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Cientistas da Universidade da Califórnia
anunciaram que estão mais perto de
criar um material que pode tomar objetos
tridimensionais "invisíveis". Os pesqui
sadores desenvolveram dois materiais
que podem reverter a direção da luz em

torno dos objetos, fazendo com que eles

"desapareçam". Os chamados meta-ma
teriais estruturas criadas artificialmente,
com propriedades óticas que fazem a luz
"se dobrar" de fonna não natural. Como
a luz não é absorvida nem refletida pela
objeto, é possível vê-lo por trás dele. Por
enquanto, os cientistas acreditam que a

descoMrta poderá ser usada em lentes
microscópicas, mos ofinnom que os prin
cípios dos materiais
poderiam ser aplicados ...e
em maior escalo poro
criar "copos de
invisibilidade"
grandeso
suficiente

para esconder
pessoas.

Fonte: BBe Brasil
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Campanha ainda é fria
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Compon do lio
continuo até sexto

Na microrregião, apenas Guaramirim alcançou
a meta de 95% de crianças vacinadas.
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Campanha pura
olTeCllda fundos

Poeta 'encanta fãs
ell show na Scar
Arnaldo Antunes surpreende peia
humildade e fala sobre carreira
de sucesso.

Bombeiros Voluntários de Guaramirim
pedem auxílio da população para continuar'
prestando um bom atendimento.

�me.l

MODELO ANTIGO'

Acabo prazo paro
...��� recadastro H

Quem poSsui carteiro de motorista antiga,
sem foto, com vencimento até 13 de maio,
e não recadastrou até ontem, será obriga
do a refazer o processo de habilitação.
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PONTO DE VISTA

A valorização da literatura regional

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRiTOR E EDITOR

Athanázio, questionou formalmen
te o Estado, mas a desculpa, a mesma

de sempre, foi de que não havia verba
para tal investimento. A atual diretora
da Fundação Catarinense de Cultura

garantiu, recentemente, que já separou
verba para fazer cumprir a lei ainda
este ano. Será?

Não é de hoje que a classe tenta apoio
oficial à literatura regional. Várias cartas
foram tiradas em congressos e encontros
de escritores aqui em Santa Catarina, por
exemplo, que se sucederam ano após ano,
enumerando reivindicações que não fo
ram atendidas e pouco ou nada mudou.

Sempre em defesa do princípio da
liberdade de expressão, sem qualquer
forma de restrição, para que não haja
atrelamento, para que não se cobre "li-

teratura" de encomenda, em troca de
algum benefício, pediu-se a valorização
da obra literária; o estudo da literatura
local no primeiro e no segundo graus,
paralelo ao estudo da literatura brasi
leira, com a presença dos produtores li
terários nas salas de aula para o debate
e divulgação de suas obras; viabilização
da lei 8759, com o estado comprando,

-

publicando e distribuindo a obra de au-
.

tares catarinenses,

Aqueles autores' catarinenses que
estão produzindo por todo o estado,
publicando'seus livros quase sempre
às próprias custas, promovendo e agi
tando a cultura, projetando as letras
catarinenses, ao colaborar com jornais,
revistas e sites por todo o país e .até no
exterior.

A lei que regula a compra de livros
de autores catarinenses para distribui
ção às bibliotecas municipais em todo o

Estado, não vem sendo cumprida desde
a sua homologação, em 27 de julho de
1992. Apesar de cobrado sobre o des
caso à lei desde que ela foi instituída,
o governo apenas evidencia a falta de
vontade de cumprir o que ele mesmo

estipulou.
A União Brasileira de Escritores,

enquanto presidida pelo escritor Enéas

DO LEITOR

Vocêé
preconceituoso?

Normalmente muitos dirão não. Mas a realidade
por aí seria outra. Não cito apenas o preconceito racial,
mas social, físico e outros. O que você espera quando
olha para alguém na rua, se ela é rica, pobre, boa gente
ou um bandido? Qual o critério que você usa para ana

lisar alguém quando a vê na rua? Se você utiliza algum
do seu ponto de vista, então você tem preconceito e

não é pouco. Pois ninguém na terra tem o dom de ver

alguém e afirmar que se ela é um pacato cidadão ou um

bandido. Quando você atende alguém, procura saber
se tem muito dinheiro? Se é pobre? Se é apenas um

cliente curioso? O produto que você vende tem compa
tibilidade com o cliente a sua frente pela maneira dele
se vestir, pelo automóvel que ele veio, pela cor da sua

pele, pela aparência do corpo físico, por onde ele traba
lha? Se você não esta fazendo o cadastro desse cliente,
mas apenas o pelo olhar o analisando, cuidado, isso é

preconceito dos brabos.
Então como podem ver o preconceito ainda é for

te. Analisando por uma outra ótica, diria que isso
faz parte do que realmente somos, saímos não mui
to das cavernas, sejam morais, sejam intelectuais. O
corpo físico submetido ao espírito que ali encarna
(o anima) trás de seu passado funesto suas más im

pressões, no entanto trás também o benefício do que
é bom. Eis a balança, eis a bifurcação que é próprio
de todos que aqui vivem. É tão fácil não humilhar
alguém, é tão fácil ser cordial, dar um sorriso, é tão
fácil erguer uma mão para ajudar alguém, no entanto

a procura pelo mais difícil que é ser arrogante, ego
ísta e negar ajuda ao próximo é algo triste. E quando
mais, percebemos em vários depoimentos de irmãos

que já se foram o quanto se arrependeram do mal que
proliferaram e do bem que negaram a fazer. Lembre
mos, antes que seja tarde, o bem é o objetivo, mudar,
pensar antes de cometerum ato ruim com alguém,
mesmo em pensamento, primeiro usemos os olhos
da compreensão, da benevolência e sentiremos um

alivio imediato e o mundo passará a ser melhor.

EDSON GOMES, SERVIDOR púauco {EFEGOM@YAHOO.COM.BR)
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FALA Aí!

" Merecia uns três
ou quatro presidentes
ao mesmo tempo."
LYGIA FAGUNDES TELLES,

ESCRITORA, sobre as dificuldades
de se governar o Brasil, um país do

tamanho de um continente.

" Nós tivemos
o Pan, um sucesso

extraordinário. "
PRESIDENTE LULA (PT-Sp),
defendendo a .realizaçóo das

Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.

INSISTINDO
Assembléia Legislativo promove hoje
audiência público em Florianópolis so
bre o aposentadoria especial poro os

servidores do saúde. O autor do proje
to, já rejeitado em suo admissibilida
de pela� comissões internos do Cosa,
é o deputado Am,auri Soares (PDTI. Ele
cito o Constituiçoo federal que prevê o

benefício poro atividades que carecte
rizem periculosidade e insalubridade
e que já é pago paro o magistério e

servidores do segurança público.

Ajuda providencial
Poro provocar o debate político sobre o situação financeira dos hospitais
filantrópicos e tentar regulamentar o apoio do governo estadual, o deputado
Antonio Aguiar (PMOB) anunciou projeto de lei que autorizo o Executivo a

conceder auxílio financeiro mensal às instituições poro pagamentos de con
tos de energia elétrico, águo e esgoto. É fruto de posicionamento do Federa
çõo dos Santos Cosas, Hospitais e Entidades Filantrópicos, do Confederoçõo
dos Misericórdias do Brasil e 27 instituições hospitalares beneficentes de
Santo Cotarino, deliberado em encontro realizado em dezembro do ano pas
sado em Jaroguá do Sul. A expectativa é minorar o déficit financeiro dessas
instituições, que em alguns cosas têm em tais despesas os itens de maior
peso no orçamento. Se vingar, vai aliviar o caixa e permitir que o atendimen
to público desses hospitais seja ampliado, avalio o deputado, que por ser
médico conhece bem a realidade de vários instituições.

.

VISUAL VULNERÁVEIS
Eleitores vindos de outros cidades e

estados que võo votar aqui pelo pri
meiro vez representam, em Jaraguá do
Sul, o possibilidade real de eJeição de
alguns candidatos o vereador que, há
alguns anos, também migraram poro
cá em busco de trabalho. Teoricamen
te, esta é o parcelo do eleitorado mais
fácil de se conquistar

CONCORRÊNCIA". '.
Se aprovado, um projeto do deputado

.

federal Otávio Leite (PSDB-RJ), criará
o serviço de mototáxi, independente
do serviço de motaboy já existente.
Para o transporte de passageiros, em

cc caráter complementar 00 sistema tro-a::

� dicionol e, de acordo com o proposta,«(

� . só em trajetos definidos por normas

� . municipais. O município também li
� berorá o veículo, com características
� específicos que o diferenciem, de for
� mo visível, �as outros motocicletas.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA. 12 DE AGOSTO DE 2008

Embora ainda devagar, porque o

componho eleitoral esquento mes-

,, ' , mo no reto final, já dá poro ver
Só a cana-de-açucar quem, de foto, tem bola no agulho.
é que sai ganhando. ,,�el.hor dizendo, dinheiro no mola.

E so observar os corras passando e
HILTON SILVEI� PINTO, �i�tor o qualidade do material impresso
do.Ce."!",de�ulso�Me!eorologlcose distribuído pelos candidatos. Coro e

CllmótlcosAph�dasaAgnculturosobre que ninguém dá de graça.o aqueamento globol.
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TCE rejeita contas anuais da Câmara
Sentença foi publicada ontem e inclui multa à presidente do Legislativo em 200S
CORUPÃ
o TCE (Tribunal de Contas

do Estado) rejeitou as contas
anuais da Câmara de Vereado
res de Corupá relativas a 2005.

A sentença foi publicada ontem
no Diário Oficial Eletrônico do
Tribunal, que aplicou multa à
vereadora Bernadete Híllbre
cht (PPS), presidente doLegis
lativo naquele ano. A· decisão
não interfere na candidatura de
Bernadete, que teve o registro
deferido pela Justiça Eleitoral.
Ela, no entanto, corre o risco de
ficar inelegível se for eleita.

Os conselheiros do Tribunal
não acataram as alegações da
defesa e consideraram insufi
cientes os documentos apresen
tados para eliminar as írregula
ridades apontadas pelo relator
do processo. Ao julgar as con

tas irregulares, sem imputação
de débito, o TCE aplicou duas
multas a então presidente, que
tem prazo de 30 dias, a partir de
ontem, para comprovar o reco

lhimento ao Tesouro do Estado.
Bernadete foi condenada a

pagarmil reais pela contratação
temporária de serviços profis-

sionais de assessoria jurídica.
Ela também deverá pagar uma
multa no valor de R$ 400,00 por
inconsistência contábil, devido
à existência de saldo em conta

correspondente a despesas rea

lizadas pela Câmara da ordem
de R$ 503 mil.

O Tribunal também determi
nou ao presidente da Câmara,
cargo hoje exercido pelo vereador
Loriano Costa (PSDB), a compro
var, no prazo de 180 dias, medi
das para a realização de concur

so público visando à contratação
de funcionário para o cargo de
assessor jurídico da Casa. Reco

rrienda, ainda, que o Legislativo
defina em lei a data-base para
concessão da revisão geral anual
e o índice que adotará paramedir
a inflação no período.

Conforme a Lei Complemen
tar 64, de 1990, o administrador
público' pode ser considerado

inelegível, por cinco anos, ao

ter rejeitadas as contas relativas
ao exercício de cargos ou fun
ções públicas. Bernadete não
atendeu as ligações no celular.

CAROLINA TOMASELLI Decisão do TCE não interfere na candidatura de Bernadete, que teve o registro deferido pela Justiça Eleitoral

EM CAMPANttA

Raimundo Colombo na cidade
o presidente estadual do OEM, senador Raimundo Colombo, visita hoje lideran

ças do partido em Joraguá do Sul para reforçar a candidatura a prefeito de Ivo Konell.
o. Colombo concede entrevista coletiva à imprensa às 11 horas, no diretório do OEM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

COMUNICADO
A Comissão Permanente de Licitação vem por meio deste CANCELAR o

Processo Licitatório 78/2008 - Terraplanagem e Drenagem Pluvial da Rua
Cláudio Tomaselli, pelo motivo de terocorrido falhas em nosso projeto básico,
em virtude de evitar uma impuguinação, a Comissão Permanente de Licitação
resolve cancelar o Processo Licitatorio.

Jonathan Ademir Maffei
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Tomada de Preço p/ Obras e Serviços de Engenharia
- 000083/2008; Tipo: Menor Preço - Pelo Total Geral; Objeto:
Pavimentação, Drenagem Pluvial e Sinalização da Rua Cláudio

Tomaselli; Entrega dos Envelopes: 27/08/2008 às 09:00 horas;
Abertura dos Envelopes: 27/08/2008 às 09:15 horas. O Edital e
esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário:
Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das
08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo Fone: (0**47)
3373-0247. Guaramirim (SC), 12 de Agosto de 2008.

Jonathan Ademir Maffei
Comissão Permanente de Licitação

Audiência da Assembléia em Jaraguá
Deputados debatem benefícios da Lei do Super Simples na quinta

Estatuto Nacional da Lei Ge
ral da 11icroempresa, também
conhecida como Lei do Super
Simples, é o tema da audiên
cia pública que a Comissão de
Economia da Assembléia Legis
lativa realiza nesta quinta-feira
em Jaraguá do Sul. O debate foi

proposto pelo deputado Dirceu
Dresch (PT), atendendo soli

Citação da Apevi (Associação
das Micro e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu) Apevi
e da Fampesc (Federação das

Associações de Micro e Peque
nas Empresas do Estado). A
audiência pública acontece no

Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), às 19 horas.

O objetivo é possibilitar um
amplo debate com lideranças
públicas e empresariais e escla
recer o funcionamento, as possi
bilidades de desenvolvimento a

partir de benefícios dispostos na
lei, corno o acesso a mercados,

crédito, tecnologia e exportações.
Segundo Dresch, muitos dos be
nefícios precisam ser regulamen
tados pelo governo estadual.

O deputado cita como

exemplo a lei das compras
governamentais, que garante
tratamento diferenciado às mi
cro e pequenas empresas nas

licitações públicas no valor de
até R$ 80 mil. Para isso é neces
sário regulamentar a legislação
estadual ao que já está aplica
do no capítulo 5 da Lei Geral
da Microempresa. Um projeto
apresentado por Dresch com

esse objetivo está em análise.na
Comissão de Constituição e Jus
tiça da Assembléia. Porém, ele
defende quê o' governo do Esta
do agilize o processo editando
um decreto para regulamentar
o acesso das microempresas
às compras governamentais, a

exemplo dos estados de Minas
Gerais e Amazonas. Debate foi proposto por Dresch
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GOTINHAS DE SAÚDE
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CAMPANHA DA POLIO
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E· PRORROGADA
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Crianças com menos de cinco anos devem receber a dose
REGIÃO

As crianças menores de cin
co anos que ainda não toma
ram a segunda dose da vacina
contra a poliomielite têm mais

alguns dias para receber o me

dicamento. A campanha, que
deveria ter sido encerrada no

sábado passado, foi estendida
por causa da baixa adesão re

gistrada até a data. Na micror

região, por exemplo, apenas
Cuaramírim alcançou a meta

de 95% de abrangência estipu
lada pelo Ministério da Saúde.

