o

Juventus. Depois vamos dividir o
elenco, de acordo corri a situação
do momento", comentou Alves.

JULIMAR PIVATTO

Custos também
nas discussões

O novo diretor de futebol do
Juventus, Sérgio Silva, participou
da reunião e falou sobre a planí
lba apresentada peloJoinville, de
R$ 205 mil. ''Vamos avaliar todos
os custos que teremos e passar
novos valores", comentou. Uma
nova reunião está marcada para
a próxima segunda-feira (11/8). O
presidente do JEC também falou
sobre o valor. "Lá está estipulado
pré-temporada e outras coisas

que .não existiram. Com certeza
vai baixar", comentou.

Mas o problema financeiro
segue sendo o flagelo doMoleque
Travesso. Ainda mais agora que
terá de contratar jogadores para o
returno. E o prazo de término de
inscrição de atletas termina dia
26 de setembro.

Jogadores do Joinville estarõo a disposiçõo até o dia 12 de outubro

Nada de treino em Jaraguá do Sul
Com problemas no gramado, o time do Joinvil�e vem apenas poro o

jogo. Se co.ncentra no sábado e jogo domingo às 15 horas contra a Cam
boriuense, buscando o liderança do grupo. A c��vaJljudou o melhorar um
pouco o situação, mos nado muito animador. O"1deórera passar uréia no

campo pafll.te�tar se livrar do prQga, mas,:'semIUnheiro, o diretoria não
tem como fazei

O CORREIO DO POVO IEQUINTA·FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2008

Afundando
Tinha tudo poro ser uma boa o parceria entre Juventus e Jolnnlle,
Apesar do qnrantio do presidente Adelir Alves de que porte do
elenco permanece aqui no returno, ninguém sobe falar, ainda, que
critérios serão utilizados poro escolher quem jogará com quem.
Com certeza o JEC, que pago o salário, não vai querer ficar com os

piores. E o Juventus também não vai querer. Se existir equilíbrio,
o que é bem difícil, seria o melhor. Além disso, o parceria poderio
dor um fôlego poro o Moleque Travesso planejar 2009. Mos está
difícil até poro administrar o presente, imagino o futuro.

TERCEIRO JOGO
Existe um problema poro o Molwee. Se confirmar o segundo lugar do
grupo e tiver o necessidade do terceiro jogo contra o RCG/Bonespo,
o equipe não poderá jogar ng Arena Jaroguá. Isso porque no dia 16,
doto que se realizaria ,o pôttida desempate (caso haja empate em

pontos nos dois primeiros confrontos), acontecerá uma feira de ponta
de estoque no Arena. A diretoria deve decidir isso no segunda-feira,
dia 11, doto do primeiro jogo da Molwee no segundo fase. A chance
deste jogo ser em outra cidade, como Brusque, é grande.

.

SEGUNDA FASE
Começou ontem, em Massarandubo, o segundo fase do Aberto de Fut·
sol. Agora são duas chaves de quatro equipes cada e os dois primeiros
se classificam poro o semifinal. No Grupo E estão Ecofa/Fey/Co!ivg;
�uto Posto Salomon, VF Oliveira e Baumann. Na F ficaram Noite a �oró,
Kiferro, Loes Material de Construção e Zickuts Schmitz. A segundo fase
terá ainda jogos nos dias 8; U, 13 de 15 de agosto. A semifinal está
prevista poro ocorrer dia 20 e o decisão no dia 22.

ADIADO
A FCF adiou poro o dia 17 de agosto o início do Divisão de Acesso, o
Terceirono Cotarinense. O motivo? Nenhum dos clubes inscritos apre-
sentou os laudos nec.essõrio -liberação dos resp��tivos á-

'o�j,Além disso, em iJ.desj
-

'dor Atlético£lu�e, 9uíná parceria com o Navego ar o fispeciol. Por Isso,
13 de agosto, os .clubes quç Fam participam de um Ilovo con s�
so técnico no sede do federoçóo.

.

MAISUM SAIU
O Hercílio Luz dispensou mais um técnico. Joceli dos Santos foi o terceiro
treinador em quatro jogos no time de Tubarão. Ex-dirigente do clube do
Sul do Estado, Cláudio Fernandes, di�e que o motivo do saído; do treino·
dor não foi a derroto paro o Camborluense, mos sim, questãó de custos. O

X(.i;"
'clube decidiu que não vai su enos manterá o-elenco poro pafiti

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Seleção Masculina em busca do ouro
Time de Dunga começa hoje a caminhada pela inédita medalha olímpica
PEQUIM

A Seleção Brasileira de futebol ini
cia hoje a caminhada nas Olimpíadas,
sua missão mais importante nos últimos
dois anos. Após uma apressada fase de
preparação, o time de Dunga começa a

caminhada nos Jogos de Pequim contra a

Bélgica hoje, às 6h (de Brasília), no está
dio Olímpico de 'Shenyang, na cidade de
mesmonome.

