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Continuidade é o
lema de Bertoldi
Candidato à reeleição, ele pede mais
quatro anos para fazer novos projetos.
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Molwee se prepara poro enfrentar o
time com melhor componho no Liga
Futsol 200.8 e que tem os mesmas

característicos do equipe joraguoense.
Página16

Pesquisas realizados por especialistas
britônicos sugerem que mascar chi
clete após cirurgias abdominais pode
acelerar o recuperação dos funções
intestinais. Segundo o equipe de pes
quisadores, do Hospital de St Mall em
Londres, operações na região do abdô
men podem alterar o funcionamento
do intestino, provocando uma condição
conhecida cama íleo, que pode causar

sérias complicações. Parte dos volun
tários do estudo mascou chicletes três
vezes ao dia durante um período de 5
a 45 minutos no fase pós-operatória e

outra parte nõo participou da experi
ência. Os especialistas observaram que
os pacientes que mascaram a gomo re

cuperaram os movimentos intestinais
com mais rapidez porque permitiram a

entrada de ar no organismo.

Fonte: BBC

1��rlJ'JJJ
3371.0800 • www.wizardjaragua.com.bf

Céu exuberante em
Porto de Galinhas
Piscinas naturais formadas pelos arrecifes
são imagens inesquecíveis do lugar.

Página 8

idos nos ruos
do pauta

Câmara prefere não discutir e votar
projeto que proíbe consumo de álcool
em espaços públicos antes de -outubro.

Pógirm4

TRIm DIA
A difícil saga
dechegof
Página.10

rinho com es
mortos no l
Alzira de Souza, 72 anos, diz-que levo o

trabalho e o vida com graça. Há sete
anos elo é funcionário do IML

Páginu 20
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EDITORIAL

TA; UM PROBLEMA PARA
NOSSOS CANDIDATOS:
AS CALÇADAS!!!
QUE VOCÊ ACHA,

GUIDO??

CHARGE

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

(047) 3273-6433
Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

PONTO DE VISTA

Cultura é patrimônio de todos

UDOWAGNER,
PRES!I)ENTE DA
SCAR - SOCtEDADE
C!.JlnJRA ARTíSTiCA

o acesso à cultura é um direito cons

titucional e reconhecido como tuna con

dição fundamental para o exercício pleno
da cidadania. É sob essa perspectiva que
atuam produtores, artistas e gestores de

espaços dedicados à atividade cultural. En
tretanto, o bem cultural ainda não atinge a

plenitude e a grande maioria da população
fica distante das programações culturais e

em muitas regiões sem acesso a museus,

galerias de arte, teatros e cinemas.
Há algum tempo, ao propor a criação do

ticket cultural, o atual ministro interino da
Cultura Iuca Ferreira justificou a medida
como uma forma do governo e sociedade
enfrentarem um 'apartheid cultural' no

Brasil. Pesquisa divulgada na ocasião reve
lou que menos de 10% dos brasileiros vão

pelo menos uma vez por ano ao cinema e

os que vão sistematicamente não chegam
a 5%. A pesquisa traz percentuais ainda
mais preocupantes de visitação a museus

e exposições de arte, acesso a espetáculos
teatrais e concertos de música erudita.

.

A definição de políticas que invertam a

lógica de que a cultura é privilégio de mi
norias privilegiadas deve ser um compro
misso de toda a sociedade, a começar pelos
administradores públicos na medida em

que há necessidade de aplicar de maneira .

conveniente parcela. dos recursos gerados

DO LEITOR

o inesperado
Como haviam combinado, Maria e Jonas passaram

no mercadinho e compraram alguns quilos de alcatra,
algumas cervejas geladas e água com gás, pois devido a

Lei Seca que imperava no momento e, para a segurança
de todos, o motorista precisava privar-se do álcool. Fo
ram então a um parque localizado pouco além do cen

tro da cidade, onde o verde das frondosas árvores, as

belíssimas trilhas e o majestoso lago esverdeado eram

grandes atrativos e um excelente local para relaxar e

recuperar a energia de uma semana de trabalho árduo.

Enquanto Paulo e Jonas começaram a preparar a car

ne, Maria e Bia faziam uma deliciosa salada. José e Sílvia
resolveram caminhar à beira do lago e visitar o museu lá
existente. André e Flora aproveitaram que o filhinho João
dormira na rede junto ao quiosque onde todos estavam,
pegaram uma água e seguiram por uma das trilhas em

meio às árvores. Aproveitaram para ficar um pouco a sós.

Já no topo de uma das trilhas, pararam para conversar

sobre as possíveis falhas e mágoas que porventura um pu
desse ter causado ao outro-durante os anos de casamento.
Aliás, isso era praxe entre o casal, talvez por isso eram tão

apaixonados um pelo outro, pois sabiam que compartilhar
as coisas era a melhor alternatíva para fugir de possíveis
crises conjugais. Sempre muito religiosos, aproveitaram o

passeio a dois e refletiram bastante sobre a profundidade
das palavras que o Padre proferira na missa da noite ante
rior. Naquele momento beijaram-se apaixonadamente por
um longo tempo e reforçaram os votos de fidelidade e as

juras de amor de anos antes.

Quando retornaram da caminhada pelas trilhas, José
e Sílvia já estavam lá. Neste momento, Paulo, Bia, Jonas
e Maria deixaram o que estavam fazendo sob a respon
sabilidade dos dois casais e saíram para o tão merecido
descanso à margem do lago. Aproveitaram para se foto

grafarem em meio àquela exuberante natureza. Jonas,
que é fotógrafo de profissão, sabía como ninguém esco

lher os melhores ângulos e poses para que Paulo, Bia e

Maria se saíssem bem nas fotos. Assim passaram mais

aquela manhã maravilhosa,
.

À tarde, como de costume, foram todos ao jogo, mas
com a derrota do time jaraguaense, o grupo saiu cabis
baixo do estádio JM, inclusive Seu Guto.

ADILSON MARCOS SBARDELATTI, PfWFESSOR

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

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

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

• telefone (' não serão publicados).

pelos contribuintes na forma de impostos.
Cabe a todos um esforço, da iniciativa

privada à classe política, de maior preocu
pação para que a cultura de fato seja instru
mento de transformação social. Sob pena
de termos nas novas gerações analfabetos
culturalmente que não saberão para onde

querem ir. Há excelentes alternativas, a

produção cultural brasileira � rica, as en

tidades dedicadas à promoção cultural
têm projetos e boas intenções. Mas sem'

orçamentos definidos, as iniciativas con

tinuarão sendo isoladas e dependentes da

responsabilidade social de pessoas que, fe
lizmente, enxergam na cultura oportunida
des de melhorar o ambiente social.

.
A esperança é de que estes nunca aban

donem princípios tão valiosos como é o

compromisso com as suas comunidades.
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� SEGURANÇA 1

Discurso a fllvor de melhorias na segu-" Momento difícil, rança pública é o que não falta tam-

, 'bém nesta eleição. Responsabilidadeque requer corogem. que, legalmente, não é do município,
CEcíLIA KONELL (OEM), mas se for esperar pelo Estado, em-
assumindo o candidatura o bora aqui arrecade fortunas todos os
prefeito no lugar do marido, meses em impostos e outros tributos,

Ivo Konell (DEM). melhor esperar sentado. Na prática,
muitos dos empresários de Jaraguá do

. Sul sabem bem o que é isso, porque
não se cansam de desembolsar dinhei
ro direcionado ao setor.

FALA Aí!

"Renuncio poro
nõo colocar o

projeto em risco."
IVO KONELL {DEM},

anunciando o retirada de sua

candidatura o prefeito pela
coligação "Unidos por Jaraguó".

". Senti que
ero nmelhcr
decisõo. "

IRINEU PASOLD {PSOB},
00 confirmar candidatura como

vice-prefeito na chapa de
Cecília Konell (DEM)

Notícia anunciada
Não faltou cerveja e arroz carreteiro para cabos eleiternis e simpatizantes.
Na verdade, a entrevista coletiva com a imprensa convocada pela coligação
DEM, PSDS. PDT e PTS na terça-feira à noite serviu apenas para anunciar o
que todo mundo já sabia. Uma estratégia montada desde o início das con

versas entre os quatro partidos, já prevendo o impedimento legal da candi
datura do ex-prefeito Ivo Konell, agora substituído pela mulher, a psicóloga
Cecília. Na verdade, chamou a atenção o choro compulsivo de alguns, pare
cendo que o momento fosse de luto partidário. Afinal, garantem os partidos
da coligação "Unidos por Jaraguá", ela, percentualmente, em pesquisas já
feitas, mas ainda não anunciadas publicamente, teria mais votos que ele.
O que seria, ao contrário, motivo mais que justificado para uma festa de
arromba. Dos "Unidos" hoje, mas nem tanto em passado bem recente. De
lágrimas, sim, mas com o ranger de dentes.

SEGURANÇA2
Mas ainda não se ouviu candidato majo
ritário defender, além de procedimentos
óbvios para uma cidade em franco cres

cimento, a ampliação do presídio regio
nal. Coube ao diretor da penitenciária,
Ivo Ronchi, lembrar nesta semana que
é preciso ampliá-lo já, apelando para
a sensibilidade dos políticos. O atual
tem capacidade para 76 presos e lá
estão 208. As 36 vagas para mulheres
que serão criadas com ampliação da
ala feminina não bastam.

EVOCÊ?
Já que todos cobram tanto dos can
didatos a prefeito e uma vez que
vereador, além de fiscalizar e pedir,
não tem a caneta na mão.para man

dar fazer. qual seriam as suas prio
ridades, leitor, se estivesse na pele
de um dos pretendentes à chefia do
Executivo? E de onde você tiraria o

dinheiro necessório e que não é

í9 . pouco, para executar as principais

( ,5, promessas. inevitavelmente feitas
'1 # � nos palanques da campanha? O es-

� paço está aberto para sugestões.

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA.21 DE AGOSTO DE 2008

POR QUE SER VEREADOR?

MARIA SPÉZIA - 14140 - PTa
Sou artesã desde os seis unos de idade. De família
humilde tive que aprender. ainda muito cedo, o ofí
cio da profissão. Duronte minha vida, fui encontran
do mulheres vítimas de uma sociedade de poucas
oportunidades, e a muitas delas ensinei o trabalho

do d�esanato, poro que pudessem sustentar suas famílias. Sei do luto dos
jovens no busca de oportunidades de estudo e trabalho. Conheço de perto o

sofrimento de mulheres vitimas de violência de todos os tipos, Sofro quando
vejo mães com filhos esperando por médico em filas enormes, muitos vezes
voltando poro coso sem atendimento. luto por uma sociedade·mais justo,
por melhores condições e oportunidades de saúde e trabalho. Pelo respeito
ao direito da mulher e por uma Joroguá do Sui livre do violência e das dro
gas. Que cada família posso ter suo coso próprio e vida digno. Uma Jaroguá
com qualidade no ensino público, creches poro que os mães deixem seus

filhos com segurança, uma Joroguá com ciclovias e praças. Sou uma pessoa
de açno e tenho no fé o fortaleza que me guio.

NAMESMA
lembram dos protestos de moradores do Rio Cerro há quase cinco anos sobre
inadjáveis melhorias elll trecho do rodovi�,SC-41�, sobretudo,O inexistênçi�de acostamentos, característica de rodovias estaduais catotinenses? Pois �,
tudo está como antes. Como esta eleição não é estadual, são mais dois anos
de espera, no mínimo. E, agora, com a Schützenfest no caminho.