Um dos fatores prejudiciais,
segundo a supervísora de imu

nização de Jaraguá do Sul, Ana
Kneipp, acabou sendo a chuva
do final de semana. No sábado,
quando ocorreu o dia "D" da

campanha, inúmeros pais entra
ram em contato e pediram mais

tempo para a vacinação. E, isso
aconteceu. Até a próxima sex

ta-feira, todas as unidades de
Saúde, exceto a dos bairros Rio
da Luz, Amizade, Ana Paula e

Vieiras, continuam oferecendo
a "gotinha". O mesmo acontece
em Schroeder, Massaranduba,
Guaramirim e Corupá.

Ao contrário do que ocor- ,

reu com a poliomielite, a va

cina contra a rubéola superou
as expectativas. Em Corupá,
a imunização já ultrapassa os

74% da meta. No município
de Massaranduba, cerca de
2.450 pessoas participaram da

campanha. Esse número equi
vale a 50% do total. EmSchro
eder, 33% da população entre
os 20 e 39 anos estão livres do

compromisso e, em Jaraguá do
Sul, 48% estão seguros quan
do o assunto é a doença.

Conforme dados do governo
federal, par enquanto, SantaCa
tarina foi o Estado que mais va
cinou (28,4% do público-alvo).
O medicamento fica disponível
na rede de Saúde até 12 de se

tembro. No Brasil, 70 milhões
de pessoas fazem parte da faixa
etária estabelecida para receber
a dose anti-rubéola.

KELLY ERDMANN

VACINA CONTRA POLIOMIELITE ATÉ SEXTA-fEIRA

JARA6UÁ DO SUL
Vacinados: 83% - 8009 crianças (até sábado)
Meta: 9.729 crianças
Onde vacinar: 15 postos de Saúde (menos
Rio da Luz, Amizade, Vieiras e Ana Paula)
SCHROEDER
Vacinados: 73,65% - 724 crianças (até sábado)
Meta: 983 crianças
Onde vacinar: três postos de Saúde (Schroeder 1,
Centro e Marisol) - amanhã, posto volante em

Itoupava Açu
CORUPÁ
Vacinados: 96,98% - 867 crianças (até sábado)
Meta: 893 crianças
Onde vacinar: posto de Saúde do Centro

MASSARANDUBA
Vacinados: 88% - 742 crianças (até sábado)
Meta: 845 crianças
Onde vacinar: cinco postos de Saúde (Centro
e interior do município)
6UARAMIRI

nças
eis postos de Saúde (Centro
unic!pio)

Metas deveriam ter sido cumpridos até sábado, quando ocorreu o dia "D" do campanha de vacinação

Celular dentro da sala de aula proibido
Projeto de lei tem segunda votação na Câmara até a próxima semana

JARAGUÁ DO SUL

Atender ao celular dentro
da sala de aula está com os dias
contados. A prática, comum en

tre estudantes, deve ser proibi
da na redemunicipal de ensino.
Pelo menos é isso o que preten
de a Secretaria de Educação de

Jaraguá do Sul com um projeto
aprovado em primeira votação
na Câmara de Vereadores.

.

Conforme a secretária Ma
ria Cecília de Lima, a atitude
leva em consideração as cons-

tantes reclamações vindas de

professores e pais. "Até os psi
cólogos defendem a não utili

zação do aparelho porque ele

dispersa a atenção", explica.
A opinião de Wanderlei Lú
cio, 38, também é essa. Pai de
duas crianças em fase escolar,
o eletricista se diz favorável à
medida. Por isso, nem cogita
a possibilidade de colocar um
celular. nas mãos dos filhos.

Quando entrar em vigor,
após segunda votação por parte

dos vereadores, o projeto de lei
177/2008 também vai restringír
o uso do equipamento aos pro
fessores. "Todos terão de desli
gá-lo assim que entrarem na es

cola", destaca Maria Cecília . .A

punição pelo descumprimento
caberá a cada unidade, que vai
ter que adequar o regimento
interno à nova legislação. As

informações precisam ser afixa
das has portas de cada sala de
aula da rede de ensino de Jara
guá do Sul.

Projet,o local
em São Paulo
JARAGUÁ DO SUL

Demonstrar as boas idéias
no que diz respeito ao paga
mento de tributos nas cidades
brasileiras. É este o lema dapri
meira edição do Seminário Na
cional de Melhores Práticas de
Gestão da Arrecadação Muni

cipal, pronto para começar em
São Paulo. Mas, qual a relação
disso com Jaraguá do Sul?

Na próxima sexta-feira o se

cretário da Fazenda, Alexandre
Alves, val apresentar um proje
to local no .evento coordenado

pela Associação de Auditores
Fiscais e Tributários daquele
Estado. O convite foi o único

despachado para Santa Catari
na e divide a atenção do públi
co com uma sugestão vinda de
Serra, no Espírito Santo.

A proposta jaraguaense,
inaugurada no ano passado,
teve a participação direta de
cinco mil alunos da rede de
ensino. Com cartilhas "vesti
das" de gibis, teatro e mascote,
a equipe responsável pelo pro
grama Cidadão Consciente, da
Prefeitura, levou até as escolas
explicação em forma de diver
são. Tudo isso para mostrar às

crianças a importância de todo

municipe acertar as contas com
o poder público e, ainda, exigir
a nota fiscal referente a cada

compra efetuada no comércio.
.

Nesse ano, a idéia volta às
salas de aula a partir de outu
bro. Segundo Alves, o objetivo
é conscientizar os alunos para
que eles façam o mesmo com

os pais.

Alves: queremos conscientizar
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MUDANÇA NA CARTEIRA DE MOTORISTA

GERAVPOLícIA---------

-

Termina prazo para recadastrar eNH
Motorista que não tomou as providências necessárias terá docmnento suspenso

"JARAGUÁ DO SUL

Quem possui carteira de mo
torista antiga, sem foto, Gam ven

cimento até 13 de maio de 2008,
e não recadastrou até ontem o

documento, será obrigado a refa
zer o processo de habilitação. Em
Jaraguá do Sul, o custo médio do

processo encaminhado junto às
'

auto-escolas pode variar de R$
870 a R$ 1.170 (a prazo), depen
dendo da categoria. A medida
tem como objetivo tirar de CITCU
lação as carteiras de habilitação
emitidas antes 1997, quando
entrou em vigor o modelo novo

com foto do condutor.
Os condutores cujo docu

mento vence depois do dia 13
de maio, data da publicação da
resolução, têm 30. dias, a contar

do vencimento, para cumprir
essa exigência. Por exemplo, se o
exame médico vai vencer no dia
l°de janeiro de 2009, o motoris
ta pode fazer o recadastramento
até 31 de janeiro de 2009. Se o

recadastramento não for feito até
a data estabelecida, o condutor
terá a carta cancelada.

De ácordo com a resolução
276 do Contran (Conselho Na-

cional de Trânsito), os registros
de prontuários de condutores,
anteriores ao Renach (Registro
Nacional de Condutores Habili
tados), terão de ser recadastrados

para inclusão na Binco (Base de
Indice Nacional de Condutores).
O objetivo é tomar mais eficaz a

fiscalização, já que a foto permite
a imediata identificação dos con
dutores infratores.

O motorista que desejar
pode fazer o recadastramento
e deixar a renovação para mais
tarde. Para encaminhar o pro
cesso, o condutor deve compa
recer à Ciretran (Circunscrição
Regional de Trânsito) munido
de cópias da CNH antiga, cé
dula de identidade, CPF e com

provante de residência, além
dos documentos originais.

A "dona-de-casa Inelde Ma
ria Volpi, 46 anos, aproveitou
a manhã de ontem para fazer o
recadastramento e a renovação
da CNH, que estava vencida.
"Não queria que minha carteira
de motorista fosse cancelada" ,
comentou.

DAIANE ZANGHELINI

O CORREIO DO POVO CONTRATA:
. VEN DEDOR EXTERNO

porn atuar nos municípios do Vale do Itapocu, exceto Jamguá do Sul.
PRÉ-REQUISITOS: ter experiência no área comerciai; corro próprio e facilidade de

comunicaçõo. Interessados procumr por Patrício Enke, no telefone 3371-1919,

Venho fazer porte do nosso equipe.

Novo modelo da eNH, com foto do condutor, entrou em vigor em 1997

Polída registra aumento no
número de assaltos à residênda

. GUARAMIRIM

A Polícia Militar registrou au
mento no número de assaltos à
residência em Cuaramírím. Des
de janeiro foram três ocorrências,
contra duas em todo o ano passa
do. Conforme o comandante da
2a Companhia da PM, Marcia Fe

lippi, algumas quadrilhas estão

começando a agir em localidades
mais tranqüilas, onde os mora

dores normalmente estão menos

preparados contra os ladrões.
O último assalto aconteceu

na noite de sábado, naRua Lauro
Zimmermann, no Guamiranga.
A casa onde o assistente comer

cial Jeferson Sardagna, 22, mora
com os pais, Ivanilde e Anésio,
foi invadida por dois bandidos
armados. Ivanilde foi rendida no
momento em que abria a porta
e foi conduzida até a sala, onde
Anésio assistia Tv. Ao escutar o

barulho, Jeferson saiu do quarto
e entrou em luta corporal com

um dos criminosos. "Ele estava

com a arma na mão e eu não ti
nha visto o outro bandido", co
mentou o jovem.

Nesse momento, o outro la
drão disparou um tiro no chão,
assustando Jeferson. Os ban
didos amarraram a família na

sala - usando roupas, cadarço
de tênis e carregador de celular
- e vasculhavam a casa em bus
ca de dinheiro. Em seguida, os

assaltantes amarraram Jeferson
em outro quarto. Os criminosos
levaram R$ 600 em dínheito, ta
lão de cheques, celular e jóias e

fugiram com o Fiesta da família.
Eles não forám localizados até o

fechamento desta edição. O car

ro foi abandonado na entrada do
Bairro Corticeira e encontrado na
manhã de domingo.

Há 13 dias, ladrões fizeram três
reféns e roubaram eletroeletrôni
cos numa casa naRua Bananal do
Sul, também no Guamiranga.

Duas pessoas
ferid-as na 280
JARAGUÂ DO SUL

Duas pessoas ficaram fe
ridas, uma delas gravemente,
numa colisão entre caminhão
e motocicleta na BR-280, em
Nereu Ramos, na manhã de
ontem, O piloto, Gilberto de
Oliveira, 27 anos, teve feri
mentos na mão esquerda. Se
gundo informações, ele teve

dois dedos amputados e está
em observação, mas fora de

perigo. Já a carona, Janice Sta
rowski, 23, foi conduzida ao

Hospital São José com suspei
ta de fraturas e permanecia
internada na UTI até o fecha
mento desta edição.

O motorista do caminhão

placa LZX-2792, de Araquari,
Rogério José Duarte, 34, não
se feriu. Segundo a Polícia Ro
doviária Federal" o piloto teria
feito uma ultrapassagem inde
vida e colidido na lateral do ca

minhão. Um laudo deve inves

tigar a causa do acidente.
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Campeonato de skate em nova pista
Evento terá mais de 150 competidores e apresentação de atletas consagrados
GUARAMIRIM

Para celebrar a conclusão
da reforma promovida na pista
de skate de Guaramirim, a as

sociação dos skatistas promo
verá um campeonato nos dias
23 e 24 deste mês. Os organi
zadores do evento estimam um

público entre três e cinco mil

pessoas. Haverá competidores
de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
Na programação cultural está
previsto show com a banda
Motorocker, cover da consa

grada banda AC/DC.
Segundo [osemar Adilson

Verediana, presidente da as

sociação dos skatistas do Vale
do Itapocu, alguns atletas con
sagrados também já confirma
ram presença. "Os skatistas
Daniel Gomes e Jean Duarte
farão apresentações duran
te o campeonato. O primei
ro também competirá como

amador e o segundo será um

dos juízes do evento", disse.
Jean Duarte é o único skatista

profissional de Santa Catari
na atualmente.

De acordo com [osemar,

Desenho técnico
em mecânica

A Secretario Municipal de Educa
ção de Corupá, em parceria com o Ce
fet de Jaraguá do Sul, abriu inscrições
poro o processo seletivo do curso de
desenho técnico mecónico. O período
de inscrição vai até o dia 22 de agosto,
durante ó horário de expediente do Se
cretario de Educação de Corupá.

Acijs debate
escrituração

No reunião plenário de ontem do As
sociação Empresarial foram tratados te
mos relacionados à escrituração público
digital çom professor João José Bizotto.
A plenário semonal conjunto do Acijs
acontece sempré às segundos-feiras, às
18 horas e é aberto o empresários, estu
dantes, profissionais liberais e aos inte
ressados em geral. Informações no (47)
3275-7000 au no site www.acijs.com.b[

também conhecido como Nico,
já estão inscritos 150 atletas
entre as categorias mirim e

amador, mas até o dia da com

petição o número deve aumen
tar. "Entre uma disputa e outra
haverá apresentação da equipe
Booster de skate que realiza
manobras radicais. E para mo

tivar os atletas premiaremos os

vencedores com DVD, quatro'
MP4, quatro MP3, três célula
res, além de troféus e outros'"'.
informou.

O evento contará com com
pleta estrutura para receber os,
visitantes, segurança reforçada
e uma ambulância de plantão
para prestar atendimento aos

atletas que se machucarem.
O próximo passo da asso

ciação é pleitear a doação da

pista e do terreno ao lado para
construção da sede e uma lan
chonete anexa. O projeto já
passou pela Câmara, foi apro
vado e agora está nas mãos da
Prefeitura. A entidade possui
50 associados e se mantém
com recursos próprios.