A equipe titular jogou apenas duas
vezes, levando-se em conta os amisto
sos na Ásia contra Cingapura e Vietnã.
No entanto, a rigor, a formação que
enfrenta os belgas será inédita, já que
Thiago Silva, titular nos testes contra

asiáticos, ficará de fora por lesão e dará
lugar na zaga a Breno.

"Tivemos dillculdades, 15· dias para'

treinar uma equipe, problemas de alimen
tação aqui. A gente já tem pouco tempo
para treinar, aí chega aqui e ainda tem que
treinar só Ih30, 2 horas, em coisa determi- .

nada por quem nunca jogou futebol. Aqui
é tudo no improviso", desabafou Dunga so
bre os "percalços chineses".

Já a seleção brasileira feminina não
saiu do OxO com a Alemanha ontem, em
Shenyang, na estréia do futebol nos Jogos
Olímpicos. O Brasil cresceu no segundo
tempo e teve duas grandes chances com
Marta, que não conseguiu marcar. O pró
ximo jogo da equipe do técnico Jorge Bar
cellos pelo Grupo F é no sábado contra
a Coréia do Norte, às 8h45 (de Brasília),
também em Shenyang. Na próxima terça,
o Brasil encerra a primeira fase contra a

Nigéria, às 6h (de Brasília), em Pequim. Chineses restringiram horário de treinos

PROGRAMAÇÃO OLíMPICA Q��
HOJE - FUTEBOL MASCULINO
6 horas

�BRASIL x Bélgica (Grupo C)
Sérvia x Austrália (Grupo A)
Japão x EUA (Grupo B)
Itália x Honduras (Grupo D)

8h45

Mgentina x Costa do Marfim (Grupo A)
Holanda x Nigéria (Grupo B)
China x Nova Zelôndia (Grupo C)
Camarões x Coréia do Sul (Grupo D)

AMANHÃ
9 horas
Abertura Oficial

ONDE ASSISTIR: Globo, Bandeirantes,
ESPN e SporTV

APARELHO PÓS-PAGO

DE GR ÇA.
TARIFA ZERO EM LIGAÇÕES
LOCAIS PARA QUALQUER. TIM.

IZ NÃO CUSTA NJ\_I3A.

LG KP215
• Câmera digital
• MPS player

.

• Entr!;ida para cartão
dememória

It Câmera digital de 2 MP.
• MP3 player
• Cartão de memória
de 256MB

\
no plano pós-pago
TIM BTasil60

DE GRAÇA
no plano pós-pago
TIM Brasil 250

e "'222 e cadastre-se. A adesão é gratuita para novos clientes ou para aqueles que realizarem troca de aparelho. Atuais clientes Conta Fixa pagarão uma taxa -de manutenção única no valor de A$ 9,90, Atuais clientes dos planos pés
pagos págarão R$ 5.90 durante 3 meses. Aparelho LG KP215 a custo zero no plano TIM BrasU60. válido para novas habilitações com franquia mensal de R$ 59.90 (Paraná) e R$ 58.90 (Santa Catarina). LG KF245 a custo zero no plane TIM Bras1i250.
válido para novas habilltaç� com, fianqula mensa de R$ 139.90 (paraná) e R$ 135,90 (santa Catarína). Fldellzação pelo período de 12 meses " pegamehtO de multa em caso de rescisão antecipada. Consulte as tarifas válidas para cada plano no seu Estada. Produtos dispqnlveis de acordo
com a quantidade em estoqUe nas·r$des de vareia. O cliente recebe duas vezes o valor dá 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 minlmo. 60 minutos e. no máximo. 2.000 minuto. por mês.
Periodo de adesão: 17/7 a 10/812.008. Planos elegivels: TIM Brasil. TIM Famnla PÓS, Ught 40. Meia. 'Iarifa, TIM Flex e Conta Fixa Manutenção: adimplência. o primeiro pacote promocional será concedido em 72 horas após a adesão. Pacotes promocionais válidos somente após a utiliza)tão
total da lranquia contratada. Pacotes não cumolativos para os outros meses. Outras Informações. veja o regulamento em www.tim.com.brou ligue '1# do seu TIM ou 0800 741 4141.

life"s Cood
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Vitória para manter a vice-lidemnça
Malwee busca os três pontos para trazer os jogos decisivos para a Arena
JARAGUÁ DO SUL