�IB� �
. �

Elemfr do Itapocu que quiser saber o que pregam os candidatos o pre-
feito e a vereador, só pelo rádio. No televisão aberta só se tem acesso
aos candidatos de loges, Joinville e Florianópolis, pelo SST, RIC Record
e RQS, respectivamente. Porque componho pelo tevê só é liberado em

cidades onde há ger�,stio de imagens� o que não é o nosso coso.

FUTURO 1
Governador Luiz Henrique do Silveira (PMDS) dificilmente aparecerá na re

gitio lfIra apoiar cand.!��tos a prefeito .do partido. �as �ncentra �sforço *'
pesso�1, inclusive com+;opariçães nos programas eleltorals.·do partido no \I
deputado federal e ex-secretário da Infro-estrutura, Mauro Mariani, que dis
puta a prefeitura de JÓinYille.LHS quer, nomínimo, chegar ao segundo turno.
Mas em 2{)10 ele volta, atrás de votos poro se eleger senador.

FutURO 2 ®.

Se confirmado a candidatura de Ideli II governadora, LHS terá o caminho
facilitado para chegar ao Senado, coroando uma carreira absolutamente
vitofi�sa nos urnas, com vários mandatos de prefeito, deputado estadual, ifederal e _governador. S"Ó, ntio foi verea derá ter adversários, mas nem :

tão fones assim. Pelo,Pl a ex-depulo i Choinaki, pelo PP Esperiditio
Amin,que precisa, antes,vencer a eleição o prefeito de Florianópolis.

p o I i t i c a @ o c o' r r e i o d o p o v o . c om. b r
c
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POLÊMICO

POLíTICA----------

Bebidas nas ruas segue fom da pauta
Projeto de lei tramita desde fevereiro e não será votado antes da eleição

,
'.>

JARAGUÁ DO SUL

A Câmara de Vereadores che
gou à sessão ordinária de número
50 em 2008, mas o terceiro pro
jeto de lei protocolado este ano

ainda não tem previsão para ser

votado. Polêmica, a proposta que
proíbe a comercialização e o con

sumo de bebidas alcoólicas em

espaços públicos do município
não entrará na pauta de votação
antes da eleição. Nove dos atuais
11 vereadores, incluindo a presi
dente da Casa e autora do texto,
Maristela Menel (PT do B), são
candidatos na proporcional.

Segundo a autora, o projeto
só será votado depois do pleito,
"a pedido da Polícia Militar e de
algumas entidades". Maristela
também disse que os vereadores
estão elaborando emendas ao

texto, que foram levantadas na

audiência pública realizada no

dia 8 de julho. Antes de ser vota

do, o projeto voltará a ser discuti
do em uma nova audiência que,
segundo Maristela, também só

ocorrerá após 5 de outubro.
O texto proíbe a venda e con

sumo de bebidas alcoólicas em

avenidas, rodovias, ruas, alame
das, servidões, caminhos, passa
gens, calçadas, praças, ciclovias
e na via férrea. Também no rol de
entrada dos edifícios e estabele
cimentos comerciais que sejam
conexos à via pública e que não

sejam cercados, e em pátios e es

tacionamentos.
A parte polêmica do texto

é a que abre exceção para o po
der púbico realizar ou autorizar
eventos regados a álcool. Ain
da em março, o vereador Terrys
da Silva (PTE) apresentou uma

emenda que retira este artigo do
projeto original, por entender que
a lei deve valer para todos. "O po
der público deve ser o primeiro
a dar o exemplo, até por se tratar
de locais públicos", defendeu.
Na região, a lei foi instituída de
forma pioneira em Guaramirim.

CAROUNA TOMASEW Texto de Maristela, já com emendas, só será incluído na pauta de votação depois de uma nova audiência pública

COMO SE PROTEGER:

Ao sair, certifique-se de que as portas
e janelas voltadas para áreas
externas estão trancadas, inclusive
a garagem. Observe se há pessoas
suspeitas nas proximidades.
Se desconfiar, aguarde, dê uma volta
no quarteirão e chame a polícia.

Mantenha os vidros do carro
fechados, as portas travadas
e o cinto colocado. Se notar que
está sendo seguido por outro carro,
vá para áreas de maior movimento.

Quando estiver caminhando pela
rua observe tudo ao seu redor. Ao notar
que está sendo seguido, atravesse a rua
ou entre em algum estabelecimento.
Carregue apenas os seus documentos
necessários.

. Em festas
-

.

_ _ft

Evite sair sozinho de festas,
esteja sempre acompanhado de
colegas e amigos. Duas ou mais
pessoas inibem os assaltantes.
E não beba antes de dirigir.

Escolha seus trajetos evitando trechos
escuros ou desertos, prefira o ponto
da calçada mais próximo da rua.
Evite utilizar caixas eletrônicos
em locais isolados.
Não reaja a assaltos e seqüestros.

Oriente as crianças para andar ern
grupo no trajeto da-escola e passéios.
Não permita que elas andem sozinhas.
Lembre-as para não conversar nem
'aceitar presentes ou convites
de estranhos.

Mantenha sempre em mãos os telefones abaixo:

Polícia Militar.; 190
Disque Denúncia da Polícia Civil- 181

Secretaria de
Estadoda
Segurança Pública e
Delesa do Cidadão
www.ssp.sc.gov.br SANTA CATARINA
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MOACIR APOSTA NA CONTINUIDADE
Para ele, agora que o terreno já foi preparado, os resultados virão mais rápido

Na disputa pela reeleição, Moacir Bertoldi
(PMDB) fala em dar continuidade aos projetos
já iniciados. O slogan da atual campanha é "Ja
raguá nossa gente" porque segundo Bertoldi, é
preciso pensar tanto em que nasceu em Jaraguá
.como em quem chega ao município para traba
lhar e tentar uma vida melhor. "Independente
de ter nascido aqui ou não, todos fazem parte
do desenvolvimento da nossa cidade", diz.

Bertoldi destaca a partícipação da indús
tria jaraguaense no cenário estadual e sugere
que a cidade, em menos de seis anos, pode se

tornar a segunda economia de Santa Catarina.
Para Bertoldi, quatro anos é pouco tempo para
governar, principalmente quando o município
possui problemas com dívidas. Mas ele acredi
ta que o "terreno" foi preparado e se reeleito,
vai dar continuidade aos projetos e obras já
pensadas pela atual gestão.

DEBORA VOLPI

O Correio do Povo: Se eleito, qual
seria a primeira ação do seu gover
no?

Moacir Bertoldi: Seria um proces
so de continuidade. Temos que entrar

numa ação e cada vez melhorar as

questões mais' difíceis. Temos nosso

plano de governo e vamos criar metas.
Trabalhar cada vez mais no social e

na humanização. Também queremos
fazer um trabalho bem forte com os

jovens. Trabalhar cada vez mais edu
cação, atividades de esporte e capaci
tação profissional.

OCP: Que propostas você tem

para melhorar o acesso à saúde em

Jaraguá?
MB: Vamos continuar sendo gran

des parceiros dos dois hospitais. Pre
cisamos crescer e fortalecer o atendi
mento com os especialistas e dentro
desse desenvolvimento, temos que
continuar com a vacina anti-gripal
infantil e fortalecer o atendimento
nos postos de saúde. A meta é cons

truir mais quatro postos de saúde nas

comunidades e executar um grande
sonho, que nesta gestão não foi pos
sível por dificuldades financeiras, o

Pronto Atendimento em quatro pon
tos estratégicos até às 22h, que seria
emNereu Ramos, na Barra do Rio Cer
ro, entre Chico de Paula e Ana Paula
e nas mediações da Ilha da Figueira.
Seriam mini pronto-socorros das 7h
às 22h. E continuar fortalecendo os

pronto-socorros. Nossa meta é passar
para quatro médicos de plantão, hoje
são três. Para o próximo ano, seria
um cirurgião geral. Vamos ampliar
também o atendimento do programa

OCP: Como acabar com o proble-
"ma da falta de vagas nas creches? OCP: Qual sua opnuao sobre a

MB: Já fizemos sete, e sabemos que criação da guarda municipal?
temos que ampliar mais creches em ; MB: Teria que ser um trabalho espe
algumas' comunidades. Nós vamos : cífico para segurança no trânsito com

buscar um novo modelo de creche i parceria da Polícia Militar. Mas isso
através de parcerias e de terceirização

'

nós estamos estudando dentro do Pra
do espaço físico e do sistema de aten- Jaraguá. Nós tentamos implantar nesse
dímento, A Secretaria de Educação vai governo, mas a Câmara não aprovou.
acompanhar e fiscalizar e o município Assumimos o compromisso de passar
vai pagar por criança atendida. Vamos isso para o Prolaraguá.
continuar valorizando a qualidade dos

professores com capacitação, atualiza
ção e modernização do ensino, e tam
bém da qualificação do conhecimento

digital. Os professores têm que estar se
atualizando cada vez mais. E o sistema
de informática de integração, aperfei
çoar em todas as escolas e nos centrós
de educação infantil. Uma escola se

-comunicando com a outra.

Saúde da Família (PSF).

OCP: E na área da educação?
MB: Temos a proposta de fazer uma

nova escola para ensino fundamental
na região da Rua Jorge Czerniewicz e

i
uma escola em parceria com o Gover-

;

no Estadual, de segundo grau, junto à .

pista de atletismo para atender a popu-
'

lação do São Luís, Jaraguá Esquerdo e

Ana Paula.

OCP: Como amenizar o problema.
do trânsito?

;

MB: Quando se-fala em trânsito
temos que pensar elI! veículos de car

ga, ônibus, veículos de médica, carga,
de passeio, motos e ciclista. Temos
um projeto para valorizar ainda mais
o ciclista fazendo mais ciclofaixas e

também ciclovias. Temos a proposta
de fazer de Nereu Ramos até a divisa
com Guaramirim uma ciclovia acom
panhando o trilho do trem. Ampliar
os binários. Temos o projeto de mais
três pontes no Rio Jaraguá e na Ilha
da Figueira ampliar o binário. E tam

bém investir em uma ponte ao lado
da ponte Abdon Batista, onde é a

Celesc. Essa vai ser uma ponte es

cultural, para também embelezar a

cidade.

OCP: Quais as propostas na área
de esporte, cultura e lazer?

MB: Para a cultura, primeiramente,
manter parcerias para aprendizado de
música, teatro e' dança. Vamos conti
nuar trazendo competições esportivas
para Jaraguá como tivemos nessa ges
tão. No esporte, queremos fortalecer
e ampliar o PEC (Programa Esporte e

Cidadania). E no lazer, vamos buscar
cada vez mais eventos para a Arena
e sistema de transporte especial até o

local. Áreas de lazer serão construídas
em terrenos da Prefeitura com parce
ria das Associações de Moradores. As
escolas dos bairros também podem ser

utilizadas nos finais de semana para o

lazer da comunidade.

OCP: O que os agricultores podem
esperar do seu governo?

MB: Nós queremos fazer parcerias
com os produtores para implemen

. to de maquinário agrícola através de
convênios com Associações e Sindica
tos. A questão do abatedouro, temos a

, proposta de construir três mini-abate
douros em locais a serem decididos. E
valorizar parceria com as casas de aba
timento já existentes.

OCP: E os empresários? O que po
dem esperar?