OSNIALVES Josemar passeia pela pista junto do filho Nikrilas, de apenas seis anos, e avalia a reforma como positiva

Mutirão para arrecadar fundos
para os Bombeiros Voluntários
GUARAMIRIM

Com o objetivo de anga
riar fundos para a entidade,
os Bombeiros Voluntários de
Guaramirim iniciaram esta se

mana um mutirão de casa em

casa. A intenção é solicitar aos
moradores uma contribuição
que possa ser debitada através
da fatura de energia. A entida
de está pedindo qualquer valor
e o dinheiro arrecadado servirá
para custear despesas de ener

gia e água da corporação.
_ Segundo Nelson Gonçalves
de Oliveira, comandante da
unidade, a ação já foi realizada
outras vezes e visa conscien
mar a população local para

z a importância em contribuir.
"Somente duas mil famílias

<,
colaboram com os Bombeiros.

g As pessoas que -se sensibiliza
� rem assinarão um termo de au

� torização para débito do valor
Em junho. após ocorrência. Voluntários tiveram de empurrar ambulância proposto e apesar da quantia

irrisória, se cada um ajudar vai
ser bastante", disse.

No início de julho o tesou
reiro da corporação, Hilton
Faria, apresentou à Associa

ção Empresarial o balanço dos
Bombeiros Voluntários. Segun
do o levantamento feito, a dí
vida da corporação ultrapassa
os R$ 90 mil. Este montante

corresponde basicamente a

aquisição de equipamentos e

outros materiais. Os valores
.

solicitados através do mutirão
seriam apenas para custear as

despesas mais básicas. Há atu
almente na corporação duas
viaturas paradas por proble
mas mecânicos e elétricos.

Por se tratar de ano eleitoral
a corporação deixa de receber -

recursos do Executivo e Legis
lativo. A última verba repassa
da à corporação foi de aproxi
madamente R$ 25 mil pagos
em prestações.
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BARRA VELHA / SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

PM divulga número'
de pessoas abordadas

A Polícia Militar de Borro Velho e São João do Itaperiú realizam desde o dia
8 de maio blitz por todo o litoral com o finalidade de coibir o criminalidade no

região. De acordo com o entidade, já foram parados 1.326 veículos até o último
final de semana. O número de pessoas abordados chegou o 1.729. Segundo o

capitão Helio César Puttkammer, o operação não tem doto poro encerrar.

CORUPÁ

Plano de Ações
A equipe do Educação de Corupá, representado por diretores, professores,

supervisor pedagógico e técnicos, reúne-se de hoje o quinto-feira no Associação
Comercial'de Corupá. O encontro é poro elaboração do PAR ((Plano de Ações
Articulados) do Ministério do Educação. A conclusão do documento deve ser en

tregue em agosto. O PAR é um instrumentq, de planejamento estratégico que
possibilito o conversão de esforços e dos ações do MEC, dos Secretarias de Esta
do e municípios, em um sistema nacional de educação, atuando em regime de
colaboração, para melhorar o qualidade do educação em todo o País. A equipe
local fará um diagnóstico da situação educacional do rede municipal. baseado
ell! informações pré-qualitativas considerando quatro dimensões: gestão educa
cional, formação do professor, profissionais de serviço e apoio escolar, práticas
pedagógicos e avaliação, e infra-estruturo físico e recursos pedagógicos.

JARAGUÁ DO SUL

. Weg, Menegotti e Zanotti
na final do Prêmio Fiesc

As indústrias Weg Motores, Menegotti Metalúrgica e Zanotti Elásticos obti
verom os vogas de Jaroguá do Sul poro o etapa final do Prêmio CNI/Fiesc. O Prêmio
reúne empresas que mantêm metodologias de soluções de problemas no processo
produtivo, em geral formando equipes de melhoria contínuo, compostos pelos pró
prios trobalhadores. A final estadual será em Florianópolis, dia 5 de setembro.

JARAGUÁ DO SUL

WANDÉR WEEGE HOMENAGEADO
O industrial Wandér Weege recebeu ontem, no Teatro Álvares Co

brai em Florianópolis, o màior honraria do Estado de Santo Catarina,
o Medalha 00 Mérito Anita Garibaldi, por seu exemplo de trobalho e

vida, concedida pelo Secretaria Executiva do Cosa Militar do Governo
do Estado de Santo Catarina. A Médalha foi criada através do Decreto
SEA 4.4.72 / no 110 e tem por objetivo homenagear pessoas físicas ou

jurídicas que tenham contribvído poro o engrandecimento do Estado.

LOTERIA
MEGA-SENA

CONCURSO N° 994
- 40 � 44

QUINA
CONCURSO N° 1937

-13-

LOTOMANIA

CONCURSO N° 852
15 � 19 �

-4 - ./H

15 -"'

LOTERIA FEDERAL

CONCURSO N° 04267
Bili1ete
J5.411
\12.iJé1

5" 12.01lJ
4" 14J}$9
5" 16,1154
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ARTE EM SOM

UM ARTISTA DIFERENCIADO
A personalidade e a poesia de Arnaldo Antunes "passearam" pelo palco da Scar

De Portugal a Jaraguá do Sul. Esse
foi o trajeto do cantor Arnaldo An

tunes, no último sábado (9), quando
chegou da divulgação do último CD
na Europa e se apresentou no teatro

da Scar (Centro Cultura Artística).
Antes de subir no palco o artista re

cebeu a reportagem do O Correio do
Povo no camarim juntamente com

alguns fãs. Foram pouco mais de cin
co minutos de conversa com o poeta,
sem contar o tempo de autógrafos e

fotos. Um momento único, em que
o ex-titã tentou resumir a própria
personalidade: ''Acho mais fácil os

outros me definirem. Eu sou uma

pessoa que respira, come, bebe, faço
tudo o que os outros fazem".

Arnaldo Antunes é espontâneo,
alegre, paciente. Extremamente edu
cado e atencioso' conquistou a todos
em pouco tempo. Ele abraça, beija e

olha nos olhos. O artista usa anéis que
prendem a atenção, grandes e com pe
dras da natureza. A impressão é de que
tudo nele tem um significado, desde a

calça larga, camisa de botão aos cabe
los lambidos e anéis chamativos.

Um músico fazendo poesia ou um

poeta fazendo música? "Música e poe
sia sãó duas coisas bastante presentes
na minha vida. Elas andam sempre
juntas. Uma leva a outra. As minhas
músicas têm muita poesia".

Sobre os Tribalistas, que é um

grande sucesso dentro e fora do

país, Arnaldo disse que não hápos
sibilidade de outro CD. "Mas existe
uma grande parceria entre nós três

(Arnaldo, Marisa Monte e Carlinhos

Brown). Muitas músicas eu compo
nho em parceria com a Marisa, como
no meu último CD".

E sobre o show? Duas violas, san-
,

fona e teclado. "Um. show onde as

músicas são para ser sentidas", ex

plica. O cantor passeia por todo re

pertório. "Tem Titãs, Tribalistas, mú
sica do Qualquer e é o show do 'Ao
Vivo no Estúdio' - meu último DVD",
explicou.

O grande teatro da Scar foi o lo
cal ideal para a apresentação, onde o

músicodeclamou as canções, brincou
no palco utilizando todo o ambiente
como se já o conhecesse. Deitou, virou
cambalhota, caminhou entre o públi-

-

co, dançou como boneco. Parecia ma

rionete de tão leve. O cantor elogiou a

estrutura do espaço.
A iluminação valorizou o cenário do

show com figuras abstratas em tons de
azul, roxo e preto percorrendo por todo
o teatro. E a platéia acompanhou o can

tor não só na voz, mas também com as

palmas, que não foram poucas.
O DVD ''Ao vivo no estúdio" foi gra- .

vado há 12 meses, tendo com público
apenas 50 pessoas, e lançado pela Bis
coito Fino, composto por 24 músicas.

DAIANA CONSTANTINO E DEBORA VOLPI
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLUNISTA

Um copo de vinho
Era noite de sexta e pelo que posso lembrar,

inverno de 99. Deitada na minha cama, pregui
çosamente, eu lia um livro e comia um pacote
de suspiros, acompanhado de um copo de coca

cola, com duas pedras de gelo. Minha amiga -

quase vizinha - me ligou. Precisava conversar.

De pronto, calcei meu All Star e em dois minu
tos estava na porta dela. Ela queria sair, dançar,
tomar uns goles ... Mas lhe faltava provimento
financeiro. Eu queria as mesmas coisas. Porém,
também estava financeiramente "despreveni
da". Lembro que quebramos o cofrinho dela.
Corri até minha casa e catei todas as moedinhas
que encontrei pela frente. Contamos. O mon

tante arrecadado estava longe de satisfazer uma
noitada caprichada para as duas. Sair e dançar
estava, definitivamente, fora de nossas posses.
Já "tomar uns goles" ... O botequim mais pró
ximo ficava, estrategicamente, a uns 50 mts.
Voltamos com 4700 ml de vinho -leia-se: um
garrafão. Obviamente a idéia não era tomar

aquilo tudo. Sobraria para a sobremesa do dia
seguinte. Nosso assunto partiu das' fofocas do
trabalho. Fulana era uma traíra, sicrana, uma
puxa saco e beltrana, uma sonsa.

Enche o copo de vinho.
O time de handball também foi motivo de

desabafo. A goleira era uma pata e a pivô, uma
lerda.

E enche o copo.
O assunto era família. Meu irmão era um

chato e o pai dela, um insensível.
Enche o copo e deixa o garrafão no centro

da sala.
Na pauta das discussões estava também nos

sa farta anatomia. Ela estava vestindo 46. E eu

também. Elame ensinou a dieta da lua. E eu en

sinei a ela a dieta da sopa. Falando em sopa ...
Enche o pote, digo, o copo.
Finalmente a bola da vez eram os ex. O Bi

nho, aquele traste infeliz, que pediu a ela um

tempo, pois não sabia se ainda a amava e blá
blá blá...

Ela chorou e virou o copo.
E o Juninho, que me trocou pela minha pior

inimiga, uma criaturinha desprezível, antipáti
cae ... LINDA!

Chorei e virei o copo também.
Enfim, traçamos nosso plano de vingança

em cima daqueles miseráveis. Ao contrário das
outras vezes em que tentamos inutilmente uma

boa solução, dessa vez calculamos todos os de
talhes e concluímos quão geniais nós éramos.
O plano era perfeito. E antes do último copo de
vinho, adormecemos ali, no sofá da sala. Acor
dei com ela, recolhendo o tapete, onde havia
depositado tudo o que seu estomago rejeitara.
Relembrando a noite anterior, recordei poucas
coisas e conclui em meio a minha dor de ca

beça, que falamos tão pouco ... Sequer conver
samos sobre os ex ... Oras bolas! Teríamos que
repetir a noite e bolar a desforra.

• elijanej@yahoo.com.br

NOVELAS

VARIEDADES---------

CINEMA
'.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping- 1
• A múmia 3 (leg) (16h40, 19h, 21 h20-
todos os dias) (14h20 - sex!sob/dom/quo)

• Cine Shopping 2
• Agente 86 (leg) (16h50, 19h, 21hl0 - todos os
dias) (14h30 - sex!sob/dom!quo)

• Cine Shopping 3' ,

• Balmon - O Govaleiro dos trevos (leg)
(18h, 21 h - todos os dias)
• Kung Fu Pondo (Dub) (16hl O - todos os dias)
(14h20 -_sex!sQb/dom!quo)

JOINVILLE
• Cine cidade 1
• A múmia 3 (leg)
(14h20, 16h40, 19h, 2120 - lodos os dias)

� Çi�e Cidade 2
.' Blinquele dó amor (leg)
(19h30, 21 h30 - todos os dias)
• Kung Fu Panda (Dub)
(141ft 15h50, 17h40-todososdiQs)

• Cine Mueller 1
• A múmia 3 (leg)
(14h15, 16h45, 1�h15, 21h45 -Jodos os dias)

• Cine Mueller 2
• Mais do que você imagino (leg)
(14h, 16h, 18, 20h, 22h - todos os dias)

LIVRO

Versalhes Tropical
a chegada da corte
Antes de ser lançado, o livro já figurava
com destaque no imprensa brasileiro.
Uma obro que reúne análises clássicos
sobre um dos mais extraordinários mo

mentos do história brasileiro: o chegado
do corte portuguesa no-país. Uma visão
original sobre o vindo do família real que
contemplo o que de melhor tem sido pro
duzido sobre esse período.

III Cine Mueller 3
n - O cuvule1to das tr��s (leg)

(150, t8h30, 2lb30-todosos dias)

DVD

Prom Night
dança da morte

A formatura de Donna deveria ser o me

lhor noite de suo vida. Mos quando o

noite se revelo mortal, há somente uma

pessoa que pode ser responsável: um ho
mem que elo achou ter partido poro sem

pre. Agora, Donna e os amigos precisam
escapar de um assassino obsessivo.

CIRANDA DE PEDRA
Notércio mostra lotas tiradas por um detetive
particular em que Frau Herta e Alonso estão
juntos. Natércio pergunto o Alonso como ele
conseguiu o diplomo lalso. Natércio lola poro
Alonso que monterá o cosomenta dele com

Bruno porque ele demonstrou ser conliável.
Natércio adverte Frau Herta para que ninguém
perceba a ligoção dela com Alonso. No casa

mento, o podre pergunta se alguém tem algo
contro o casamento. loura diz que tem ..

BElEZA PURA
Sônio desconlio que Klaus tenha conseguido
dinheiro com Tomás. Tomás conta a Sônia que
controtou Klaus para ajudá-lo a orgonizar seu
site. Olavo decide voltar poro o Amazônia no

tentativa de reencontrar a lórmulo do hidro
tante de cupuoçu. Rokelli e Ivete se olerecem
para acomponhá-Io. Norma consegue liberdode
condicionol. íris deixa no sola de Guilherme um

buquê de flores para Sônia, Guilherme lê o car

tão e descobre que Sônia também é conhecida
como Esteio Fonseca.

A fAVORITA
Zé Bob promete licor de olho em Dodi. Pedro se

recuso a cantor poro Gonçalo o paradeiro de Do
natelo. Amelinho flagro Donatela no oeroporto.
Donotela é presa. Pedro passo mol ao saber do
prisão. lara lico orrasodo lia saber do prisão de
Donotelo. Pepe pede que Maíra visite Augusto.
Cossiono pede mais uma chance a Laro e a con

vence a viajar com ele. Augusto olende Moíro.
Dulce Ilagro Rito e Didu. Silveirinho e Flora
comemoram. lora convida Flora para almoçar.
Donatela é translerido. Flora pede o Dodi que
saia da cidade.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Telê diz que os extraterrestres têm um plono
poro dominar o mundo e querem que eles 10-
çam parte do cúpulo governante. Eugênio chega
com o projeto do bomba. Juli diz para Samira
que soltou todos os monstros - experiências
.que não deram certo - no ilho. Roinha-Iormi
go ordeno que os homens-Iormiga tragom um

humano para que ela possa procriar. Formigão
lola da existência do homem-leão. Torso diz
para Aline que desconlio que Gospor seja um

extraterrestre.

