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o fim do Mundo,
logo ali no Chile
Entre os Andes e o Oceano Pacífico, o País
tem paisagens geladas de tirar o fôlego.
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Colisão entre um Corso e um Gol na

Rua Ângelo Rubini ontem, deixou duas
pessoas feridas. Na noite de terça-feira,
Dirceü dos Santos Neri, 36, foi atrQpela
do no Bairro Vieiras e morreu.

PúgiuB

Relatório da Fundação Oswaldo Cruz
(FioCruz) revela que as intoxicaçães por
remédio bateram recorde no Brasil.
Em todo o País, foram 32.884 casos

diagnosticados, uma média de três
ocorrências por hora. São Paulo lidera
a lista, com 41% dos casos (13.471).
Desde o ano 2000, é a primeira vez que
o número supera a marca das 10 mil
reaçães. Os dados foram coletados em
2006. As primeiras informaçães apon
tam aumento de 30% em relação ao

ano anterior, quando foram registra
dos 25.179 casos. É consenso entre as

entidades de saúde que a proliferação
de usuórios intoxicados por remédios
resulta do consumo excessivo, falta de
conhecimento sobre as contra-indica
ções e automedicação.

• Fonte: Agênciu Estudo
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Maysa retratada
em uma minissérie
Globo mostra vida e arte de um dos maio
res nomes da Música Popular Brasileira.
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·Ivo Konell é cassado por mais
cinco anos por improbidade
o ex-prefeito foi condenado por improbidade administrativa mas só veio a público na última segunda-feira, quando a juí
pela transferência de imóvel do Badesc para omunicípio, cau- za de direito da segunda vara cível, ElianeAlfredo Cardoso Luiz,
sando prejuízo aos cofres públicos. A sentença data de 16 de negou o pedido de recurso, feito porKonell após o prazo previsto
outubro de 2007, e foi publicada em 30 de janeiro deste ano, em lei.A defesa deve entrar com agravo de instrumento no T].
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Equipe precisa de um empate contra
a Unisul fora de éasIJ para garantir
vaga na semifinal da competição.
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CHARGE

TERÃO
QUE ME

ENGOLIR

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Amigos, amantes
eJuventus

Eram sete amigos. Paulo amava Bia que amava Jonas que
amava Maria que amava José que amava Lili que não ama

va ninguém, pois era casada havia vinte anos com André e,

apesar de fiel, dizia que o amor não dura tanto tempo.
O dia-a-dia deles era agitadíssimo. Durante o dia, tra

balho. À noite, poucas opções de Jazer. Paulo e Bia ado
ravam dançar. Jonas e José os bares. Maria, Lili e André
cinema. Quando se encontravam a alegria era geral. Nas
noites de sextas-feiras iam à balada. Aos sábados com

pras, descanso e, já no crepúsculo, à missa das sete na

Matriz. Na seqüência, um lanche no shopping para, em

seguida, pegarem um cineminha.
Aos domingos Paulo e Maria acordavam cedo. Os de

mais, ao meio-dia. O almoço era sempre no restaurante do
Sr. Gustavo, que fazia a melhor comida caseira da cidade.
Seu Guto - como era chamado - era um apaixonado por fu
tebol e tinha o costume de sentar à mesa com seus clientes
e falar sobre as inúmeras experiências já vividas durante os

seus bem vividos setenta anos. NUma dessas conversas, Seu
Guto convenceu-os a irem ao estádio da cidade para assisti
rem ao jogo daquela tarde entre Juventus e ]Ec. Para surpre

.

sa dos novos torcedores, aquilo foi maravilhoso, pois nunca
tinham visto uma partida de futebol da arquibancada. Às
que assistiram foram sempre pela 1V - o que não tinha a

mesma emoção - segundo eles próprios diziam.
No estádio ]M, fizeram muitas amizades e perceberam

que o ambiente era alegre e familiar.A partir de então, acom
panharam sempre os jogos do Inventus. Uma nova paixão
havia nascido ali. No vai e vem de casa para o estádio e vice

versa, muita coisa mudou entre eles. Bia percebeu algo em
comum com Paulo e passaram a namorar. Maria passou a

sentir uma atração cada vez maior por Jonas que a amava

tanto. Logo noivaram e casaram. José sentiu que não amava
verdadeiramente Lili, pois ao conhecer Sílvia, numa daque
las tardes de futebol, passou a desejá-la como ninguém e ela
a ele. Casaram, tiveram um filho e lhe chamaram João em

homenagem ao estádio onde nascera aquele amor. O final

trágico ficou para Lili que se suicidou. André casou com

Flora, filha de Seu Guto, que até então não havia entrado na
história, mas era apaixonada pelo Juve como o pai.

ADILSON MARCOS SBARDELATTI, PROFIE550R

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

enviados para o e-mail redncao@ocorreiodopovo.com.br. ou por curtn para a

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

• telefone (. não serão publicados).

Responsabilidade socioambiental de empresa de pequeno porte
RENATO SEHN, EMPRESÁRIO Nós, na pequena Ilha do Papagaio, havía

mos aplicado muito mais, percentualmen
te falando, do faturamento bruto em obras
socioambientais do que as 10 empresas
modelo nesta área. Exemplo claro da im

portância das pequenas empresas nos in
vestimentos socioambientaís, desde que
monitorem suas aplicações, quantifiquem
suas ações e que usem seus resultados na

valoração de seus empreendimentos.
No ramo da hotelaria, onde atuamos,

projetos na área socioambiental são prio
ritários, visto que, multiplicam-se os tu

ristas estrangeiros, que só se hospedam
em hotéis comprometidos com a manu

tenção ambiental e. participação social.

Atualmente, em nosso Estado, operadoras
italianas, capitaneadas por uma operado
ra receptiva instalada no Sul do País, já

Quando pensamos em ações socioam

bientais, nos vêm à cabeça os exemplos que
constantemente são divulgados, quase sem
pre em forma de propaganda de grandes em
presas,mostrando suas ações nesta área. Re
almente nos faz sentir pequenos diante dos
inúmeros dispendiosos, mas extremamen

te importantes exemplos ali apresentados.
Em zoa3, limatéria em revista de circulação
nacional, em edição especial, com artigo
descrevendo os projetos sociais emdestaque
das 10 empresas modelo, todas de grande
porte. Você sabia que, de cadamil empresas,
600 realizam ações sociais, sendo que 516

não acompanham os resultados, 72monito
ram os resultados informalmente e apenas
12 verificam os resultados formalmente.·

cadastraram hotéis de pequeno porte com

real comprometimento socioambiental.

Quando falo em real comprometimen
to, diferencio os empreendimentos que,
com ações que considero obrigação, do

tipo usar papel reciclado, queiram dizer
se comprometidos com o tema. Tenham
certeza que falo de muito mais, falo em

reciclagem, tratamento de efluentes, uso

de fontes alternativas. de energia, treina-·
menta dos funcionários, seleção de for
necedores também comprometidos com

o tema, em alfabetização de pescadores,
replantio de essências naturais, partici
pação comunitária efetiva, dentre outros.

Aos empresários, digo: não se esqueçam
que somos nós, comprometidos, que, orgu
lhosos de nossas ações, haveremos emudar
os rumos deste grandioso Estado.

.
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FALA Aí! Proibido
" Se implantado A!guém pode �erguntar sobre o que.levou a s���etaria municipal �a Educa-

, çao de Jaragua do Sul o propor projeto de lei Ja aprovado pelo Camara de

seró pioneiro no país. " Vereadores proibindo o uso de telefones celulares em solos de aula da rede
municipal de ensino. Ouando, se sobe, já existe I�i estadual com a mesmo

GILBE�TO POLlI: �R�MOTOR, restriçõo válida poro escolas públicos e privadas? E porque lei, no Brasil, se
que �al p�opor hOJ� a �a!"ara de

produz em metro todo dia no âmbito dos legislativos. Mos fazer cumpri-losJaragua projeto de lei proibindovenda, "
.,. ,'.

de cigarros a menores de idade. e o problema. Neste caso, a eflcacla torna-se palpavel porque o universo poro
suo aplicação é restrito e de fácil controle. No verdade, diga-se, providência mais
que salutar diante do abuso incentivado até por nõo poucos professores, que
interrompem aulas poro falar ao telefone. Como muitos faziam antigamente,
fumando em sala de aula enquanto lecionavam. Resumindo, quem nõo se preo
cupo em estudar ou ensinar, que dê lugar para outros.

" Hó mulheres
com medo de

esperar o ônibus. "
AMANDOS KLABUNDE,

presidente do conselho de segurança
do Centro, sobre a iluminação pública

em áreas centrais de Jaraguá.

.

" Hoje, dei três
voltas poro

. achar vogo. "
ILMAR BAU6ARTEl, operador

de máquinas, reclamando
da falta de espaço para estacionar

no centro da cidade.

PERIGO
Mauro Mafhud, presidente da Associa
çõo de Moradores do Centro reforço
preocupaçõo já manifestado pela co

luna. A i1uminaçõo público é deficiente
em muitqs ruas. Em junho o secretário
de Obras do Prefeitura ligou o proble
ma à poda de árvores, que, segundo

. ele, quando nõo feito regularmente
pode Inítuenelat Aliás, foz tempo que
nõo se vê este serviço. Em vários rues
os copos dos árvores estõo abraçados
à rede elétrico.

ESCONDIDO
Se o prefeito Moacir Bertoldi (PMDB)
depender do propaganda de muitos
candidatos a vereador de partidos
aliados paro se reeleger, pode-se di
zer que está no moto sem cachorro. O
nome do prefeito; em santinhos, car
tazes e adesivos aparece em letras mi-

.

núsculas. Alguns, até, fizeram o possí
vel poro esconder o nome dos próprios
partidos pelos quais concorrem. Dá o

impressõo de que estõo lá só por exi-
.

gência do lei eleitoral.

ISOLADO
Lideranças estaduais do PT e OEM
mostram engajamento direto com os

candidaturas de Dionei Wolter do Silvo
e Ivo Konell. Mos nõo se vê nenhu
ma movimentaçõo neste sentido no

ninho do PMDB, até agora ignorado
pelos chefes do partido no Estado. A
recomendaçõo de candidaturas vindo
deles é indispensável porque gero im
portante percentual de credibilidade
junto ao eleitor. Sem isso, o clima é de
orfandade, com efeitos letais.

QUEM SE HABILITA?
Para nível superior, com uma vago,.
salário de RS 6.007,70 e auxílio
alimentaçõo. Cargos de nível mé
dia, com 13 vogas, uma poro por
tador de deficiência, RS 3.651,87
e auxílio alimentaçõo. Todos paro
o regiõo metropolitano de Floria
nópolis. O concurso é do Tribunal

..J Regional Eleitoral, com inscrições
� até 20 de agosto, só pelo site
g www.consulplan.net. Vale por dois
� anos, improrrogáveis.' Ou seja, os
� apr�vQdos serõo chamados.

O CORREIO DO POVO lO
QUINTA·FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 20011
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Konell é cassado por mais cinco anos
Ex-prefeito foi acusado por improbidade administrativa e sentença foi para oTRE
JARAGUÁ DO SUL

O ex-prefeito Ivo Konell
(DEM), qué requereu registro
como candidato à Prefeitura
nestas eleições, teve os direi
tos políticos cassados por mais
cinco anos por improbidade
administrativa. A sentença data
de 16 de outubro de 2007, e foi

publicada em 30 de janeiro des
te ano, mas só veio a público na
última segunda-feira, quando a

juíza de direito da segunda vara
cível, Eliane Alfredo Cardoso
Luiz, negou o pedido de recur

so interposto pelo ex-prefeito.
Konell ingressou com recur

so depois do prazo previsto no
Código de Normas da Corre

gedoria Geral da Justiça, de 30

dias após a publicação da sen

tença. A apelação deveria ter
.

sido interposta pelo ex-prefeito
até 29 .de fevereiro de 2008, mas
ele só recorreu no dia 29 de ju
lho, alegando que o advogado
intimado na sentença, Antenor
Galvan, não possuía procuração
por escrito em seu nome. Como

perdeu o prazo para recorrer, a
sentença transitou em julgado.

O ex-prefeito tomou conhe-

cimento da sentença no final do
mês passado, quando seu advo

gado foi informado pelo cartório
sobre as guias de recolhimento
das custas do processo despen
didas pelo município. Além de
ficar inelegível por cinco anos,
o democrata também foi con
denado a ressarcir valores aos

cofres públicos, ao pagamento
de multa civil, e foi proibido
de ser contratado pelo poder
público ou receber benefícios e

inçentivos fiscais- direta ou in
diretamente.

Ao negar a apelação, a juíza
determinou o encaminhamen
to da decisão ao juiz eleitoral e
ao Ministério Público Eleitoral,
assim como da sentença e da
certidão de trânsito em julgado,
"com a atribuição de análise do
registro de candidatura para as

.

providências cabíveis". Konell
teve o registro da candidatura a

prefeito indeferido, mas recor

reu e aguarda decisão do TRE

(Tribunal Regional Eleitoral),
que deve julgar o pedido até 6
de setembro.

CAROLINA TOMASELLI

Fórum obrigo pelo menos três processos contra Konell por improbidade

Ex-prefeito entrou com recurso depois do prazo e teve pedido negado pelo juízo

Inelegibilidade pode chegar a
18 anos, somados os processos
Além da condenação que

lhe cassou por oito anos e esta

mais recente, publicada em fe
vereiro e na qual foi decretada
a perda dos direitos por mais

cinco, Ivo Konell também é
alvo de um terceiro processo.
Neste, a sentença em primeira
instância também condenou o

ex-prefeito à perda dos direi
tos políticos por cinco anos.

Mas, diferente da última, Ko
nell entrou com recurso den
tro do prazo e agora aguarda
julgamento do TJ (Tribunal de
Justiça). Trata-se de uma ação
civil pública apresentadá pelo
Ministério Público, referente
à contratação de empregados
sem concurso público para o

município quando prefeito.
Para se lançar candidato nes

tas eleições, Konell conseguiu
em junho uma liminar no TJ
suspendendo os efeitos da ação.
que o tornou inelegível por dez
alias, até 2010. A ação princi-

pal, em que alega a inconsti
tucionalidade da sentença de
2002, ainda precisa ser julgada
pelo Tribunal. Na primeira ins
tância, não foi aceita.

A condenação também foi
por improbidade adminis
trativa, porque, quando pre
feito, Konell não depositou o .

dinheiro correspondente ao
duodécimo da Câmara de Ve
readores. Mesmo com a limi
nar, Konell teve o pedido de

registro de sua candidatura a

prefeito indeferido. A Justiça
Eleitoral considerou que ele
não poderia ter se filiado a

partido político já que estava
com os direitos políticos cas

sados no ano passado, quando
trocou o PMDB pelo DEM. E,
também, por ausência de qui
tação eleitoral, por não ter vo

tado na última eleição. O de
mocrata recorreu ao TRE, que
deverá julgar o pedido ate 6 de
setembro.

Transferência
fraudulenta
o processo contra Konell teve

origem em ação civil público ajui
zado pelo Ministério Público do
Estado em 1993, e que correu em

segredo de Justiça. O ex-prefeito foi
acusado por improbidade adminis
trativo pelo transferência fraudu
lento de imóvel do Bodesc (Agência
de Fomento do Estado de Santo Co
torino) para o município, causando
prejuízo aos cofres públicos.

Conforme o sentença do juiz de
direito do segundo vara cível, César
Tesseroli, Konell, quando prefeito,
comprou terreno do Bodesc sem

autorização do Câmara de Verea
dores. O projeto de lei foi enviado
e aprovado pelo Legislativo após o

transferência do escritura do imó
vel. O juiz também considerou au

ditoria do TeE (Tribunal de Contos
do Estado), que concluiu que o

Prefeitura não pagou 00 Bodesc
o valor avaliado; e que não houve
registro contábil do transação e do
entrado do referido imóvel junto 00

patrimônio do município.

.
Recurso no

TJ na segunda
O advogado do ex-prefeito,

ValmirElói.afírma que ainda é
possível ser interposto recurso,
o que será feito no mais tardar
na próxima segunda-feira, na
forma de agravo de instrumen
to no TJ (Tribunal de Justiça).

Conforme o advogado, as

estratégias da defesa ainda se

rão definidas, mas ele adianta

que um dos pontos a ser ques
tionado diz respeito ao fato da
notificação ter sido remetida a

Antenor Galvan, ex-advogado
de Konell. ''Ele (Galvan) não
está autorizado a representar seu
Ivo no processo", afuma. Elói

. também diz que há "conflito
de interesses", já que Antenor
Galvan está sendo processado
pelo ex-prefeito desde 2004 e,

portanto, não pode ser advoga
do de Konell. O ex-prefeito dis
se ontem que o instrumento de

agravo será aceito pelo TJ. "E, se
lá não tiver, vamos ao Superior
Tribunal de Justiça".