MB: Os empresários podem espe
rar parcerias da nossa próxima admí

nístração, principalmente através das
Associações. Essas entidades organi
zadas como Acijs, Apevi e CDL, vamos
continuar discutindo com elas, o cres

cimento sustentável de Jaraguá do Sul.
A meta é agilizar ainda mais a abertu
ra das empresas. Todos os documen
tos prontos em 24h, essa é a meta. E

também, estimular as empresas de tec
nologias, que não tem chaminé. Onde
tem movimentação econômica, mão
de-obra qualificada e sem agressão ao

meio ambiente.

OCP: Como ficaria o organograma
, da Prefeitura na sua gestão?

MB: Vamos voltar a discutir a refor
I ma administrativa, diminuindo algu
,

mas funções desnecessárias e valori-
zar mais ainda a questão da presença

, do funcionário público nos cargos de
, confiança. Vamos criar também um
.

Instituto de Planejamento, Urbaniza
, ção e Habitação, que envolve trânsi
l to, segurança, mobilidade urbana e

habitação.
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CALÇADAS

GEUL------------------�

Acessibilidade prejudicado
Sobram obstáculos quando o assunto é espaço dos pedestres
JARAGUÁ DO SUL

Se transitar a pé em Jaraguá do Sul
já parece uma tarefa complicada para
quem dispõe de plena forma física, ima
gine-se na dependência de uma muleta
para caminhar. Ou, então, tendo a loco
moção atrelada à cadeira de rodas. Ati
tude difícil, não é?

Pois a aposentada Vera Kõpp, 72, pre
cisa enfrentá-la toda vez que resolve sair,
de dentro de casa: Moradora do Bairro
Vila Lenzi, a idosa anda com os olhos
fixos no chão. A restrita mobilidade em

uma das pernas e as condições dos espa
ços públicos específicos aos pedestres
do município a obrigam a pensar muito
antes de arriscar um passeio. "Tem lu
gares para onde nem vou porque as cal
çadas são péssimas", conta. A situação
é tão embaraçosa que ela já perdeu as

contas de quantas vezes se viu caída no

chão esperando por ajuda.
O cadeirante Girlei Campestrini, 32,

conhece bem os obstáculos gerados por
grande parte dos moradores jaraguaen
ses. Ele, inclusive, intitula a saga como

algo "impraticável" e resultante apenas
da própria teimosia. Desníveis, falta de
padronização e rachaduras causadas
por raízes de árvores. Esses são alguns
dos empecilhos. <'

Mas, para a aposentada Anita Zacho,
60, ainda há outra barreira; Existem inú
meras calçadas desprovidas da largura
indicada pela legislação municipal. Na
manhã de ontem, ela caminhou pelo
Bairro São Luís. Em determinado ponto,
na Rua Enrico Fermi, a acompanhante
teve de desviar dos automóveis e andar
na estrada. A metragem era inferior a

120 centímetros. Segundo o motorista

Rogério da Silva, 43, nesses casos "a ci
dadania não está sendo respeitada".

Em contraponto, o metalúrgico Irí
neu de Souza, 26, diz não se incomodar
com reclamações. Na frente da casa na

qual mora, o capim cresceu e interditou
a calçada. Como a residência foi aluga-.
da, ele acredita que a responsabilidade
de organizar o espaço é dos proprietá
rios e da imobiliária.

KELLY ERDMANN

90 dias poro reverter o situação. Po contrário,
o alíquota do IPIU (Imposto PrêdiQI TertitoJiol
Urbano) é dobrada enquanto perrduror a lrre
gulagdade Conforme a cartilho, a construção
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População e agricultores em conflito
Aumento do número de maruins em áreas urbanas traz preocupações no Vale
SCHROEDER / GUARAMIRIM

Moradores de Schroeder e

Guararnirim vivem conflito com

agricultores por conta do aumen
to no número demaruins.em áre
as urbanas. A população acusa os

bananícultores pelo desequilíbrio
ecológico da região. O inseto é
atraído por matéria orgânica em

decomposição, muito utilizada

para fertilizar hortas e plantações,
semelhante a áreas de mangue
zais. Para Luiz América de Souza,
biólogo, o desequilíbrio que está
acontecendo em municípios do
Vale do Itapocu, nada tem a ver

com plantações de banana ou a

agricultura em si. O fator princi
pal está relacionado com o desa

parecimento do predador deste
inseto. ''É preciso descobrir qual
era o predador e por que desapa
receu. Ou se não promove mais o

equilíbrio natural por alguma ra-

mo. Para isto, estamos realizando
diversas pesquisas e criando ma

ruins em estufas para tentar saber
sobre as mudanças de hábitos
ocorridas", informou.

Luiz é pesquisador da Fun

dação Municipal Z5 de Julho, de
Joinville, e do Instituto Grade, de
Schroeder e promove desde maio
deste ano estudos sobre omaruim
no Vale. ''Há alguns mitos, que as

pessoas relacionam com o inseto,
que devem ser banidos. O talo
da bananeira não é o fator deter
minante para a proliferação dos
maruins", garante. O pesquisa
dor ressalta que os insetos que se

reproduzem na região vivem na

mata atlântica e podem ser cap
turados, inclusive rente a grama
e em hortas caseiras e não só nas

grandes plantações de banana.

OSNI ALVES Luiz Américo e Aline Vieira tentam descobrir os hábitos e qual o predador natural dos maruins

Representante do Rã-bugio no Curso vai formar 50 guarda-vidas
programa Petrobras Ambiental Interessados no trabalho devem se inscrever até dia 5 de setembro
GUARAMIRIM

A dirigente do Instituto

Rã-bugio que atua em Guara
mirim e Jaraguá do Sul, Elza
Nishimura Woehl, está no Rio
de Janeiro desde o dia 15 de

agosto. Elza foi convidada a

participar do lançamento do

programa Petrobras Ambien
tal. No evento, a dirigente está

apresentando projetos do insti
tuto e atuação do Rã-bugio no

Vale do Itapocu.
O Instituto desenvolve des

de Z003 um intenso trabalho
de educação ambiental com a

população da região norte de
Santa Catarina. Este trabalho
de conscientização se estende

às escolas e entidades de classe
de todo Estado.

O Programa Petrobras Am
biental Z008 investe em ini
ciativas que visam à proteção
ambiental e à difusão da cons

ciência ecológica. Apóia proje
tos que colaboram com a cria

ção de soluções e alternativas

para a preservação ambiental.
Em Guaramirim a Petrobras

mantém projetos de inclusão
social em escolas da Corticeira
e projetos de educação ambien
tal e cidadania em outras loca
lidades. A iniciativa faz parte
do engajamento da empresa
com as cidades onde mantém:
bases.

ô\cassuli.

Cassuh Advogados ASS9
Rua Donaldo Gehring, 1 $'5 •

",<

BARR4 VELHA

Quem pretende trabalhar
como guarda-vidas no bal
neário de Barra Velha terá
nova oportunidade neste ano.

As inscrições para o teste de
seleção serão abertas dia Z5
de agosto para a temporada
Z008/Z009. A idade mínima

para participar é de 18 anos e

o Estado pagará diária de R$
55/dia. A atividade não é fixa
e o pagamento é realizado
diariamente.

Segundo Maicon Edegar
Nercolini, bombeiro militar, os
selecionados participarão de
curso de formação de guarda
vidas durante cinco semanas.

"Para ser aprovado o inscrito
deve nadar 500 metros em me

nos de 11 minutos. O voluntá
rio deverá apresentar atestado
médico comprovando aptidão
física e mental", informou.

O guarda-vidas trabalhará
oito horas por dia com duas
horas de folga e assinará um

contrato temporário, pois a

atividade será realizada de no
vembro a abril. Os Bombeiros
Militares de Barra Velha que
rem formar no mínimo 50 pro
fissionais para o litoral.

Governo do Esta(!9 vai pagar diárias de R$' 55 para os selecionados

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m O CORREIO DO POVO
•

QUINTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2008

TURISMO

VARIEDADES---------

A BELEZA DE PORTO DE GALINHAS
Piscinas naturais formadas pelos arrecifes são imagens inesquecíveis

Porto de Galinhas brinda seus visitantes
com muito sol, águas quentes e diversas op
ções de lazer. Para quem gosta de calmaria,
as piscinas naturais formadas pelos arrecifes
são ideais. Já aqueles que gostam de "pegar
uma onda" precisam conhecer Maracaípe,
praia que abriga campeonatos de surfe. E
tudo isso está bem perto da capital pernam
bucana, são apenas 60 km de Recife.

Esta charmosa vila de pescadores faz

parte do município de Ipojuca, que tam
bém abriga os povoados de Camela, Nossa
Senhora do Ó, Praia do Touquínho e Su

ape. A Vila de Porto de Galinhas fica de
frente para a principal atração do lugar: as
piscinas naturais.

Além da praia da Vila de Porto de Gali
nhas, há diversas outras que possuem ca

racterísticas bem diferentes. Entre elas se
. destaca Maracaípe, considerada o paraíso
dos surfistas e que faz parte de alguns cir
cuitos de surfe.

Em Muro Alto ocorre a formação de
uma imensa piscina natural que é repre
sada por uni banco de areia bem alto, o

que dá nome à praía.Iá a Praia do Cupe
é onde se concentram os hotéis. O maior
atrativo do local, sem dúvida, é o passeio
de buggy.

De todás as opções de lazer que Porto de
Galinhas oferece, háuma que é característica
do lugar, o que quer dizer que você nãopode
perdê-la de jeito nenhum. Estamos falando
do passeio de jangada. As águas calmas e as

diversas piscinas naturais formam o cenário

perfeito para que você possa desfrutar da
brisa marítima e sentir-se um pouco como

os pescadores da região.
O caiaque é outro "meio de transporte"

ideal para a diversão nas piscinas naturais.
Por falar nelas, as piscinas formam belíssi
mos aquários a céu aberto. Você pode na

dar H observar os peixes bem de perto, sem
precisar mergulhar.Mas para quem quer ir

além, pode-se usar o snorkel para um mer

gulho "superficial" ou, ainda, o mergulho
autônomo, para o qual é preciso curso e

certificado do mergulhador.
Em terra firme, o buggy é a melhor op

ção. Com ele é possível percorrer as diver
sas praias da região. Mas fique atento para
contratar um bugueiro que possua licença
para trabalhar com turistas.
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Summerville
Resort Porto

8 dias I 7 noites de Galinhas
8 dias I 7 noites

A partir de
10x de

R$ 223,80
Saídas: 30 ou 31 de agosto

desde São Paulo

A VIDA É FEITA DE MOMENTOS.W�/

8 dias I t noites

A partir de
10x de

R$'91,80
Saídas: 30 ou 31 de agosto

desde São Paulo

A partir de
10x de

R$ 99,80
Safdas: 30 ou 31 de agosto

desde São Paulo

'Preços por pessoa, sujeito a disponibilidade.
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A FAVORITA

,

DE TIMIDA PARA SURPREENDENTE
Assassinatos em série, segredos do passado e romances são ingredientes

principais de umahistória que promete um final inusitado
Quando estreou, '1'\ Favorita"

amargou os índices do que a Globo
considera baixa audiência para o

horário, no entanto João Emanuel
Carneiro inovou quando revelou a

identidade da vilã bem no meio da
história, o que habitualmente acon
teceria no início. Para alguns enten
didos no assunto, esta seria uma

manobra arriscada porque o teles

pectador poderia se desinteressar

pelo folhetim, mas, pelo desenrolar
da coisa, o autor deu uma tacada
de mestre e reserva para o público
muitos mistérios e desfechos espe
taculares.