Hoje a Malwee Futsal en
tra em quadra com o objetivo
de vencer pela primeira vez

no ano a Ulbra e, de quebra,
se firmar na vice-liderança: do
Grupo A da Liga. A posição dá
a vantagem para o time jara
guaense fazer os jogos decisi
vos em casa. Já a Ulbra precisa
de no mínimo um empate para
conseguir a terceira vaga. Por
isso o jogo de hoje, às 2oh15
na Arena Jaraguá, promete ser

emocionante.
FernandoFerretti já adiantou

que o time entra em quadra
com força total. Falcão, que
está se recuperando de urna

lesão no o ligamento no ombro,
não sente mais dores e poderá
entrar hoje. "Vai ser muito im

portante um jogo desse nível
contra um adversário que ai
nda precisa da classificação",
considerou Ferretti.

O comandante lembrou que

a Malwee ainda não venceu o

time gaúcho neste ano. A equi
pe foi eliminada da Superliga,
empatou na primeira fase da

Liga Futsal e perdeu o jogo de
ida da segunda fase por 2xO.

Ferretti também analisou o

desempenho do time na reta

final da segunda fase: "apesar
da derrota em Joinville o time

jogou bem. Já tinha jogado
bem em Farroupilha, quando

.

estava bastante desfalcada e

conseguiu a classificação".
O fixo Leco também desta

cou o melhora de rendimento
e disse que todos irão jogar
com determinação para traz

er as partidas decisivas para
Jaraguá do Sul. "Sabemos que
nossa equipe cresceu na reta

final, apesar do campeonato
irregular. Agora é vencer para
decidir em casa", avaliou o

jogador.

GENIELLI RODRIGUES

•

I

SE�VIÇO
O QUE: Malwee e Ulbra
QUANDO: Hoje, às 20h15
ONDE: Arena Jaraguá
QUANTO:R$lO
'�it'_superior)

�f(�5 (anel inferior)
JIIllOSTOS DE VENDAS: Postos
Mine, Girolla Imóveis
e Falcão Sports
OBS.: Para anel inferior os
ingressos devem ser adqUiridos
no Posto Mime Matriz e na

Falcão Sports. Estudantes e

pessoas acima de 60 anos

pagam meia-entrada.

Lenísio (com a bola) ainda não está 100% recuperado, mas estará a disposição para o jogo de hoje à noite

•

•

CI rs
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No que crer e no que convém crer
Crer é ter fé que alguma coisa é verdade. O dile

ma acima poderia ser resolvido utilizando o método
de Descartes que sugere em suas palavras: "nunca
aceitar algo como verdadeiro que não conheça clara
mente como tal; ou seja, de evitar cuidadosamente a

pressa e'a prevenção, e de nada fazer constar de meus
juízos que não se apresente tão clara e distintamente
a meu espírito que eu não tenha motivo algum de
duvidar dele". Quando se considera a crise econô
mica ou a possibilidade de uma, ante as dificuldades
dos tempos em que vivemos, que são de pura evolu
ção social com reminiscências de formas passadas,
muitas já em plena decadência e antecipando os

momentos futuros da humanidade, é de nós brasi
leiros, em que crer ou em que convêm crêr? José M.
Tallada (1933) já dizia que "o mundo duvida que as

transformações econômicas e sociais devem de estar

em harmonia com as características espirituais al

cançadas pelos homens em cada momento da evolu
ção das sociedades, e que, portanto, uma sociedade
não pode funcionar normalmente quando se produz
um descolamento entre os produtos dos progressos
materiais e os espirituais que as integram". No Bra
sil temos três poderes: o Executivo, o Legislativo e o

Judiciário que deveriam atuar em perfeita harmonia,
sem submissão um ao outro, mas o que vemos? Leia

EDITAL
MARGOT ADELIAGRUBBA LEHMANN. Tabelia Designada
da Comarca de J�",gua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de TItulos contra;

Margot Adena Grubba Lehmann, Oficiai faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos

endereços a mím fornecidos aos que íníeressar que os presentes Editais vrirem ou dele tiverem �

eoohecimento, Que deu entrada oeste Oficio para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido
o prezo de 03(três) dias úteis.