CHAMAS DA VIDA
Manu se assusta ao ver o corpo de lagorto. Os
omigos de lagarto encaram Antonio. Antônio
diz que quem está no chuva é pora se molhar,
que Lagôrto nõo deu passagem e ele deu uma lor

çodinha.leo filma tudo com o celular. Antônio nõo
deixa ninguém chamar a ambulâncio. Todo mundo
vai embora e o corpo de lagarto lica obondonodo
no chão. Gugo diz que é apaixonado por Vivi. Lipe
diz poro Vivi que um dio vai até o Rio poro tirar
latos dela. Lipe diz para Zuleika que ele preciso
lazer mais latos de Isabel.

(O resumo dos capítulos é de inteira responso
bilidade dos emissoras.)
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Triste dia dos
pais para ator
Mário Gomes, o Gurgel em A
Favorita. teve prisão decretada,
segundo o Jornal O Dia, por débito
de pensão alimentícia, no valor de
R$ 93.687,37. Na quinta (7) ele

. não compareceu a audiência de

conciliação e foi representado pela
advogada "Não fui intimado e minha
advogada me aconselhou a não ir.
É só dizer onde e como pagar, que'
eu vou. Pelo menos, me dêem 72

horas", disse o ator.

Autor foge
das câmeras
João Emanuel Carneiro, que não gos
ta de aparecer, quase se estressou
com uma equipe do "Vídeo Show",
no Projac. "Desliga essa câmera.
Não gosto. Não funciono com câme
ra", disse João Emanuel Carneiro.
Depois acabou gravando. Mas com

a câmera longe. No "Mais Você", de
Ana Maria Braga, ele também não
foi. No ar, Ana contou que nem o co

nhece. "Ele escreve de madrugada",
falou a loira.

SUDOKU DIVIRTA-SE

Corrigindo
Ao chegar de uma curta via
gem, dona Tereza pergunta
ao filho de cinco anos:
- E aí, Joãozinho, meu amor?
Como foi? Correu tudo bem
por aqui na minha ausência?
- Tudo mamãe! Só teve um

dia que deu uma chuva.
muito, mas muito forte e

eu fiquei com medo. Aí pedi
pro papai e ele veio dormir
com eu.
- Comigo, Joãozinho! - corri-
giu a empregada.

.

- Não, Maria! Com você
ele dormiu no outro dia!
Eu estou falando daquele
domingo, quando choveu
forte!

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

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

SBY perde o

apresentador
o apresentador Felisberto Duarte,
71 anos, morreu na noite do último
domingo. Mais conhecido como Feliz,
ele foi o homem do tempo do jornal
Aqui Agora, do SBT. Feliz estava
internado em estado grave devido a

uma infecção intestinal causada por
depressão. À frente da previsão do

tempo do Aqui Agora, na primeira
e na segunda versão, Feliz ficou
conhecido pelo bordão "piriri e
pororó" .

PREVISÃO DO TEMPO 'Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Uma frente frio estará em deslocamento pelo
Estado provocando pancados de chuvo com

trovoodos. Nõo se descorto o chonce de temporal
isolodo. Temperoturo em pequeno elevoçõo.

> Fases da lua

NOVA CRESCENTE MINGUANTECHEIA

TERÇA
MíN: 17° C
MÁX: 27"C
Sol com pancadas
de chuva

�I ÁRIES

4:�.' (20/3 a 20/4)
., Você tem sentido

� I certa necessidade
de demonstrar seu

poder e capacidade de liderança.
Passar despercebido pode sig
nificar a morte paro você. Neste
momento, é através da carreira
e status que você tem procurado
esse reconhecimento.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você passa por
uma fase de sorte
nos negócios, com

possibilido�es de ganhos e asso
ciações financeiramente interes
santes. Você pode confiar em sua

sensibilidade para transações e
seguir as intuições a respeito de
novos investimentos.

L-"'. LEÃO

�,:> (22(1 o 22/8)
::. '} Voce possa por uma

� U--; fase de preocupação
em querer fazer

algo significativo. O trabalho é
o palco ideal para'colocar em
prática o que vem pensando. A ne

cessidade de dar o melhor à vida
fará você procurar a perfeição em
todos os passos.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Comece a integrar

.
seu conhecimento

.

com o resto de sua

personalidade. Cuidado para não
ser arrostado por seus próprios
pensamentos e acreditar em sua

filosofia como verdade absoluta.
Entendo o que está por trás dos
acontecimentos.

p ""
CÂNCER

.....�� (21/6 a 21/7)
;���� O que você quer é
: � um relacionamento

que dê a você ao

mesmo tempo independência e

segurança. Se estiver só, existe
o chance de encontrar alguém
de prestígio. Essa pessoa
poderá trazer lhe dar uma vida
cheia de calor e generosidade.

n;r
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você tem sentido
necessidade �e
expressar-se de

flll'Ula dramática com a consciên
cia de que sua própria criatividade

. é resultado direto da criatividade
divina.lsso pode.ser bom se você
entender que assim pode encon
trar Deus em si mesmo.

MíN: 15° C
MÁX: 20° C
Chuvoso

QUINTA

OMíN: 16° C
MÁX: 210 C ' , r r r

Chuvoso

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você passa por
uma fase onde

consegue investir
grande quantidade de energia
para estabelecer a caso dos seus
sonhos. Mudanças ou pequenas
reformas podem fazer de seu lar
o lugar que precisa para colocar
coisas no lugar, mos em você.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Sua mente anda tão
aguçada que você
tem estimulado iJ
vida de muita gente.

Está claro em suas idéilis. Procure
se utilizar dessas energias para
compreender o significado que
está por trás dos acontecimentos
que tem ocarrido em sua vida.

SEXTA

MíN: 15° C
MÁX: 21° C,
Chuvoso

SAGITÁRIO

.�..... (22/11021/12)
Você passa por
uma fase de mui
tos esforços poro

conseguir mais alegria em sua

vida. O dinheiro e as posses têm
sido vistos como símbolos de seu

próprio valor. Enfim você volta .

a perceber o toque de Deus e as

manifestações do vida.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

,.,.j. Você anda inspi
rado e .reflexivo.
E tem conseguido

distribuir essa capacidade de

inspiração por onde passa. Você
consegue vivenciar o otimismo
de maneira natural. Aproveite o

fase para expandir recursos seus

materiais e espirituais.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

11/8

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Esperança é a
palavra que.mais
atende aos seus

anseios ultimamente. Você sente
uma força poderosa e salvadora.
Quando parece sem saída você
sente que o fOrço de Deus aparece
para amenizar qualquer problema.
Deixe suo fé se expandir.

PEIXES

... (19/2 019/3)
.

•• .. Você passa por
.....,.., uma fase que seus

amigos e pessoas
mais chegados enxergam veeê
como um guia, uma espécie de
salvador pronto a-ajudar. Com
isso, seus próprios horizontes e

aumentam e expandem através
desses intercâmbios sociais.
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

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 Infantil4/5.

COLÉGIO

,7121OC\�, �ARIS�A
�Õ� SAO lU IS

".*** ..
***** Agende seu atendimento:

47 - 33710313

www.marista.org.br

VlTRINE����������
ESTAOO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Sul/2°Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul- SC - E-mail: jgsvar2@li.sc.gov.br

Juiza de Direito: Eliane Alfredo Cardoso Luiz
Escrivã Judicial: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE INTERDiÇÃO - Art. 1184, do CPC - PRAZO DO EDITAL: 10 DIAS

Interdição/extinção da interdição n° 036.05.009958-8

Requerente: Donizete Sampaio Interditando: Valter Sampaio
Interdito(a)(s): Valter Sampaio, brasileiro(a), natural de Ivaiporã-PR, Solteiro, nascido em 19/10/1960, RG 5.058.215-

1/SC, CPF 050.883.298-57, pai Paulo Sampaio, mãe Eunice da Silva Sampaio, Rua Victor Rosemberg, 562, Vila Lenzi
- CEP 89.250-000, Fone (047), Jaraguá do Sul-SC.

Doença Mental Diagnosticada: Retardo Mental Leve. Data da Sentença: 11/0212008. Curador(a) Nomeado(a): Donizete Sam

paio. Por intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que, neste JuíZQ de Direito, tra
mitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até a sentença final, sendo decretada a medida postulada, conforme
transcrito na parte superior deste edital, e nomeado(a) o (a) curador(a), o(a) qual, aceitando a incumbência, prestou o devido

compromisso e está no exercicio do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 3 vez(es), com intervalo de 10 dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de julho de 2008.

Protocolo: 83065 Sacado: KLEBER ANDRE ROSA CPF: 983.482.809-87 Protocolo: 83394 Sacado: ROBERTO APARECIDO PASSONI CPF: 607.593.809-53
Cedente: COM IND BREITHAUPT SA CNPJ: 84.429.810/000 Cedente: OESACOMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ: 81.611.9311000
Número do Titulo: 0000008335 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Número do Titulo: 4055938U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 18/07/2008 Valor: 372,94 Apresentante: SESC Data Vencimento: 15/07/2008 Valor: 30o,g3

EDITAL
MARGOTADELIA GRUBBA LEHMANN. Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra;

Protocolo: 83307 Sacado: COND. EMPRESARIAL JARAGUA DO SUL CNPJ:
07.983.712/000
Cedente: CAFE AUTOMATIC LTDA CNPJ: 02.887.194/000
Número do Titulo: 026045 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento:
24/07/2008 Valor: 96,00

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

Protocolo: 82411 Sacado: ANAMARIA CAMARGO KANZLER CPF:
109.485.967-24
Cedente: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE CNPJ: 33.621.384/095
Número do Titulo: 2000019130 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 15/07/2008 Valor: 2.500,00

Protocolo: 82425 Sacado: JULIANO DE SOUZA CPF: 049.112.259-47
Cedente: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE CNPJ: 33.621.384/095
Número do Titulo: 2000019132 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15/07/2008 Valor: 1.400,00

Protocolo: 82426 Sacado: MAGALI KISTE MACHADO CPF: 890.973.439-68
Cedente: CAMPANHANACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE eNPJ: 33.621.384/095
Número do Titulo: 2000019134 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15/07/2008 Valor 1.648,00

Protocolo: 82748 Sacado: NEUCIR ELIAS'DE LIMA CPF: 047.974.919-14
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDICNPJ: 82.639.4511000
Número do Titulo: 218.732/005 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI Data Vencimento:
10/06i2008 Valor: 526,24

Protocolo: 82801 Sacado: UTILITARIUM COM ARTIGOS PRESENTES CNPJ:
07.827.898/000
Cedente: BANRISUL-BCO ESIRIO GRANDE DO S CPF: 927.020.670·00
Número dó Titulo: 01. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data vencimento: 13/07/2008 Valor: 139,90

Protocolo: 82815 Sacado; CONFECCOES FREDAMAR LTDA CNPJ: 04.587.1511000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Tilulo: 1586/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento:
18/07/2008 Valor: 1.949,00

Protocolo: 83071 Sacado: CITYFERRO REPRESENTACOES LTDA CNPJ:
08.844.724/000
Cedente: TISSOT PNEUS IMP OISTR LTDA CNPJ: 08.1112531000
Número do Titulo: 002220/... Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 16/05/2008 Valor: 358.67

Protocolo: 83085 Sacado: GERENCIAL EMPREENDADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ:
02.945.261/000
Cedente: COMPUTER HELP INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.952.142/000
Número do Titulo: 16360 Espécie: Duplicata de Venda Mercánlíl
Apresentante: COMPUTER HELP INFORMATICA LTDA Data Vencimento: 08/03/2006 Valor:
163,00

Protocolo: 83171 Sacado: FRANCISCO PAULO RUNCUS CPF: 217.578.529-
n

.

Cedente: MARMORARIA ZEUSS LTDA CNPJ: 08.728.980/000
Número do Titulo: 000076 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: CAtXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 25/07/2008 Valor: 1.370,00

Protocolo: 83172 Sacado: DELCIO WAll CPF: 751.497.109-20
Cedente: BLU VEICULOS
Número do Titulo: 940269-1 Espécie; Cheque
Apresentante: MADEIREIRA DEKER LTDA Data Vencimento: 10/03/2008 Valor: 525,00

Protocolo: 83173 Sacado: DELCIO WALZ CPF: 751.497.109-20
Cedente: MADEIREIRA DEKER LTDA CNPJ: 05.836.489/000
Número do Titulo: 940239-0 Espécie: Cheque
Apresentante: MADEIREIRA D.EKER LTDA Data Vencimento: 05112/2007 Valor: 1.076,00

Protocolo: 83183 Sacado: MERCADO PORATH LTDA·ME CNPJ:
08.584.565/000
Cedente: PARATI SA CNPJ: 82945.932/000
Número do Titulo: 0361061 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 24107/2008 Valor 248,67

Protocolo: 83219 Sacado: ADRIANO DE SOU2A CPF: 053.777.689-30
Cedente: TAVARES FOMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ: 81.514.473/000
Número do Titulo: 1511911 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 2U07!2008 Valor
1.065,00

Protocolo: 83226 Sacado: CITY FERRO E ACAO COMERCIAL LTDA ME CNPJ:
08.844.725/000
Cedente: PAN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 01.953.530/000
Número do Titulo: 003423·03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 05106/2008 Valor 3.930,28

Protocolo: 83227 Sacado: CITY FERRO E ACAO COMERCIAL LTDA ME CNPJ:
08.844.725/000
Cedente: PAN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 01.953.5301000
Número do Titulo: 003423-02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 22/05/2008 Valor: 3.930,28

Protocolo: 83228 Sacado: CITY FERRO EACAO COMERCIAL LTDA ME CNPJ:
08.844.725/000
Cedente: PAN DISTRIBUIDORA LTDA

•

CNPJ: 01.953.530/000
Número do Tilulo: 0034423-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Venamenta: 08105/2008 Valor: 3.930,28

Protocolo: 83301 Sacado: HEITOR REMONTI TROMBINI CPF: 526.079.840-
68
Cedente: PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA ,CNPJ: 05,382.404/000
Número do Titulo: 40589.1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 23/07/2008 Valor: 193,86

Protocolo: 83312 Sacado: CONFECCOES FREDAMAR LTDA CNPJ:
04.587.151/000
Cedente: HSBC BRASIL SIA BANCO MULTIPlO
Número do Tilulo: 1556/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresenlante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 23107/2008
Valor: 1.585,00

Prolocolo: 83313 Sacado: GILMAR THEODORO DA SILVA ME CNPJ: 02.533.196/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL SIA BANCO MULTIPLO
Número do Titulo: 1544/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 23/07/2008
Valor: 1.551.50

Protocolo: 83348 Sacado; META PRODUTOS PILABORATORIO LTDA CNPJ:
07.056.0111000
Cedente: TAIPA SECURITI2ADORA S/A CNPJ: 08.928.243/000
Número do Título: 1318 Espécie: Dupltcata de Venda Mercanül por Indicação
Apresentante: BRADESCO Dala Vencimento: 25107/2008 Valor. 337,15

Protocolo: 83370 Sacado: COM DE ROUPAS INFANTIS MM LTDA ME CNPJ:
07.204.243;000

.