Um deles será amorte de Dona
tela (Cláudia Raia).
Desde que foi presa,
ela conta com a pro
teção de Diva (Giulia
Gam) e é ela quem
elabora um magní
fico plano para li
bertar a mãe de Lara
(Mariana Ximenes).
Como Diva está

prestes a ser solta,
sugere que Donatela

troque de identidade
com ela. Primeiro, a
socialite reluta, mas
aceita o plano. As
sim, quando aconte
ce a troca de turno

corpo está sendo resgatado pelos
bombeiros. Pepe e Donatela ficam
estarrecidos e têm certeza de que
Diva se matou. Ela comenta com o

argentino sobre às diamantes que a

amiga escondia na cadeia e ele diz

que isso agora não tem a mínima

importância, já que perdera defini
tivamente o seu grande amor.

E João Emanuel Carneiro conti
nuará surpreendendo os fãs de '1'\
Favorita" quando mostrar Diva sã e

salva, escondida numa sala blinda
da no subsolo do presídio conver

sando com a diretora da instituição,
sua comparsa. Ela paga pelo serviço
prestado e sorri quando a chefe diz

que Diva comanda
muito bem o esque
ma de dentro da
cadeia e. que agora
os bandidos que
estavam esperando
por sua libertação
vão sair atrás de
Donatela, dando
a entender que os

problemas de Do
natela estão longe
de terminar. Como
o telespectàdor já
pode perceber, Diva
é muito mais do que
parece, ou seja, não
é uma mulher que
simplesmente cum

pre pena e mais nada.
Enquanto isso, no rancho dos

Fantini, Lara culpa a si e aos avós

pela morte da mãe. Irene (Glória
Menezes) sugere que ela faça uma
viagem para Paris juntamente com

Flora (Patrícia Pillar). Elas passam
quase três meses naEuropa e quan
do voltam Gonçalo (Mauro Men

donça) se surpreende com as mu-
.

danças e o jeito sofisticado de Flora
tanto que a convida para ser sua

assessora na fábrica de papel.
Voltando aDonatela, elaprocura

Augusto para entregar as cartas de
Diva. O ex-roqueiro que está mais
surtado do que antes acredita que
ela é a verdadeira Rosana.

Quanto ao Zé Bob (Carmo Dalla
Vecchia), ele fica inconformado
com a morte de Donatela e se en

fia de cabeça na investigação que
começara quando sua amiga Maíra
(Iuliana Paes) foi assassinada. Tudo'
indica que o jornalista passará a ser
o fio condutor para que toda a ver

dade venha à tona.

Pepe (Jean Pierre Noher)
é um argentino que foro
baterista do grupo musical
de Augusto (José Moyer)

da carcereira, elas
trocam de cela no momento da

, chamada das presas que estavam
no pátio. Mais tarde, quando Diva é

chamada para assinar os papéis de
soltura, Donatela vai em seu lugar.
Quando chega à sala da diretora,
esta reconhece a farsa, mas recebe
um diamante de Donatela a fim de
calar a boca. E assim Donatela sai
do presídio e passa a usar a iden-

. tidade de Rosana, nome verdadeiro
de Diva. Ela leva também cartas de
Diva para Augusto (Iosé Mayer),
Shiva Lênin (Miguel Rômulo) e

Elias (Leonardo Medeiros).
Na porta de saída da penitenci

ária, Donatela é recebida por Pepe
(Iean Pierre Noher) que a esconde
no quarto que tem no fundo do
seu bar..

Na noite daquele mesmo dia,
eles são surpreendidos com a notí
cia de que um incêndio incontrolá
vel põe em risco a vida das presi
diárias e que tudo começou na cela
onde está Donatela Fantini. Mais
tarde, noticiam que elamorreu e seu
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

A difícil saga de.chegar
Clara adora a profissão que escolheu, mas cá

entre nós: há instantes, dias, semanas nos quais
sair de casa e ir ao trabalho se transforma numa
tarefa nada estimulante. Com ela não é diferente,
mas como sempre os amigos a consideram um

exemplo de profissional, deixa as reclamações
para depois, quando está sozinha, jogadana cama,
pensando no quanto a vida lhe parece estranha.

Na terça-feira, o dia foi exatamente assim.
Aliás, as terças-feiras têm o dom de serem cha
tas assim, sabe Deus por quê. Será uma praga do
destino? Ah, Clara nem acredita nessas coisas. O
fato é que os últimos dias estavam sem graça ao

extremo. Nada, nem mesmo a lida, empolgava.
Talvez precisasse de férias, daquelas bem longín
quas. Porém a idéia tinha de ficar para depois, não
dava, era impossível, apesar da vontade incontro
lável de sumir.

De volta à vida real, Clara percebeu que a car

ga horária daquele representante irritante do iní
cio de semana se foi. Finalmente iria para casa.

Tudo bem, nenhuma atividade interessante a es

perava, queria mesmo é dar um tempo em tudo.
No caminho, ligou o aparelho de som do carro

com volume nas alturas aceitáveis pela própria
audição. Odeia exageros. O trajeto é simples: 20
minutos e está dentro da garagem. Gosta de dirigir
e, sim, dirige bem, pelo menos, não costuma sair

por aí envergonhando a ala femininamotorizada.
Ah, ela não tem nada de feminista, ok?! Às vezes
até se acha um pouco machista.

<'

Logo que deslizou as rodas pela rua, um ser

desprovido de senso comum resolveu cortar a

frente de Clara duas vezes seguidas. A atitude
a fez respirar fundo. Na seqüência, todos os 16

sinais de trânsito do caminho fecharam ao pri
meiro resquício de aproximação. A tal sincro
nia era zero.

Há dois quilômetros de casa, olhou no relógio
e decidiu desviar dos funcionários mal-educados
de uma empresa. Sabe aquelamáxima: umapedra
no caminho? Para Clara, o papel do pedregulho
está com eles. Incrivelmente, o desvio tinha sido
desviado para um lugar sem saída. Foi obrigada
a retomar e passar pela maldita fábrica. A fila de
veículo dobrava quarteirões. Ninguém conseguia
seguir adiante. Se não fosse algo próprio para de
sencadear uma crise nervosa, seria engraçado. Eis
o fato: o povo trabalhador e sem educação de trân
sito simplesmente fecha a estrada, não olha para
os lados, só para frente como uma boiada em bus
ca de mato. Nem ambulâncias furam o bloqueio,
acredita? Mas, quando é a vez deles acertarem o

freio, no mesmo local, o pedestre precisa correr

ou pode virar "presunto amassado".

Depois vencer a batalha, Clara ainda enfren
tou obras sanitárias. Sentiu-se num rali. Para

completar, urnamotorista daquelamesma empre
sa repetiu o feito anterior: cortou a frente e ainda

resmungou ao buzinaço. Ao pôr os pés em casa,
ela respirou fundo de novo, contou até dez e foi
cozinhar.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES�----------,---

• Cine Shopping 1
• Kung Fu Pando (Dub)
(14h40 - se�sab/dom!qua/qui)
• A múmia. 3 (Leg)
(16040, 19h, 21h20L...todoso§ digs)

<: .

':Dl '

.�;t. Cine Mueller 2 Ii>
• Batman ... · O cavaleiro dos treVo�JLeg)
(16h, 21 h15 - todos os dias)
• Mais do que você imagino (te!!)
(1}�h, 19hc todos os di!ls)

"

Acaminho
de Bagdá

Com entrevistas realizadas em oito paí
ses, o documentário mostra a trajetória
do embaixador brasileiro Sergio Vieira
de Mello, morto num atentado à sede
da ONU em Bagdá (2003). Um diplomata
que lútou contra a burocracia e acreditou
na renovação das Nações Unidas.

Uma história do
.

vinil ao download
Testemunha do Dia D, desertor da Guerra
na Argélia, confeiteiro em Paris, executi
vo da Odeon, Phonogram e WEA, pioneiro
nas análises de mercado, negociador da
libertação do publicitário Washington
Olivetto, Midani participou do nascimen
te de vários gêneros, de grandes festivais
e des fantásticas jogadas das gravadoras
para projetar seus íd�los.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Conrado diz a Cícero que Guerra seró seu sócio .

Eduardo beijo Virgínia. Letícia convido Daniel

poro almoçar. Otóvia pergunto o Conrado se

Virgínia tem direito à herança de Natércio. Cí
cero se surpreendI!. com os despesas do Moisan.
Conrado assino promissórias poro Cícero. Na
tércio pede o Afonso os fitos de louro. Bruno
acho uma fito de loura no gaveta de Afonso.
Eduardo éVirgínia se deciaram. Ferdinanda diz
o Afonso que quer os fitos. D. Alzira e D. Ramira
vêem Eduardo e Virgínia e se escandalizam.

BElEZA PURA
Sônia conto o Klaus que o dinheiro é herança do

pai, que eles só podem receber quando maio
res. Olavo entro escondido no coso de Felipe.
Joana vai 00 apartamento de Norma e encontro
uma planto do clínico com o caixa de forço des
tacado. Joana levo os provas 00 delegado que
promete convocar Norma. Klaus pede desculpas
o Sônia. Klaus entrego o dinheiro o Tomós. To
mós diz que o dívida é muito maior e sugere que
ele tente o cassino poro triplicar o valor. Tomós
dó um dia poro Sônia quitar suo dívida.

A FAVORITA
Maíra tento falar com Zé Bob. Donatela grito
que é inocente. Maíra diz que Baiano tem que
depor, mos ele teme represólias. Donatela diz
00 juiz que foi vítima de limo armadilha. Zé
Bob tento defende-lo e é ironizado pelo promo
tor. Floro mondo Dodi sumir com Maíra. Maíra
despisto seus perseguidores. Rito se irrito 00

ver Zé Bob no apresentação de Camila. Adailton
encontro Maíra. Maíra ligo poro Zé Bob e Flora
atende.lara chego poro testemunhar o favor de
Donatela. Maíra tento escapar e é atropelado .

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Juli e Samira tentam reanimar Toni. Beta acor

do e fico surpreso por não lembrar sobre suo

vida. Samira resolve usar seus poderes para
salvar Toni. Elo lanço um raio elétrico, o poder
de luz de lúcio e o poder do super-comunicação
de Juno. Juli vê que os batimentos cardíacos de
Toni estão aumentando e diz que ele não corre

mais perigo de vida. Beta observo tudo, assas
lodo, e pergunto por que não lembro de nado.
Freda e Adolfo vigiaJllGabriela, que espero por
Valente. Nati e Valente chegam à praia.

"

CHAMAS DA VIDA
Vilma diz que Guga vai poro um colégio interno
e Carolina o defende. Vivi assume o culpo e Vil
ma o chamo de marginal. Vilmo e Pedro discu
tem. Suelen diz que André está bebendo muito

ógua por causo do comido afrodisíaco de Ivone-
- te. Suelen vai beijar André e Carla aparece. Tu

quinho diz que proibiró Ivonete de fazer comido
afrodisíoca. Ivonete diz o Sue len que faró um

prato. ofrodisíaco poro Pedro. Guilherme diz o

Brito que pediu desculpas e Michele não acei
tou. Brito sugere que ele faço uma serenata.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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---------VARIEDADES

MUNDO ARTISTICO '

Band zomba e

irrita Record
Nesta segunda, o "coe" mostrou ima

gens de Thiago, animador de palco
de Amaury Jr., da Rede TV!, entrando
no palco de salto alto e rebolando.
"O Amaury parece elétrico. A hora
que a bicha encostou nele ...", desfiou
Marcelo Tas, do "COC", da Band. A
Rede TV! Parece não ter gostado muito
e disse que iria acionar o jurídico,
ontem iJ tarde. A Band não quis
comentar o assunto.