Protocolo:81617 Sacada: R SilVA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS ME CNPJ: 069,066,510-00
Ced""te: GET-GLOBAL ENERGYAND CNPJ: 034,340,120-00
Número do TiMo:12205 Espécie: Duplicata de Venda Mercantit por Indicação
A;>resenfante:BANCO SANTANDER BANESPA SA Data de Vencimento: 00107/2008 Valor: 9,850,00

Pro!ocolo:81839 Sacado: DROGARIA E FARMAC!A DA ILHALmACNPJ: 062,656,020-00
Cedente: PRIME TECNOLOGIAE SERVtCOS LmA CNPJ: 075,497.180-00
Número do Tirulo:1812411 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por lndíceçâo
Apresentanle:BRADESCO Data di' venclmennr 05!07i2008 Valor. 249,92

P_:81929 Sacado: SAULO COSTAORLANDIM CPF: 005,268,759-75
Cedente: MOBISAT SIST RASTREAMENTO LTDACNPJ: 036,551,610-00

,

Nilmerodo TíMo:Al 050593C Espécie: Duplicàta de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanta:BANCO ITAU SA Data de Vencimenlll: 30iOOi2008 Valor. 320,00

_:Bl9S9 Sacado: INES FERNANDES CPF: 173,669,368-98
Cedenta: TEEN COMERCIO DE CELULARES LTPA ME CNPJ: 083,450,970-00
Nümero do Tittllo:3204i03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantif por Indicação
Apresenlante:UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS Data de Vencimento: 10;071'2008 Valor: 61 ,BO

Protocolo:82005 Sacado: ALEXANDRE MARCARINI CPF: 03B,311.709-75
Ce.Ier..fil: MECANICA E RETIFICA DIESELSUL LTOA CNPJ: 034.460,490-00
Número doTrtJlo:3537004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
A;lresenla1!te:BANCO DO BRASil SA Data de Vencimento: 14iC7i2008 Valor: 639,25

_:82104 Sacado: JONEC!R CUNKA CPF: 515,327,199-49
Cede<lIe: SlCDOB-5C BLUCREDI COOP ECON E CNPj: 039,608.190,00
Número do TíUo:23f4B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
�BRADESCO Oat. de Vencimento: 07!07:'2008 Va!oc 395,92

'

_:82105 Sacado: BV GUINDASTES LTOA ME eNPJ: 072,081 ,90D-Q0
Cede<lIe. COM IND BREITKAUPT SACNPJ: 844,298,100-00
M1merodo Titillo:OOOO191930 Espécie: Duplicata de Venda Merca;rtif por Indicação
�ta:8RADESCO Data de Vencimento: 07107.'2C-Jfj Vaice 341,22

Pn:'_:ll2399 Sacado: BY. GUINDASTES CNPJ: 072.081 ,900,00
Celer.e: JARAGUA TELECOMUNICACOES LTDAME CNPJ: 054263,9jO-OO
Númerodo Ti1uIo:910í1530 Espéce: Duplicata de Ver;:!a Memml.il per lncicação
""'""_:!!ESC Data de Vencimento: 301C-612008 Valor. 305,00

-----------------

ProlocOO:il2400 Sacado: ASSOC.fRATERNAMENSAGEIROS OAWZ CNPJ: 053.607,730-C-3
Ce.Ier.-Ia:AlFREDO LEITHOlDTCPF: 004,362,08ól-20
NUmero da TrtJIo:1l0016€--O Chequ<! Espécie:
Apresen!anle:f..LffiEDOlEITHOtDT2C!12l'20ü6 Datade Vencimento: 1.000,00 Valor:

P'oIo<:c'",:5252G Sacado' BLUEFISHAGROPECUARIA lTDACNPJ; 021.760,610-00
cedente- INTEGHACAO AGRO?ECUARI!\ LTOACNPJ: 034,880,14Co.(}O
Número do TrtJio:24662 Espécie: Dupiit:ata de vende Meréantll por Indicação
Apresenlante:8ANCO DO BRASil SA Data de Veocimenlo: 18107;2008 Va!o� 168.66

Prctoa;;":82591 Sacado, LUCIANAVIZENTAENER-CPF: 053,008,31ól-'3
cede-te: IL;.fA DA FIGUEiRACOMERCIO DE MOVEISCNPJ' 0762B7.720-00
Número do Tit"Io:02 Espécie: üupücata de Venda Men:anbl per Indicação

,

Apresenlanta:BANCO DO BRASIL SAData de Vern:imer.lo: 21/{)7!200a Valor: 100,00

os noticiários e você verá como está difícil de aceitar
algo como verdadeiro desses poderes. Um Executivo

que aparelha o Estado, um Legislativo que atua em

causa própria e uma Justiça que se digladia entre as

várias instâncias. As instituições sociais não mais se

empregnam daqueles princípios de justiça que é a

aspiração unânime dos quantos desejam o progresso
e aperfeiçoamento da sociedade brasileira causan

do um profundo deslocamento entre os produtos do
progresso material e os espirituais que as integram,
perdendo em ética.