Cedente: PUPI CONFECCOES INFANTIS UDA CNPJ: 45.100.682/000
Número do Titulo: 99354/C Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dala Vencimento; 24/07/2008 Valor:
831,66

Protocolo: 83372 Sacado: DUFFY MALHAS LTDA CNPJ: 73.321.8201000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA CNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 161111 Espécie: Duplicata de Venda MercanUi por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vendmento: 24107/2008 Valor:
1.367,00

Prolocolo: 83374 Sacado: NETONK IND COM DE CONF LTDA CNPJ:
00.107.351/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA eNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 1613/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimenlo: 24/0712008 Valor:
1.352,90

Protocolo: 83393 Sacado: MARGARETH ROSI LORENZINI BENETII CPF:
585.245.179-72
Cedente: OESACOMERCIO E REPRES. LTDA eNPJ: 81.611.931/000
Número do Titulo: 4050196U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 15:07/2008 Valor: 297,33

Protocolo: 83406 Sacado: CONFECCOES FREDAMAR LTDA CNPJ:
04.587.1511000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Tilulo: 1587/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanm por Indicação
Apresentanle: HSBC BANK BRASIL SA BANCQ MULTIPLO Data Vencimento: 24107/2008
Valor. 1.979,00

Protocolo: 83407 Sacado: ENICIO KATH CNPJ: 02.595.5651000
Cedente: HSBC BANK BRASIL SIA BANCO MULTIPLO
Número do Título: 1583/1 Espécie: Dupllcala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 24/07.'2008
Valor 1.569,00

Protocolo: 83408 Sacado: DUFFY MALHAS LTDA CNPJ: 73.321.820/000
Cedente: HSBe BANK BRASIL SIA BANCO MULTIPLO
Número.do Titulo: 1580!1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanm por Indicação
Apresentanle: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 24/07/2008
Valor: 1.543.00

Protooolo: 83424 Sacado: ARTUR RUDOLFO ORTHMANN CPF: 310.569.629-68
Cedente: COOPERATIVA REGIONALAGROPECUARIA VALE 00 ITAJCPF: 857.897.820-00
Número do Titulo: 96563401 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 23/07/2008 Valor: 185,20

Prolocolo: 83442 Sacado: JOAO ADIR GUIMARAES CIA LTDA CNPJ:
08.831.341/000
Cedente: MOVEIS CALOMA LTDA CNPJ: 94.634.466/000
Número do Titulo: 010790/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 28/07/2008 Valor: 722,78

Protocolo: 83457 Sacado: ANTONIO ALCEU GUIMARAES CPF: 025.960.119-56
Cedente: BANCO ITAUCARD S/A CNPJ: 17.192.451/000
Número do Titulo: 82602-204912Espécie: Nota Promissória
Apresentanle: BANCO tTAUCMD S/A Data Vencimento: 24/10/2006 Valor 17.455,22

Protocolo: 83458 Sacado: MERCADO PORATH LTDA ME CNPJ: 08.584.565/000
Cedente; PEDRQMUFFATO E CIALTDA CNPJ: 81.433.7651002
Número do Titulo: VEN923524 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA

.

Data Vencimento: 28/07/2008 Valor: 376,52

Protocolo: 83475 Sacado: RELMS GANCALVES SANTOS BENEVENUTTI ME CNPJ:
09.010.142/000
Cedente: REISER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDACNPJ: 81.334.884/000
Número do Tilulo: 7933/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 28107/2008 Valor: 347,73

Protocolo: 83521 Sacado: PEDRO KASMIRSKI CPF: 382.127.309-72
Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA CNPJ: 79.501.862/000
Número do Titulo: 110806/B Espécie: Duplicata de Venda Mercann! por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 19/08/2008 Valor 220.00

Protocolo: 83612 Sacado: CLAUDIR WANTOWSKI CPF: 762.850.499-04
Cedente: WILLIAM GASPAR CPF: 421.508.209-87
Número do Titulo: 001 Espécie: Nota Promasóría
Apresentante: WILLIAM GASPAR Data Vencimento: 10/02/2008 Valor: 1.000,00

Protocolo: 83623 Sacado: VIDA BELA COMERCIO DE CONF LTDA CNPJ:
07.860.666/000
Cedente: EXCEL FOMENTO MERCANTIL LTOA CNPJ: 08.663.765/000
Número do Titulo: 001428/002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 29107/2008 Valor:. 1.221 ,57

E, como.os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimacao, faz por intermedio do presente Edital, para que os mesmos comparecam nests
Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu
debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na

forma da Lei, etc.z

Jaragua do Sul, 12 de Agosto de 2008
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AMORZINHO CARO
Olho só essa. No Coréia do Sul um homem processou o namorado depois de
tomar um pé no bunda. Seu objetivo era recuperar o grana investido em en

contros romônticos e presentinhos, que segundo seus cálculos giro em torno
de 9 mil dólares. Parece absurdo, mos isso não é o pior. No verdade ele tem
uma promissória assinado por elo, como sinal de que pagaria o "dívida". Po
rém o moço, que já está com outro, deu um calote e, por isso, o coso foi parar
no tribunal. No fim dos contos, o amante perdeu o disputo e ficou com os

mãos abonando, sem o mulher e sem o dinheiro. Eito mundinho estranho.

IUMIUMIUM
O fuxico do fim-de-semona, que aterrissou em meu e-mail, estó
girando em torno do love affair entre um profissionalliberal
chormoso e de sobrenome sonoro, com uma colega de profissõo.
Em recente evento em Floripa, os pombinhos ficaram juntinhos
durante três dias. O detalhe é que os dois sõo comprometidos.
A notícia esta ardendo que nem "pimenta feito no quintal". Só
pedindo uma dose duplo do minha Veuve Clicquot Brut.

ALGEMAS
Boa essa. Foi aprovado no Senado o

projeto de lei regularizando o uso de

algemas. Mos já foi avisado que no

como pode continuar usando. Um olí
vio poro galera dos sex-shops e outros

adeptos do fetiche.

,, Viver, sofrer, morrer,
três coisas que nõo se

ensinam nos escolas, e
que todavia encerram

em si todo o viver',
PAUL AUGUEZ

LI NUM JORNAL
"O Brasil é o País onde mais cresceu

o uso de computadores! Uma vitória
do nosso cultura!" Pôxo, os coros fi
cam vendo pornografia mais tempo
em chats e no Orkut. Desde quando
isso é cultura?

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o amigo Iria Mar

quardt Krutsch, que sempre lê esta
coluna poro ficar por dentro dos
mel hores novidades do sociedade.
Valeu mesmo!

I

li
/' ��'tPllfaWá

Disque-entreg8
3275·1689

APAIXONADOS
O cósol Aloor e Vanessa Garcia Pa
lácio está sempre de bem com o

vida e apaixonado. Elo comemorou,
em grande estilo, seu niver no sex

to-feira no Hotel Vale dos Pedras.

DIZEM POR AL.
Uma figuro muito conhecido do urbe
sorriso, no fim-de-semano em Floripo
depois de curtir os delícias do noite no

ilha, voltou no madrugado poro o hotel,
chamando Jesus de Genésio e queria,
porque queria continuar o festa. Dizem
ainda que ele importunou tonto pelos
corredores do hotel, que foi preciso
acionar até o policio poro baixar os
ônimos do ropoz. Pode?

PARTIU
Às vezes uma tristeza, pontllhadn
de angústia, se apodero de nós sem

explicação alguma. É como se algo ti
vesse poro ocontecet Assim estava nos

últinios dias, quando no tarde de quor
to-feiro fui surpreendido com o notícia

. do falecimento do amigo linho Bruns.
Fiquei triste, com os olhos cheios de lá

grimas. Minha amigo partiu, deixan
do um vazio no família, em especial
em seus filhos e netos, mergulhados
em dot Desc'lnse em paz Zinho.

�'SpeedPress
12��
3371-2552

, ""�L
A modelo Raica Oliveira pintou e bordou desfilando a coleção
Verão da Lez a Lez no último sábado, no Floripa Fashion.
Modelo e coleção lindíssimas!

CALDINHO DA FEIJOADA DO MOA
Agendem! No próximo sábado (16), o partir dos 11 horos, acontecerá no bar
O Meu Boteco, "O coldinho do feijoada do Moa". O babado terá direito o

muito pagode e gente bonito. Volto 00 assunto.

LEZ A LEZ
O desfile de sábado, no Floripo Fashion, foi um SUCESSO total. Roico Oliveira
desfilou deslumbrante e ganhou toque especial com o coleção Lez o Lez que
está maravilhoso. A marco inovo pelo sinceridade: são cores que se cruzam

em novos tonalidades e experiências, detalhes que são reinterpretodos do
natureza e aplicados em tecidos diferenciados, pitados de acabamentos e

contrastes, que fazem de vestidos, blusas e shorts emblemas revestidos de
energia e sofisticação. Um luxo só! Adorei o desfile.

Janaina Sutil,
certamente,
foi uma das
aniversariantes
mais festejadas
de ontem. Mil
vivas.

TE CONTEI!
• Vejam essa. O Grupo;1Estruturo.
e o Hotel Estôncio Eco Resortvão
proporcionar poro os participan
tes do 7° Feijoada do Moõ: dia 23
de agosto no Beiro Rio, três mil
ostras grotinodos 00 molho de
champagne.

• No sábado, o partir das 11
horas, o Grupo Folclórico Grünes
Tal promove no Sociedade Espor
tivo Aliança, no Rio. Ce , Uma
delicioso. feijoada ..

• No abertura dos Olimpíadas
vi o "ninho de pássaro" lotado. E
com tontos líderes molas por lá,
o galera não ensaiou nem uma

vaio sequer. Putz, nem paro o Lula
nem poro o Bush?! Que galera
desorganizado.

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivos vai poro
Jurondir Vieira, do Celesc, que
no domingo festejou com o filho
Diogo o Dia dos Pois.

'

• O Brasil mondo o maior
número de atletas poro uma.

Olimpíada. As más línguas dizem
que atletas mesmo são poucos, o
maior parte vai só fazer turismo.

• A 3° fase de RH, em parceria
com o Sociedade Alvorada; pro
move' o Baile do Rainha, no dia
23 de agosto, com o participação
do bando Musicamp.

• Hoje à noite, às 19 horas
no loja Colcci, tem coquetel de
>Ionçomento do coleção primave-
ra - verão. �'

• Dia dezesseis, na Scar, o Deep
promove festa dos boas com os

DJs fernando'S, Eduardo Moretti
e o bando Quarteto em Três.

• Alguém especial me deixou
muito triste.

• Com essa, fui!
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Só ganha fora
Dois empates em casa e duas vitórias fora. O Juventus ainda não
conseguiu dar alegria diante do torcedor jaraguaense. Agora"terá
de decidir foro de cosa se vai ou não disputar o título do turno.
E justamente contr.a o Brusque que, 00 lado do Moleque Travesso, é
considerado favorito 00 título do competiçóo e, conseqüentemente,
da vago à Divisão Principal. A diretoria deve fazer alguma campanha
poro tentar encher o João Marcatto no próximo domingo. No empate
deste domingo, o súmula registrou apenas 10'2 pagantes.

EMPOLGAÇÃO, ','

Depois da goleada PO{ 5xD' no Novo Zelândia, hou m estardalhaço
na grande mídia, dizendo que o futebol mosculin!} do Brasil agora en
trou cemo fllVorito poro o resto do mund!}. Foi um bom jogo sim, mos o

� time de Dunga não fezmais do que a obrigação em ganhar bem de um
país que não terti expresSão nenhuma net futebot. O bicho v.oi'lIegiir
'Pesmo a partir do segundo fase. É aí que os fuvoritos aparecem.

e s p o r t e @ o c o r r e i o d o p o y '0
"

c om. b r
'

ESPORTE----�-----

Leco teve de chutar duas vezes para marcar seu segundo gol ontem à noite na Arena Jaraguá

UM, DOIS, TRÊS, QUATRO, CINCO, SEIS, SETE, OITO!

Goleada para lavar
a alma do torcedor
Malwee atropela a Unisul por 8x2 na Arena
JARAGUÁ DO SUL

Foi um jogo para lembrar
dos 'velhos tempos'. Como dis
se o craque Falcão, a Malwee

recuperou a confiança e voltou
a fazer o que sabe de melhor,
deixando o torcedor se esque
cer dos últimos maus resulta
dos. A goleada por 8xZ na noite
de ontem dá ao time [aragua
ense a vantagem de empate no
confronto desta quinta-feira, às
tshzo, em Tubarão. Mas uma

vitória simples da Unisul pro
voca o terceiro jogo, no mesmo

local, no dia seguinte.
O passeio começou cedo.

Aos 3min05, Ari tabelou com

Falcão e deixouMárcio na cara
do gol para fazer lxO. A par
tir daí, a Unisul equilibrou as

.

ações e chegou ao empate aos

'10min40 corrrCabreúva. Mas
.

a Màlwee voltou a jogar o que
sabe. Lenísio recebeu de cos

tas para o gol, girou, driblou
Ivan e fez um golaço. Ocami
sa 10 mareou ainda o terceiro,
depois de receber passe de

Augusto. Aos 14min59, Tiago
lançou com as mãos na" dire

ção de Chico e Ivan acabou
desviando contra o próprio
gol, fazendo 4xl. Antes do
intervalo, Leco mareou mais

Torcida pode apreciar uma das melhores apresentações da Malwee no ano

duas vezes, aos 16minZ7 e aos

17min43, fechando oprímeíro
tempo em 6xl.