Caetano faz
par com o Rei
A noite de sexta-feira, 22, será feita
de encontros espetaculares. No palco
do Theatro Municipal, Roberto Carlos
e Caetano Veloso unirão seu talento
e suas vozes para homenagear Tom
Jobim e os 50 anos da bossa nova.

"Eles se respeitam muito e estão mui
to emocionados com o encontro. É um

momento importante para a história,
da música nacional", diz o maestro de
Roberto, Eduardo loges.

A maior festa
fora do país
Em 31 de agosto será realizada a 240
edição do 'Brazilian Day Nova York' e
em 6 e 7 de setembro, a 20 edição do
'Brazilian Day Japan'. Os brasileiros
no exterior poderão se sentir mais
próximos do Brasil. Em 07 de setem
bro, após o jogo das eliminatórias
para a Copa do Mundo, a Globo exibe
um compacto dos melhores momentos
dos shows na maior festa brasileira
nos Estados Unidos.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. 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 continua instável e com nevoeiros
ao amanhecer. Períodos de sol na parte da
manhã e chance de chuvas no fim da tarde. A
temperatura permanece em elevação. NOVA CRESCENTE

QUINTA
MíN: 18° C
MÂX: 2JO C
Sol com pancadas
de chuva

61 ÁRIES

4:�I' (20/3 a 20/4)
., As mudanças

� [ continuam e alguns
medos podem

aflorar. com o único objetivo de
fazer você parar de fugir de uma

avaliação profunda do que tem
acontecido. Reflexão é parte dos
momentos de mudança para que
não se rep.ita os mesmos erros.

,

TOURO
(21/4 a 20/5)
Hoje você estará

' ,

, mais fechado, .

,

querendo ficar só,
em silêncio. Aproveite e coloque
em ordem·questões que pedem
reflexão, como o seu romance.

Será que é mesmo só maisum
romance? Ou deve transformá-lo'
em algo mais sério e profundo?

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você.es�ará mais
romantlco e

divertido hoje. Saia
e se divirta com a família. Ótima
oportunidade para aliviar a
tensão que tem sido criada dia
riamente. Converse se sentir que
o clima está leve. Caso contrário,
apenas dê muitas risadas.

L� LEÃO .

�,.J (22/7 a 22/8)
.:. ') O excesso de

..., � agressividade pode
levar você a perder

muito do que vem construindo.
Cuidado com a auto sabotagem
que pode iludir. Às vezes des
truímos o que mais amamos por
achar que não temos condições
de continuar o que começamos.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Marte em seu sig-

.

no exige p�sturas
objetivas. E hora

de sair de cima do muro e tomar
decisões. Chega de enrolar
libriano. O momento das mu

danças está próximo e se você
não decidir qual caminho quer
trilhar. sua vida vai se complicar.

�" CÂNCER

�;._.�� J!j��o�:���!e cer-
: 'ta turbulência na

vida profissional.
Não se preocupe, são aconte
cimentos passageiros, amanhã
tudo estará resolvido. Sua casa

e sua vida doméstica pedem. ,

atenção. Trabalhe a energia,
mudando os móveis �e lugar.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Cuide de sua mania
de fingir que não
está entendendo
nada. Manipulação

e dissimulação não vão. funcionar.
É bom enfrentar o que deve ser
dito e isso quer dizer. olhar nos
olhos e falar o que pensa. O traba
lho pede atenção e cuidado.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Hoje você estará
muito mais confian
te e cheio de ener-

gia. Com a entrada de marte em
libra, suas finanças e ,capacidade
de lidar com o mundo material
serão postas em cheque. Se níio se
sentir capaz de administrar isso,
procure ajuda.

CHEIA MINGUAAITE

iSiS '\) 23/8

, SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

91
•

Você e.stcirá
( { mais voltado

para entender a
importância das amizades em sua

vida. Se você fizer uma avaliação,
perceberá que os a�igos têm sido
um gninde ponto de apoio em sua

vida há muitos anos. Agradeça ao

Universo essa bênção.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

,..,,[. Você deve dar
mais atenção ao
seu coração. Que

tal encontrar um novo amor? Se
já tem um, é m�lhor olhar com
mais carinho para ele. Você está
deixando o excesso de trabalho
impedir você de aproveitar bons
momentos com a pessoa amada.

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2008

I ANIVERSÁRIOS

21/8
Ademar Leier
Alex'Gãedke Martins

DIVIRTA-SE

Sabichão
Joãozinho vai iJ pescaria com o pai.
- Pai, como é que os peixes respiram
debaixo d'agua?
- Não sei, meu filho!
Pouco depois:
- Pai, porque os barcos não afundam?
- Hum ... sei não, meu filho!
Pouco depois: '

- Pai, porque o céu é azul?
- Isso eu também não sei, meu filho.
- Pai, você não se incomoda de eu

ficar fazendo essas perguntas, nãó é?
- Claro que não, meu filho! Pode per
guntar que eu respondo. E se você não

perguntar, nunca vai aprender nada.
'

,

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2) .](I�" Sua energia estará

Y " voltada para es-
'

tvdos, especial
mente a filosofia e religião. Você
sente neces$i�ade de aprender
mais sobre quem você é, de onde
I,(eio e para onde vai. Deixe a ló
gica de lado. Se atire de cabeça
nessa nova jornada.

, PEIXES

... (19/2 a 19/3)
•• Os relacionamentos
.,.,.,� estão sendo colo-

cados em cheque,
mas não se assuste. Algumas
coisas devem ser definidas de
uma vez por todas. Apenas não se

deixe levar por amores passa
geiros que podem vir a confundir
você na tomada de decisões.
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Quinta-feira,21 de agosto
- Scar lounge: show com Renato e Cin, sem cobrança de couvert para elas até as

23h.lnício:21h.
- Choperia Bierbude: na agendo do poinl estó o balado Elos no Pagode. Grupo
Nosso Conceito e DJ Fe,�nando S. cuidarão do agito, que terá �ntrada free e

distribuição de caipirinha poro elasaté osOOh30.lnício: 22h.
'

- Estaçíi.o do Tempo: caso obre apenas com som ambiente a hits de época.
- Meu Buteco: hoje tem pagodinho numa dos esquinas favoritas do Reinaldo. A

partir das 21 h grupo OsCaubóis promoverá o áudio, com direito a uma palhinha
do Paulico no violão.

Sexta-feira, 22 de agosto
- Scar tbungê: o sertanejo universitário será o ritmo da noite no Scar lounge em

mais uma ediçíio da Sextaneja, festa que o Neni promove embalado a cover da

duplaVictor& léo.lnício: 22h.
�'Choperia Bierbude: oferece músico ao vivo o partir dos<22h com Zé Amora

Show.
- Estação doTempo: seJ(ta é noite de clássicosdo rock no Estação, que traz banda
Forenig'ht ao palco.lnício: 21 b30.
- Chopperia.�venida: lá .. ,em 6uaramirim vai rolar p�godeiro, com grupo loka

Tentação pr�gromado na agenda do cosa.lnício: 22h:'
;,Carombo "s; quem fugirpra Indoiol irá curtir uma noite de live house music no

Coromba 's, coni DJ Fran Kistner apresentando-se no palco junto ao residente

Carlos Fuse. Poro'Qs garotas a entrada na casa será gratuita até 01 b. Início:

23h.

Sábado, 23 de agosto
-!fChopeira Bierbude: oferece músico 00 vivo a partir das 22h com .. bando

Quart�l.0 em Três.
..

- licoreria: house musicifaz o ambiente do llce neste sóbado, que dârá uilla
caipirinha cortesia pora,.cada.gorota pre�entei.lnícia; 20h. E vale lembrar do

deliveryd da casa, queopêro no 32751327 ou 30550229.
- Estaçõo : é ncilte de discotecogem com DJ, que;fará ambiênte com

h�Js de époc�.Início: 21 h. ).

- Curupira Club: vai promover evento celebrando o evento Skate -Rock
Guoromirim, apresentando três grandesshowsde metalcore e hordcore com;9s
bandas HopelessArmy, Homensdo A�ttberóis.lnício:�, h30.
- Momma Club: rolo bolada da no' casa favórita de Pomerode,
celebrado oQ'som dos DJs Johnny e. Fernando S. Para animar o .. segundo piso,
pggodeira com grupo OsKama rodas.lnício: 23h.

.

')/-

, Domingo;'y24;ídefagosto
-'!Licoreria: abre àS.18h, com música eletrônica por Q) Jhonz o partir das 20h.
Todo' domingo tem promoção de chopp Scborstein na casa, onde a cada dois

litros cnnsumidosna torre ganho-se'oterceiro.
;

:;FEsta�90 d?,;Tempo: q;;;novidade na agendo pare o fincll-d�-semana é o

pogodínho que o EstaçãO:tem programado poro os domingos. Após o sucesso do
semana anterior, repete-senestedomingopagodeiru com grupoJeito M�neiro.

EXTRAS: ,,,,-�y: ,�tf:N_ _
,:,!_/'" \1'f0�

- Les Ballet Jazz de Mpntreal: principais companhias de danço
côntemporânea do'munHà, sexto-feira dia 22, bs 20h30, no grande teatro do

S¥P.r.lntprmaljoes pelo one32752477.
. ,> ... di' )

- ]0 Feijoada do MOo: o dia 23 a partir das 11 h, nós dependêrtcias 'ílo
Clube Beiro Rio. servindo chopp Kõnigs �eer, muito;�aipirinha, gastronomia,
entrei bate-papo e shows. No palco: pop-rock c�1II Nenhum de

Nós, serf c lo Nicolas e Matheus e pagode com !fórcio fe o ex-

Karametade Vová.IJlforl1ipçõe�pelo telefone 3370 2900.
ock 6uaramirim: dias 23 e 24 de agosto no skate park deGuaromirim,

.

to Com atletas -do estado, Paraná e São Paolo. Esporte, bandas,
habllidade e II revelação dos t81entos r

.

ida. O skate Rark fico
na ruo principal da cidâde, 28 de Ag a sede do Corpo de

BombeirasVoluntórios.

CONTAtoS:
Caromba' s; corambas.com.br; Chop�ria Avenida: chopperiaavenida.com.br ou
33731597; Choperia Bierbude: bierbude.com.brou 32751686;Curupira Club:

fafolog.com/curupi'ra_rock ou 8454 6309; Estação do Tempo: 3376 4822;
llcererla; 32751327; Mamma; mommo.com.br ou 9957 0842; SCAR,bounge:
8406 6555.