_

O Ministro Guido Mantega tem sustendo com

constância como resposta a uma crise ou eventual
crise, sobre a firmeza dos fundamentos da economia
brasileira. Que o governo está fazendo a sua parte
para manter o crescimento atual e um crescimen
to econômico acima de 4% para os anos vindouros.
Mas quem está preocupado em sustentar o mesmo

crescimento para os problemas de descredito das

instituições? Em Economia temos duas leis: a Lei
da Oferta e da Procura, também chamada de Lei da
Oferta e da Demanda. É a lei que estabelece a relação
entre a demanda de um produto - isto é, a procura
- e a quantidade que é oferecida, a oferta. Elas possi
bilitam descrever o comportamento preponderante
dos consumidores na aquisição de bens e serviços

CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em USS)

brognoli@netuno.com.brCOMPRA
1.576
1,541

VENDA
1,578
1,542

VARIAÇÃO
0,19% 1-------

-0,25%

ProloOOlo:82632 Sacada: RELMS GANCALVES SANTOS BENEVENUTII ME'CNPJ: 090,101.420-00
Cedente: REISER INDUSTRIA E COMERCIO DE CNP): 813.348,640-00
Número do Titulo:7717!4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apre.ent'"fe:BANCO DO BRASil SA Data de Vencimento: 18/07í2008 valor- 381,15

Protocolo:82690 Sacado: ROBERTO MARTINS PERES JUNIOR CPF: 733,064,698-9
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPACNPJ, 042,140,14ü-00
Número do Tifulo:011004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por .Indicação
Apresentante:CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data de Vencimento: 16/0712008 Valor: 275,00

P;:;;t�;;;'j;;:a2763S�;;;d��LEü�1iMNEÜfiECKERC;;F-Õlo:Ô73.789-95
Cedenle: BRADESCO SA eNPJ: 607,469,480-35
Número do Titulo:SN Espécie: Nota Promissória
Apresentante:BRADESCO ,SA Data de VencimenW 04i0512006 Valor: 3,171,36

ProtocoI0,82BOO Sacado, BV GUINDASTES !TOA-ME CNPJ: 072.081,900-00
Cedente: GIBA COMERCIO DEAUTO PECAS LTDA CNPJ: 073,194,900-00
Número do TUulo:001947 ESpécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle:8ESC Data de Vencimento: 21107/2008 Valor: 48,00

Prolocolo:82902 Sacado: CASADA INSTRUMENTACAO LTOA, CNPJ: 092,552,840-00
Cedente: BANCO SAFRA S/A CNPJ: 581.607,890-00
Número do Titulo:933154101 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por lndicaçâe
Apresentante:BRADESCO Data de Vencimento: 1410712008 Valor: 187,83

Protocolo:82912 Sacado: DEBORA IND,E COM DO VESTUARIO LTOA CNPJ: 079,089,290-00
Cedente: SiLVER CONFECCOES LTOA CNPJ: 055,878,340-00
Número do Tltulo:2375-002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanie:BANCO DO BRASIL SA Data de Vencimento, 2510712008 Valor: 204,33

P",iocolo:S2987 Sacado: ROBERTO APARECIDO PASSONI CPF: 607,593,809-53
Cedente: OESA COMERCIO E REPRES, LTDACNPJ: 816,119,310-00
Número do Titulo:4052612U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:BESC Data'àe Voncimenio: 10107/200S Valor: 228,45

Proiocolo:82989 Sacado: ANGELAMARIA PAPPIS CPF: 039.470,579-38
Cedente: F P F PRESTADORADE SERICOS LTDACNPJ: 041,597,230,00
Número do TltUlo:594-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentan!e:BESC Data de Vencimento: 2110712008 Valpe 254,00

Proiocolo:83010 Sacado: ANALICE DE SOUZACPF: 082,433,719,07
Cedente: TAVARES FOMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ: 815,144.730-00
Número do Tltulo:1512513 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil po"lnd'ca�o
Apresentan!e:HSBC BANK BRASIL SA BANCO Data de Vencimenlo: 221'0,,'2008 Valor. 990,00

_

ProloOOlo:83014 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS ME CNPJ� 069,066,510-00
Cedente: GET-GLOBAL ENERGY AND CNPj: 034,340,120-00
Numero do Tltulo:12205 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanie:BANCO SANTANDER BANESPA SA Doia oe Vencimento: 21!0712008 Valor: 9,850,00

P"'",colo:83015 Sacado: EDSON VAl LOPES CPF: 074,048,355-07
Cedente: JAVEl JARAGUA VEICULOS PECAS E S CPF:

, Número de Titu!o:110265JC Espécie: Dupiicat.a de Venda MercanW por Indicação
Apreser,tante:BANCO REAL Data de Vencimento: 15:'0712008 Valor: 258:úO