..
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Licitação para construção de calçadas no Centro será aberta ainda este mês
GUARAMIRIM

Omunicípio de Guaramirim, em par
ceria com a associação de moradores do
Centro, iniciará a construção e reforma
dos passeios públicos em setembro. A
informação é da arquiteta da Prefeitu
ra Ana Beatriz Schier que acompanhou
todo o trâmite.

Segundo Ana, a morosidade para
implantação do projeto aconteceu em

função da necessidade de alteração da
lei 1.002 do código de postura do mu

nicípio. "Esta lei não permitia que a

Prefeitura exigisse dos proprietários a

reforma das calçadas. Agora o Executi
vo pode cobrar e até auxiliar na reforma
dos passeios", disse.

A arquiteta informou também que a

licitação será aberta antes do mês aca

bat e o prazo de conclusão ficará entre

dois e três meses. O trecho que será

contemplado vai da Escola de Educa
ção Infantil Carrossel até o Corpo de
Bombeiros Voluntários, na Rua 28 de

agosto. ''A Prefeitura custeará a mão de
obra enquanto os moradores arcarão

JARAGUÁ DO SUL

Audiência debate
lei para empresas

o Estatuto Nacional do lei Geral
do Microempresa, também conhecido
como lei do Super Simples, é temo de
audiência que acontece hoje em Jara
guá do Sul. O evento começo às 19 ho
ras, nos dependências do Associação
Empresarial. Poro outros informações
o telefone é o 3275-7000.

.

JARAGUÁ DO SUL

Senai abre vagas
em todo Estado
O Senai está com vaga� abertos

poro cursos de qualificação profissio
nal emtedo o Estado. Os cursos abran
gem diversos áreas, como segurança,
censtruçã« çivil, confecção, informáti
co, eletromecânica, gestão empresa
rial, metalmecânica, dentre outros. Em
Jaraguá do Sul os vogas são: Cisco Cer
tified Network Associate; Segurança no

operação de caldeiros; CAD-CAM; CAD
/ Solid Works básico.

com as despesas do material necessário.
Há trechos em que a calçada precisa ser

construída e outros apenas passarem
por reforma, portanto o serviço deve ser

rápido e fácil de fazer", ressaltou.
Após licitada a empresa que efetu

ará o serviço, a Prefeitura emitirá um

termo de adesão para que cada mora

dor assine e se comprometa. O contato
entre o Executivo e os populares ficará
a cargo da associação de moradores do
Centro. A entidade conseguiu um índi
ce de aceitação de mais de 70% dos mo
radores e foi quem realizou as reuniões
e conscientizou os envolvidos quanto à

importância e benefícios da obra.
Outra categoria que desde o início

do ano vem pleiteando reformas nos

passeios são os deficientes físicos de
Guaramirim. Rampas de acesso a cadei
rantes deverão ser projetadas em alguns
trechos. A intenção da Prefeitura é pro
mover a reforma em toda a extensão da
Rua 28 de agosto.

OSNIALVES Reformas iniciam em setembro com previsão de conclusão entre dois e três meses

Dois novos presídios serão,
construídos no litoral norte
BARRA VELHA

OS municípios de Barra Ve
lha e São Francisco do Sul de
vem ganhar ainda este ano uma
UPA (Unidade Prisional Avan

çada) com capacidade para 72
detentos cada. O projeto já foi

aprovado pela Secretaria de
Segurança Pública. O custo da
obra será de R$ 2,2 milhões
para cada presídio e os recursos
são do governo do Estado.

Tanto em Barra Velha como

em São Francisco do Sul o iní
cio das obras só depende da es

colha do terreno a ser utilizado.
Após acertada a localização, a

SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional) divulgará a

licitação para contratar a em

presa responsável.
Em todo o Estado estão sen

<!J do construídos sete UP�s. Em

� Videira e Canoinhas as uni
� dades estão quase concluídas.

Construção de novos presídios visa diminuir a superlotação, caso de Jaraguá A medida é um paliativo para

tentar desafogar o excesso de

presos nos presídios regionais
do riorte e do sul.

De acordo com Thiago Dias,
assessor de imprensa da SDR
de Joinville, a intenção do pro
jeto émanter os presos na cida
de de origem. "Os detentos de
Barra Velha e São Francisco do
Sul são encaminhados para o

Presídio Regional de Joinville.
A unidade tem capacidade para
300 presos, mas está com 627

atualmente", disse.
Para tratar deste e de outros

assuntos, estarão reunidos em

Barra Velha na próxima quin
ta-feira, oito prefeitos, oito

presidente de Câniaras e con

selheiros regionais. Os parti
cipantes são de municípios
do norte catarinense atendi
dos pela SDR de Joinville. Do
Vale, partíciparão autoridades
de Barra Velha e de São João
do Itaperiú.

.

- ..._
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Cidade a,
20 mil em

Segundo dodos do Caged
(Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados), Jaraguó do
Sul teve mais admissões durante
o primeiro semestre do ano, se

comparado ao mesmo período
de 2007. Porém,.p soldo positivo
ficou menor por c q�

.

sões registradas e 19n
junho. Confira:

• Em 2008 (de janeiro o junho)
Total de admissões: 18.678
Total de demissões: 14.952

ECONOMIA----------

KELLY ERDMANN Fábio Rodrigues percorre as agências de emprego a procura de uma vaga

Vagas operacionais somam maioria das disponíveis em empresas da cidade

negativa, ele ainda não desani
mou. O motivo: acredita que em

Jaraguá do Sul há quantidade
suficiente de vagas abertas para
suprir a demanda de desempre
gados. Apenas em uma agência
instalada na cidade, existem cer

ca de 200 funções disponíveis.
No lado inverso, em compen
sação, são em torno de dois mil
cadastros ativos de pessoas bus
cando uma nova chance.

Conforme a coordenadora
da instituição, BiancaKlockner,
a maior porcentagem de indiví
duos nessa condição não é ja
raguaense. "São de outras cida
des, principalmente do Estado
do Paraná", destaca. O quadro
de funcionários da empresa
Weg, a maior do município, de
monstra o mesmo cenário. Se

gundo a chefe de recrutamento,
Rosana Spézia, geralmente os

candidatos vêm de fora e, em

suma, sem qualificação o bas
tante para ocupar os cargos até
então não preenchidos. E, nessa
listagem, estão, inclusive, pos
tos de trabalho operacionais.

<'

Política de recrutamento para
valorização de trabalhadores
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 500 vagas abertas a

cada mês. Mais de 2,8 mil con
tratações somente em 2008. O
volume se assemelha com o de

qualquer cidade pequena em al

guma parte do Brasil, porém, é de
apenas uma empresa jaraguaen
se. Considerada uma das maio
res geradoras de empregos de
Jaraguá do Sul, a Weg possui 15
mil funcionários no município e

políticas de qualificação interna.
Mesmo assim, ainda encontra di
ficuldades de preencher todos os

postos de trabalho disponíveis.
De acordo com Rosana

Spézia, responsável pelo setor
de recrutamento da fábrica, o

grande percalço é encontrar
mão-de-obra suficiente para as

funções operacionais. Quase
70% do total têm vínculo di
reto com esta área. Ao mesmo

tempo, faltam profissionais pre
parados à execução de serviços
na cozinha. "Está muito difícil

ocupar os cargos porque os

candidatos chegam, permane
cem um ou dois anos e depois
saem", comenta. Para comple
tar, restam ainda vagas aos pro
jetistas, técnicos em manuten

ção, soldadores, retificadores e

montadores na área mecânica.
Outro problema no qual a

empresa esbarra é a falta de

capacitação de quem busca em

prego. "Grande parte vem de
fora da cidade e sem qualifica
ção alguma", explica. Por isso,

, a empresa precisa dar formação
específica aos trabalhadores.
Ao todo, são 27 programas-de
treinamento e mais o Centro

Weg. Quem. contínua se aperfei
çoando ainda tem chances extras
no recrutamento interno. "Busca
mos o profissional com o melhor

perfil à vaga sempre", completa.
Para isso, além do preenchimen
to de cadastro, os futuros em

pregados também passam por
testes com psicólogos.

Faltam profissionais qualificados
Fama de emprego de sobra faz trabalhadores de fora buscarem vagas na cidade

• Indústria do transformação
Admissões: 9.938
Demissões: 7.825

JARAGUÁ DO SUL

Porto-alegrense morando há
cerca de 30 dias em uma cida
de quase desconhecida, porém
cheia de indicações positivas.
Desempregado há dois meses,
mas munido de experiência e

alguma qualificação profissional.
Esta é a realidade de Fábio Rodri
gues, 20, no entanto, poderia ser

também de centenas de pessoas
que chegam a [araguá do Sul em
busca de recolocação no merca
do profissional.

.

A exemplo do jovem ele
tricista, sem trabalho pela pri
meira vez desde o início da
carreira, grande parte dos tra
balhadores que decide deixar a

,

terra natal para desembarcar no
município vivencia situações
semelhantes. Fábio Rodrigues
percebeu isso. No último mês,
fez inúmeras entrevistas de em
prego. Até agora, em nenhuma
teve sucesso. "Está difícil, mui
tos pedem formação técnica e

eu não tenho porque fiz só um
curso de aprendiz no Senai",
conta.

Mesmo sendo obrigado a en

frentar várias vezes a resposta

• Serviços
Admissões: 4.104
Demissões: 3.332

• Comércio --�
Admissões: 3.015
.Demissões: 2.710

• Serviços
Admissões: 3.505
D,emissões: 2.781

• Comércio
Admissões: 2.502
Demissões: 2.231
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Qualificação é garantia de emprego
Para diretor do Senai, técnicos são prediletos porque unem prática e teoria

'Sem capacitação, profissional
não cresce como indivíduo'

Catarina, a po
pulação parece
saber muito bem
disso. A média
estadual (20%)
de pessoas com

formação su

perior supera a Marei'J: carreira deve ser planejado
nacional (12%).
Segundo a pro-
fessora, isso se explica pela
cultura local, na qual, a educa
ção é algo considerado impor
tante para o desenvolvimento
como ser humano.

Também por causa da rea

"dade vivenciada na microrre-

JARAGUÁ DO SUL

Se a falta de qualificação
dos trabalhadores é um pro
blema para Jaraguá do Sul, o

jovem Giordano Vegini tenta
resolver esse empecilho des
de já. Aos 17 anos de idade
ele freqüenta as aulas regula
res e, no período seguinte do
dia, faz um curso técnico de
eletrônica. Na opinião dele, a

atitude pode garantir um futu
ro profissional melhor. "Com
certeza ajuda a conseguir o

primeiro emprego. Quando
eu for procurar, sairei na fren
te porque tenho essa experi
ência inicial", diz.

Segundo Nilton Saloman,
diretor do Senai (Serviço Na
cional de Aprendizagem In

dustrial) de [araguá do Sul,
atualmente 500 adolescentes
cursam o Ensino Médio na

instituição. Desse montante,

Para Marcia Zanievicz da
Silva, coordenadora do custo
de Gestão de Recursos Huma
nos da Unerj, a qualificação
profissional é essencial, indife
rente de ser de nível superior
ou técnico. A escolha vai de
pender da área almejada pela
pessoa. Mas, ela avisa: "sem

capacitação, seja
em médio ou

longo prazo, o

profissional não
consegue cres

cer como indiví
duo".

Em Santa

quase 70% escolheram a mo

dalidade que também oferece
uma formação técnica paralela.
Com isso, enquanto em outras
escolas o foco é direcionado
para o vestibular, na entidade
os alunos terminam o período
letivo com uma profissão esta
belecida.

Mas, para quem passou des
sa idade, a sugestão de Salo
man é investir em cursos desse
tipo. Como motivo principal,
ele cita as estatísticas do Senai:
90% dos alunos encerram a

temporada de aulas emprega
dos das fábricas jaraguaenses
e da região. Mas, não se enga
ne. Muitos deles já se matricu
lam porque trabalham na área

pretendida e buscam somente
melhorar a função executada
dentro da empresa.

KELLY ERDMANN

gião, algumas profissões estão
em alta. Na universidade, os

cursos de Ciências Contábeis
e Tecnologia da Informação
não conseguem suprir a neces
sidade. Há sempre mais inte
ressados em contratar os aca

dêmicos do que o número de
pessoas cursando a faculdade.

As engenha-
rias seguem o

exemplo por
causa da eco

nomia do Vale
do Itapocu.

Mesmo as

sim, Marcia
dá um aviso.
Para ela, não
basta planejar
a carreira ape
nas porque a'

área é bastan
te procurada.
"Temos mais
chance de su-

cesso quando
estamos fazendo aquilo que
gostamos", destaca. Como dica,
a coordenadora ainda faz mais
um lembrete: antes de escolher
uma profissão, os candidatos
devem prestar atenção às pró
prias habilidades.

Pensando flO futuro, o estudante Giordano Vegini preferiu cursor o Ensino Médio articulado com o curso técnico

ÁREAS COM CURSOS TÉCNICOS EM JARAGUÁ DO SUL

CEFET
• Eletrótécnica
• Mecônico Indust
• Têxtil

.' n1ecção e Moda
étrica

.. �tetroeletrônjca e Automação
• EJetrometolmecônica
• Eletrônico

·'Informação Tecnológico
• Informática ------j
• Metolmecônico
• Têxtil/confecção

• Comércio
• Design
• Gestão
• Imagem Pessoal
• Informótica
,., Meio Ambiente
• Saúde

• Automação Industrial
• Confecção e Modo

TêxtiVconfecçóo
• Eletroeletrônica e Automação
• Eletrometalmecônico
• Gestão Empresorial
• Metolmecônico
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Um morto e dois feridos em 12 homs
Dirceu dos Santos Neri, 36 anos, morreu ao ser atropelado no Hairro Vieiras
JARAGUÁ DO SUL

Dois acidentes com gravida
de foram atendidos pela Polícia
Militar e os Bombeiros Volun
tários dentro de um período de
12 horas. Na noite de terça-fei
ra, Dirceu dos Santos Neri, 36

anos, morreu ao ser atropelado
por urna motocicleta na Rua
Manoel Francisco da Costa, no
Bairro Vieiras. Ele teve trauma
tismo craniano e hemorragia.

De acordo com informa
ções repassadas.pela PM, Neri
estaria embriagado e teria
atravessado a rua na frente
do motociclista, que não teve
como"evitar o acidente. O pi
loto da moto Honda/CG placa
MFR-3352, de Jaraguá do Sul,
José Koeller, 21 anos, teve feri
mentos leves.

Uma testemunha disse à
PM que Neri havia bebido
num bar a cerca de 100 metros
do local do acidente," pouco
tempo antes de ser atropelado.
Este foi o 14° acidente de trân
sito com morte registrado no

município neste ano. Neri foi
a primeira vítima fatal de atro
.pelamento em 2008, segundo

a Polícia Militar.
Por volta das 9h de ontem,

uma colisão entre uma Picape
Corsa e um Gol na Rua Ângelo
Rubini, na Barra do Rio Cerro,
deixou duas pessoas presas nas

ferragens. O condutor da cami
nhonete placa MAS-5450, de

Jaraguá do Sul, Nelson Draeger,
56, teve lesões graves. Ele foi
atendido pelo Samu, que não
forneceu informações sobre os

ferimentos do. motorista, nem

para qual hospital ele foi leva
do. A reportagem de O Correio
dó Povo foi informada' pelo
Hospital São José, na tarde de
ontem, que Draeger não estava
'na UTI da instituição.

.

A passageira. da Picape, Sil
vana Aparecida Ribas, 29, teve
ferimentos leves e, segundo in
formações, estava fora de peri
go. Ela.foi atendida pelos Bom
beiros Voluntários. O motorista
do Gol placa MCS-7159, de [a
raguá do Sul, Alberto Valtrich,
33, não se feriu. As causas do
acidentes serão investigadas
através de um laudo.