Na etapa final, foi só admi
nistrar o resultado. Concentrá
da, a Malwee procurava não

forçar e tomava cuidado para
não sofrer gols. Com lmin55,
Ari recebeu de Márcio e fez o

sétimo. AUnisul descontou aos
9min04 com Adeirton. Mas Le
.nísio, em noite inspirada, fez o
terceiro gol dele na partida aos

15minl0, fechando Q placar em

8xZ. "O que dita nosso ritmo é
o início de jogo. Se começamos
bem, dificilmente perdemos o

jogo", declarou Falcão.
Nos outros confrontos da

noite, a Intelli empatou em casa

com a Cortiana/UCS em 6x6 e o

RCG/Banespa bateu aUlbra por
3xO. O confronto entre Teresó

polis e Carlos Barbosa não ha
via terminado até o fechamento
desta edição.

JUUMAR PIVATTO
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Juventus está na semifinal do turno
Moleque Travesso empata com a Camboriuense e joga contra o Brusque em casa

JARAGUÁ DO SUL

"Empate com sabor de der
rota". Foi assim que o lateral

esquerdo do Juventus, Alemão,
definiu o jogo contra Cambo
riuense, no último domingo, no
João Marcatto. O time jaragua
ense terminou o confronto em

lxl, e garantiu vaga para a se

mifinal da competição. Os joga
dores saíram de campo lamen
tando o placar, pois tiveram
chances de sair com a liderança
daChave B.

Juventus e Cambariuense
terminaram o turno com oito

pontos cada, mas o adversário
levou amelhor no saldo de gols
(um a mais). Com a segunda
colocação, o time enfrentará o

Brusque, líder da Chave A, com
o primeiro jogo em casa do

mingo (17/08) e decidindo fora

(24/08). Concórdia também ga
rantiu o passaporte e joga con

tra o Camboriuense.
O técnico Angenor Piccinin,

em entrevista à Rádio Amizade,
também não gostou do empate,
mas disse que agora irá focar
na semifinal. "O empate não

foi justo dentro daquilo que
apresentou o Juventus. Agora
é apostar no crescimento do

grupo. Vamos pegar uma equi
pe experiente e que vai querer
jogar", analisou.

Quanto ao fato da antecipação
da Copa Santa Catarina e uma

possível divisão do time para o

returno, Piccinin explica que isso
será resolvido apenas depois das
finais do turno. "Temos que focar
na decisão. Se ganhar tem uma

opção se não ganhar tem que
trabalhar com outra. Uma coisa
é certa, vamos trabalhar em prol
das duas associações", finalizou.

No jogo de domingo o Mole
que Travesso não começou bem
e viu o time visitante fazer bons

contra-ataques. O primeiro gol
saiu de uma cobrança de pênalti
aos 34 minutos COIn o atacante
Brasão. O Juventus, que ainda
não venceu diante de sua torci

da, mareou logo no começo do
segundo tempo, aos sete minu
tos, com o zagueiroAmaral Rosa,
depois de uma forte cabeçada.

GENIEW RODRIGUES Juventus foi melhor, mos nõo conseguiu bater o boa defeso adversário

Futsal Sub-15 em boa fase no Estadual
Time feminino estréia no Estadual e masculino se garante no quadrangular
JARAGUÁ DO SUL

O Futsal Sub-15 feminino
e masculino fizeram bonito
no Campeonato Catarinense
da modalidade. As garotas da
Malwee/Girolla/Kelme/FME,
que iniciaram a disputa sábado
em Blumenau, venceram uma

e perderam a outra. Com o re

sultado o time terminou a pri
meira fase em segundo lugar.
No returno, que deve acontecer
nos dias 5,e 6 de setembro em

Jaraguá do Sul, a equipe precisa
apenas de uma vitória para con
firmar a classificação.

Já os meninos da Malwee/
CEJ/FME, fizeram as partidas
em casa e se classificaram para o

quadrangular semifinal da com

petição. O certame, que já está na
3a fase, terá a tabela da próxima
etapa divulgada ainda esta sema
na. Os garotos se classificaram
em primeiros do Grupo U, com
16 pontos, na frente de Curitiba
nos, Orleans e Itajaí.

Chuva adia parte da rodada
da Segundona em Jaraguá

Garotos do Futsal Sub·16 se classificaram no primeiro colocação do grupo

JARAGUÁ DO SUL

Mesmo com a chuva que
irisistiu em cair durante o sá
bado à tarde o Campeonato
Não-Profissional da Segunda
Divisão - Taça SDR, teve qua
tro jogos no fim-de-semana.
Outros quatro jogos, entre

Botafogo e Cruzeiro, Vila Rau
e Seleto, Tupy e Galácticos,

r Atlético e Caxias, foram trans

feridos devido ao mau tempo.
A Ponte Preta (5a) venceu

o Flamengo (110) pôr 3xl nos
titulares e empatou, em lxl

nos aspírantes.. O Garibaldi,
que lidera a competição bateu
o Guarany por 2xl, nos aspi
rantes também venceu só que
par 3x2., JJ Bordados e Batisti

'

ficaram no lxl e estão na 7a e

LU
14a colocação, respectívamen

� te. Nos aspirantes o resultado
o

também foi igual, 2x2.A Kifer
ro recebeu o Rio Cerro (100) na
Vila Lalau e venceu por 2xl,
subindo para a 4a colocação.

Nos aspirantes o time 'goleou
os visitantes em 6x3.

SÊNIOR
Pelo 210 Campeonato [ara

guaense de Futebol Sênior, os

dois jogos terminaram em go
leada. A Kiferro venceu o Rio
Molha por 4xl e o Caxias, que
lidera a competição, fez 4xO
na Ponte Preta. Todos os jogos
aconteceram no campo do Cruz
deMalta,

O jogo entre Vitória e Mecâ
nica Taió foi transferido devido à

entrega de faixa de campeão da
CopaNorte para o time do Rio da
Luz. O auriverde fez uma parti
da amistosa contra' o Faixa Azul,
onde venceu por 5x4. A tarde de
sábado ficou para história do fu
tebol de Jaraguá do Sul. Isso por
que, o Vitória foi o primeiro time
jaraguaense a receber o título da
competição e irá representar a re
gião Norte no Campeonato Esta
dual, que acontece em outubro.
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Judô abre quadro de
medalhas do Brasil
Ketleyn Quadros entra para história do judô
PEQUIM

Demorou, mas saiu. Veio
do tatame a primeira medalha
brasileira nos Jogos Olímpicos
de Pequim 2008. E, junto com

o bronze do judô na categoria
leve (57 quilos), chega tam

bém um fato histórico. Ketleyn
Quadros foi a primeiramulher
a subir num pódio olímpico
em uma prova individual.
Além disso, foi a primeira ju
doca a chegar em tal posto. O
outro bronze do dia foi de Le
andro Guilheiro, que repetiu o

. feito de 2004 em Atenas e foi
o primeiro judoca a conquistar
medalhas em duas Olimpíadas
consecutivas.

"Passei por tantas dificul- '

dades nesses últimos três,
quatro anos, que só participar
dessa Olimpíada já era um

presente. E recebi essa dádiva

que é ganhar a medalha. Mas
o fato por si só de estar aqui
já é uma dádiva", disse Guil
heiro. Já Ketleyn afirmou que
não acreditava quando termi
nou a luta. "Tudo aconteceu

muito rápido, não sei explicar.
Quando ganhei, não acred
itei. Fiquei só olhando para as

pessoas vendo qual a reação
delas. Foi tudo fruto de um

trabalho realizado por todos,
não só por mim. O lance foi
acreditar e não se curvar para
ninguém".

Outra grande vitória na

madrugada de ontem foi do
vôlei feminino, que atropelou
a Rússia por 3 sets a O, parci
ais de 25/14, 25/14 e 25/16. O
jogo foi como uma revanche da

BASQUETE

·Brasil perde para
as australianas
Após perder para as coreanas na

estréia, o Brasil perdeu a partido contra
o Austrólia por 80x65. Após um péssimo
primeiro tempo, a equipe até conseguiu
reagit mas não resistiu e perdeu a segunda
partida. A sel,eção de Paulo Bassul. volto à
quadra nesta quarto-feira, às 3h30, con
tra o Letônia, precisando do vitória.

Ketleyn Quadros foi a primeira judoca a conquistar uma medalha na história

Atletismo está em Pequim
A equipe brasileira de atletis

mo, que chegou no Vila Olímpico no

domingo, teve um dia de treinamen
tos ontem, em Pequim. Os atletas,
que passaram por um período de

aclimatação em Macau, tiveram a

semifinal olímpica em Atenas,
em que as russas viraram o jogo
depois das brasileiras estarem a

um ponto da vitória. Na praia,
Ana Paula e Larissa venceram

as russas Uryadova e Shiry-

NATAÇÃO

Joanna é eliminada
e reclama do maiô

Joanna Maranhão não conseguiu se

classificar para as semifinais dos 200m me

dley dosJogos de Pequim. A pernambucana
fez suo melhor marca (2m14s97). venCeu
suo bateria, mos terminou em 22°. Após o

prova, Joanna reclamou do maiô, que usou

pela primeira vez na prova, e ainda não
sabe se vai usá-Ia nos 200m borboleta.

manhã de folgo e a tarde de muito
trabalho. Fabiano Murer, do solto
com varo, uma dos esperanças de
medalha do Brasil. foi uma das que
conheceu o local dos provas e mos

trou muito otimismo.

aeva de virada e se garantiram
nas oitavas-de-final. Ricardo e

Emanuel também alcançaram o

mesmo feito, vencendo a dupla
brasileira Geor e Gia, que repre
sentam a Geórgia.

FUTEBOL

Meninas lutam por
vaga nas qua�as
A seleção feminino do Brasil tentaró

hoje, às 6h (de Brasília), garantir o classi
ficação paro os quartas-de-final das Olim
píadas contra a Nigéria. Após o empate em
OxO com a Alemanha e a vitória sobre o

Coréia do Norte por 2xl, o seleção de Morto
lidero o Grupo F com quatro pontos. Um
empate levo o Brasil às quartas.

PROGRAMAÇÃ�OG�D�BL�E��£�EDAlli95e9
12 DE AGOSTO
• Bh54 - Notação (4x200m livre masculino)
• 9h - Tolito/Renotu (BRA) x Schwaiger/Schwaiger (AUn (vôlei de pruiu feminino)
• 9hl0 - Esgrimu subre individuul (musculi no) -finul "!
• 11 h30 - Hipismo (individuul- sulto) -final'
• 22h - Rússiu x Brusil (hondebolfeminino)
• 23h - Tênis de mesa (equipe/masculino)
Esgrimu florete individuul (masculino)
Tiro com orca individual (masculino)

• 23h15 - Notação (200m livre feminino) - final'
Ginóstico urtísticu feminino (equipe) -final �

13 DE AGOSTO
• Oh12 - Notução (200m medley feminino) -final ,
• Oh19 - Notação (4x200m livre masculino) - final ,
• Oh30 - Ciclismo estrado (contra-relógio feminino) -final .,
• 1 h - Moyro Aguiar (BRA) x Leire Iglesias (ESP) (judô peso médio)
Eduurdo Suntos (BRA) x He Yunshu (CHN) (judô peso médio)
Anu Puulo/Lorisso (BRA) x BornetVCook (AUS) (vôlei de praia feminino)

• 2h - Velo (470, laser, 4ger e finn)
• 2h30 - Boxe (masco-ligeiro)
Ciclismo estrado (contra-relógio musculino) -final .,

• 3h30 - Brasil x Letônia (basquete feminino)
Tênis de mesa (equipe masculino)
Sérvio x Brasil (vôleí feminino)
Soltos ornamentais (trampolim 3m masculino) -final .,

• 4h - Tiro pistola 25m (feminino) - final'
• 4h30 - Tiro com arco individual (masculino)
• 4h40 - Canoagem slalom (Kl feminino)
• 6h - Lutu greco-romonu (musculino uté 66 quilos) -finul "!
• 7h - Luto greco-romano (masculino até 74 quilos) - final'
• 7h54 - Nutução (200m costas musculino)
• 8h - Boxe (mosca-ligeiro)
Judô (médio) -final"

• 8h15 - Hipismo (odestrumento individual e equipe)
• 8h42 - Nutoção (200m medley masculino)
• 8h45 - Brusil x China (futebol musculino)

BRASILEIRÃO SERlE A - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time P V E D 6P GC S6
10 Grêmio 41 19 12 5 2 35 12 23

20 Cruzeiro 36 19 11 3 5 32 19 13
30 Palmeiras 34 19 10 4 5 32 21 11

4° São Paulo 33 19 9 6 4 33 21 12

50 Vrtória 32 19 10 2 7 30 21 9

60 Coritiba 32 19 9 5 5 29 19 10

70 Flamengo 31 19 9 4 6 30 19 11
80 Botafogo 31 19 9 4 6 29 19 10
9° Sport 27 19 8 3 8 21 24 -3

100 Internacional 26 19 7 5 7 21 20 1
110 Figueirense - 25 19 6 7 6 24 35 -11
12· Atlético-MG 24 19 6 6 7 25 37 -12

130 Goiás 23 19 6 5 8 23 28 -5

14° Portuguesa 22 19 6 4 9 26 39 -13
15° Náutico 21 19 6 3 10 20 29 -9

16° Atlético-PR 20 19 5 5 9 17 21 -4

170 Vasco 19 19 5 4 10 30 39 -9

180 Santos 17 19 4 5 10 21 33 -12

190 Fluminense 16 19 4 4 11 21 29 -8

20° Ipatinga 16 19 4 4 11 20 34 -14

BRASILEIRÃO SERlE B - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time P J V E D GP GC S6
1° Corinthians 35 17 10 5 2 33 13 20
20 Avaí 33 17 9 6 2" 34 17

•

17"

3° Ponte Preta 29 17 9 2 6 28 22 6

40 Vila Nova 29 17 8 5 4 26 21 5
50 Juventude 28 17 8 4 5 22 17 5
60 Bahia 28 17 7 7 3, 22 21 1

70 Barueri 27 17 8 3 6 27 30 -3

80 Santo André 27 17 7 6 4 33 20 13

90 Ceará
.
26 17 7 5 5 31 25 6

10° São Caetano 23 17 6 5 6 23 21 2

110 Criciúma 22 17 6 4· 7 18 22 -4

12° Bragantino 21 17 5 6 6 17 21 -4

13° Gama 20 17 6 2 9 17 30 -13

140 ABC 20 17 4 8 5 23 21 2

150 MarHia 20 17 4 8 5 25 34 -9

16° Fortaleza 19 17 5 4 8 28 28 o

170 América-RN 17 17 4 5 B 17 22 -5

18° Paraná 17 17 4· 5 8 18 25 -7

190 Brasiliense 12 17 _3 3 11 19 31 -12

200 CRB 9 17 2 3 12 16 36 -20

..