Pro,ocolo:83031 Sacado: lEOVANIR GSCWENDTNER CPF. 42(),B35.089-04
Cedente: POSTO MiME lTDACNPj; 834.888.820·QO
Numero de TIlu!o:1574988 Espécie: Duplicata de Vettda Mercantil per Indicação
Apresentante:BRi\DESCO Data de Vencimento: 12i07t200B Valor: 463,57

Pro:OCOlo:83053 Sacado: DROGARIAE FARMACiA DA ilHA LTDA CNPJ: 052,655 020-00
Cedente: PRIME TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 075,497,lBO-üQ
Número co Tilu!o:"!8124f2. Espécie: Duplicata tie VendaMercantil PC! Ind1t.ação
Apreser:tante:BRADESCO Data dê vencsneotc: 18107,'2008 Valor: 249,93

f')if.DCOlo:83054 Sacado: RONiSE DE PAULA ME-M..\NU LANCHES CNPJ: 093A07.6W-G(l
Cedente: Dj COMUNiCAGOES E EXPlCRACAO DE CNPJ: 036.SE 1.3&-00
Numero do Tilulo:OOOO639801 êspéce- Dcpscata de Venda I\wcarilll por indicação
Apresentan!e:BRADESCO Data deVern:irr:.£n!o: 21i0712nOB Valor: 2£-0.00

em determinados períodos, em função de quanti
dades e preços. Mas será que deveríamos observar
estas leis apenas no contexto material, ou também
deveríamos avaliar em outros termos? A procura
porbenefícíos ilícitos tem aumentado a procura ou

aumentado a oferta? Vide casos como Valeriodutos,
Mensalão, Dantas e tantos outros. Podemos crer que
a atuação da Polícia Federal e do Ministério Público
farão diminuir a oferta por meios ilegais de obten
ção de vantagens das mais variadas com ônus aos

cofres públicos. Se o Executivo aumentar a procura
.

por formas de o Legislativo aprovar emendas e me

didas provisórias, também deverá aumentar a oferta
-

de condições para obtenção de resultados que lhe
interessem.

Nos períodos em que a oferta de um determinado

produto excede muito à procura, seu preço tende .a

cair. Já em períodos nos quais a demanda passa a

superar a oferta, a tendência é o aumento do preço.
Lobby em corredores de algumas instituições públi
cas acabam virando commodities. Eu creio na Justi
ça, mas convém crer que que muitos farão de tudo

para subverte-la e com isso a população brasileira
não pode pactuar. Nenhuma economia vai bem se as

instituições não forem fortalecidas e, absolutamen
te, não convém crer na impunidade.

Protocolo:83007 Sacado: BV GUINDASTES LTDAME CNPJ: 072,081,900-00
Cedente: COM INO BREITHAUPT SA CNPJ: 844.298.100-00
Número do Título;0000172642 Espécie: Duplicata de Venda Mer-,;antil por indicação
Apresentante:BRADESCO Data de Vencimento: lai07!2COS Valor: 289,44

Protocolo:83078 Sacado: VIDA BELA COM DE CO CNPJ: 078,600,660-CO
Cedente: OLHO VIT IND COM CONF LTDAEPP CNPJ: 016,766,010-00
Numero doTitlllo:4489-2 �spécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

'

Apresentante:BANCO ITAU SA Data de Vencimento: 121'07;2008 Valor: 869,72

Pioiocolo:83114 Sacado: JORGE EDUARDO OPPERMANN CPF: 164,068.260-00
Cedente: ElETRONICAJARAGUAENSE lTDAME CNPJ: 061.826,710-QO
Número do TI�,lo:l0624 Espécie: Dup!icata de Venda Mercantil per Indicação
Apresentante:BANCO DO BRASIL SA Data de Vencimento: 0310712008 Valo� 200,00
_�_��.�__ ��__ �M_�_�M_M_�_�� M_�M_�M._MM.__ M_M_�M__

Protocolo:83147 Sacado: D"PAUlA IND,DO VESTUARIO lTDACNPJ: 079.143,420-00
Cedente: BOA COSTURA CNPJ: 834,890,880-00 ,

Número do Titulo:1224101-2 Espécie: Duplicata de Venda Mereantil por Indicação
Apresentante:BESC Data de Vencimento: 2310712008 Valor. 325,00

Protocolo:831&1 Sacado: GILMAR THEODORO DASILVACNPJ: 025,331.960-00
Cedente: MAJETEX INDUSTRIADO VESTUARIO LTOACPF:
Número do Titolo:142911 Espécie: Duplicata de Ve<da Mercantil par Indicação
Apresentante:UNIBANCO,UNtAO DOS BANCOS Data de Vencimento: 221'07/2008 Vslor:
1,240,00