DAIANE ZANGHELINI

COMUNICADO AO PÚBLICO
COMUNICAMOS QUE O SR. ALDO MAUL NÃO PER

TENCE AO CQRPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO DA

FÀCULDADE. JANGADA, SENDO A$SIM NÃO POSSUI

QUALqUER VINCULO COM O INSTITUTO EDUCACIO-
. ,.I\jAL' SANTA CATARINA, MANJENEDORA DA FACULDA-

. 'p�: JANGAqA. -:
" '

-

Ocupantes da Picape ficaram feridos ontem no acidente ocorrido na Rua Ângelo Rubini, Barra do Rio Cerro

Escola realiza
Feim Científica
JARAGUÁ DO SUL

A Escola Municipal Ro

dolpho Dornbusch, na Vila
Lalau, promoveu ontem a sua

Feira Científica Interna, com a

coordenação da Secretaria de

Educação. No total, 21 traba
lhos foram apresentados por
90 estudantes do 6° ao 9° ano,

possibilitando a interação en

tre teoria e prática e a fixação
do conteúdo pesquisado,

Os trabalhos foram desen
volvidos nas áreas de saúde,
meio ambiente, física e quí
IT.Jca. Gravidez, alimentação,
efeito estufa e doenças como

bulimia e anorexia foram al

guns dos assuntos trabalha
dos. "É uma oportunidade de
os alunos trazerem para a re

alidade aquilo que foi pe§_qut
sado, um cohl:iecimento que
eles levarão para a vida", co
mentou a professora de ci�!Í"
cias e coordenadora 'dás pro
fetos, Ar-alice Flores Olegar,".

Obras de asfaltamento causam

preocupação em Nereu Ramos
JARAGUÁ DO SUL

Moradores da Rua André
Voltolini, no Bairro Nereu Ra

mos, estão preocupados com a

água das chuvas que acumula
nas residências desde o início
das obras de asfaltamento, que
começou há cerca de 40 dias.
O técnico em eletrônica, André
Luis Souza Sanches, 40 anos,
comentou que o jardim da casa

dele foi invadido pela água da
chuva que caiu na noite de ter
ça-feira, um problema que até
então nunca havia acontecido.

"Como a água não tem para
onde escoar, o ralo do banheiro
ontem ficou entupido", disse.
Ele acredita que a via deve
ria ter sido rebaixada antes de
receber o macadame, "Com a

camada de asfalto, as casas do
lado direito ficarão cerca de 40

centímetros abaixo do nível da
c. -rua", afirmou, temendo ter que
'. refazer o muro e ª rampa que

dá acesso à-garagem para que o

problema seja resolvido.
O secretário de Obras, 01-

demar Bonatti, informou que
a situação da via foi avalia
da na tarde de ontem e que o

problema possivelmente foi
.
causado por uma tubulação
danificada, que entupiu as

bocas-de-lobo. Em relação ao

rebaixamento, informou que a

obra não é necessária e que ela
teria custo elevado, pois seria

preciso fazer uma escavação e,
em seguida, preencher o espa
ço com pedras.

Bonatti garante que hoje
será feita na rua uma drenagem
para a captação da água. Afir
mou também que .a instalação
do meio-fio, prevista para os

próximos dias, vai possibilitar
o escoamento para as bocas-de
lobo, evitando o entupimento
da tubulação e a inundação dos
imóveis nos dias de chuva.
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UMA MULHER A FRENTE DE SEU TEMPO
Minissérie vai contar a história da cantora Maysa, umamulher que
não tinha medo de dizer o que pensava e de lutar pelo que queria

Anova
minissérie da Globo

vai falar de um "passa
do desbotado na memó

ria das nossas novas gerações",
como já disse Chico Buarque em

sua canção "Vai Passar". Atual

mente, as mulheres têm voz ati

va sobre suas vidas e podem es

colher a profissão que quiseram,
mas não faz tanto tempo assim,
as coisas eram bem diferentes.

Maysa rompeu com uma vida

de luxo e conforto e abriu mão

do casamento com uma família

milionária para dedicar sua vida

ao que mais amava: cantar.

E isso que Manoel Carlos, o

autor da minissérie com a cola

boração de Ângela Chaves, pre
tende mostrar logo no início do
ano que vem contando a trajetó
ria de um dos maiores nomes da

Música Popular Brasileira.
Nascida Maysa Figueira

Monjardim no dia 6 de junho de

1936, no Estado do Espírito San

to, ela passou os seus primeiros
anos de vida no Rio de Janeiro.
A família mudava-se constan

temente e acabou fixando-se

na cidade de São Paulo, onde a

menina Maysa estudou em colé

gios famosos como o Assunção,

Sacre Cour de Marie e Ofélia
Fonseca. No ano de 1954, ca

sou-se com o empresário André
Matarazzo, dezessete anos mais

velho do que ela e membro da
tradicional família Matarazzo. O

casal teve um filho, o diretor glo
bal Jayme Monjardim. O primei
ro disco foi em 1956 e o marido
se opôs à sua carreíra artística.

Três anos depois, Maysa rompeu
o casamento e veio a separação
do casal, algo considerado um

escândalo, na época.
Alheia aos comentários, May

sa seguiu em frente e deu vazão

ao seu enorme talento. Entre

centenas de interpretações, ela

compôs 26 músicas, retratadas

na coleção "Maysa por Ela Mes

ma", numa época na qual pou
cas mulheres faziam isso, e tem

seu nome ligado ao movimento

da Bossa Nova.

Dona de uma voz, cujo tim

bre é inconfundível, a cantora

também é lembrada quando o as

sunto é cantar os amores impos
síveis e a dor-de-cotovelo, talvez
nenhuma outra intérprete tenha

conseguido traduzir tão bem es

tes sentimentos através da voz e

das letras de suas músicas.

Intensidade e" influência

Jayme Monjardim e os filhos, Jayme Matarazzo

e André Matarazzo. Família unido poro contar o

história real de uma mulher que ousou romper
as barreiras de seu tempo

Infelizmente, no dia 22 de janei
ro de 1977, Maysa morreu vítima de
um acidente na Ponte Rio-Niterói.
Na semana passada, a Globo reali
zou um workshop a fim de ópresen
tar a minissérie "Maysa", no quol
estavam presentes, alem de Jayme
Monjardim, membros da equipe de

produção e o elenco. Aliás, falando
no elencú, uma das particularidades
deste trabalho será a apresentação
de novos talentos interpretando os

papéis principais. '

O evento foi na Casa Julieta

Serpa, no Rio de Janeiro, e toda

decoração do local foi com objetos
pessoais da cantora, bonners e fotos

impressas em materiais que forma
vam grandes cortinas; vídeos e fotos
da contoro se revezavam em lVs de

plasmo espalhadas pela sola.
Os estreantes na televisão Larissa Maciel e Eduardo

Semerjian serão Maysa e o empresário André

Matarano no história escrito por Manoel Carlos

A filósofa Viviane Mosé abriu o

evento falando sobre pessoas que
estãó à frente do seu tempo. Para
Vivione, Maysa é um exemplo desse

tipo de mulher, que transborda em

intensidade e influencia toda o socie
dade onde vive. El11'seguida, o diretor
Jayme Monjardim comandou um

'bate-papo com o autor Manoel Car
los, o maestro JúlioMedaglia, gronde
amigo de M�yso, eWalter Silva, mais
conhecido colno Pica Pau, divulgador
da gravadora RGE que lançou a can

tora. Wolter Silva emocionou a pla
téia ao lembror de passagens da vida
do artista, especialmente do início

quando enfrentou o resistência da
família Matarazzo. ,"O mais difícil foi
condensar todo essa incrível história
de vida em nove capítulos", disse o

autor Manoel Carlos. '
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Azar ou má sorte?
Danilo não tem telefone pendurado em to

mada alguma do apartamento novo. Primeiro

porque não teve tempo, nem disposição, de
solicitar a instalação do equipamento à em

presa de telecomunicação. Segundo porque
não acha esse um investimento lá muito ne

cessário. Prefere o modelo móvel, afinal, está
sempre fora de casa (ou trabalhando ou apro
veitando o que a vida lhe deu: um poder ina
creditável de atrair pessoas para perto dele).

Pelo celular, ele marca e desmarca tudo.
Mas, se engana quem acha que Danilo é um

daqueles seres viciados em falar e falar. Na
verdade, é rápido e eficaz. Combina e des
combina as cervejadas e as reuniões num

minuto. Ninguém o faz mudar de idéia: bate

papo bom se faz ao vivo.

Charmoso, atencioso e educado. As três

qualidades palpitam na personalidade de Da
nilo e, pasmem, surgem naturalmente ... ele

sequer faz esforços para tais características
sobressaírem alguns defeitos, como. a busca

quase insensata pela perfeição.
Na segunda-feira, o gentleman encontrou

um antigo affair enquanto caminhava no par
que da cidade. Isso (a corrida de fim de tarde)
era algo que ele não tinha qualquer intenção
de esquecer ou deixar para amanhã. Colocar os
músculos, tendões, nervos etc em atividade lhe
dava inúmeros benefícios, além dos físicos, ela
ro. A cabeça de Danilo usava a prática esportiva
para, em termos populares, respir�.

Esbarrar em Aninha não foi nada ruim. Os
dois aproveitaram o percurso e conversaram.

Na despedida, troca de número telefônico e um

pré-agendamento. Ela ligaria na quinta-feira, já
que ele tinha ficado sem bateria e não a inclui

.

nos contatos, e o casal sairia no dia seguinte
para continuar a atualização de informações.
Danilo adorou a idéia. Aninha também.

Logo cedo, ele agarrou o celular e não desgru
doumais dele. Ela podia telefonar a qualquer ins
tante. A arquiteta não tinha horários muito bem
definidos para nada e o jornalista sabía bem dis
so, oras, era exatamente igual. Ao meio-dia, bem
quando Aninha deveria ligar, pelo tanto que Da
nilo a conhecia, o telefone tocou.

Só pela apresentação já deu para ele per
ceber: do outro lado da linha havia alguém
querendo vender a "brilhante" idéia de ade
são a algum cartão de crédito. Já não bastava
dizer não às promotoras do supermercado?!

Meia hora depois, Danilo conseguiu des

pachar a mulher do telemarketing e viu, na
lista de ligações perdidas, um número dife
rente. Pela quantidade de quatros, a tendên
cia lógica o dizia que Aninha tinha entrado
em contato . .O problema: 9 pacote de minutos
tinha acabado e a bateria quase também. Só
deu tempo de.anotar os sete primeiros. O jeito
foi correr para o escritório e tentar todas as

combinações possíveis até conseguir.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

�1'. Cine cidade 1 '
..

r�:A múmia 3 (leg)'
(14H20.16h40,�19h>21a;IÍ- todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Sanquete do amor (leg)
(1 O - todos os dias)

ndq (Dub)
14h, 15h50, Hh40 - todos os dia$)

• Cine Mueller 1

·.A múmia 3 (leg)
(14h15, 16h45, 19h15, 21h45-todosos dias),

Alguém é capaz
de tudo por ela.

Para conquistar Mandy, a garota mais
bonita e popular do colégio, um dos seus
fõs leva o assunto tõo a sério que é capaz
de acabar com todos aqueles que quise
rem chegar perto da garota afinal, essa
pessoa nõo quer ser apenas mais um ad
mirador e sim, o único.

Dicas para ficar
de bem com a vida

Cada um dos 110 capítulos conta um caso

baseado em uma história real e traz in

formações úteis e valiosas sobre psicolo
gia, psiquiatria e saúde mental em geral.
Os psicólogos Arnold A. lazarus e Clifford
N. lazarus criaram um guia simples, em
que você pode ler com prazer cada item
sem precisar enfrentar textos longos e

cansativos.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
loura pede ao padre para falar em particular
com Bruna. Bruna confirma o desejo de se

. casar com Afónso. Natércio chama louro poro
os cumprimentos. louro diz o Notércio que o

casamento de Bruno com Afonso deve ter sido
conveniente para ele. Bruno diz a louro que se

tornou mulher. Daniel convida Virgínia poro um

passeio em um parque de diversões para lhe
contar algo importante. Otávio diz a loura que
Virgínia está passeando com Daniel. laura che
go 00 porque de diversões.

BElEZA PURA
Norma percebe o interesse de Tomás e decide
usá-lo. Guilherme mondo que Klaus conte se

bre Tomás para Sônia. Débora e Eduardo tiram

satisfações com Márcio e Alex. Eduardo pede
a separoçóo. Rokelli cai no areia movediço.
Raul e Guilherme duvidam que Norma tenha se

tornado uma boa pessoa. Suzy conta a Norma

que Guilherme irá viajar. lveteenslna as ín
dias a fazerem helínhe de mandioca. Márcio
decide morar com Alex. Machado consegue um

comprador para a parte de Sônia. Guilherme vai
ao flat de Norma.

A FAVORITA
Diva revelo que Zezé sempre protegeu Floro. Diva
mostra a Donatela a solo onde Flora estudava.
Zé Bob visito Donatelo. Zé Bob aconselho laro a

visitar Donotelo. Flora diz a Dodi que Zezé deve
estar dando uma dura em Donatelo. Catarina
compra um ar-condicionado. lara termino de
vez com Cossiono. Romilda faz chantagem emo

cionai e convence Didu a voltar para casa com

Rita e Camila. Flora pego as jóias de Donotelo

paro vender. lara. flagro Dodi no apartamento
de Donotelo. Floro visita Donotelo na prisóo.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Toni se livro do beijo de Samira. Ela diz que é

gêmeo de Maria. Toní fica perplexo. Somira diz

que fez Cleo desmaiar poro ficar sozinha com

ele. Samira diz que Toni tem de fazê-lo feliz.
Ele diz que é fiel. Fúria avanço sobre Bianco e

leonor e os. bebês reagem com seus poderes.
Fúria tem convulsões e fico opovorodo.leonor e
Bianca vão embora com os bebês. Fúria vai em
bora. Ângela está com as asas cortados e chora
com Eugênio. Gór hipnotizo Eugênio e pergunto
sobre o bomba que ele está projetando.

CHAMAS DA VI DA
Vilma flagro Ivonete e Tomás. Ivonete diz que
bebeu e perdeu o controle. Vilma monda Tomás
levar Ivonete embora. Andressa diz a Roberto

que se machucou correndo atrás de um menino
no reformatório. Roberto diz que é difícil dividir
a mulher que ele ama com outros homens. Elo
diz que não divide com ninguém o amor que
sente por ele. Guilherme diz poro Brito que está
sendo fiel à Michele. Brito diz que Ricardo me

xeu com a cabeça de Rose, mos ele vai mostrar

que é sensual. Manu e Marreta dormem juntos.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras)
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_-=... CARRO E MOTO

Financiados e
atémesmo com
pareelase
documentos
ematraso.

Tr: (411 8809-1050

.i
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Vai comprar ou trocar
seu carro ???

Por que não vem aqui?

. AUTONlÓVEIS---- .

"

Temos mais de 100 OFERTAS

E a MENOR prestação da cidade

.

CONFI,RA ...
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--------�----vEícULOS

www.giovaneveiculos.com.br

EMAIS ...