'
'.

r.3@poracaso.com

VARIEDADES-�-------

ESPETÁCULO MUSICAL

Bailarinos do Ballet Jazz de Montreal prometem dar urn show no palco do Scar

De Salvador ao palco da Scar

(Centro Cultura Artística) em

Jaraguá do Sul, o Ballet Jazz de
Montreal se apresenta nesta sex

ta-feira (22), às 20h30. A turnê

pelo Brasil, que deu largada no

último dia 7 em Florianópolis,
traz o espetáculo sob comando

do diretor artístico LouisRobitail

le, na penúltima apresentação.
Com as coreografias "Short

Works: 24 (curtas:24)" e "Les

Chambres des Jacques", das res
pectivas coreógrafas canadenses
Crystal Pite e Aszure Barton, a

companhia de dança do Canadá
apresenta uma combinação cê

nica de dança contemporânea,
jazz e balé clássico a elementos

de teatro, circo, artes visuais,
fazendo referências ao univer

so feminino. "Short Works"

é formada por 24 peças de um

minuto de duração, compre-

endendo solos, duos ou toda a

companhia, expressando ironia

e humor. E a segunda apresen

tação, "Les Chambres des Jac
ques", representa o dia-a-dia e

trivialidades com a harmonia do

lado humano e artístico, num
tom quase lírico.

No palco, a equipe compos
ta por 18 artistas encanta o pú-

.

blico em uma viagem através

da música que faz homenagem
ao ecletismo artístico. As fontes

do classicismo evocadas pelos
bailarinos são (Vivaldi Arias),
Quebecois folk, Klezmer, Gipsy
e Yiddish (Dark Yes).

O Ballet Jazz de Montre

al foi criado oficialmente em

1972 par Genevieve Salbaing
e há dez anos sofreu uma ino

vação, mas mantendo o espíri
to da companhia; com a che

gada do professor, coreógrafo

e bailarino, que tem mais de
25 anos de experiência, o ca

nadense Louis Robitaille.
. Para prestigiar e assistir o

espetáculo, os interessados

devem adquirir o ingresso na

bilheteria da Scar ou na loja
Flor de Baunilha Arte Floral
do Shopping Mueller de Join
ville. O valor do convite é de

R$ 40 e R$ 20 para estudantes

e pessoas acima de 60 anos.

Mais informações através do
telefone: (47) 3275-2477.

Em Santa Catarina, essa é

uma produção de Albertina Fer

raz 'Iuma - patrocinada pela em
presaWEG de Jaraguá do Sul. A
última apresentação da compa
nhia de dança estámarcada para
domingo (24), às 20h, em Porto

Alegre, no Teatro do Sesi.

DAIANA CONSTANTINO

Encontro de Conjuntos
Instrumentais

o XXVIII ENCORE - Encontro de Conjuntos Instrumen

tais do Rede Sinodol de Educação - está agendado para
sexto-feira (22), sábado (23) e domingo (24). Nos dois

primeiros dias, os apresentações têm inicio o partir dos
20h e no domingo às 9h, no Salão do Paróquia Apósto
lo Pedro; de Jaraguá do Sul. O evento reúne 200 alunos

instrumentalistas, que devem representar dez colégios do
Rede Sinodal de Educação, de Santo Catarina, Rio Grande

do Sul e Rio de Janeiro. A entrado é gratuito.

-Inscrições para
curso de Desenho -

As inscrições poro o processo seletivo do curso profis
sionalizante de desenho técnico mecânico estão abertos

até sexto-feira (22), dos 8h às 12h e dos 14h às 17h, no
Secretario Municipal de Educação. de Corupá Os documen
tos necessários são carteira de identidade, CPF e compro
vante de conclusão do ensino fundamental. A classifico

çüo poro os 25 vogas ocorrerá através de sorteio público
no dia 26 de agosto. Em parceria com o Cefet de Jaraguá
do Sul Informações pelo telefone: (47) 3375- 1399.
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I IMÓVEIS I PRODUTOS 8: SERViÇOS I A �ÚNCIOS DE UNHA

QU1NZENA DE
OFERTAS CAMPEAS FIAT JAVEL

-

JAVEL E FIAT. Campeãs de vendas no mercado de automóveis.

NOVO PAllO ADVENTURE LOCKER

�PARTIRDE 522 1 8� nx R$ I

NOVO ST'ILO 2009/--
A PARTIR DE

509 88nx R$ I

NOVO SIENA ELX

�:R$338/58
NOVO PAllO ADVENTURE LOCKER· 'ENTRADA DE 60%+ CAPITAL TOTAL FINANCIADO R$37.597,02. NOVO STILO 2009· • ENTRAOA DE 60% + CAPITAL TOTAL FINANCIADO R$ 36.711,19 ..

NOVO SIENA Ell(· 'ENTRADA DE 60% + CAPITAL TOTAL FINANCIADO RS 24.377,70. TAXA APLICADA DE 1,60% o.m e 20,98% 0.0.

ENTRADA PARA 2013 I TANQUE CHEIO I LICENCIAMENTO E IPVA GRÁTIS
PARCELAMENTO ÉM ÁTÉ 72X I PREÇO DE FÁBRICA I PRIMEIRA PARCELA PARA 90 DIAS

I
JAVEL Concessionério FIAT. Rua Expedicionário Joõo Zapella, 214 - fone 3214 0100 . Joraguá do Sul - se - www.jovel.com.br
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Vai comprar ou trocar
seu carro .???

Por que não vem aqui?
-

� ..

AUTOMÓVEI$-c�
Temos mais de 1 00 OFERTAS

E a MENOR prestação da cidade .
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www.giovaneveiculos.com.br

ASTRA 4P ADVANTAGE campI. 07
ASTRA CD 2P rodas 16 04
VECTRA GL campI. + gnv 00
VECTRA gl campi. 00
VECTRA GLS 98
VECTRA GLS 95
CELTA 01
CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 00
CORSA 4P OPCS + VIDRO 99
OMEGA GLS 2.2 95

06
03
00
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
M 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 campi.Hd 93
PEU. 307 feline aut. + couro 05
M. BENZ CLASSE A 190 01
DAKOTA SPORT estendida die 00
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO SEDAN RN 1.0 16V comp03
KAWASAKI NIJA ZX 1100 _ 94
FEZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

I

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

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

Grupo 13�t:"<-� 30 Anos
PARAVElcUlOS

70484

I

I 70CREDITOS MÊSES
9"1

MESES

111

MESES
... 3 .... 5700 2"'9,9'"
"'5.350,00 256,56
"'7.543,00 293,2230.000,00 395,60 327,02

38"',53 "'9.736,00 329,8735.000,00 461,53
40.000,00 527,47 436,03 25.42000 42488
50.000,00 659,34 545,04 28.69400
60.000,00 79120 65405 .Dlúmxt}!&

92307 76306

80.000,00 1.054,94 872,07
37.56500 6278790.000,00

100.000,00
1.186,81 981,08

42.... 70001.318,68 1.090,09

do Sul 3371-8153
-

° Januário Ayroso, 80
: uniaosilver@netuno.com.br 9936",,1304
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peu_geot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

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

Blumenau - (47) 3331-4500

ltajaf - (47) 3344:7000
'Brusque.« (47) 3396-8661
Rio do Sul- (47) 3522-0686

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábado das 9h às Ilh. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

BANCO PEUGEOT
financiou Ganhou no plano leasing em "60 mesei' para teda finha P@Ugfot 206 Safliilítm. Campanha�Ti!lilflciou .Ganhou". financie {om o Banca �ugeo! e G.anhe II l�VA 1008 paglH,u 11m aparelha de (D.Pbyer!'.a tompra do modelo �gfot 206 Sensation IAl f!�x. Prom01ão váliéa somente para qcem finandar (om o Banc(I Peugeot nu
condições da ci\m�llha conforme simulação abaixo. tlodllidade le.uing pelo rSA lluance Âmndamentl)"HerUllld �A. P�ugeot 10b Sensa-oml tAL fiel, 3 ponauflcfmodel0 OB/GS, pilllllra sólida. Freie iiiduilJ. Preso púb1i<o !ugerido para renda i vista atmé� do Peugeot otl�ind partir de R$ l8.69G,OO.Simu!a.ião coll,idmndp I) vliw!o
aéma e \J pres-o a YJ$(l �ugetid(l a partir de R$28.690,OO par? todo 8mi!.Plano de 60 rnem sende: Entrada de �14J45,OO (5G%) i vista. mas 60 parcelas men�is tl)tai� fixal!te RS39S,29 com wncimento da la (primeira) panela para lO di;u. T�a lmema de �etomo íTIft} de 2115 a.a e 1.68 am, 3 (£l ((om} Eletivo rQlal} da opmçâç
de arrend1lTler:to metcannl e de 14.63% a.e e 1.85% a.m, oe ieddêncu de ISh Te inchm na eEl (Custo rfeti�o ToraJ).Valor iotalfill3ndado: R$lB.J.1l.40..!ujeiI9 a aprov.açãn de ((Mim.A! condi,ÇÕd adma podtrãn �tr altI!�d;u se hnuver mudanps .signlfica.1iva!i nn fJiHradn fin�n(ei(O, sem lYfSQ ptivio.Modt:!1; do Itparelho:ffi Mayu MP3
ib:fca iienU!!U VIlO RfH {R@I.651944).[Hoque disponivtJ patJ. !odO)Il. Vi'íCU!OI Prng�ot 106 Seniatio:; djsponiv�is na Rede d! (llnctssiQnariJ.1 hugeot.Valor de IPVA refmnte lLl'uerciciQ,do ano rf� 10G8. hlmJl:e. da Peugeot do Brasil de 200 umd3du do P�ge"Ot 206leM3úon fAl fia, J portlt aM/modele OSfOH, !Hntura �c!id;thligtol
206 SW f1QP3de 1.6L 16Y flu. OS pertas-. Ar cahdidcnada - Dil't'Sâo flWrauhca ····Rodal de liga leve .- fafÓí!. de Htblina _. Vidros e trovas eltm(;ll- freins ASS �e_\érie . AAoímnüe!(l.:DBfOS, pintura sól!d�, frut incluso _, Ptt<�11 plÍ,b.lin, promotional s.ugerido para vendil a Vilh: a pamr-de R$ 4H90,DO - Esto.:jue nas (onmii1lnifi.a

Strasbourg de 05 unidades.hugeQt 301!1B há 1.6 !i�cilli((!. ! IIet1l50!af e!ttriclI- Roda, de hga leve If' _. frtjl)1 ABS ·-Airbag duplo -Ar(IJndi�lonad(l- Direção Hidl'illlÍ<a -(ompmJdr;r íÍf! OOrdo· CO-play�.f MP) _. f�r6is d� neblina ·A!1oll1odelr.:OSt09· Pimul'l metilica - Frft� Induso -V�!ctJ!o PrMlia En!�!loU
Lonmsinmlrias StrasbouJg -I S unidade> em UWqUf na) c{lllru�onãrias.Pra!O de vigência da promoçID de Ul/08!20031 31/DB/IOOa, eu enquanlO dirrarem ti. eSlQques. fow� �omtntl! pilra fins itllwatlvo.l. Não (urnulatin para Gutfa� prmn!lçael. Para mais jnlorm<l_ç5�s sobre prtÇOS t wnuiçãu especiais, CGlUult� a REde de (oIlCtuionãri3J

Peugt<Jt ,ligue para 0860·7032424 Gil acesse WW¥t.p�ugfot(om.bf. Ouvidoria do 8anco Peugeot f!gue
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Ano/Modelo 04105, Cor Prata, Gasolina, Ar::c<iÍldicionado Digital, Direção Hidráulica.
Vidros, Travas e Retrovisores Elétricos, Alarme, Rodas de Liga-Leve, Faróis de Neblina,
Air Bag II, Freios ABS, Desembaçador Traseiro, CD Player pI 06 Cd's, Piloto Automático.