Pratocolo:83152 Sacado: GILMAR THEODORO DASILVACNPJ: 025,331.960-00
Cedente: MAJETEX INDUSTRIADO VESTUARIO LTOACPF:
Número do Tíltilo:.1427/ t Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle:UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS Data de vencimento: 22/07/2008 Vaior.
1.240,00

Prolocolo:83153 Sacado: BAZAR CRt.STAL LTDA CNPJ: 957.714,900-00
Cedente: MAJETEX INDUSTRIADO VESTUARIO LTDACPF:
Número do Titulo: 1426i1 Espécie: Duplicata de Ve<da Mercantil por Indicação
Apresentante:UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS Data <;te Vencimento: 221à7/2oo8 Valor.
1,346,00

Protocolo:83154 Sacado: BAZAR CRISTAL lTOA CNPJ: 957.714,990-00
Ced""te: MAJETEX INDUSTRIADO VESTUARIO LTDACPF:
Número do Título:1425J 1 Espécie: Daplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:UNIBANCO,UNIAO DOS BANCOS Data de Vencirr.-eoto: 22107/2008 Valor.
1.346,00

Protocolo:B3155 Sacado: RHAIANE CONFECCOES LTDACNPJ: 001,841,800-00
Cecente: MAJETEX INDUSTRlADO VESTUARiO LTDACPF:
Número do Título:1430i 1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Aprosent2nte:UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS Datáde venclmento: 2210712008 Vaior.
1.450,00

Pra!ocolc:83156 Sacado: RHArANE CONFECCOES ITDACNPJ: 001.841,800,00
Cedente: MAJETEX INDUSTRIADO VESTlJARiO lTOACPF:
Número do Tftulo; 143211 Espécie: Dupdcats de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:tJNIBANCO-UNfAO DOS BANCOS Data de Vfmcime..uo: 22r'J7f2008 \la:or:
1,450,00

Protocolo:83166 Sacado: lSOLETE BUBlITZ CPF: &.OU,973,84S-53
Cedente: F!GUEIRAWIT DE CONSTRUCAO CNPJ: fr27,291,3W-OO
Número doTitulo: 1630003 Espécie' Oup!;cata de Yanda Mercantil por Indlcaçãc

.

Apresen!ante:CA1XA ECONOMIC;" FED>=..._RAL Data de vencanenío. 22/07:2C:08 '\<'a.õc:r. 148,00

E. come os ditos devedores. sao foram encontrados cu se recusaram a ace:lar a devida
intimacao, faz por intermedío do presénte Eártal, para que cs mesmos comparecam reste
Tabetonato naAv, MaL Deodoro da Fonseca. Of. 1589, eo prazo da LeLa f.m de IkI-illdaro seu

debito, ou enlao. dar razac por Que nac o faz, sob a pena de serem os refefT.dos protestados na
forma da Lei, ero.z

jaragua do Sul. 7 oeAgosto de 20U8
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'Receita com tarifa dobra'
Estudo do BC revela alta concentração no setor bancário
BRASíLIA

Receita obtida com as ta
rifas bancárias quase dobrou
em sete anos, revela estudo
do Banco Central (BC). Segun
do o Relatório de Economia
Bancária de Crédito de 2007,
os brasileiros pagaram pouco
mais de R$ 28 bilhões em tari
fas' bancárias em dezembro do
ano passado. Descontada a in
flação, o valor é 94,4% maior

que o registrado em 2000. O
levantamento diz, ainda, que
a concentração das contas
correntes no sistema financei
ro cresceu na última década e

se aproxima de um nível con
siderado "alto".

O estudo mostra que o cres

cimento da receita com as tari
fas ocorreu em ritmo maior que
a expansão do número de clien
tes. No período de sete anos

observado na pesquisa, a quan
tidade de contas no sistema
bancário cresceu 76,2%, menos
que os 94,4% de alta da receita.
Esse desempenho, porém, foi
menor que a expansão do cré
dito, que somou 121,8%.

Essa evolução fez com que

as tarifas ficassem cada vez

mais importantes para os ban
cos. Em dezembro de 2000, o

valor obtido com a prestação de
serviços correspondia a 10,9%
de toda a receita dos 50 maiores

conglomerados financeiros. No
ano passado, essa participação
subiu para 14,5%.

No mesmo período, caiu
o peso do ganho com títulos e

valores mobiliários - as chama
das operações de tesouraria.
Em 2000, essas transações res

pondiam por 28,4% dos recur
sos que entravam no caixa dos
bancos. Sete anos depois, de
acordo com o estudo, a partici
pação caiu mais de seis pontos
porcentuais, para 21,8%.

O mesmo trecho do relató
rio, diz que a concentração do
sistema bancário cresceu na

última década. Os pesquisado
res avaliaram vários critérios e

diagnosticaram que a pior situ
ação é a das contas correntes,
que estão em nível de concen

tração próximo do considerado
"elevado".