ASTRA 4P ADVANTAGE compI. 07
ASTRA CD 2P rodas 16 04
VECTRA Gl compl. + gnv 00
VECTRA gl com pI. 00
VECTRA GlS 98
VECTRA GlS 95
CELTA 01
CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 00
CORSA 4P OPCS + VIDRO 99
OMEGA GlS 2.2 95
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL 1.6 POWER compl. 03
GOL 1.0 + AR 00
GOL CLll.8 + COURO 96
PALIO W. CITY 1.5 8v completa 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
UNO MillE ELX 4P 95
FUSION completo 06
F-250 XlT 99
KA AR-COND +TRIO 00
KA 00
FIESTA Gl 4P COMPL. 00
FIESTA 1.0 4p c/dh 99
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT ZETEC 4P DH+opcs 98
ESCORT HOBBY 95
ESCORT 95
ESCORT l 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P compl. +cd 93
PEU. 307 feline aut. + couro 05
M. BENZ CLASSE A 190 01
DAKOTA SPORT estendida die 00
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO SEDAN RN 1.0 16Vcomp03
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER 06·
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

O CORREIO DO POVO IIQUINTA-FEIRA. 14 DE AGOSTO DE 2008

FIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

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

Ora l:aDlbaRl
rcio de IlDõveis

93

MESES

..... 3

MESES

38709 321 24

�74,77
428,32
535,39
64247

74955

856,63
963,72

1.070,79

. I 70
CREDITOS MESES

'"'3.'15700 2'199'1

'15.350,00 256,56
'17.543,00 293,22
'19.73600 32987

do Sul
Januário Ayroso, 80
niaosilver@netuno.com.br

3371-815.3
9936-1304
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

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

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul - (47) 3522-0686

BANCO PEUGEOT
fmanciou 6a.'lki)i,l na planououing �m "60 meses" pan teda linha P�ugfQj 206 ieruatmn. Iampanha "linanceu GanhQu", linanrie cem \) Banco Ptugeof e Ganhe o !PvA 2003 p�go ou um aj)m.lbo d'� CO-Plarer na (ompf3 de modelo f'�ugeo! 106 Si!!!5.1!iofL. J At flex. Promcsão válida temente para quem finanô3r cem Q âanca Peugeet nas
(\lr:i!1ÇÕa da campanh3 (llIlrorme simulação abalXo.l1odaJilhde le;;�ing pelo PSA finano Arrendamento Hercnríl SA..feugaor 106 Sennrion IAt fleK.J porus, anolMCldpio, OS108, pimurJ sô!ílfu. fnte induso. Preso públi((llugerido para VEnda à vis.!� amlVtS do Ptugeot Gn·linE:Â panir dt R$ 23.690.00. _)rmlllasãc ,c!lSiderando 1) v�klllo
JOtni 1: (I prfSo à ¥im sugtndíi a pamr de: RS18.690,OO paralodo Brasil. Píane de 60 me.ll!:\ iendo: E!\Irada de R$14.14S,OO (SO%) fi 'fim, mais 60 parceías mensau !(lOh lixa, de R$398.H (om vencimentD da !' íptimeira) patCfb para 10 dias. Taxa fntema ri! Retema (nR) da 22,! 5 a.a e 1,68 am, a m ((lmo E!tti�o Total) da opUaçâo
de amrnb:m!nlo mm;anti! ê di!! 14,6J� a.a e !,SS% a.m com incidênd� de f:lS e TC inchll; na (fT 1(11110 Efetivo Tota!).Va!or rolal finantiado:R$ 33.242,40.Sujei!o à aprovaçio de crMltc.As ttllldiçi:íes acima podetio ser alteradas se h�lIw mudallf<!! lignificativ3$ no merada finaMfiro.sem aése prt¥ill. Modelll de Aparelho:(O Pl:lyer MP3
I1vca Siemw VOO iFH (Ref. 657944}.Estijqu� dhponivel pam t-odos o, v�kulos P�llgeot 266 Sensatioll dispolllveis na kede de (ontmienWs �lIgtol.Valor do lPVA referente ao wrddo de ano d� 2008. Estoque da Peugeot do Bra�il de 100 u1lidad�� do Peugeot 206 S�!!\arion !Al Flex 3 portas annfmode!o 08!08,pinlUf'3 s6lidll.Peugtol
206 iW Eu:apad� L6l16V fin. OS portas - Ar condicionada - Oif't):i<l HidráuliclI ... kodas tie liga bve - Farói� de N�b!ifll'- Vidros e ttaras el�trit;u -.- Freios AS) de sêrie- Ano/modefll.:08i08, pintura snlida. frete incluso .� Preç(l públicD PNrnecional !ugeridll pm venda à ú�la: i.panir d� R$ 44.990,00 _. Enequf nar (lIuceslicnãJia

---Strubourg.d� OS unidad«.!Wg'I!at 301 HS Park Ul1e0níctJ - ! iT!!O sobr erétricG- Roda;: de liga leve 16" _. heío� ASS - Air bag duple . Ar (ondió(lnado -� Dín:sao tlidráuli(a -Computador dt berde . CO pl�yer MP3 - Faróis de nebtina - Ar.o!l1ode!G:D8!09· Pintura me{â!iclI - ffet� Induso _. Veitulo Pronta Entrega nas

{ooctlS1onãmi Str.uOOIl!'g .- I § unidade! I!m estaque nu {Onm�!on;hh.s.Prull d� 'ligênda da promo�ã(l d� 01/OB120nS � J f 103!1008, 0\1 enqnanrc durarem es enequec lotes semente J}Jl:.l fins ihnfrativM. Não cumulativa para (lulm Promcíê,u. Para mall informasõel sebre preÇGl e ((lndições elpwaB, r.onsulte a Rede de ((mtes!ill�in3s

i'l!.llgtct ,ligue pm CS01J...1011414 ell acene WW'ti.pfugeouom.bt. Ollvidona do Banco Peugeot ligue

Segunda a Sexta das Sf'! às 19h. Sábado das 9h às 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

..
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-------------vEícULOS O CORREIO DO POVO n
QUINTA-FEIRA. 14 DE AGOSTO DE 2008 .:.

Ano/Modelo 03/04, Cor Cinza, Gasolina, Ar-condicionado, Direção Hidrálica.
Espelhos, Vidros e Travas Elétricas, Alarme, Rodas de Liga-Leve, Air Bag II, Freios
ABS, Limpador e Desembaçador Traseiro, Faróis de Neblina, CD Player c/ Controle
no Volante. /

Feline 2.0 Mecânico, Ano/Modelo 06/07, Cor Preta, Gasolina,
Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desebaçador Traseiro, Air
Bag II, Freios ASS, Rodas de Liga-leve, Sensor de luz,
faróis de Neblina, CD Player c/ Controle no Volante.

Ano/Modelo 05/06, Cor Vermelho, Direção Hidráulica, Vidros e travas elétricos,
Computador de bordo, Faróis de neblina, Limpador e desembaçador traseiro.

Cor Preta, Gasolina, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Travas elétricas, Alarme, Limpador e
desambaçador traseiro, Ar-quente.

Confiança, segurança, tradição e tranquilidade são itens de

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

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

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

Ano/ Modelo 05/06, Cor Prata, Gasolina, Ar-condicionado, Direção Hidráulica.
Vidros, Travas e Espelhos elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçadór Traseiro,
Rodas de liga-Leve, Faróis de Neblina, Freios ASS, Air Bag II. • Carros nacionais e importados • Frota atualizada • Semi-novos revisados

MULTAS 1 SEGURO 1 VALOR DO CARRO 1 MANUTENÇÃO
Visite nosso site www.mauroveiculos.com.br

"
veícul'os

R�a Angelo Schiochet, 80 1 Centro Jaraguá do Sul SC
473275_11321 �ax:473275.1132
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"1" >

Caminhõesa partir de

Consórcio

Breitko

698,00

• CHEVROLET
<

-

CHEVETTE - Vende-se, 93, 1 <6< R$
?JOO,OO ou entrada R$1 <000,00 + 36 ou

48 vezes. Tr: 9962-5885.

CELTA - Vende-se, life, 06, campi, AR. R$
24.000,00. Tr: 7811-2158.

CORSA - Vende-se, 98, 2 pts, branco, cl
opcionais. R$ 12.700,00. Tr: 9193-9539.
pós17h).

COURIER - Vende-se, 05. R$ 22.500,00
ou R$ 5.000,00 de entrada + 36, 48 ou 60
vezes. Tr: 9962-5885.

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

ESCORT- Vende-se, europeu, 96, - ar e

vidro elétrico. R$ 10.900,00. Tr: 9153-
5703.

FIESTA - Vende-se, street ,05, AR, TE. R$
19.800,00. Tr: 9112-3138.

KA - Vende-se, 01, AR, TE, AL. R$
15.800,00. Tr: 9112:3138.

MONDEO - Vende-se, 95, top de linha,
cornpl, Troco por carro de menos valor. R$
14.000,00. Tr: 3373-8244.

PAMPA - Vende-se, 91,1.6. R$ 7.800,00.
Tr: 9962-5885.

RANGER STX - Vende-se, 95, campi, +
gnv, emplacada até 2009. Tr: 3273-6615
ou9187-5133.

VERONA - Veftde-se, 94, 4 pts. R$
9.000,00. Tr: 3275-3803.

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

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

PALlO-Vende-se, 96, 1.5, Mpi, campi, ótimo
estado. Tr: 9942-8890 ou 3370-3076.

PALIO - Vende-se, yang, 01. R$
16.000,00 aceita-se carro na troca. Tr:
8404-7674 Claudia.

STRADA - Vende-se, 02, cabine simples.
R$18.000,00. Tr: 8848-1838.

STRADA - Vende-se, 01. R$ 17.000,00.
Tr: 7811 -2158.

• RENAULT
CLIO - Vende-se, Sedan RN compl- menos
direção. R$ 21.500,00. Tr: 3376-3601.

CLIO - Vende-se, RN 1.0, 4pts, AR, TE,
final8 pago. R$17.500,00. Tr: 3371-1987
ou 9997-4000.

• MOTOS
CG - Vende-se, 84, Tr: 3274-8815 ou

9153-5484. (napartedamanha).

CG - Vende-se, 97, bordo. R$ 2.500,00.
Tr: 3372-0616 ou 91 02-9081.

DT - Vende-se, 180, 93, cl documento. R$

1.800,00 Tr: Tr: 9953-1446.

NX 200 - Vende-se, 97, documentação em

dia. R$4.000,00. Tr: 9953-1446.

SUZUKI - Vende-se, AN 125 Burgman -

Partida Elétrica, automática, 2005 - Preta
c/7.000km. Tr: 9973-3449.

YAMAHA - Vende-se, XTZ-K 05. R$
4.200,00. Tr: 8848-1838.

YAMAHA - Vende-se, fazer 250, 08. R$
9.500,00. Tr: 8848-1838.

CAMINHA0 MS -,Troca-se por veiculo ou

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

TRUCAO - Vende-se, 81, 15 toneladas ou

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

• OUTROS
<

SAVEIRO - Vende-se, 04, 1.6 flex, prata,
único dono. 71.000 km. Tr: 9962-5885.

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

GOLF - Vende-se, 1.6 plus, único dono,
campi, GNV. R$ 37.900,00. Tr: 8405-6470
ou 3370-0639.

lOGUS - Vende-se, 94, 1.8, GL, campi,
excelente estado. R$ 9.800,00 neg aceita
moto. Tr: 3275-2834 ou 9142-4641.

PARATI - Vende-se, 01, branca, 4 pts, 1.8,
campI. R$ 23.000,00 au entrada R$ 3.000,00
+ 36, 480u 60 vezes. Tr: 9962-5885.

POLO - Vende-se, classic, 00, 1.8, 4 pts,
prata, campi, AR, DH, TE, AL, rodas 15. Tr:
9658-6007 ou 3370-1002.

pNEU 115/10/R13
R$119,90

A VIS-rA
+ ba,\anCeamento

com monta�em .

AufoCenfer

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

grandcar@grandcarautocenter.com.br

Conheça a linha

de pneus
alta performace
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-------------vEícULOS O CORREIO DO POVO OQUINTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2008

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

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

COURIER 1.6
2003 COMPL
RS 23.500,00

Promoção
R$ 45.900,00

Picaso Exclusiva

Top Linha
único dono 2005

ASTRA HATCH ELEG. COMPL 2006
CELTA SUPER 2005, LOT, AQ, TE, AL
HONDA CIVIC AUT. 2004
UNO FIRE 2002
FIORINO BAU KIT GNV 2001
VECTRA GLS 2000 COMPL+ABD
VECTRA GL 2000 COMPL
ESCORT SW 1.8 2000 AL, OH, CE, TE,
LOT, MT, GNV
PAllO EX 4P VElTE 1999
PALIO 4P EDL COMPL 1999
PALIO 4P 1.6 1998 COMPL

ESCORT SW GL 1998 COMPL
VECTRA GL 1998 COMPL +GNV
VECTRA GL 1997
CORSA SEDAM GL 1.6 1996 DT, TE
SANTANA 4P 1996 OH
UNO EP 4P 1996 VE TE
FIORINO BAU 1996
CORSA WIND 1995
ROYALE 4P 1995
ROYALE Cf KIT GNV 1993
PREMIUM CSL 4P 1991
BIZ ES 125 2006
CORSA WIND 2001 VE TE AR
PALIO WEEKEND 1.5 AR 1997
S10 4.3 COMPL. 1998
BLAZER Sp. COMPL. 1999
BELINA GLX OH 1990
UNO 1.6 R 1990
HONDA TWISTER 250 2007
GOL Cli 1.61996
ESCORT XR3 1987
CLIO RN 4PTS 2000
KADETT SL 1993
VECTRA GLS 1996
ESCORT 1.8 1995
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3373-4900

. Clio EXP 1.0 16V Comp/2007/prata Clio AUT 1.0/2004/verde Ka 1.011999/prata Corsa Wind/2001/branco

Sellllugar no .podium está garantido!

ZAFIRA ELITE
AR OH VTE ABS COURO LOT W PP
PRETA,2005

De-R$92:'40'0"
Por R$ 29.600

�OO'

Por R$ 35.000
De-R$62':600-

Por R$ 58.000
.ge-R$ii�1JO-

Por R$ 59.900
De-R$S'1':900-

Por R$ 34.700

VECTRA GlS 2.0 AUTOM
AR OH VTE ABS A.BAG RD DTW PP
AZUl,2000

SPORTAGE GRANn TURBO INT. 4X4

AR OH VTE AL RD LOTW VERDE, 2001
C4 VTR 2.0
AR OH VTE ABS A.BAG CO LOT W
PP PRATA, 2007

307 GRIFFE 2.0
AR OH VTE LOT AL ASS A.BAG COMP CO RO
AUTO COURO mo w PP PRATA, 2007

AUDI A3l.S
AR OH VTE ASS A.BAG RD W PP
PRETA,2001

407 SEDAN 2.0 AUT
AR OH VIE AL ABS A.BAG COMP CO
RO AUTO W PRATA, 2006

De-R$5&:'46O-
Por R$ 53.600

SIENA EX 1.8
AD AL DT PRATA, 2003
� Por R$23.500

CORSA SEDAN 1.8 PREMIUM MiN
AR OH VTE Al RD W PP AZUL, 2006

I .oe�DD. Por R$36.900

CLIO RL 1.0 4P
AR A.BAG W PP BRANCA, 2002
98'�Or- Por R$22.500

AR OH VTÉ A.BAG LOTW PP AZUL, 2004

9�cr:. Por R$26.990

Mais•• veiculo$ para��Iher! I 18 anos de credibilidade e confiança! ! Segunda a Sexta dasSh às 19h.
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nacionais e im�ortadas

Injeção Eletrônica

Suspensão
Motor· Freio
Caixa de Câmbio

Preparação:
Turbo Aspirado
Suspensão a Ar

It.V. Veiculo,sl
Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário 3371-1743

FORO lIA GL 2001 Astra· branco 4pts
LDT/AQ VERDE 2001 completo.
R$16.300,00 R$ 27.800,00

3372-2271

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

- Sistema de freios
- Suspensão

- Sistema elétrico
- Injeção eletrônica

- Lavação de aparência.

"
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Marmoraria Vitória
Tudo em mármore e granito

a:os
...,

• -==-
S�lADO

COMPRA - VENDE - FINANCIA

Confira Nossas Cartas Contempladas
Utilize seu FGTS e saia do aluguel!

CARTAS DE CRÉDITO
Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20mil R$ 180,00
R$70mil R$ 625,00
R$100mil R$ 892,00
R$150mil R$1.071,00
R$190mil R$1.650,OO
Fones: (47) 3222-285319980-1928
www.realconsorcios.com.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online
gibacont@hotmail.com

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

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

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

CENTENÁRIO - Vende-se, 140.000m2,
sala; coz; 4 qtos; bwc; lavand; varanda.
R$ 150.000,00. Creci 2183J. Tr: 3376-
0102.

.

ITAGUAÇU - Vende-se, em são

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

Francisco do Sul, de alv, 120m2, 3 qtos,
2 wc, murada. R$ 82.000,00. Tr: 9952-
7337.

LAGUNA - Vende-se, ou troca-se por
casa em Jaraguá. Tr: 3370-6304 ou

9194-3753.

SOBRADO - Vende-se cf sala
comercial, 300m2, sala, COZ, 3 qtos. R$
140.000,00. Creci 2183J. Tr: 3376-
0102.

SOBRADO - Vende-se, prox Weg II, 5

qtos, 2 bwc, garagem pf 3 carros. R$
125,000.00. Aceita apto ou casa

pequena. Tr: 9137-5573. Creci 11831.

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

• TERRENOS t LOCA ÕES

O�og��,��g�,!'�Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.
---

CENTRO - Vende-se, 8.000m2. R$ 5
milhões. Tr: 9929- 7436.

ALUGA·SE - Apto novo, prox. a

Malwee, sala; coz; bwc; 2 qtos, 2 vagas
garagem. R$ 550,00 + 30 de condo
Creci 2183J. Tr: 3376-01 02.GUARAMIRIM - Vende-se, 26.000m2

de frente pf BR. Creci 2183J. Tr: 3376-
0102.