., D�PUTAD!MEDAtJfA

Resultados· 19' Rodada

Flamengo lXO Al!êIIro-PR
Atlélico-MG Ox4 Grêmro
São Palito 2x1 Goiás
Corffiba axo Sport
BOlaIngo �XO I'almeira>
VilMa 5xO Vasco
Por!!JgIIesa 2x1 Cruzeiru
fllaünga 2)(1 Flumi!leiTse
Náutico tXO Santos
Internacional txt Figueinlflse
Prórimos Jo os

20" Rodada
Sábado (16,18)
18h26 - Hgueirel1Se x Portllguesa
18h26 - Atrélico-PR x lpalfnga
18hZ6 - Cmzeiro x Vilii!Ja
Dornil1!lo(l7!S}
161\ - Vasco x tnfemaooflal
16h - Gremio x São Paufo
16b - Goiás x NátJlico
1Sh - Santos x Ffamemgo
18h10 - Flurnil1ellse x At!élico-MG
18h10- Sportx SOlaIugo
18h10- PalmeirnsxCoriIiba

Resultados - 17' Rodada
América-RN txt São Caelaoo
Juventude 2xO BrasifleFlSe
Gama 2XO Criciúma
sante André 3x2 Ceara
CRB lx2 Bahia
Vila Nova 2x1 Cmfmllians
Ponte Preta 3x1 Paraná
Fortaleza 2xl Barueli
Aval 3x1 Bragantí!!o
Matilia 2x1 ABC

ProximDS Jogos
IS' Rodada
Hoje
19h30 - AméFica-RN x BarueIi
19h30 - JfJVenlUde){ São Caetano
19h30 - Gama x Ceará
191130 - Forlaleza x Blaganlino
201130 - Marffia x Bahia
201130 - Avai x Cerimlliafls
211145 - Vila Nova x Brasiliens!)
211145 - Santo AI1!Jré x Clil:iúma
211145 - CRB x Paraná
21 h45 - Ponle Preta x ABC
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----------MULHER

VAIDADE fEMININA
Bolso de mulher tem de tudo. E dentre os itens mais previsíveis estão

o pertume. escovu de cobelo. espelhinho. corleiro.
celolar. ogendo. nh

sorvente e o campeão dos compões: o batom! Qual mulher não carrego

pelo menos um boloOlinho paro uma evenlual necessidade ou pOI sim

ples vaidode? pode ser bolom. gloss ou mesmo lópis de conlorno- Tem

oquelos que corregom um ,erdodeiro o�enol de moquiogem no bolso. É

compreensível. Afinal, nós só somos mulheres maravilhosos, porque nos

amamos e nos cuidamos. -

Elegância
Sabe quando você é convidada para um jantar formal e vem aquele pânico
de cometer a maior gafe? Muita gente já passou por isso. O melhor mes
mo é informar-se sobre alguns detalhes básicos. Mais ou menos assim. A
bandeja vem passando e púrn em você com apenas um canapé. Recusar
é de bom tom. Seu guardanapo escorregou para o chão? Peça outro ao

garçom� Se for o talher que caiu, desculpe-se e peço outro. Se você não
sabe usar os talheres, é melhor ter paciência e seguir discretamente os

passos do anfitrião ou outro convidado. Se você está muito gripada, evite
aceitar convites para um jantar formal. Se não houver saída, leve um

lenço de tecido e vá ao banheiro sempre que necessário. E falando nisso,
se já está sentada à mesa e precisa ir ao banheiro, apenas peça licença,
sem dizer aonde vai. E se algum sem noção perguntar, apenas responda
educadamente que já retorna. Espero ter ajudado um pouquinho.

fOBIAS
Dia desses meu amigo andava gripado, com dor nos pulmões e teve que
ir arrastado ao médico, segurando a mão da namorada e com olhinhos
cheios de lágrima. Descobri que isso tem nome: Latrofobia (medo de ir
00 médico). E descobri mais. Tem gente que tem medo de palavras gran
des. Sabe o nome dessa fobia? Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Se o

pobre coitado sofrer desse mal e tiver que comunicar alguém, ele morre
antes mesmo de terminar a palavra.

DESLIGAMENTO
A noticia me espantou. "Bolsa Familia tem 60.165 desligamentos volun
tários". Ponto para o povo brasileiro. Excelente iniciativa das famílias
que recebem auxílio do governo e sabem exatamente quando é hora de
renunciar ao benefício. Mais da metade dos pedidos voiuntários de des
ligamento, partiram das regiões Sul e Sudeste. Povo consciente e lutador
que quer muito mais da vida, lutando com as próprias mãos.

QUEM É VOCÊ: SOU extrovertida, comunicativa e de bem com a vida. Considero-me
uma mulher batalhadora, pois lutei muito para conquistar minha realização pro
fissional. Hoje, aposentada como professora e Técnica em Assuntos Educacionais
da UFSC, dedico-me à arte de pintar e a presidir e a ACART (Associação Corupa
ense de Artesãos).
TRABALHO: Realização profissional.
FAMíLIA: Amor. Compreensão e aconchego.
BELEZA: Pôr do sol.
QUALIDADE: Espontaneidade.
DEFEITO: Ansiedade.
PRAZER: Assistir a um bom filme.
ESPECIAL: Meu pai.
LIVRO: Divina Comédia.
FILME: Sociedade dos Poetas Mortos.
PERFUME: Os cítricos.
HOMEM: Gandhi.
MULHER: Madre Teresa de Calcutá.
SONHO A REALIZAR: Reconhecimento no campo das artes plásticas.
LUGAR EM JARAGUÁ DO SUL OU REGIÃO: As cachoeiras de Corupá.
POçÃO MÁGICA: "Viva o momento presente. O passado já se foi e o futuro ainda
não existe. O aqui e agora é a única realidade ..." (autor desconhecido).

MURO
Em 13 de agosto de 1961, a população de Berlim, próximo a linha que dividia
a cidade, acordou cedinho, com barulhos estranhos, exagerados. Era o inicio
da construção do Muro de Berlim, que dividiu a Alemanha em duas partes,
governadas por regimes inimigos. Amanhã marcam os 47 anos dessa sandice
política. O pavoroso Mauer, como o muro era chamado pelos alemães, foi
'derrubado em 9 de novembro de 1989, reunificando a Alemanha. Foram 28
anos de sofrimento e um número nunca divulgado de vítimas.

NA REDE
-üm tempo atrás eu era uma "internetica" viciada. Daquelas passar os fins de sema
na e virar as noites em frente 00 computador, fuçando, entrando em bate papo, atu
alizando fotos do orkut e fofocando no msn. Confesso que perdi o pique. Ainda perco
o noção do tempo quando estou concentrada em frente à máquina. Mas já não me
sinto como se estivesse colada na cadeira. Ainda bem que alguns vícios passam.
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BISCOITO DA SORTE

Pronto perc mais um dia?

ROUPAS FEMININAS·ACESSÓRIOS

Defronte 00 (01e910 Bom Jesus

47 3055 0878 ...

bloqdocorrnelo.corn br

• O fim-de-semana não foi dos
melhores: cama, chá e aspirina.
Garganta inflamada, músculos
doloridos e o Timbalada tocando
no minha cabeço. Espirros suces
sivos e olhos de quem chorou dias
sem para[ Fora a sensação de que
meu cérebro sairia pelos narinas o
qualquer momento. Estou melhor
hoje. Pelo menos, o Timbalada se

retirau do polca. Melhor assim.

• Eu fico boquiaberta com (f co

pacidade dos ginastas. E apesar de
torcedora ferrenha da ginástica do
Brasil, eu estou falando de quem
consegue voat dar tantas piruetas
e cairfirrne ou no máximo com um

bamboleio. A forço que eles têm é
realmente impressionante... Ufa! E
pensar quem nem uma estrelinha
eu sei vira[

•Tirei um tempinho para tomar
a vacina contra a rubéola. Apesar
de não ser gravíssima, a rubéola
tem conseqüências sérias quando
atinge uma mulher grávida, por
ser uma doença congênita. A
vacina é gratuita, não dói e é hora
de tirar do Brasil o título de único
país da América onde o vírus ainda
circula. Como incentivo, ajudaria
lhes dizer que os argentinos estão
a nosso frente e já se livraram
desse mal?

r • Sonhei com casamento. Assim,
do nada. Dizem que os sonhos
têm um significado. Não acredito
muito nessas coisas. Se leio o

horóscopo e as coisas acontecem,
penso que pode ser coincidência.
Ou não. Voltando aos sonhos, tem
aquela história de que sonhar com
a morte de alguém significa vida
longa ao defunto do sonho. Será
que sonhar com casamento signi
fica morrer solteira? Ai papai!!!

.
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MAIS DE 50 MIL CONVOCADOS
o TRE-Se (Tribunal Regional Eleitorol de Santo Cotorino) infor
mou que iró convocar cerco de 51.300 mesórios poro os eleições
municipois deste ano no Estodo. Eles võo trobolhor nos 12.690

seções de votoçõo e 140 mesos poro recepçõo de justifivotivos
'

eleitorais.

r e d a c a o @ o c o r r e i o d o p o ,v o .'c om., b r
"

Mailson
da Nóbrega'

A nova estatal do.petróleo
A crença na capacidade do Estado de resol

ver todos os problemas' tem raízes profundas
na sociedade brasileira, Amaioria ainda se guia
por um conjunto de hábitos, idéias, suposições
e padrões institucionais típicos da cultura ibé
rica nutrida em séculos de centralismo.

Não é assim nos países anglo-saxônicos,
nos quais se praticam outros valores, que
atribuem papel mais relevante ao setor priva
do. Ao Estado cabe prover as instituições que
alinham incentivos para que os indivíduos

busquem o progresso. São fundamentais a

estabilidade de' regras, a previsibilidade, a

concorrência, a preservação dos direitos de

propriedade e o respeito aos contratos.
Por isso, a Inglaterra e suas colônias no

Novo Mundo chegaram mais cedo ao capita
lismo contemporâneo e enriqueceram. A Es

panha e Portugal declinaram do apogeu das

grandes descobertas e entraram no século 20

como nações pobres. Suas colônias nas Améri
cas ficaram para trás em relação aos EUA.

Na América Latina, o Estado liderou o de.
senvolvimento, particularmente a partir do

pós-guerra. Outros países também recorreram
à ação' estatal para atingir a industrialização,
como a Alemanha, a França e a Bélgica no sé
culo 19 e a Coréia do Sul, Cingapura e outros

países asiáticos a partir dos anos 1950.
Na Europa e na Ásia, o ativismo estatal de

sapareceu ou diminuiu muito quando o de
senvolvimento decolou e o setor privado se

mostrou capaz de assumir a liderança. Isso
aconteceu até na França, onde ainda é forte a

cultura estatista: todos os bancos do governo
foram privatizados.

Acontece que na América Latina o Estado
desenvolvimentista conviveu com uma cultura
avessa ao lucro e à iniciativa privada. Pesquisas
mostram que a maioria dos brasileiros apóia
o controle estatal nos bancos, no petróleo, na
energia elétrica é em outras áreas.

Por isso, o Estado se manteve forte na ativi
dade econômica latino-americana. Houve pri
vatizações nos anos 1980 e 1990, mas a idéia
ainda é muito mal vista. No Brasil, apesar das
evidências em contrário, ainda há quem ache

que a Cia. Vale do Rio Doce, a Embraer e outras
empresas.não deveriam ter sido privatizadas.

Na Argentina, na Yenezuela e na Bolívia,
empresas estafais .voltaram -li ser criadas. O' * Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fa

gás boliviano foi reestatizado. Ações seme- . zenda e sócio da Tendências Consultoria Inte
lhantes continuam a ocorrer naVenezuela, gradate-mail: mnobregaéptendencíascom.br]

como no caso recente da estatização da filial
de um banco espanhol.

É nesse contexto que se deve ver a idéia do
ministro das Minas e Energia de criar uma em

presa 100% estatal para explorar as reservas

do Pré-Sal. Pensando em fazer o melhor para
.

o país, S Exa. se move por esse tipo de padrão
mental.

Pouco importa, ao que parece, que as novas

jazidas tenham sido descobertas pela combina
ção vitoriosa do trabalho da Petrobrás com a

das empresas estrangeiras, que foram atraídas

pelo fim do monopólio estatal da exploração
de petróleo (Lei 9.478, de 1997)

O modelo adotado na abertura da explora
ção de petróleo foi sem dúvida um êxito. Ao
invés de comemorá-lo e de fortalecê-lo, agora
que a exploração do Pré-Sal exigirá vultosos
investimentos e avançada tecnologia, o mi
nistro e outros membros do governo querem
modificá-lo. Além da criação da nova empre
sa estatal, as" normas seriam mudadas para
adoção do modelo de partilha.

Em vez da estabilidade das regras, o gover
no prega a ruptura, de modo a reservar para o

Estado - e apenas para ele - os resultados da

exploração das' novas jazidas. A idéia, deve
mos reconhecer, soa esperta para quem vê com

desconfiança a atividade empresarial privada.
Mas não é.

Na verdade, essas ações podem gerar in

segurança em quem investiu acreditando na

seriedade do novo modelo e nos criar proble
mas no futuro. Prejudicarão os que adquiri
ram ações da Petrobrás, inclusive os traba
lhadores que usaram seu FGTS para comprar
os papéis da empresa estimulados pelo go
verno. Rezemos para que o bom senso preva
leça e a nova estatal morra 'no nascedouro.

As novas gerações provavelmente se livra
rão do cacoete. estatista Afinal, isso aconteceu

na Espanha e em Portugal destes últimos anos.

As pesquisas tambémmostram que a educação
altera o modo como a sociedade brasileira vê
o Estado, mas enquanto a mudança não vem

continuaremos a ver a resistência à privatiza
ção e o apoio a propostas como a do ministro.
A paixão pelo Estado, como se vê, não é privi
légio da esquerda.

Governo entrega Medalha do Mérito
O Governo do Estado homenageou ontem o Ligo do Defeso Nacional de Santo Cotorino e quatro personolidodes catarinenses
com o Medalha do Mérito Anita Garibaldi. A condecoraçõo foi criado em 1979 para distinguir pessoas físicos ou jurídicos
que tenham contribuído poro o engrandecimento do Estado. Os homenogeodos foram: Alice Kuerten, Wondér Weege, José
Carlos Pacheco e Tycho 8rohe Fernandes Neto.
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Teu suspeita de superfaturamento
Análises do Tribunal apontam para impasse que pode paralisarobras no País
BRASíLIA

O TCU (Tribunal de Con
tas da União) inicia amanhã as

sessões plenárias para analisar
os relatórios sobre custos, lici

tações e estágio administrativo
das obras nos nove principais
aeroportos do País sob respon
sabilidade da Infraero (Empre
sa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária) .