AGÊNCIA ESTADO Receitas com tarifas entre 2000 e 2007 cresceu 94,4%, revela pesquisa do BC

Presidente Bush diz que Coréia do Norte ainda faz parte do "eixo do mal"

EUA defendem necessidade de·
.

'medidas punitivas' contra Irã
SEUL

A Casa Branca disse ontem
acreditar que as potências oci
dentais terão de tomar novas

medidas contra o Irã "que se

jam punitivas", pois Teerã não
deu uma resposta concreta aos

pedidos para suspender suas

atividades nucleares. A França
se uniu aos esforços norte-ame
ricanos, afirmando que a res

posta iraniana foi insuficiente.
O Irã enviou na terça-feira,

5, um documento de uma pági
na ao chefe de política externa
da União Européia (VE), Javier
Solana, pedindo esclarecimen
tos sobre a oferta do grupodos
seis, que ofereceram um pacote
de incentivos em troca da sus

pensão de seu programa de en

riquecimento de urânio.
"Na ausência de uma .res- .

posta positiva para a generosa
oferta que fizemos, achamos
que os aliados não têm outra

escolha que não seja a tomada
de novas medidas que' sejam
punitivas", disse a porta-voz da
Casa Branca Dana Perino.

Trechos da carta entregue
para a VE e obtidos pela Reu
ters mostram que o Irã não deu
uma resposta firme e, em vez

disso, prometeu dar uma "res

posta clara" numa data não es

pecificada.
O presidente George W

Bush não se pronunciem ontem
sobre o Irã, mas afirmou que,
diferente do que publicado na

imprensa internacional, a Co
réia do Norte continua a fazer
parte do "eixo do mal", mas que
há esperanças de que um dia
tal grupo de inimigos dos EUA
deixe de existir. Em 2002, Bush,
disse que Coréia do 'Norte, Irã e

o Iraque formavam um "eixo do.
mal", pois eram países que bus
cavam armas de destruição em

massa para atacar os EUA.

O CORREIO DO POVO IEQUINTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2008

Senado atuaró
em ritmo lento
BRASíLIA

Os senadores decidiram,
em reunião de líderes para
debater a pauta de votações
durante o período pré-eleito
ral, que não farão um "reces
so branco", pois, na opinião
deles, isso irritaria a opinião
pública. Ficou acertado que
os parlamentares vão garantir
quórum elevado apenas em

poucos intervalos do período:
nesta semana, quandodeverão
ser votadas três medidas pro
visórias, na próxima semana,

quando serão analisados três

projetos de maior consenso,
na última semana de agosto e

na primeira de setembro. No
resto do tempo, na prática, o
Senado funcionará em ritmo
lento mesmo.

Segundo o presidente
da Casa, Garibaldi Alves
(PMDB-RN), que era favo
rável .

ao "recesso branco",
ficou acertado que haverá,
mesmo fora desses interva
los de votações mais impor
tantes, um revezamento de
bancada para garantir pre
sença mínima de 41 senado
res durante todo o período
que antecederá as eleições.

Chóvez aprovo
leis rejeitados
CARACAS

Um pacote com 26 leis
publicado repentinamente'
na semana passada pelo pre
sidente Hugo Chávez, mas

cujos detalhes só agora a Ve
nezuela começa a conhecer,
inclui. vários dispositivos
legais rejeitados na reforma
constitucional de dezembro
de 2007. Ele saiu na "Gaze
ta Oficial" no último dia de
vigência da Lei Habilitante,
que por um ano e meio con

feriu ao presidente poderes
especiais para legislar.

.

As leis aumentam o con

trole e a regulação do Estado
em setores corno agricultura
e comércio, ao mesmo tempo
em que modificam a estrutura
das Forças Armadas. A oposi
ção questiona não apenas as

leis, mas a maneira como fo
ram publicadas: uma lista na

"Gazeta Oficial:' em que· não
se apresentam seus artigos.
Informa-se apenas que 'estes

serão apresentados em edi

ções futuras.
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SAIITA CATARINA

PUBLICIDADE---------

·olksvvagen tem um lugar garantido no pódio.

aUEm
'EDEnara
Im'RlmE
EDUDaliiia.
5aÚDEE

5EIURRn,••

Pedir a nota é um ato de cidadania. Em toda compra deproduto
ou serviço, a sua, nota ou cupomjiscalg-arante mais investimento
paraSanta Catarina. Melhora a equcação, a saúde e a seguraru;a.
Imprima S1,(]] cidadania, exija a nota.j),scal.

.

SECBETABIA
DEESTADO
DAfAZENDA
""w--w_;�"'j.:sc.J ...·.bf
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