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

LOTEAMENTO ITACOLUMIII- Vende-se,
14,50m x 24,5Om, bairro amizade, lote 37,
lote plano, cf astaâo, toda infra-estrutura.
R$76.000,00 aceito apto até R$
90.000,00financiado. Tr: 9926-3063 . RIIiD

CORRETORA DE SEGUROS
"A OpçÃO CERTA EM SEGUROS"

Trabalhamos com as melhores companhias de seguros nos ramos de:

- Automóveis
- Residencial
- Empresarial

- Vida
- Acidentes pessoais
, Marítimos

UBATUBA - Vende-se, 300m2, pronto
pra construir, 600m do mar. R$
28.000,00 neg. Tr: 3375-2641.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 350m2,
água, luz, asfalto. f.1$ 30.000,00 ou R$
5.500,00 de entrada + parcelas de um

salário. Tr: 3371-6069. Creci 11831.

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

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

Rua Feliciano Bortolini, 970 • Barra do Rio Cerro, Jaraguá do sul- SC
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NEGÓCIOS

o caminho do Conhecimento.

• hop - Leitura Dio.âm' 'Memorização
.

Á'limentos"it Pràticas em ManiplJ
• Aná�ise de Crédito e Cobra
• Qualidade no Atendimento

Conheça nutrns cursos

que a Faculdade SENAC
oferece,

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

Estamos lhe esperando para trabalhar conosco corno:

CAIXA .

GARÇON
FRENTISTA

LAVADOR VEíCULOS
MOTORISTA COM MOP

·AUX •. MECÂNICO
AUX. PINTOR

BALCONISTA

Rua Walter Marquardt, 467
Vila Nova - Jaraguá do Sul - se
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Curso Técnico em Enfermagem na

Escola Técnica de Enfermagem Jaraguá!!!

ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
Rua Profa Adélia Fischer, 303 - Baependi (ao lado KG Motos) Jaraguá do Sul- S.C.

Tel.: (47) 3376-4296 I escolaetej@gmail.com

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/l999 - Registro nO 4480

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

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

MAQUIADORES

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

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

Mais informações: 47 - 3275�41�§,
Rua João Marcãtto, 156 centro - Jaraguá dolSul - se

E�maíl: íaragua.Ciem.sahR�terra.com,:br .
;

Site: www.massoterapia.estetic{ci,ymsahb.cOlfl ..brw'

e -Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)

_ -comércío Exterior

e -Oestão da Produção Indust'ial

e -Marketing

_ ·Secre1ar!ado

e -Logística
s

e -Gestâo Financeira

fACUUlAllf DEm:NOlOC4A INTERNACIONAl.
Cm1)�"éli),j" pelo MEÇ" Port 4271 Je j�i12iOS

Data da Prova: 10 de AgostoJ,ifJ 2008Aulas ao Vivo
Transrnindas diretamente de Curitiba

Informações: .
.

Oliveira e Vicenzi - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 320 - Sala 34 - Centro (47) 3276 1268

��Q�rQ£QJ�!1
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

Precisa-se de

pessoas para
trabalhar em

lavação de
veículos.

Tr: 9119-8883
cf Roberto

AR CONDICIONADO - Vende-se,
7500 BTU, cônsul. Quente e frio. R$
200,00. Tr: 3371-4776.

ASPIRADOR - Vende-se, de pó, semi
novo, Prosdócimo Hidro vac. R$

130,00. Tr: 3370-9367.

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

CONSULTÓRIO - Aluga-se, para área
de saúde, Centro localizada na rua

João Picolli, 216. Tr: 3371-0272 ou

3370-1867.

CORUPÁ - Vende-se, pox prainha da
ama, 20.000m2, casa, lagoa,
telefone. R$ 90 -,000,00 neg. Tr:
3371-6069 Creci 11831.

46.000m2. Creci 2183J. Tr: 3376-
0102.

SALA - Aluga-se, comercial, João

pessoa, 50m2• R$ 400,00. Tr: 3370-
3018 (após 15h).

SOFÁ - Vende-se, de 3 e 2 lugares,
bordo. R$ 250,00. Tr: 3273-5667.

SOM AUTOMOTIVO - Vende-se,
caixa com 2 sub de 12" + 4 cornetas,
+ um modulo de 800w. R$ 450,00.
Tr: 9959-9635.

• DIVERSOS

PROCURA-SE - Maleta e Notebook.
FILHOTE - Vende-se, pastor alemão Oferece ótima reconpensa. Tr:
branco. Tr: 3373-5287 cf Sandro. 3055-2010.

FILHOTE - Vende-se, Poodle Toy, 50
dias. R$ 200,00. Tr: 9102-6100.

PESSOAIS :-

FILHOTE - Vende-se, de chow chow
branco, 3 meses, macho. Tr: 9654-
0642.

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

FILHOTES - Vende-se, de cocker,
três fêmeas e um macho. R$ 200,00
fêmea e R$ 250,00 macho. Tr: 3371-
1716.

FREEZER - Vende-se, 2201, branco. R$
300,00. Tr: 3370-0096. 9191-0096.

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

RIBEIRAO GRANDE - Vende-se,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�o�Cmomm�I�OmDO�p���O� � NEGÓCIOS � __III QUINTA.FEIRA. 14 DE AGOSTO DE 2008

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

* Bordas recheadas
* Entrega à.consultar taxa

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

Fazemos

frete e ����_!!Ç��
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SAÚDE & BELEZA -

O CORREIO DO POVO m
QUINTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2008 II.EiI

PEELINGS IlUZ INTENSA PULSADA I ACCENT
TRATAMENTO DE ACNE E RUGAS ITRATAMENTOS REDUTORES

MASSAGEM CAMoLE I ACUPUNTURA - REIKE
PÓS OPERATÓRIO "SUPERVlsAo M!oICA"

�
�

AoEKILIBRIO
Farmácia dp Manipulação

Mpdicampntos em gpral
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos P

Cosméticos manipulados

Rua João PicoUi, 110 - Cpntro
Tpl. 3371-8298

, INSTITUTO DE BElEZA

f9rtodontlsto eRO 1190 tDr. 'Ihiaqo '.Monseff<]3ore[a
OR9/SC 8.421

:Mestre em lmpíantodontia
Especialista em Impíantodontía
Especialista em Perioáontia
Ciinica gerar
Próteses

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

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

Dr. Ervino Siebel Neto
CIrurgfão.Dentlsfo coo 7653

.Dr, Jonathan H. Mandalho

Clínica Geral
Périodontla
Implantes denials "
Próleses Denials

Rua Bernardo Grubba, 62 - 3371-6022

Rua Rpinoldo Rau, 60 SI 602 - Cpntro
Ed, Markpt Placp 9181-6238

,j".,........." .. ,,,,,--,,...

Angelo scnrocnet, 173. Centro, Jaraguá do Sul
I pró.mo ad Bel", Rio) lone, 3371-0938

•

Rua João Marcato. 103 - Cenlro - Jaraguá do Sul
E-mail: clinlcasorrident@superig.com.br
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FORMIGARI.
OURO.

PROCESSADORINTEL

CELERON D 420 t.6 8HZ
800MHZ 512KB

24X
R$ ,DO

R$ 899,00 À VISTA

Placa Mãe Gigabyte GA-9456ZMS2; Memória 512 Mbytes DDR2 667Mhz; Placa de Vídeo

Integrada 64 Mbytes Integrado; Leitor de Cartão; Hard DIsk 80 Gbytes Sarnsung SerialAta;

Gabinete 4 Baias ATX; Gravador de DVD; Teclado Padrão ABNT2 PS2; Mouse Óptico PS2;

Caixas de Som Acústicas; Monitor LCD 15.6" Samsung 632NW - Wide

PROCESSADOR INTEL PENTIUM

DUAL CORE E2180
2.0 GHZ 775P R$1.199,00 À VISTA

Placa Mãe Gigabyte GA-945GZM SNIR; Memória 1024 Mbytes DDR2 667Mhz; Placa de Vídeo Integrada 64 Mbytes;

Leitor de Cartão; Hard Disk j60 Gbytes Samsung SerialAta; Gabinete 4 Baias ATX; Gravador de DVO; Teclado Padrão

ABNT2 PS2; Mouse Óptico PS2; Caixas de Som Acústicas; Monitor LCD 17" Samsung 732NW - Wide

NOTEBOOK ACER
5315-2914
C/CÂMERA R$ 1.599,00 À VISTA

Processador Intel Celeron 560 (2.13Ghz. 533Mhz, 1Mb L2); Tela de 15�" WXGA; Memória

1024Mb DDR-2 667Mhz; Placa de Vírleo Intel Grafic X3100; HD de 120Gb; Gravador de DVD;

Placa de Rede 10/100Mbps; WebCam Integrada; Wireless Lan B02j1b/g; Leitor de cartão de

memória 4 em 1.

.

Juros estipulados pelo banco financiador. Ofertas válidas enquanto durar

os estoques. Financiamento sujeito a aprovação. Imagens ilustrativas.

Roberto Ziemann, 201
Czerniewicz .. Jaraguá do Sul .. SC

www.formigari.com.br - 47 3371.0034

IGR·R
INFORMÁTICA
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De geração
em geração
Mesmo depois de mortos, alguns
famosos continuam dando lucro aos

seus herdeiros. É o caso de Elvis Pres
ley; especula-se que seu faturamento
anual chegue à casa dos 50 milhões
de dólares. Em segundo lugar estaria
Kurt Cobain, do Nirvana. O cientista
Albert Einstein aparece em terceiro,
com 20 milhões de dólares e na

lanterninha está Marilyn Monroe, com
"apenas" 8 milhões de dólares.

Giulia Gam
ganha destaque
Diva, personagem de Giulia Gam,
em "A Favorita", deveria morrer na

cadeia, mas parece que João Emanuel
Carneiro mudou de idéia e ela acabou
ganhando destaque. É uma mulher
que teve muitos amores, entre eles
Augusto e Elias. Destes relaciona
mentos nasceu Shiva lênin. Ela fugiu
com Pepe. Foi presa e assim conheceu
Flora, uma mulher fria e perigosa. Por
isso decide ajudar Donatela.

Ator aproveita
excelente fase
o ator Cauã Raymond está aproveitan
do a boa fase profissional. Atualmen
te o galã vive o mulherengo Halley em

"A Favorita" e chega a cobrar até R$
50 mil para aparecer em um evento. E
tem mais, completamente apaixo
nado pela bela Grazi Massafera,
fofoqueiros do bem contam que eles
pretendem se casar em janeiro, antes
da estréia de "Negócio da China", da
qual ela é a protagonista.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO
o tempo permanece instável. com muitas nuvens

e pancadas de chuva a qualquer momento do
dia. Umidade em elevação e temperatura com

pouca variação.
NOVA CRESOENTE CHEIA MINGUANTE

> Fases tia lua

do Sul e Região

Sol com nuvens

QUINTA
MíN: 12° C
MÁ)(: 21° C
Chuvoso

SEXTA
MíN: 13° C
MÁ)(: 22° C
Sol com chuva rápida

lil ÁRIES

4:�.' (20/3 a 20/4)

l� ar Cuide bem do si�te-
.\. � ma nervoso e nao

pennita que energias
alheias impeçam o bom andamen
to do dia. Não se deixe levar por
provocações que podem levar você
a um excesso de preocupações
desnecessárias. Pensamento
positivo pode melhorar a saúde.

)(
GÊMEOS

. (21/5 a 20/6)
Se estiver pensan
do em mudar de
casa aproveite as

boas energias deste mês para
dar esse passo. Você estará
mais curioso e incansável na

procura de soluções positivas
para os problemas que vem

enfrentado nos últimos meses.

L� LEÃO

�,:> (22/7 a 22/8)
.: '} Você estará mais

� U----; hábil e saberá
exatamente o

que fazer com seu dinheiro no

dia de hoje. Há grande chance.
de ganhos inesperados e isso

pode ajudar você a reorganizar
sua situação financeira. Procu
re se voltar mais à natureza.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Seus sentimentos
estão confusos. Ten
te se abrir e falar

dos seus sentimentos às pessoas
mais próximas de você. Se tiver um
amor; procure se abrir e certamente
receberá tudo o que precisa. Só não
vale ficar fechado, mal humomdo
e reclamando de tudo.

.

TOURO
(21/4 a 20/5)

- ·Est�r em contato
com o que diz res

peito à expressão
artística será muito produtivo
hoje. Expancür a mente através
do conhecimento e desenvolver a
habilidade de se comunicar pode
fazer com que você encontre
maior significado e realização.

� ""
CÂNCER

...# (21/6 a 21/7)
;�;.•_ ••-;�� Falar será a melhor
: 'forma de expressar

seus sentimentos.
Então fale canceriano, fale de
tudo o que está sentindo. Esta é
uma grande oportunidade que
o Universo está dando a você
para abrir um pouco mais seu

coração, sem medos.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Fase ótima para se·

dedicar a assuntos
relacionados à
espiritualidade. Ob-

servando as pessoas você poderá
aprender muito e aumentar seu
campo de ação. Tome cuidado com

o excesso de crítica e aproveite a

.

fase para organizar as metas.

or
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você estará muito
curioso e cheio de

_
perguntas a fazer.

Cuidado com a mania de criticar
tudo e todos que não fizerem as

coisas do jeito que espera. Com
isso você pode-afastar novas
possibilidades de troca que
podem fazer diferença no futuro.

23/8

Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

91
•

Sua mente está

( ( .

afiada e você deve
aproveitar esta

fase para colocar algumas me

tas em ação. Não deixe a dúvida
dominar seus sentimentos; pois
ela ilode paralisar você em um

momento que é crucial algumas
decisões.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 21/1)

.

,..j. Suas emoções
estão à flor da pele.
É um dia ótimo

para sair; se divertir e distribuir
alegria que você está sentindo.
Bom humor; aliado à sensibilidade
e necessidade de afeto podem
fazer o dia especial. Se estiver so,
pode encontrar alguém.

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA. 14 DE AGOSTO DE 2008

I ANIVERSÁRIOS

14/8
Anderson S Do Silva

. Aníbal Franzner
Arlei 4,gprez S. Scbr,iber
Célia thrast

ardo C'

DIVIRTA-SE

Negociando
o presidente foi a Nova Iorque
negociar com o pessoal do FMI. Ao
sair do hotel para a reunião, caía
a maior chuva. Vaidoso, ele dobrou
a berre da calça para não molhar.
Entrou na limusine e foi se encontrar
com os banqueiros americanos. Lá
pela tantas, o pau quebrando solto
na reunião, o assessor presidencial
reparou nescalças dobradas do
presidente e cochichou: - Presidente!
Abaixe as calças!
- Calma! Primeiro vamos tentar um
acordo!

. AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você vive uma fase�

) de devaneios e,}
fantasias que nem

sempre podem se tornar reais.
Você está mais cuidadoso e amo

roso. preocupando-se com o bem
estar e harmonia das pessoas à
sua volta. Procure não se perder,
estabeleça limites.

PEIXES

... (19/2 1119/3)
•• As atividades
.,.,� em equipe serão

beneficiadas pelas
energias deste di.a. Se estiver
pensando em alguma causa para
defender. ligada a algum grupo
que chame sua atenção, apro
veite o dia de hoje para iniciar
esse sonho.
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....
i�G, r'4 dengosto .

: Choperia Bierbllde.: log() mais ro�a lá uti famoso point do Shopping Breithaupt o
bolada Elos Convidam. De,rgorolas foram convidadas o serem anfitriãs no testn que
será animada pelo grupo de pagode Kibelle�o e repertório de Dj Rodrigo Fobro. Até
01 h tola distribuição de caipirinha em �odadasexclusivas para elas.
- Scar louQge: bern:vindo Neni Junkes de sua viagem, que abre.hoje a cnsa parti
colÍfeu história e apresentar banda Renato e Cio. no palco - tudo em clima de
aquecimento para o balada que irá rolar omOllhti no point.
- Estaçiio,MTempo: bote-popa acompanhado de boa comida e bebiaa süo as

pedidbs pont o nova endereço hoje, devidamenté acompanhados do repertório
bacana de hits de épece que o caso fern.
- Momma Club: fat exceção na rotina e abre nesta quinta-teira promovendo
sertanejo universitário com dupla Mazzo eGabriel. O Momma é em Pomerode, ok?