Ano/Modelo 2008, Cor Cinza, Ar-condicionado, Direção hidráulica, Vidros e Travas

Elétricas, rodas de liga-leve, Faróis de Neblina, Limpador e Desembaçador Traseiro, Kit
Sport.

Ano/Modelo 04105, Cor Cinza, Limpador e Desembaçador Traseiro, Travas elétricas e Alarme.

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

Feline 2.0 Mecânico, Ano/Modelo 06107, Cor Preta, Gasolina, Ar-condicionado Digital,
Direção Hidráulica. Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Air Bag II, Freios ABS, Rodas de Liga-Leve, Sensor de Luz, Faróis de Neblina,
CO Player c/ Controle no Volante.

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

Confiança, segurança, tradição e tranquilidade são itens de

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

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

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

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

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro Jaraguá do Sul SC
473275.1132 I Fax: 47 3275.1132

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Caminhõesa Partir de

Consórcio

Breitko

698,00

CHEVROLET
BLAZER - Vende-se, ali troca-se. 97, 4.3,
compl. Tr: 3371-8554.

CHEVETTE - Vende-se, 93. R$ 7.300,00
ou entrada de R$ 1.000,00 + parcelas 36
ou 48 vezes. Tr: 9962-5885.

fiSA- Vende-se, 99, Tr: 9903-0941.

lSA - Vende-se, 95, ótimo preço. Tr:
)3-0941.

PARATI - Vende-se, geração III, 00,
branca, 4 pts, 1.6, 102mil km, AR, DH, AL
R$ 21.500,00. Tr: 9991-9081 cl Jean.

FORD
COURIER - Vende-se, ou troco, 00, 1.6,
campI. Tr: 3371 -8554.

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

I'IESTA - Vende-se, 96/97. R$ 1.500,00
de entrada + 46x de R$ 272,00. Tr: 8833·
1535 ou 9183·2900 cf Rafael.

FIESTA - Vende-se, street, AR, TE, 05,
4pts. RS 19.800,00. Tr: 9112-3138.

KA - vence-se. 01, AR, TE, AL. R$

15.800,00. n: 9112· 3138.

PAMPA - vende-se, 91, 7.800,00. Tr:
9962-5885.

PAllO - vence-se, 07, Fire Flex, 4 pts. R$
23,.000,00. Tr: 9169- 1272.

PAllO - vende-se. 08, Fire Flex, 4 pts,
comet RS 29.900,00 ou financiamento.
Tr: 9169-1272.

PALlO-Vende-se, 96.1.5, Mpi, campi, ótimo
estado. Tr. 9942·88900u3370·3076.

PAllO - vence-se. 03, 1.0 fire Bv, 4 pts,
baixa quilometragem, 4 pneus novos, AL,

. TE, limp. Desb. Traseiro. Tr: 8823-8479
(após 17h).

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

UNO - Vende-se. R$ 4900,00 ou troco por
carro de maior valor. Tr: 9124·7715.

MOTOS

CAMINHA0 MS -jroca-se por veiculo ou

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

CAMINHA0 - Compra-se, de médio porte
ou troca-se por veículo Tr: 3370-2227.

TRUCAO - Vende-se, 81. 15 toneladas ou

troca-se por veiculo ou terreno. R$
35,000,00 Tr: 9929-7436.

CARRETA - vence-se, 95, carga seca

Randon, três eixos. RS 38.000,00. Tr:
9911-3323 c/Édino.

PICASSO - vende-se, EX 2.0, 02, campi,
Couro, airbag duplo, AR, controle de som
no votante, R$ 32.500,00. Tr: 9934-2487 .

PICAPE S10 - Vende-se, deluxe cabine
dupla, 97, 4 pts. 2.2, GNV. AR, OH, MP3, TE,
AL. R$ 33.000,00. Tr: 9991-9081 c/ Jean.

SCANIA- Vende-se, 90, 142 HW (411 cv),
4x2 intercooler. R$ 110.000,00. Tr: 9911-
3323 cl Édino.

CB 450 - Vende-se, 87, perfeito estado. Ou GOLF - vende-se, ou troca-se, 03, 1.6.
troca-se por material de construção. R$ Tr: 3371-8554.
4.000,00. Tr: 3276-1007 ou8807·0971.

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

9153·5484. (na parte da manha).

SUZUKI - Vende-se, AN 125 Burgman -

Partida Elétrica, automática, 2005 - Preta.
Tr: 9973-3449.

TORNADO - Vende-se, 06, 13 mil km. R$
9.500,00Tr:3374-1221 (napatedarnanhaj.

YBR • Vende-se, 125 K, roxa, 02/03.
Troca-se porDTou RD. Tr: 3376-1484.

C�IDS • -=::::-
SPONCMIADO
"""'....

COMPRA - VENDE - FINANCI"
Confira Nossas Cartas Contempladas

Utilize seu FGTS e saia do aluguel!
CARTAS DE CRÉDITO

Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20míl R$ 180,00
R$70mil R$ 625,00
R$100mil R$ 892,00
R$150mil R$1.071,OO
R$190mil R$1.650,OO
Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realconsorcios.com.br .

sac@realconsorcios.com.br
Fal� online

gibacont@hotmail.com

PR'OMOÇÃ
,
"

PAGAMENTO A VISTA

10% DESCONTO NAS

PEÇAS E SERViÇOS

Auto Center

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

grandcar@grandcarautocenter.com,br

.,

Conheça a linha

de p,neus
alta performace
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Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (471 3370-7500

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL
Promoção
R$ 45.900,00

Picaso Exclusiva

Top Linha
único dono 2005

COURIER 1.6
2003 COMPL
RS 23.500,00

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+ABO
VECTRA GL 2000 COMPL
ESCORT SW 1.8 2000 AL, OH, CE, TE,
LOT. MT, GNV
PAllO rx 4P VElTE 1999
PALIO 4P EOL 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 OT, 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I I

I

\ I

,tj,; '� -

11\
l
\

'I
\
\

11.\
1\

IiiI'1'.1'II

I .

NEGÓCIO�-----------

Aberta neste

Sábado
atéàs 17h

NOSSO OBJETIVO É A SUA SATISFAÇÃO!

VIS'fc

�«4l1l))
AVISTA
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3373-4900

eHo AUT 1.0/2004/verde Ka 1.0/1999/"ala Corsa Wind/2001/brancoClio EXP 1.0 16V Comp/2007/prata

S�u '"gar no podium está garantido!
,

FOCUS SEDAN 2.0 AUTOM CIVIC LX 407 SW 2.0 TIP TRONIC ZAFIRA ELEGANCE 2.0 STILO ABARTH PICASSO exc 2.0 GOLF 2.0 CONFORT AUTO
AR OH VTE ABS A.BAG RD W AR OH VTE DT A.BAG CO RD Vv AR OH VTE RD RE FN ABS COURO AR OH VTE LOT AL ABS A.BAG CO RD AR OH VTE LOT AL ABS COURO A.BAG AR OH VTE LOT ABS COURO A.BAG AR OH VTE A.BAG ABS RD COURO
PRATA,2005 VERDE,2004 THO A.BAG CD RD W PP CINZA, 2006 W BRANCA, 2005. CO RD W PRATA, 2003 CD RD PRETA, 2006 W PP CINZA, 2003

fhrR$"'4'T.4'!I'd' 8'tr'R'$""4'0":'4'õíl 8'e1f$"8'í.9bíl D1l'1t$"2l1lllW D�--n"'1Iliõ D�"1\$"5'I:Mi1) Dli'Rt39:91ili'
Por R$ 40.490 Por R$ 31.900 Por R$ 16.900 Por R$ 45.900 Por R$ 38.900 Por R$ 41.990 Por R$ 31.000

SCENIC EXPRESSION 1,6

CELTA 1,0 VHC
AR AOW AZUL, 2004

• £IeoIt$2S'!!JOtr. Por R$22.100

206 SW FELINE 1.6
AR OH VTE LOT RD RE CO W AZUL, 2005
B�'On - Por R$ 35.400

-- ......_- ""

IDEA ADVENTURE 1.8 �
AR OH VTElDT AL CO RD VV VERDE, 2007

• '.�.oe-R$S!I!900 - Por R$50.000 �

i.. de 250.veJcuIos para você escother! I lBanos.de credlbfDdade e conftança! I Segunda a Sexta das 8h às 19h. Neste Sábado das 9h Its 13h•
-

STRASBOURG
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IE O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2008 -NEGÓCIOS

It.V. Veiculosl
Av. Prefeito Waldemar Grubba ND 4286 - Centenário 3371-1743

6011.6 Power Total IAstra. branco 4ptsFlex compl 2005 - , 2001 completo.
prata R$ 28.800,OO! 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

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

Ligue: 3372-0706
9122-3581 (Lucas'

Rua: Adeli Harót Marql:lar�, �9'- Barra do Rio Cerm - Jaraguá do Sul - SC 9606-2371 (Sidnei'

• CASAS

AMIZADE - Vende-se, de alv, c/ 2 qtos e

demais dependências,murada, ótimo
investimento para locação. R$95.000,00
(c/escrnura).

ANA PAULA 11- 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.

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

SOBRADO-Vende-se, proxWeg II, 5 qtos,
2 bwc, garagem p/ 3 carros. R$
125,000.00. Aceita apto ou casa pequena.
Tr: 9137-5573. Creci 11831.

VILA RAU - Vende-se, de alv, 99m',
terreno c/ 450m' todo murado. Tr: 9101-
6007. Creci 13284.

APTO NOVO - Aluga-se, prox. aMalwee c/
sala; coz; bwc; 2 qtos; 2 vagas garagem e

demais peças. R$ 550,00 + 30 de condo
creel 2183J. Tr: 3376-0102 .

• TERRENOS
AGUA VERDE - Vende-se, prox ao

Marcolla, 840m'. Tr: 9101-6007. Creci
13284.•

AMIZADE - Vende-se, ao lado sociedade
amizade, 400 m , s/ escrituta, no contrato.
R$ 38.000,00. Tr: 3371-6069

ÁREA INDUSTRIAL - Vende-se, 6.876m
prox rodeio da Vila Rau. R$ 200.000,00. Tr:
9137-5573 creci 11831.

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

IMOVEL INDUSTRIAL - Vende-se,
localizado próximo da Weg Quimica, 50
metros da SR-280, 40.000m', plano, para
galpões industrial (locação). R$
700.000,00_(c/escritura)
SANTO ANTONIO - Vende-se, 350m',
água, IOz, asfalto. R$ 30.000,00 ou R$
5.500,00 de entrada + parcelas de um

salário. Tr: 3371-6Ó69. Creci 11831.

SCHOROEDER I - Vende-se, c/ casa de
mad. R$ 30.000,00 aceita carro até R$
10.000,00. Ti: 3374-5817.

SOBRADO - Vende-se c/ sala comercial,
300m', sala, coz, 3 qtos. R$ 140.000,00.
Creci 2183J. Tr: 3376-0102.

GUARAMIRIM - Vende-se, 26.000m' de
frente p/ SR. Creci 2183J. Tr: 3376-01 02.

t CHÁCARAS
CHACARA - Compra-se, no valor de R$
40.000,00 e uma chibata. Tr: 3276-1914.

CORUPÁ - Vende-se, prox a prainha da
oma, 20.870m, casa, lagoa, rancho,
telefone. R$ 90.000,00 aceita proposta. Tr:
9137-5573 creci 11831.