São eles, Cumbica-Sf Congo
nhas-Sf Santos Dumont-R], JK
Brasília, Macapá-AP, Vitória-ES,
Porto Alegre-RS, Curitiba-PR e

Santa Genoveva-GO. As audíto
rias técnicas apontam para um

superfaturamento de pelo menos
R$ 3 bilhões e as análises cami
nhamparaum impasse, o que vai
parar as obras em todo Brasil.

O maior problema - que co

loca o País à beira de um novo

caos aéreo - é que a Infraero e

o TCU travam nos bastidores
uma queda-de-braço e não se

entendem sobre os parâmetros
para definir os custos das refor
mas. As dificuldades se somam

nos dez processos que serão
analisados pelo tribunal.

"O temor é de que cheguemos

à paralisia completa em obras es

senciais, como as do Aeroporto
de Cumbica", diz o presidente da
Infraero, Sérgio Gaudenzi.

"Se não funcionar o rotea

mento de vôos em São Paulo,
coração dos negócios e da ma

lha da aviação brasileira, ape
sar de investirmos também no

fortalecimento de pólos como o

Galeão, no Rio, a situação pode
complicar", alerta.

GARGALOS
Se as obras em Guarulbos e

Congonhas não terminarem logo,
avalia a Infraero, a demanda

aquecida vai transformar nova
mente os dois aeroportos em gar
galos da aviação civil brasileira.

Os trabalhos em Cumbica
foram planejados para que o

aeroporto continue recebendo
cerca de 550 vôos diários e au

mente as operações conforme
as obras sejam concluídas.

O problema é que as obras,
iniciadas em janeiro de 2005 es

tão pela metade e paradas des-
de março passado.

.

AGÊNCIA ESTADO Impasse sobre definição dos custos dos obras nos aeroportos coloco Brasil o beiro de novo caos aéreo

Continuidade do governo de .

Evo Morales é confirmada
LA PAZ

O poder do presidente boli
viano EvoMorales foi confirma
do Com 56,7% de dos votos em
um referendo sobre a continui
dade de seu mandato, realizado
no País no domingo, 10. O ple
biscito também avaliou a conti
nuidade do poder para oito dos
nove prefeitos regionais.

As mesas de votação come

çaram a encerrar os trabalhos às
16 horas, horário local, depois
de oito horas de funcionamento

tranqüilo.
A missão de observação

eleitoral da OEA (Organização
dós Estados Americanos) disse
que não houve irregularidades
graves, exceto um incidente
em um povoado amazônico
onde a votação foi demorada

porque foi necessário repor
todo o material eleitoral rou
bado durante a madrugada
por desconhecidos.

O presidente Morales disse.
que sonhava com a unidade e

o aprofundamento da democra
cia na Bolívia, depois de depo
sitar seu voto em uma escola na

região central de Chapare.
"Meu desejo, meu sonho é

que haja uma grande unidade
do povo boliviano ( ... ), frente
a intenções separatistas, saúdo
este povo boliviano que luta por
sua igualdade, por sua identida
de e sobretudo pela unidade",
disse em alusão a movimentos
de autonomias regionais alenta
dos pela oposição.

'O mandatário indígena
acrescentou que a revolução
socialísta que pretendia na Bo
lívia não era um anseio isola
do, porque "na América-Latina
há uma grande rebelião contra

políticas econômicas que não
resolvem os problemas sociais,
os problemas econômicos das

grandes maiorias".

Beneficiário.s
se desligam
BRASíLIA

Estatística do Ministério
do Desenvolvimento Social
mostra que desde a criação do
Bolsa-Família, em 2004, um

total de 60.165 famílias pedi
ram voluntariamente seu des

ligamento do programa. "Isso
mostra que as pessoas pobres
não estão se acomodando", diz
o ministro Patrus Ananias.

Mais da metade dos pedidos
veio das Regiões Sul e Sudeste
do país. E namaior parte das ve
zes a justificativa foi o aumento
na renda das famílias.

Rosani Cunha, que dirige
a Secretaria Nacional de Ren
da e Cidadania, observa que
desde 2006 o Bolsa-Família
reúne cerca de 11 milhões
de famílias. "Nesse período,
já saíram quase 2,7 milhões
de famílias. Tem de tudo aí:
desde as que saem por vonta
de própria às que são locali
zadas em auditorias".
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ARTE EM PAPEL

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

Comemoração
em sala de aula
Estudante da Valdete Piazera é uma
d fi all d "O' "
as In istas o artista sou eu
Em uma folha sulfite, nos tons

vermelho, azul, amarelo e verde, a

aluna Camila Wendorff, 11 anos, da
Escola Valdete Piazera Zindars, de [a
raguá do Sul, coloriu o desenho que
foi selecionado entre os finalistas
do concurso "O artista sou eu", pro
movido pela Secretaria de Estado da
Educação. A produção da estudante
será impressa nas capas dos materiais
escolares dos alunos da rede pública
estadual no próximo ano.

"Uma escola, na porta uma pro
fessora, um banco, uma menina, um
livro, uma criança no balanço. Usei a
cor verde bem viva para dar contraste
com o amarelo dos rostos felizes das

crianças", assim Camila descreve a

sua própria arte. A inspiração dela
veio do cotidiano na escola, onde
tem aula de música, dança, espanhol,
xadrez, entre outras, que estimulam
a imaginação, criatividade e talento
dos alunos: "Eu quis mostrar como as

crianças devem agir e os seus direitos
de brincar, estudar, praticar espor-

<'

tes", enfatiza. E junto com o desenho
na parte superior da folha, a aluna
escreveu 'escola para todos', "porque
é o que todo mundo precisa para ser

alguém na vida e ter uma profissão",

defende.
A menina conta que se sente orgu

lhosa, valorizada e incentivada a par
ticipar de outros concursos depois da

.seleção do seu trabalho. Desde a pri
meira série, ela sempre teve o incentivo
dos professores na área artística e du
rante três meses fez aulas de desenho
na Ajap (Associação Jaraguaense dos
Artistas Plásticos), que foram interrom

pidas porque começou fazer catequese
no mesmo período do curso.

Camila estuda em tempo integral e
nas sextas-feiras, dia em que não tem
aula a tarde, faz curso de informática.
A

-

arte educadora Cristina Pretti, 53

anos, reconhece a dedicação da alu
na, que desenvolve o seu talento na

prática, no dia-a-dia.
Para a Cristina, "todos os alunos

finalistas que participaram do con

curso. foram vencedores". A profes
sora também ressaltou a importância
do trabalho realizado pela instituição
de ensino. ''A escola já recebeu cerca

de 14 prêmios na área artística, cin
co foram nacionais, e para nós é uma

conquista, além da valorização dos
trabalhos dos alunos".

DAIANA CONSTANTINO

Colegas de sala da finalista Camila Wendorff comemoram com alegria o resultado do concurso

PASSAT V6
FOX 1.6 PLUS TOTAL FLEX
FOX 1.6 TOTAL FLEX
FOX 1.0 TOTAL FLEX
FOX 1.0 TOTAL FLEX
FOX 1.0 TOTAL FLEX
FOX 1.0 TOTAL FLEX
GOLF 1.6 PLUS
GOL 1.0 CITY FLEX
GOL 1.0 CITY FLEX
GOL 1.0 CITY FLEX
GOL 1.0 CITY FLEX
GOL 1.0 CITY FLEX
GOL 1.0
GOL 1.0 8V PLUS
GOL 1.B
GOL 1.0 16V PLUS
GOL 1.0 16V PLUS
GOL 1.0 16V PLUS
GOL 1.0 16V SERlE OURO
GOL 1.0
GOL 1.0 16V SERlE OURO
GOL1.016VGIII
GOL 1.0 16V Gill PLUS
GOL 1.0 16V
GOL 1.0 16V
GOL 1.0MI
GOL 1.6 MI
GOL 1.01
GOL 1.B CLI
GOL 1.6 CLI
GOL 1000
GOL 1.6 CL
GOlSPECIAL
GOLSPECIAL
GOLSPECIAL
PARATll.B
PARATI1.0 16V TOUR
PARAT.ll.0 16V TOUR
POLO 1.6 HATCH
POLO 1.6 HATCH
POLO SEDAN 1.6
POLO SEDAN 1.6
POINTERGTI
SAVEIRO 1.6 TREND
SAVEIRO 1.8 SUPERSURF
SAVEIRO 1.8 Cl

4 TIP +TETO OBI08 PRETO
4 COMPLETO 07/07 PRETA
2 COMPLETO 04/05 PRETO
4 LTDT 04/05 BRANCA.
4 ACAQ LT DT 04/05 VERMELHA
4 LTDT 04/05 BRANCA
2 TEAL SOM 03/04 CINZA
4 COMPLETO 01101 PRATA
4 AC VE TEALAQ LT DT 07107 VERMELHO
2 LTDTPE 06107 BRANCA
2 06/06 BRANCA
2 TEAlRLl 05106 CINZA
4 ALAQ LT DT 05106 CINZA
2 LTDT 04104 BRANCA
2 ACAQLTDT 03/03 BRANCA
4 AC OH TE AL LT DT 02102 BRANCA
4 DHAQ LT DT 01/02 CINZA
4 AC DH VE TEAL or rr 01102 PRATA
4 TEALlTDT 01101 BRANCA
4 COMPLETO 01101 BEGE
2 LTDT 00101 CINZA
4 AQ LT DTDH DO/DO VERMELHO
4 BASICO DO/DO VERMELHO
4 TEAL DT RLL DO/DO BRANCA
2 AQDTLT 99/99 PRATA
4 AQLTDT 98/99 CINZA
2 BASICO 97197 VERDE
2 LT DT 97/97 CINZA
2 TEALRLL 96/96 BRANCO
2 ACDHVETEDTlT 95195 PRETO
2 LT DT 95/95 VERMELHA
2 BASICO 93/93 VERDE
2 DT 92/92 BRANCA
2 BASICO 01102 BRANCO
2 BASICO 01/01 BRANCO
2 LTDT+GNV 99100 CINZA
4 DH VE TE ALAQ LT DT 05/05 PRATA
4 COMPLETA 02/02 BRANCO
4 COMPLETO + RLL 01102 PRATA
4 COMPLETO 07108 PRETA
·4 COMPLETOCD 03/03 PRATA
4 COMPLETO+FN+4PN 06/06 PRATA
4 COMPLETO + RLL 03/03 PRETA
4 ACAÓ OH TE LTDT FN 94/94 VERMELHO
2 AQ+TREND 07/0B BRANCA
2 COMPLETO 06107 . PRETO
2 BASICO 99199 PRATA

STILO CONECT 1.8 16V
STRADA 1.8 TREK CE FLEX
BRAVA 1.6 ELX
PAllO 1.B WK ADVEN FLEX
PAllO 1.0 EX FLEX
PAllO 1.0 FIRE
PAllO 1.0 FIRE
UNO MILLE FIRE
UNOMILLESX

CElTALIFE
ASTM 2.0 SEDAN AU'" FLEX
ASTRA SEDAN
MERIVA1.8
VECTRA 2.0 CD GNV
VECTRA 2.2 GLS MILLENIUM
CORSA SEDAN 1.6 SUPER
CORSA 1.6 WIND
CORSA 1.8 HATCH NQVO MOD.
CORSA 1.0 HATCH WIND
CONSA 1.0 WIND
PICK-l:JP CORSA 1.6 ST
KADETTGL

BASICO
COMPLETO
COMPLETO + RLL
COMPLETO
COMPLETOAR DIG. RLL GNV
COMPL+COURO
COMPLETO
AOHDT
COMPLETO
RLL LT DT
AQ LT DT
AC DHAQ RLL
DH VETEALAQ LT DT

2 DH VETE RLL
2 SASICA
2 PE
4 AC OH LT DT CO 2 PN
4 AC OH DTPE
4 COMPLETO
2 BASICO
� LTDTGNV
2 lTDT
2 DHAQ LT DT
2 VE TE DTLT
2 AO DTLT

- 2 AC VE TEAQ DT RLL

• !
TEAQ DTAL VERMELHA
.AQDT CINZA
COMPLETO + AB + ABS + RLL VERDE
COMPLETO + GNV CINZA
COMPLETO + COURO PRETA
COMPLETO + AB+GNV PRATA
ACAQ LT OJ BRANCA
COMPLETO RLL RE GNV PRATA

4 AC DHTEAQDT +AS + GNV BRANCA
4 ACAB CINZA
4 COMPLETO PRATA
4 AC VETÉAL DT BEGE
4 COMPLETO + AB _ PRATA
4 COMPLETO + RLL+AB+SOM PRATA

4 COMPLETO
4 COMPLETO + ABS + AB

'

4 COMPLETO + ABS + AB

4 COMPLETO couro + RLL
4 COMPLETO + AIR BAG � SOM

COURIER 1.6
COURIER 1.6
COURIER 1.6
ESCORT 1.8 Gl
ESCORT GLX 1.8 SEDAN
ESCORT 1.8 GL 16V
ESCORT 1.6L
FIESTA 1.0 GNV
FIESTA STREET i.e GL
FIESTA 1.0
FIESTA 1.0
VERONA 1.8
VERONA 1.8

lOGAN AUT
KANGOO 1.0 Rl
SCENIC RXE
SCENIC RXE 2.0 GNV
SCENIC RXE 1.6
SCENIC RT 1.6 GNV
CLIO HATCH 1.0 AUTENTIC
CLIO PRIVELIGE 1.6
CLIO HATCH 1.6 AUT
CLIO HATCH 1.0 RL
CLIO HATCH 1.0 EM
CLIO SEDAN 1.0 RT
CLIO SEDAN 1.0 RT
CLIO SEDAN 1.0 RT

BMW320 I
AUDlA31.B
AUDIA31.8
PEUGEOT 206 SOLEIL
XSARA PICASSO GLX 2.0
XSARA PIC1\SSO GX 2.0

Financiamento até 72x • Troco na Íroéa • Garantia de praceclência • Você confia, nós garantimos
-TAC não inclusa para todas as modalidades de financiamento, que estão sujeitas à aprovação de cadastro

pelo Banco Volkswagen. Todos os veículos deste anúncio com 60% de entrada. Consulte sua concessionária
-

Volkswagen ou a Ouvidoria Banco Volkswagen: 0800 701 2834. - Ofertas válidas até 12/08/08.
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Caraguá Auto Elite
Umo relação de confiança.
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