Sextá-feira, 15 de agosto
- Choperia Bierbude: chopp gelado, haas porções fi o aconctíegante ambiente do
Bier hóje são acompanhados do pop-rock do bandó DozaveSsa, que sobe no polca da
cost! a partir dos 21 h.
• Estação do Tempo: marquem que é agendo fixo, todo sexto-feira é diu de bando no

Estação tocando clássicos do rock. Como infelizmente u progromução ainda não
estovo completo, isso é lodo qu.e tenho pro dizer.
- Scar lounge: rolo mais uma festa com o label do Deep em Joroguá, desta vez em

parceria com o bar do NenL Deep Connection apresento no palco do Scm lounge a

banda Quarteto em Três móis DJs Fernando S. e Eduardo Moretti em line-up. Quem
" quiser garaotir espaço pode ligor poro o 9903 8381 para fazer reserva de mesa ou

acesso à área VIP.
"

- Chopperia Avenida: lá em Guaromirim o atração do noite é MPB pelo músico Paulo

fI�nrique. ,

- Coramba 's: pmmessa de bolado forte lá em Indoial com a duplo Leozinho (DJ) e
Pociornick (percussionista) comemorando lO anos de apresentações. Warm-up por
conto do residenteCarlos Fuse,

Sábado, 16 de agosto
"Choperia Bierbude: man�ém o ritmo trazendo bando Valentine poro apresentação
em formoto acústico.
- Estação do Tempo: idem, promove no sábodQ discotecogem com hits de época.
Tocando de flvis oOasis, o seleção estava boa se,!1lana passada.
- licoretia:. traz boo pedida para as meninos.louse musiç faz o música ambiente
enquanto no bar rola promoção de coquetéis: pediu um, ganho dois com um sorriso -

pode cobror do lucinno• .E pro quem quer .ficar em caso, a lieo ainda oferece seu

serviço de tele-entrego pelo 32751327.
-

. Moinho Disco: Charles lux buscou !tu lista de atruções de Barretos duplo de
responso paro apresentar-se no Especial Sertanejo Universitário que a Moinho

qro este sábo�o. A duplll Rodrigo & Rodrigo é a estrelu do noite onde
-se oscontores Humberto & lnríml. O warm-up é pelo residente

uoromirim fopÇfio cetta paro o fõs de Pink' F10¥d que neste
I em tributo If bando, que terá·músicos interpretados

e o1íerturo do palco O joroguoense Porthos Bar monda
clóssicos do rock.,Ma is detalhes com o Kélson no 8454 6309.

uma edição d&sug,Saturdoy Fevet com DJs 6utlherme
os pick-ups. Na segundo pista, rolo pogodeiro com

. O Monimo continuasendo ern Pomerode.

tondo-se.
a Avenido: gupromirim também é pedido no dtita, cQm agito embqlodo
il�;gt!1pO DesejoConstante.

RAS:

Scorte� o peça.C�samento Aberto Mos Nem Tanto de quinta fi sábado às 20h30
e domingo às 19h30. Nelson, qllebrtÍ a perna!
- O Joroguá Breakers têm jogo nesse sábado às 14h, no campo doVitória, Rio da luz.

CON1ATOS:
Coramba 's: torombus.com.br; Choparia Avenida: choperioavenida.com.br ou 3373
1597 ia Bierbude: bierbude.com.br ou 3275 1686; Estação do Tempo: 3376

orerio: p2'7S 1327; Moinho Disco: moinhodisco.com.br ou 9973 3866;
mmo:momma.com.brou 99570842; SCAR loun!l.e: 8406 6555.

r.3@poracaso.com
.

"

VARIEDADES��������
NO PALCO DA SCAR

"CASAMENTO ABERTO,
MAS NEM TANTO"

-Retomada da peça é em comemoração
aos cincos de produção

O GpoEx (Crupe de Experi
mentação Cênica da Sociedade
Cultura Artística) de 'Jaraguá
do Sul traz de volta aos palcos
a peça "Casamento aberto, mas
nem tanto" para comemorar

os cinco anos de produção. As
apresentações serão realizadas
nesta sexta, sábado e domingo
no Pequeno Teatro do Centro
Cultural da Scar.

"Casamento aberto, mas

nem tanto" é a tradução adap
tada para a realidade brasilei
ra do original italiano "Coppia
Aperta", de Dario Fa e Franca
Rame, escrita em 1983. Se

gundo o diretor do espetáculo,
Nelson Borchard, apesar da

peça ter sido redigida há suas

décadas atrás, ela continua
atual. "Durante o espetáculo
os espectadores se identificam
com as situações vividas no

palco, porque são fatos que
acontecem no cotidiano e em

algum momento de suas vidas
já passaram por algo igual,
seja no inicio de namoro ou

no casamento".
A peça trata do homem li

beral e moderno, que defende
a igualdade, mas não a deseja
em casa. A discussão gira em

torno do parceiro "carinhoso e

generoso", que busca uma fi

guramaternal como a esposa e

a liberdade sexual com outras

Cursos
na Scar

As inscrições para os cursos de Ar
tes da Scar estão abertas. Os interessa
dos em artes visuais, música, teatro e

dança devem se dirigir até a secretaria
da entidade (Rua: Jorge Czerniewicz,
n0160). CPF, RG e comprovante de resi
dência são os documentos necessários

. para fazer a inscrição, que custa R$
30. Os cursos oferecidos são para to
das as idades (crianças, adolescentes,
adultos e idosos). Outras informações
através do telefone: (47) 3275-2477.

de duração e é recomendável
para maiores de 14 anos. O
valor do ingresso é de R$ 20

(inteira) e R$ 10 (meia) e de
vem ser adquiridos na bilhete
ria da Scar ou através do site

www.ingressorapido.com.br.
Para os interessados, mais in

formações pelo telefone: (47)
3275-2477.

Atores Klein e Nelson Borchard brincam com a rotina do casamento

mulheres. A peça sugere tam

bém que as mulheres são mais
leais, menos vorazes e muito

imaginativas. No entanto, não
se trata de uma apologia em

defesa da união tradicional ou
de novas tendências.

O elenco conta com ape
nas dois atores Margareth
Klein e Nelson Borchard e é

dirigido por Gilmar Moretti.
O espetáculo tem 80 minutos

Grupo
folclórico

A pré-estréia do grupo folclórico
da escola Ribeirão Molha será neste
sóbado (16) aberta a toda comunida
de. O grupo- realizará apresentações
da manifestação cultural do Boi-de
mamão também nos dias 19 e 21, no
período da manhã às 10h e na parte
da tarde às 15h e no dia 20 apenas na

parte da manhã, na própria sede. O va

lor do convite é de R$ 1,50. Confirmar
presença pelo telefone 3370-9614,
com Beth.

DAIANA CONSTANTINO

Curso de Desenho
Artístico

As inscrições para o curso de De
senho Artístico com o lado direito do
cérebro e Técnicas de Cromia, ofere
cido pelo departamento de Extensão
e Cultura da Universidade do Vale do
Itajaí Campus Balneário Camboriú,
estõo abertas. As aulas estão agen
dadas para começar no O investimento
é de R$195. Os interessados podem
se inscrever pelo site ou no Campus
Balneário Camboriú. Informações pelo
telefone: (47) 3261-1208.
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BLACKOUT
Sai jacaré, que bolollo pink o quê?! As
"bees" que foram poro os Olimpíadas
de Pequim pensando apenas em pintor
e bordar estão à beiro de um ataque de
nervos. A único boate GLS foi fechado
pelo polícia antes do início dos jogos,
apesar dos 17 milhões de habitantes
do megolópole. Sem telão poro assistir
às competições e impedido de agitar, o
turma tem ido dormir logo cedo. Com
enxaqueca, cloro!

REVIRAVOLTA
Olho só gente. Aquele rolinho

que estava acontecendo entre
uma charmosa profissional e
um gatão sarado, em Jorn

guó, chegou 00 final. Os dois,
mesmo livres, leves e soltos,
não acertaram os ponteiros.
Foram "ficando, ficando",
mos não foi adiante. A moço
vai rezar no Igreja Rainha do
Paz, pois mesmo bem suce

dido e com tudo em cimo,
não acerto com ninguém. A
família cobro o casório de

qualquer jeito.

"A olmo nõo tem

segredo que o

comportamento
nõo reve)e "LAO-TSE

Vencerá a re$posta mais criativa
e o resultado será divulgado na

edição do dia 19 de agosto.

Participe! Envie sua resposta para:

moagoncalves@netuno.com.br

�SpeedPles
12���
3371-2552

Os promoters Pepe e Thiago Mattos, serão anfitriões, hoje à noite, na Bierbude. A festa
"Elas Convidam", também vai contar com a participação do DJ Rodrigo Fabro e grupo Kibelleza

COISAS DA MODA
Coisas do modernidade. A novo

maneiro de algumas bem nascidos
do urbe sorriso convidar um gru
pinho poro aquele drinque-jantar
dos fins de semana é o seguinte:
dia anterior à noitada, por e-mail.
O modelão fico por conto de cada
convidado. Mais importante do que
o dress code são o animação e o

riso garantido. Tem coisa melhor?

FOFOCÓDROMO
No último sexto-feira, em concorrido
festa de aniversário, o poder, literal
mente, foi 00 chão. Explicando: uma

conhecido moço, já famoso pelos seus
homéricos pileques, bebeu tonto que
caiu em cimo de uma mesa repleto de
gente poderoso. Foi um vexame. Aqui
tudo se sobe! O "buxixo" ardeu que
nem "Pimenta Feito no Quintal".

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é minha amigo Môni
co Schmidt Menegotti Schünke. Além
de fazer um brilhante trabalho frente
à presidência do lions Clube de Jora
guá do Sul Centro, lê todos os dias o

minha coluna poro ficar super onte
nado no que acontece de melhor em
nosso sociedade. Valeu!

DICA DE HOJE
ALCOVA
li num jornal. Uma mulher britô
nico passou noites inteiros gritan
do obscenidades enquanto fazia
sexo com o namorado. O barulho
incomodou tonto os vizinhos que
o coso acabou indo parar nos tri
bunais. Kerry Norris, 29 anos, terá
de pagar 315 libras esterlinos, o

equivalente .0 cerco de R$ 1 mil,
entre multas e indenizações. O.
"mau comportamento" de Norris
- e de seu namorado, Adam Hin
ton, durou cerco de 2 anos e meio.
O coso I· ficava até os 6 horas do
manhã gritando palavras "cabe
ludos". Desempregado, elo afirmo
que vai recorrer 00 namorado poro
pagar o multo. "Tenho uma vida
sexual norma!", comentou sobre o

.

decisão do Justiça. Putz imaginem
se não fosse normal! Derrubariam
até os paredes!

FEIJOADA DO MOA
Que coisa boa. O Hotel Kayrós, com

todo o suo equipe, vai recepcionar
todos os convidados do Feijoada do
Moa. O evento acontece no próximo
dia 23 de agosto, no Beiro Rio Clube
de Campo, com os melhores drinks do
momento. Que chique!

Dez beldades selecionados pelos
promoters Pepe e Thiago Mattos,
serão os anfitriãs de hoje à noite
no Bierbude. Babado que terá o

presença do OJ Rodrigo Fobro e o

pagode do grupo Kibellezo.

O craque Diego
Tardelli, do
Flamengo, e
o boa gente
Bibi Laier. Os
dois estavam
na Arena,
na última

segunda-feira

TE CONTEI!
• Sábado, o partir dos 11 fieres.,
tem Coldinho "do Feijoada do Moa
no bar O Meu Boteco. Hei, táJodo
mundo convidado.

• Poro agendar. No próximo
dia 13 de setembro, no Floro
Style, muito "House n' Hip Hop
Session" com o melhor OJ de hip
hop do Brasil - O Top OJ Puff.

• Folha nosso! No notinha �e
ontem comentei que o 23� Noite
Alemã, festa que acontecerá no

próximo dia 26 de setembro no Ba
ependi, era uma promoção do lions
Clube Industrial. O correto é Lions
Clube de Jaraguá do Sul Gentro.

• O meu amigo Major Amarildo
de Assis Alves também foi promo
vido, no último segunda-!eira, o

Tenente-coronel. ParabéqslJ
• Certamente o amigo Adamir
Kolacki foi um dos aniversariantes
mais festejados de ontem. Mil .

vivos.

• Privado: e os estrados brasi
leiros continuam sendo vendidos
para o iniciativa privado.
Pôxa, nado mais justq; Nqssas
estrodassempre foram'iuma m ... .!

• Hoje no Kantan tem o "Nolte do
Universitário". Professores e alunos
do ensinó superior, tem 10 % Off.

• Amanhã, mais conhecido como

sexto-feira, tem Deep Connection
no Scar. Conexão entre o.lounge
e o bolado. Presença do
Fernando'S e Eduardo
além do bando Quarteto e

• Hoje à noite no bar O Meu
Boteco, o meu amigo Paulico
será atração musical. Vale o pena
co�e�[

.

• A AMBiÇÃO É A ÚNICA fORÇA
QUE SE OPOE AO AMOR

".

• Uma ótimo quinto-feira;.

• Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



III O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2008

Treino hoje
Ainda com dificuldades para se adaptar ao péssimo gramado do
João Marcatto, o Joinville, que representa o Juventus na Divi
são Especial. faró um treino hoje à tarde. Na semana passada,
a comissão técnica preferiu não vir até Jaraguó do Sul e acabou
surpreendido em casa. Como o confronto com o Brusque, neste
domingo, é decisivo, Agenor Piccinin resolveu fazer um treino
aqui. Com a chuva que caiu durante esta semana, as condições do
gramado devem até ter piorado.

e.

(esporte@ocorreiodopovo.com.br
,

ESPORTE----------

Torcido é uma dos armas do Botafogo poro voltar o conquistar títulos no Primeiro Divisão Jaraguaense

ESPECIAL PRIMEIRA DIVISÃO

Fogão quer acabar
com jejum de títulos
/

Ultima conquista do alvinegro foi em 1989
JARAGUÁ DO SUL

Dos dez times que fun
daram a Liga ]araguaense de
Futebol,em 1952, apenas o

Botafogo Futebol Clube con

tinua em atividade. Mas a

tradição não vem resultando
títulos nos últimos anos. Para *
quebrar esta escrita, o alvi- BOTAFOGO
negro da Barra do Rio Cerro
montou um time para tentar FUTEBOL CLUBE
erguer o troféu de campeão FUNDAÇÃO: 5/7/1932 - BAIRRO: Barra do
neste ano. Aúltima vez que a Rio Cerro -LOCAL DOS J060S: Campo da
equipe comemorou um título 80tafogo - HISTÓRICONA 1 a DIVISÃO: Hep
foi em 1989, em cima do Cruz tacompeão _ (1959/61/64/76/87/88/89)
de Malta. No total, foram sete

- TIME BASE: André; Josimar, Mengar
conquistas na Primeira Divi- do, Viola e Béio (ou Rodrigo); Da Pinta,
são e cinco na Segunda. Wellington (Adilson), Vanderlei e Toni-
a diretor de futebol do clu-

.

- nho; Frank (ou Clebinho) e Truli. _

be, Vanderli de Araújo, o Der-
li, acredita no poder do time e

da torcida para fazer uma boa

campanha neste ano. 'Acredí
to que temos a maior torcida
dentre os clubes que jogam a

Primeira Divisão. Numa final
de aspirantes (da Taça Pome
rode, onde venceram o Vitó

ria) levamos um grande nú
mero de pessoas até o Rio da
Luz", afirmou Derli.

- O jejum de títulos é grande

pelo tempo que o clube ficou

parado (12 anos). Voltou ,em
2002 e, em 2005, ficou em se

gundo lugar. "Temos uma boa
base com nlguns atletas com

passagem pelo futebol-profis
sional", disse o dirigente.

O Botafogo é hoje um dos
clubes com mais atividade na

cidade. Tem um time B dispu
tando a: Segundona, já que neste

ano a Primeira Divisão não terá

aspirantes. "Temos um traba
lho social que envolve mais de
250 crianças tendo futebol sem
custo nenhum. Até precisamos
de apoio da iniciativa privada,
para continuar atendendo es

tes atletas sem custo para eles",
disse Derli.

JUUMAR PIVATIO
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Malwee busca vaga para semifinal
Time de Jaraguá joga por um empate hoje, às 19h20, contra Unisul em Tubarão

LIGA FUTSAL

JARAGUÁ DO SUL

A Malwee Futsal quer dar
continuidade ao bom desem
penho apresentado no jogo de
ida das quartas-de-final, onde
ganhou de 8xZ, e sair classifica
da para as semifinais na parti
da de hoje, às 19h20, contra a

Unisul, em Tubarão. O time de
Jaraguá do Sul joga pelo empa
te. Mas para os comandados de
Fernando Ferretti só a vitória
interessa.

"Sempre que a Malwee en

tra em quadra o pensamento é
de vitória. Sabemos que o em

pate nos favorece. Se no final
do jogo precisar jogar com o

regulamento debaixo do braço
vamos jogar", disse o pivô Már
cio. No entanto, uma vitória

simples do time do Sul leva a

decisão da vaga para o terceiro

jogo, que poderá acontecer sá
bado,-às isnao, na casa do ad
versário.

O técnico Ferretti orien
tau os jogadores a jogar com o

mesmo nível que tiveram na

atuação da partida em casa. Se

gundo Márcio, hoje é outro jogo
e o time da Unisul precisa da

ABERTO DE FUTSAL

Competição deve

começar dia 26
A FME comunica que o prazo para

inscrição do Campeonato Aberto de Fut
sal é até sexta-feira (15/08). Na próxima
terça-feira (19/8) acontece o congresso
técnico qúe defini a como será o torneio.
A competição deve começar no dia 26
deste mês. O valor da inscrição é de R$
150, com um cheque caução de R$ 400.
A ficha de inscrição está disponível no
site www.fmejaraguadosul.com.bt no

link "baixar arquivos".

Inscrições somente
atéamanhã

vitória, por isso será um dos jo
gos mais difíceis até agora. Para
o confronto a Malwee entrará
com força máxima. Lenísio,
que mareou três gols na Arena

Jaraguá, disse que agora a equi
pe começa do zero. "Temos que
conter a euforia e manter a con

centração. Eles vão pressionar,
mas temos que ter tranqüilida
de", comentou o pivô.

Caso a Malwee passe para
as semifinais, o time de Jaraguá
terá pela frente o vencedor do
confronto entre Intelli e Cortia
na, que terminaram o jogo de
ida empatado em 6x6 e agora jo
gam em Farroupilha. Outra par
tida de hoje será entre Banespa
e Ulbra, o time paulista venceu

o primeiro confronto por 3xO
e agora pode empatar no Rio
Grande do Sul. Por fim, Carlos
Barbosa enfrenta o Teresópo
lis em casa e como o primeiro
jogo ficou 2xZ, ambas equipes
precisam da vitória. Todos os

jogos acontecem hoje às 19h20,
exceto a partida entre Ulbra e

Banespa que inicia às 19h30.

GENIELLI RODRIGUES

O CORREIO DO POVO IE]QUINTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2008

Basquete- masculino mirim
pretende manter a liderança_

----,
Mórcio (D) disse que este será um dos confrontos mais difíceis que a Malwee disputou até agora na Liga Futsal2008

JARAGUÁ DO SUL

O time de basquete mirim
masculino vai a Joinville no

fim-de-semana aonde de
fende a liderança no 2° Quad
rangular do Campeonato Ca
tarinense de Basquete Mirim
Masculino. A equipe Wizard/
Marista/FME venceu as três

partidas do primeiro quad
rangular que aconteceu em

. Brusque e lidera a Chave B,
com seis pontos. Na frente
de Brusque, que tern cinco,
Blumenau, com quatro, e

Bandeirante (que folga neste

fim-de-semana), com três.
No total serão cinco

etapas, onde os dois mel
hores colocados passam
para a fase final. Caso [ara
guá seja um deles as finais
acontecem em casa, já que
o time foi o campeão na ed
ição de Z007. "Vamos a Join
ville defender a liderança e

o título, no ano passado fo
mos campeões estaduais nas

categorias mirim e mini",
informou o técnico Rafael
Müller.

O treinador ressalta que
há três anos os jogadores
jogam juntos e foi a mesma

que venceu o mini no ano

passado. Segundo ele, Blu
menau, Joinville e Brusque
são fortes concorrentes ao

título deste ano. "Nossa

região é bastante forte no

basquete", concluiu.

As eseclnslnteressaíns em partici
par da 2° Etapa d·o 9° Circuito Interesco
lar de Natação, promovido pela FME, têm
até amanhã para se inscrever. O evento
acontece no dia 27 de agosto na Socie
dade AcaraL A ficha de inscrição está
disponível no site www.fmejaraguadosul.
com.bt no link "baixar arquivos". Time de basquete mirim venceu as três partidas do primeiro quadrangular

• Sexta-feira (15/8)
19h - Wizard/Marista/FME x Blumenau

• Sábado (16/8)
1 Oh30 - Wizard/Marista/FME x Joinville
14h30 - Wizard/Marista/FME.x Brusque
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Mais uma vez os

africanos no caminho
Brasil venceu os chineses por 3xO ontem

Seleçõo Brasileira se classificou em primeira e enfrentará Camarões no sábado

.'

Jade admite pressão antes da final
Jode Borboso odmitiu ontem que

está sob pressão nos Olimpíodos de
Pequim. Eleito o melhor otleto do
poís no ono possodo pelo Comitê
Olímpico Brosileiro (COB), o ginosto

PEQUIM
O Brasil entrou em campo

classificado ontem contra a

China e confirmou o primeiro
lugar do grupo com um 3xO,
com dois gols de Thiago Neves
e um de Diego. Agora o time
brasileiro terá, novamente, um
time africano no caminho até
inédito ouro olímpico. E a se

leção de Camarões, adversária
deste sábado (7h de Brasília),
já eliminou o Brasil nas Olim
píadas de Sydney, em 2000.

Ronaldinho, que estava na

quele jogo há quatro anos, prefe
re não falar em revanche. "Não
existe vingança. É uma grande
coincidência, por ser a mesma

seleção. Mas claro que existe
uma motivação pessoal da mi
nha parte nesse jogo, par tudo
que aconteceu", comentou.

No vôlei de praia, Ricardo
e Emanuel venceram a tercei
ra seguida, contra os austra
lianos .Schacht e Slack por
2 sets a O, e terminaram na

liderança do grupo. O adver
sário será conhecido na re

pescagem. JáAna Paula e La
rissa foram derrotadas para as

também australianas Barnett e
Cook, terminando em segundo
no grupo.

Os conjuntos brasileiros
entraram nesta quarta-feira na

JUDÔ'

Eduardo Santos
é eliminado

Há oito meses, o único experiêncio
de Iduarde Sontos em eventos interno
cionois se limitovo o um sul-omericono
juvenil, disputodo em Brosílio. Nem
mesmo possoporte ele tinho quondo foi
convocodo poro o processo de seleção.
Em Pequim, ele surpreendeu, venceu três
lutos e foi oté o finol do repescogem,

,

mos perdeu poro o suíço Aschwonden.

pista do Centro Olímpico de

Hipismo de Hong Kong para
o primeiro dia de competições
no adestramento. A amazona

Luiza Almeida terminou, na
18a colocação, com 60,833,

TÊNIS DE MESA

Equipe brasileira
perde para Coréia
Como no primeiro confronto do dio,

contro Toiwon, o equipe brosileiro de tê
nis de meso começou muito bem o due
lo com umo forte odversário. Depois, o
grupo formodo por Gustovo Tsuboi, Hugo
Hoyomo e Thiogo Monteiro perdeu poro
o Coréio do Sul, vice-compeã mundiol,
por 3 jogos o 1 e disse odeus à luto de
medolho.

disputorá no próximo sexto-feiro u
finol do individuol gerol do modoli
dade. E elo ofirmo que isto pode ser

algo positivo. Por equipes, os brasi
leiros terminaram em oitavo lugor.

três postos à frente de Leandro
Silva, 21° lugar com 60.125. O
outro membro da equipe, Ro
gério Clementino, teve seu ca

valo vetado pelos juízes e não

participará das Olimpíadas.

TÊNIS

Melo e Sá caem
nas oitavas

Contro os vetemnos leonder Paes e

Mahesh Bhupothi, André Sá e Morcelo
Melo encerromm o porticipoção brasileira
no tênis olímpico. Os indionos venceram

por 2 sets o O (6/4 e 6/2), e eliminorom o

duplo nocionol do evento em Pequim. Os
indianos são velhos conhecidos do circuito
e já venceram juntos mois de 20 títulos do
All? sendo três de Grand Slam.

1!- DISPUTA DE MEDAUlA

PROGRAMAÇÃO OLíMPICA Q%)
JOGOS DO BRASil E DISPUTA DE MEDALHAS

14 DE AGOSTO (QUINTA-FEIRA)
• 8h - Esgrima sabre por equipe (feminino) -finál (!
Judô meio-pesado (masculino e feminino) -finais'

• 8h15 - Hipismo adestramento (individual e por equipe)
• 8h54 - Natação 100m borboleta (masculino)
• 22h - Atletismo heptatlo (100m com barreiras)
• 22h45 - Atletismo 100m rasos (masculino)
• 23h12 - Natação 200m peito (feminino) -final<r
• 23h19 - Natação 200m costas (masculino) - finall:
• 23h30 - Atletismo heptatlo (salto em altura)
• 23h45 - Brasil x Coréia do Sul (handebol feminino)
• 23h48 - Natação 200m medley (masculino) - finall

15 DE AGOSTO (SEXTA-FEIRA)
• Oh04 - Natação 100m livre (feminino) - final�
• Oh15 - Ginástica individual geral (feminino) -finall'
• Oh30 - Tiro carabina deitado 50m (masculino) - final!!
• 1 h - Brasil x Cazaquistão (vôlei feminino)
Judô pesado (masculino)

• 2h - Tiro pistola rápido 25m (masculino)
Vela (star, 4ger, 470, laser e finn)

• 3h30 - Brasil x Rússia (basquete feminino)
,

• 5h - Tênis duplas (masculino) - bronze�
• 6h20 - Tiro com arco individual (masculino) - finalr
• 7h - Esgrima espede por equipe (masculino) - bronze,ff
• 7h30 - Badminton duplas (feminino) - finall
• 7h33 - Natação 50m livre (feminino)
• 7h40 - Ciclismo pista velocidade por equipe (masculino) - finalr
• 8h - Atliltismo heptatlo (arremesso de peso)
Judô pesado (masculino e feminino) - finaist

• 8hl0 - Atletismo 1.500m rasos (masculino)
,

• 8h15 - Hipismó salto individual
• 8h30 - Esgrima espada por equipe (masculino)
• 8h55 - Atletismo lançamento de disco (feminino)

"

Lesão no cavalo tira de Doda
a chance de buscar 30 medalha
PEQUIM

O cavaleiro ÁI�aro Affon
so de Miranda Netto, o Dada,
teve de abandonar a com

petição de saltos dos Jogos
Olímpicos de Pequim 2008.
A égua dele, AD Picolien,
sofreu uma lesão muscular e

não poderá competir. Em §eu
lugar foi confirmada a par
ticipação de Camila Mazza,
com o cavalo Bonito Z.

"Não vou saltar para não

comprometer a participação
brasileira nos Jogos, já que,
neste momento, o conjunto
reserva tem mais chances
de colaborar com o resul
tado para o time.do Brasil",

disse Dada ao site do COB

(Comitê Olímpico Brasilei
ro). Camila, que já estava
credenciada e inscrita como

reserva e treinava junto
com toda a equipe em Hong
Kong, sede do torneio de

hipismo dos Jogos, fará sua

estréia olímpica.
"Vou continuar com meus

companheiros de equipe e

contribuir com tudo o que es

tiver ao meu alcance e estar ao
lado de todo mundo o tempo
inteiro, quero fazer parte da

equipe, mesmo que de forma
diferente agora", - conta Dada,
que conquistou o bronze em

Atlanta-1996 e Sydney-2000.
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NDO FICA NO. CHILE
Entre os Andes e o Oceano Pacífico; paisagens geladas de tirar o fôlego

Caminhadas por lugares exóticos
como a Ilha de Picton, uma das prin
cipais reservas ecológicas do Sul do
Chile, podem render surpresas, tais
como o encontro de trincheiras uti
lizadas pelos soldados na Guerra das
Malvinas ou uma cabana abandonada
por um ex-caçador de lobos marin
hos. Pode-se ainda avistar o condor,
pássaro típico da região ou observar
a vegetação. Mas, cuidado, porque os

charcos são verdadeiras armadilhas

para os visitantes. .

O Tratado da Antártica destinou ao

Chile parte da região gelada próxima
ao Pólo Sul, uma estreita faixa de ter
ra que se esgueira entre a Cordilheira
dos Andes e o Oceano Pacífico, esp
alha-se por pequenas ilhas e enormes

geleiras, tendo como centro a cidade
de Punta Arenas. A distância de San

tiago, a capital, até Punta Arenas é de
três horas de avião ..

Em Puenta Arenas o céu é carrega
do e torna tudo em volta cinza, in
clusive o mar, mas o monocromático
da paisagem é quebrado pelos telha
dos e fachadas coloridos das casas de
madeiras. O visitante é recebido com

frutos do mar. A cozinha do lugar tem
um sabor incomparável. .

Na região concentra-se o melhor

padrão rle vida do país graças ao

pólo petrolífero. O comércio é bem
estruturado, assim como a rede ho
teleirà; é muito comum carros luxu
osos transitarem com a maior natu
ralidade pelas ruas.

A temperatura no verão é de lODC
e no inverno é de dois. Tudo muito
facilmente explicável: a cidade fica na

extremidade do continente e o limite
sul da região é a Antártica.

Uma das estrelas do lugar é a

geleira Agostini (Ventisquero Agos
tini coino é chamada por lá). Para

explorá-la é preciso muito cuidado e

um colete salva-vidas. O lugar é fan
tástico, melhor ainda se ocorrer uma

pequena avalanche e pedras de gelo
saem limpinhas da encosta, livres do
sal e sob medida para uma dose de

uísque.

O Chile tem paisagem que só podem ser vistos
por lá. Os paredões de neve adquirem uma coloração
azulado graças 00 oxigênio retido pelo gelo

A visão dos geleiras tiram o fôlego do
visitante. É possível escolar pedras
cobertos de vegetação poro observar
os blocos de gelo sob o sol cinza

Ushuaia quer paro si o título de "fin del
mundo". Na foto, destaque poro o Farol do
Fim do Mundo, muito visitado por turistas que
querem explorar cada canto de Ushuoia

Roteiro

imperdível
Imperdível é Puerto Williams.

É o porte mais austral do planeta,
no verdade troto-se de uma base
naval rodeado de um vilarejo co

berto de neve. A cidade tem uma

rádio, um clube, discotecas, bares
e lojas com produtos importados.
A neve cobre tudo o ano inteiro,
o contato com o mundo é feito
através de um posto telefônico e

por uma agência de correios.
Engano-se quem penso que

o vida em Puerto Williams é sem
graça. Os bores' sõo aquecidos
por rústicos, mos poderosos,
fogões de lenho, de onde fume
gam o especialidade do lugar:
empanados ,de carne que sõo
uma espécie de pastel de forno
acompanhados de um refriger
ante também típico, o Pop, feito
à base de papaia, umofruta que
nõo tem nado do mamõo que o

gente conhece no Brasil.
A próximo parado obrigatório

é o "fin del mundo", Ushuaia. A
cidade autodenomino-se o mais
austral do planeta, mos geo
graficamente Puerto WiJliams
merece o título, no entanto
como se lrata opeRas_de uma

bose milifôr; Ushuaia, tom seu
intenso-comércio, est�çõo de es

qui e· mais:de 50 mil ha'bitantes
acabo merecendo o título. Poro

reforçar, é l,á que está o Museu
do Fim do Mundo, com os obje
tos usados pelos colonizadores.

De volto 00 mundo, é bom .

incluir no roteiro do viagem,
uma visito o Santiago, o capital
do Chile. Uma cidade moderno e

muito organizada. A infra-estru
turo para receber o visitante é de
causar'inveja e todos, absoluta
mente todos, sõo bem-vindos.

. ......
. 5antiag�,puconTe
Região 'CIos Vulcoes 'santiago

8 dias I tnoites 8 dias I 7 noites

A partir de
5x de

R$ 451,70
Saídas: Setembro e Outubro

A partir de
5x de

R$ 615,27
Saídas: Setembro e Outubro

4 di�s /3 noites

A partir de
5x de

R$ 270,75
Saídas: Setembro e Outubro

A VIDA É FEITA DE MOMENTOS,C(felekel
'Preços por pessoa. sujeito a disponibilidade.
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Nascido para ver, posto para contemplar
de integração internacional, prevalecendo a persistên
cia nas desigualdades.

Enquanto não forem ajustadas as políticas eco

nômicas entre os paises desenvolvidos, os países em

desenvolvi'rnento e principalmente os mais pobres,
continuaremos a ver formas bastardas de concorrência
internacional (subsídios), e sendo mantidas as posi
ções contestadoras por parte dos países menos favore
cidos, essa história está longe de apresentar-se como

concluída. A segunda observação é o traço essencial

que marca a política implantada no Brasil desde a cri
se de 1998, consistindo em tirar proveito do aumento

conjuntural da liquidez internacional, dando maior
elasticidade a oferta interna de bens de consumo,

que poderá inverter a posição do balanço comercial,
podendo passar a ser fortemente negativa. O aumen

to do consumo permitiu um aumento da produção e

da renda, favorecendo os consumidores e produzindo
efeitos políticos consideráveis, mas, como era de se

prever, a valorização do real frente ao dólar, já ocasio
na um grave desequilíbrio no balanço de pagamentos.
Há também uma nefasta política de juros altos que pro
voca uma redução dos investimentos produtivos, que
poderiam aumentar a oferta e manter o equilíbrio dos

preços, porém, o instrumento monetário de contenção
de consumo pelo aumento dos juros pode ser um tiro

pela culatra pondo um freio no crescimento. Já estamos
no limite da meta de inflação para o ano, e o governo
trabalha no sentido de frear a economia antes que os

desajustes se espalhem. Alan Greenspam (2008) diz

Não é fácil nos tempos atuais captar o sentido das

profundas modificações estruturais que conduzem a

um sistema econômico planetário. Já não nos é permi
tido ficar recolhidos vendo o tempo passar, achando

que o que acontece lá fora não nos atingirá. A economia

capitalista buscou desde cedo a frente externa para ex

pandir-se, e consequentemente, se você "papai", olhar
direito, seu presente do dia dos pais, poderá ter etique
tas com marca famosa e a procedência de fabricação de
outro país, no meu caso, foi fabricado na, China. Sur

presa? Não, pois passa a ser corriqueiro encontrar pro
dutos nestas condições. Certo, este pode não ser o caso

de todos os países, mas é o caso do Brasil em função
de sua inserção no comércio internacional. A primeira
observação a fazer é que as atividades econômicas or

denada pelos mercados estão mudando os valores dos
indivíduos, microeconômicos, necessariamente hete

rogêneos, tendendo a prevalecer uma doutrina corren

te que nos apresenta a globalização como um impera
tivo mercantil-tecnológico, portanto, inescapável para
países que aspiram desenvolver-se economicamente
como o Brasil.

Não perceber essa realidade seria submeter-se a

uma miopia voluntária, deixando de contemplar o

campo de opções que nos indica a direção do cresci
mento. Essas transformações estruturais dos sistemas
econômicos têm impactado desigualmente os países
que as vivem. Na última reunião da Organização Mun
dial do Comércio, conhecida como Rodada de Doha,
ficou demonstrada a dificuldade para um novo estilo

que "as previsões de longo prazo se baseiam em dois

conjuntos de dados estáveis: 1) população, que é a es

tatística mais previsivel com que lidam os economis

tas, e 2) crescimento da produtividade, consequência
gradual do conhecimento e das fontes de crescimento
sustentável. Como o conhecimento nunca se perde, a

produtividade sempre aumenta".
Celso Furtado (1999), afirmava que: "uma estraté

gia para ser eficaz, deve visar um horizonte de longo
prazo: a) dar prioridade à solução da fome e da subali

mentação da população de baixa renda; b) concentrar
investimentos no aperfeiçoamento do fator humano de
forma a elevar o nível de cultura da massa da popula
ção e ampliar-a oferta de quadros técnicos; c) conciliar
o processo de globalização com a criação de empregos,
privilegiando o mercado interno na orientação dos
investimentos - a capacidade para importar deve ser

utilizada de forma a priorizar as aquisições de tecno

logia". Linceu era o personagem do alto da Torre de
Goethe, em Fausto (1831), que se apresentava em voz

alta: "Nascido para ver, posto para contemplar", e co

meçava a descrever o que está acontecendo lá e o que
está vindo para cá. Devemos observar o que estamos

fazendo e o que deixamos de fazer. Assim, poderemos
contemplar o que se afigura no horizonte e o que está
vindo para cá. Se combatermos a fome, investirmos
em educação (conhecimento), aumentarmos a produ
tividade, importarmos e desenvolvermos tecnologia, o
mundo verá e contemplará um Brasil que fará diferen

ça e obteremos o respeito tão desejado.
CÂMBIO

brognoli@netuno.com.brCOMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,611 1,613 ·0,68%

1------

1,492 1,492 0,10%

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em USS)

TRAGÉDIA

Motorista aguarda pelo julgamento
Rosinei Ferrari provocou o segundo acidente na BR-282 , quando 27morreram
SÃO PAULO

O motorista Rosinei Ferra
ri, que dirigia o caminhão que
provocou o segundo acidente na

BR-282, em Santa Catarina, em
outubro do ano passado, está de
tido na delegacia de Descanso,
onde espera o julgamento de um
habeas corpus no STJ (Superior
Tribunal de Justiça), em Brasília,
além de um recurso no Tribunal
de Justiça do Estado, pedindo
sua absolvição ou desclassifica
ção de homicídio doloso eventu
al (assumir o risco de provocar
mortes) para homicídio culposo
(sem intenção de matar). Duran
te 72 dias, Ferrari ficou interna
do no Hospital São José, em Ma
ravilha, No acidente, 27 pessoas

morreram. Hoje, Ferrari presta
serviços na delegacia de Descan
so. A noite permanece na cela.

O motorista está curioso para
saber sobre os comentários do
acidente e como estão as famí
lias das vítimas. Ele não entende
o porquê de estar preso sem jul�'
gamento enquanto o patrão ou

outros motoristas envolvidos em
casos similares aguardam em li
berdade. O promotor de Justiça
de Descanso, Carlos Renato Sil
vy Teive, disse que o motorista
continua preso devido ao fla

grante. Ele informou que os re

cursos dos advogados de defesa
devem ser julgados em um mês.
O processo está com o desem-

. bargador Irineu João da Silva. Acidente aconteceu na BR-282, em se, em outubro do ano passado, 27 pessoas morreram na tragédia

'j
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EDITAL
MARGOT ADELIAGRUBBA LEHMANN, Tabelia Deslqnada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia Gwbba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornedUos aos que interessar que os presentes Editaís 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: 833S7 Sacado: SUZANA BUSKIEVICZ CPF: 057.402.979-66
Cedente: SPEZIA FERRO E ACO LTDA CNP!: 01.362.176/000
Número do Titulo; 1748812 Espécie; Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante; BRADESCO Data Vencimento; 20107/2008 Valor; 866.73

Protocoío: 83366 Sacado: CARUTO DOMINGUES CPF: 033.160.169·96
Cedente; VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.145/000
Número do Titulo: 16733-2 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçãó
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimenlo; 24107/2008 Valor: 404,25

Protocolo: 83432 Sacado: EDUARDO WEMINGHAUS CPF; 007.667.789·32
Cedente; FALMEC COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS eNP!: 07.722.1051000
Numero do Titulo: 36124·001 Espécie: Duplicata de Venda MercanUi por Indicação
Apresentante; 8ANCO DO BRASIL SA Data Vencimento; 2510712008 Valor: 440,00

Protocolo: 83559 Sacado: AUGUSTO CARIIl\lHO SANTANA ME CNP!; 04.683.771!000
Cedente: PET liNE DISTRIBUIDORA LiDA GNPJ: 05.382.404;000
Número do Tilu!o: 40725.2 Espécie: Duplicata de Venda MercanU! por Indicação
Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 25107/2008 Valor: 281,43

Protocolo: 83656 Sacado: LUCIA FRANCENER CPF; 018.359.519·02
Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.6391000
Número do Titu!o: 222739.5 Espécie: Duplicata de Venda MercantE por Indicação
Apresentante; BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento; 01i0812008 Valo<; 99,80

Protocolo: 83695 Sacado: ROBERTO APARECIDO PASSONI CPF; 607.593.809·53
Cedente: OESA COMERCIO E REPRES LTDA CNPJ: 81.611.931/000
Número do Titulo: 4058390U Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por lndlcação
Apresentanle: BESC Dala Vencimento: 17107/2008 Valor: 133,62

Protocolo; 83736 Sacado; ALCEU BARBOZA CPF: 605.373.109·91
Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDICNP!; 82 639.451/000
Número do Tftule. 128.118/001 Espécie; Nota Promissória
Apresentante: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI·VIACREDIData Vencimento: 10f02!2008 Valor; 3.341,37

Protocolo; 83791 Sacado; LGM ACABAMENTOS TEXTll CNPJ: 03.263.198i000
Cedente; POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.8821000
Número do. Titulo: 4654131 Espécie: Duplicala de Venda Mercantii por Indicação
Apresentante; BRADESCO Data Vendmento: 1510712008 Valor: 580,GO

Protocolo: 83937 Sacado; INDEX COMERCiO DE COMPUTADORES LTDA CPF: 062.158.480.Q0
Cedente: HAYMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LCNPJ: Ot .725.627/000
Número do Titulo: 422734001 Espécie; Duplicata de Venda Mercàntil por Indicação
Apresentante; BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 01/0812008 Valor; 405,75

Protocolo; 83996 Sacado; ROSANIA DOS SANTOS CPF: 004.279.999-60
Cedente: BANRISUL·BCO ESTRIO GRANDE CO S CPF: 927.020.670.00
Número do Titulo: 07120718 Espécie; Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 2510712008 Valor: 32,94

Protocolo: 84000 Sacado; KD VOCE CONFECCOES LTDA CNPJ: 81.849.838/000
'Cedente: HSBC BANK BRASIL SIA BANCO MULTIPLO
Número do Titulo; 1599/4 Espécie: Duplicata de Venda MereanUi por Indicação
Apresentante; HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 30/0712008 Valor.l.315,25

Protocolo: 84001 Sacado; MASKE & RODERMEL LTDA ME CPF: 957.904.810·00
Cedente: HSBC BANK BRASIL SíA BANCO MULTIPLO
Número do Titulo: 160272 Espéoie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimenlo: 30/0712008 Valor: 1.305,CO

Protocolo: 84002 Sacado: KNISS MALHAS LTDA CNP!: 02.587.165/000
Cedente; HSBC BANK BRASILSíA BANCO MULTIPLO
Número do Titulo: 1605!1 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil.por Indicação
Apresentante;1iSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimenlo: 30/0712008 Valor; 1.459,00

Protocolo: 84003 Sacado: BAZAR CRISTALLTDA CNP!; 95.771.499/000
Cedent", HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Tilulo: 1603/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC MNK BRASil SA BANCO MULTIPlO Dala Vencimento: 3010712008 Valor: 1.361,50

P.rotocolo: 84007 Sacado: ARLINDO MACHADO MEURER CPF: 025.490.889-64
Cedente; AYMORE CREDITO.FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.CNP!: 07.707.650/000
Número do Titulo: 20012806918 Espécie; Outros Tipos de Dividas --

Apresentanle: AYMORE CREDITO,FINANC!AMENTO E INVESTIMENTO S.Data Vencimento: 31/07/2008 Valor: 24.056.85

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 neste Tabelionalo naAv. 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. 14 de Agosto de 2008

Ministro Dilmo Rousseff afirmo que camada pré-sol no Bacia de Santos trará benefícios poro população

PETRÓLEO

'Maldição não atingirá
o País' acredita Dilma

. Paraministra, Brasil poderá 'exportar petróleo
BRASíLIA

Um dia depois de o presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva
ter dito que a camada pré-sal na
Bacia de Santos é "patrimônio
do povo brasileiro" e não pode fi
car namão de meia dúzia de em

presas, a ministra-chefe da Casa
Civil, Dilma Rousseff, afirmou

que a "maldição do petróleo" não
atingirá o País. A chefe da Casa
Civil destacou que os imensas
reservas descobertas na cama

da pré-sal transformarão o per
fil do Brasil de país importador
de petróleo para exportador.

''A chamada maldição do

petróleo não nos afetará", afir
mou Dilma, numa. referência
à máxima segundo a qual os

Bush enviará
missão à Geórgia
o presidente George W. Bush fez

pronunciamento na Casa Branca ao

lado da Secretária de Estado, Condo
leezza Rice, e do Secretário de Defesa,
Robert Gates. Ele expressou preocupa
ção sobre as ações militares russas na

Geórgia e afirmou que enviará Rice para
a capital georgiana, Tbilisi, para mostrar
o apoio dos Estados Unidos ao País.

.

países detentores dessas reser
vas enfrentam o dramada bai
xa industrialização. "Não so

mos um país qualquer. Temos
uma indústria diversificada,
um processo em andamento
de industrialização da econo

mia. O Brasil será, sem dúvi
da, um País capaz de transfer
mar essa riqueza (da camada

pré-sal) num grande benefício

para sua população", afirmou
a chefe da Casa Civil.

Dilma fez as declarações
na cerimônia promovida pela
·CGU (Controladoria-Geral da
União), de sorteio de .50 mu

nicípios que terão as obras do
PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento) fiscalizadas.

Na avaliação da ministra, Lula
deu "a diretriz geral do gover
no" quando disse noRio, duran
te ato da UNE (União Nacional
dos Estudantes), que as reser

vas serão usadas para "resolver
definitivamente" os problemas
da educação.

"É a diretriz estratégica
fundamental, ou seja, a quem
servirá esse imenso recurso

que transformará o Brasil de
País importador de petróleo
num País que" seguramente,
pode vir a ser um dos grandes
exportadores e com posicio
namento num mundo diferen
ciado", observou Dilma.

AGÊNCIA ESTADO

Anvisa registrará produtos de tatoo
Os produtos usados em tatuagens terão de obter registro na Anvisa (Agência

Nacional de Vigilância Sanitária). Os estabelecimentos têm 180 dias paro se

adequar às nlivas normas, segundo a Anvisa. A resolução é válida para as tintas
nacionais ou importadas e para os aparelhos, agulhas e recipientes onde ficam
as tintas, que são usadas durante os procedimentos. nA norma vai tornar possível
conhecer a forma de apresentação, quantidade e composição destas tintas e

disciplinar a forma de utilização, distribuição e armazenamento dos produtos",
afirma o gerente geral de Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa, Paulino
Araki. Atualmente o controle sanitário se restringe às inspeções dos estúdios de
tatuagem, realizadas pelas vigilâncias sanitárias municipais. Segundo a Anvisa,
eram avaliadas apenas a estrutura e a assepsia dos estabelecimentos:
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MUITO ALEGRE
Virginia completa 100 anos sempre

vaidosa e bern-humorada
"Morena com a pele rosada, cabelos

compridos até na cintura", lembra Virgi
nia Judacefski, que comemora 100 anos

hoje, da sua beleza na juventude. Vai
dosa, bem-humarada e com uma ótima
memória, a vovó, como a família a cha
ma carinhosamente, conta momentos

que marcaram sua vida.
Casada durante 56 anos, Virginia

afirma que foi "até que a morte os sepa
rou". Ela definiu como bom o casamento

estável e a vida com o marido Francisco.
Trabalhar na roça era o que vovó mais

gostava de fazer e lamenta por não po
der mais realizar esta atividade devido
a um problema de visão. "O meu sonho
era poder continuar trabalhando. Eu te-

nho saudade da roça", confessa.
Virginia enfatiza a união da família

como pilar da vida. "Essa é a alegria da
vovó. Meus filhos são bons, minhas no
ras são queridas e dos meus netos nesses
cem anos não tenho queixa". Ao todo
são seis filhos, 30 netos e 27 bisnetos.
Hoje a aniversariante mora com o filho
Orlando, a nora Maria e o neto Olandir.

O acontecimento mais triste que
mareou a vida de Virginia foi a morte da
filha que ocorreu há cinco anos atrás.
Mas vovó é uma mulher de bem com

a vida, preocupada com a beleza que o

tempo não foi capaz de apagar.

DAIANA CONSTANTINO Virginia completa hoje cem anos de vaidade e bom humor cercada por familiares

ara pagar • Antes de comprar, compore • Venha fazer um Best Drive
WWW.vw.com.br. Flnanctamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veiculas Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição deAr por VeiculosAutomotores). Ofertas válidas até 14;0812008 ou enquanto durarem os estoques, o que
ocorrer prírnelro. GoitO (5W1LL4), 2 portas, myD8/09, geração4 com preço de nota fiscal defábríca mais impostos; para taxa deO,20%a.m. e 2,43% a.a .. financiamentoem até 12 vezes, com entrada de 60%• Financiamento sujeito a aprovação de cadastro. Jetta, com taxa de 0,79% a.m. para entrada
de 40% e saldo em 24 vezes. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/09, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a BO.QOO km). É necessérío. para sua utilização, o cumprimento do plano de
manutenção. Imagemmeramente ilustrativa, não condizente neceseerlemente com osmodelos ofertados. Em caso de dúvida, consulte sua concessionéria Volkswagen.

GRUPO AUTO EUTE
AMAtaR E �ISMOO!IU>l"NO! otOOl'lCtS�ItIMM SANtA CAWlNA

Caraguá Auto Elite
Uma relaçõo de confiança.
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