RIBEIRAO GRANDE - Vende-se, c/
46.000m' .Creci 2183J. Tr: 3376-0102.

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

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

OR}�IMÓVEIS�...w
CRECI7146

Rua Rinaldo Bago, 780 (rua nova da figueira).
Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

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

JAVEL CONTRATA
SUPERVISOR(A) DE CONSÓRCIO

Experiência em gestão de pessoas e na oreo comercial.

Preferenciolrnente ter curso superior; veículo próprio, disponibilidade de
horário e viagem. Solorio fixo, comissão e beneficios compatíveis.

Treinamento paro o cargo.
envie seu currículo
javel@javel.com.br

Maiores Informações
Fone: 3055-2021WI �Q�!Q£QIYc�

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Curso Técnico em Enfermagem na

Escola Técnica de Enfermagem Jaraguá!!!
Já iniciou a turma de AGOSTO/200B.

Ainda temos vaqaslll
INFORMAÇÕES: 3376-4296
Investimento: 30 parcelaq de R$ 240,00(*)

Material didático incluso
Matrícula grattlita!

(*) Valor até o vencimento. Corrigido anualmente pelo IGP-M.

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

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

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

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 Bortolint, 970 - Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul - SC
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Conheça outros cursos

que a Faculdade SENAC
merece.

Viww.sesisc.org.br
(link.: Trabalhe conosco)

RECRUTA CANDIDATOS

SESlsc
Sistema Federaçiio das Indústrias

do éS,fado de�Ilta Catarina

ORIENTADOR DE ATIVIDADES Ensino Superior em Educação Física e Registro
FíSICAS no CREF

Jaraguá do Sul

Até dia 26/08 pelo site

MA�Rí 5 ABERTAS:
FAÇAA ESCOLHA�",�-,

. E AUMENTE: ,$WA REN[!)�!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na CadeiraErgonômica

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 l1?:���!l:ç��_,
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SAÚDE & BELEZA O CORREIO DO POVO In
QUINTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2008 II.E.I

PEELINGS I LUZ INTfNSA PULSADA I ACCENT

TRATAMENTO DE ACNE E RUGAS I TRATAMENTOS REDUTDRES

MASSAGEM CAMOLE I ACUPUNTURA - REIKE

PÓS OPERATÓRIO "SUPERVISAo M£OICA"

Medicamentos em geral
Manipulação dp fOrmulas mpdicas

Filolprápicos p

Cosmplicos manipulados

Centro de Estética

BraA;4145Crefllo 512'J945

No ápicp da sua bplm!
Est�tica facial, Corporal, Rpiki
Rua João Picolli, 449 - Centro

Dr. 'Tfiiago 'MonseffCBore{a
C1{.OjSC-8A21

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

'Mestre em Impíantodontia
Espedaíista em Impíantodontia
Especialista em Perioáontia
C61liêa Çera(
<.Próteses

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

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

Rua João Merceto. 103 * Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: clinicasorridenl@superig.com.br .:' ., " . "

Rua Reinoldo Rau, 60 SI 6.02 - Centro
Ed. Market Place 9181-6238
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SEED 150cc
a partir de 48x

R$

Com:
• rodas efe liga leve
• freio a disc:o
• pertída e�tfica e
a peHal
• lodicadordigital
de rnardha
• marcador de
combustível

SOPER 100cc
a partir de 48x de
R$ O.

mensaIs,
sem entrada

Com:
• partlda elétrica e

a pedal
• indicador de
marcha
• conta-qlros

'�NEWMOiTOS
Jaraglfá do SUl- $.C
Av. Mal. Deodoro da Fonseca,857

(47) 3370..1737
�� ...��.�

Consulte a Ne'IItI�pata Ofirss wrd'lÇ{!eS, Supet 100 08100 GOfIl Pf!:lÇO profoociQnal_ a partI: de 1\S .3.290,00 à veta ou sem entrn$l. a flukJolillill'lCiado em 48 parcelas rrnmsai!il f{J;� ee AS l02_OU. rom�-;,s$:���1:'�e,�:�::';�il= �:���'���.�I�fo���;��"'��;)�oe:rnl�I=��� ��l=%�a!.6j���r��ltfcà;�as���7tI!�r!�z:=�r=';�Jt�� ��:!��O\l3::::�'� !.T�:I::.. "Te oW incllm. t.iào in::1u� eos Ilnandamel1lo$. CT de R$ 3$0,00. 6.ruvame de AS aaee. boesc ban<.:àrlo de AS 4,50 pot patoela e etflplucamenlt> da moto. CtlM�ih:I wPda somenlep't'::I "1';:(>:; ,�,�, <:�"'It� G(J� Và� até 2<1/0612000 ou etlQtJ:6flW dtK8.!eff> as eeceoes. Imagens eerereme MuslraUlIB:$. À New Motos- reserva-se Q (I!relta ee ooniglr pcssrves erro' l1n1liCOS.

• VENDE-SE
APARELHO - Vende-se, de som, sony,
4000 PO, 380 rmf. Semi novo. R$ 600,00.
Tr: 8828-5478 ou 3275-6363.

AR CONDICIONADO - Vende-se, 10
BTU'S. R$ 300,00. Tr: 3371-7687 au

3373-0917.

ARO - Vende-se, rada de ferro 15, na

caixa, nova. R$ 200,00. Tr: 3276-0796.

BANHEIRA - Vende-se, de
hidramassagem completa. R$ 1.200,00.
Tr: 3275-3344 ou 9985-3344.

BICICLETA - Vende-se, para homem,
fischer, semi nova. R$ 80,00. Tr: 3370-
8633.

CAMERA - Vende-se, Digital Canon A51 O,
3.2 megapixel. R$ 300,00. Tr: 9917-3771.

CARRINHO - Vende-se, de bebe com alça
regulável, 4 meses de uso, semi novo. R$
180,00 neg. Tr: 8828-5478 au 3275-
6363.

CARTA DE CRÉDITO - Vende-se. R$
47.200,00. Tr: 3372-6635.

COLCHAO - Vende-se, antialérgico,
antifungos, com aparelho transmissor de
ondas magnéticas. Tr: 3371-7687 ou

INSTALAÇAO DE LOJA - Vende-se,
completa ou peças avulsas, cor marfim.
Tr: 3055-2900 (horário comercial)

MAQUINA - Vende-se, de milk shake. Tr: contemplado. Tr: 3370-0983.
9132-7991.

REAl
entrada

JiU)�

3373-0917.

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

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

GELADEIRA - Vende-se, 280L, cônsul,
semi nova. R$ 550,00. Tr: 3370-5533 (
após 18h).

GRILL - Vende-se. R$ 50,00. Tr: 9109-
4666.

PARABÓLICA - Vende-se, Aparelho de
parabólica sem contrale tecsat. R$ 45,00.
Tr: 3370-0983.

PISTA - Vende-se, do dragão Hot Wheels,
na caixa. R$ 90,00. Tr: 3370-1856.

PLAY STATION 1-Vende-se, ótimo estado.
R$150,00. Tr: 3370-1856.

TELEVISAO - Vende-se, 20", philco,
usada. R$ 70,00. Tr: 3371-7687 ou 3373-
0917.

TITULO - Vende-se, do Baependi. R$ 300.
Tr: 3370-8221 ou 8404-8221 cf Orlando.

TRAILER - Vende-se, pará lanches. R$
7.000,00. Tr: 3372-0921.

-IIIDEO CASSETE - Vende-se, ótimo
estado, com controle, R$ 60,00. Tr: 3370-
1856. .

APARELHO DE GINASTICA - Compra-se,
Ail Fitness. Tr: 327&-0796.

CONSÓRCIO - Compra-se, consórcio

Consulta TARÔ

Saúde, Amor e
Negócios
Valor Consulta:

R$ 35,00 pI Hora

Fone.:

3371�0805 8412-4890
•••. <SOLANGE

MADEIRA - Compra-se, e telhas usadas.
Tr: 3276-1 007 ou 8807 -0971.

• DIVERSOS

MAQUINAS - Aluga-se, de costura,
3371-1305 ou 9962-7720.

• PESSOAIS
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VEJA ESSA
Dá poro acreditar. Li em um jornal que
um prefeito australiano está sendo
criticado por dizer: "mulheres feios"
deveriam se mudar para o cidade que
administra, porque podem se benefí
ciar com a falta de mulheres no lugar O
prefeito John Molani ainda explicou os

estatísticas: "cem cinco' homens para
.

cada mulher, eu gostaria de s,ugerir que
mulheres menos bonitas se deslocassem
poro Mount lse". Desde então, o prefei
tura foi inundada com reclamações tanto
de homens como de mulheres. Fala sério!
Por favor, alguém envie um tranqüilizan
te para o "bonitão".

BIERBUDE
Hoje à noite no Bierbude tem
"Elos no Pagode". A músico
fico por conto do excelente

grupo de pagode Nosso
Conceito e o participaçõo
especial do renomado OJ
Fernando'S. E o que é melhor:

caipirinha free até a uma

hora da matina.

, .

A amizade pode
existir entre as pessoas
mais desiguais. Ela

as torn,a iguais"ARISTOTELES

CASA DE FERREIRO•••
. Com a diminuição dos índices de ociden
tes de carros e mortes no trânsito, oce
sionada pela implantação do lei Seca,
muitos candidatos de Jaraguá estão

abraçando' as estatísticas como plata
forma Qe suas componhas, no colo da

fiscalização commais rigor. Ah, bom...

No Kantan tern 10% off
para professores e alunos
IIniversitários. Boa pedida.

Os cabeleireiros Mauri e Cali fazem pose ao lado dos craques Diego Tardelli
do Flamengo e Falcão da Malwee, na Arena Jaraguá

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo empresá
rio Jacson luis Siega. Ele sempre
lê esta coluna paro ficar por dentro
dos novidades de nosso sociedade.
Valeu amigão!

GLS
Olha só gente. Se a moda pega, as
"bees" vão ter um "pltl". Segundo
um leitor do coluna, uma boate
- reduto do galera GlS e moderni-

. nhos I!� urbe sorriso - afixou o se

guinte recado na porta do banhei
ro: "Banheiro individual. Proibida
a entrado de duplos, trios e afins".
Preciso dizer por quê?!

DEAMARGAR
No terça feira foi iniciado o pro
grama mais chato do televisão.
Acreditamos que o Programa Elei
toral Obrigatório não influencia
em nada na opinião, já formado,
dp eleitor o respeito dos seus can

didatos.

CIRCULANDO
Certamente, Thais Germano é uma

daquelas beldades que não tem o

que tirar. Simplesmente perfeita.

DESCOLADOS
Olha que coisa boa. Poro galera que
quiser fuçar descolado na Feijoada
do Moa, o pessoal esperto do Curso.
de Modo da Unerj estará, durante
a festa, fazendo customização de
camisetas, deixado-os transadíssi
mos. Chique no último!

VERGONHA
Sinceramente, o Brasil não era humilhado desse jeito em Pequim desde o

derrot� de João Derly paro o judoca corno português. Poxa! é mesmo como o

Cacá Pavanello disse, se pelo menos Ronaldinho Gaúcho tivesse saído com

a namorada do Messi...

Luciano de Oliveira formou·se, recentemente,
. em Recursos Humanos, pela Faineg

TE CONTEI!
.Ozunzupzum daqú�le affair
entre aquele rapaz sarado e

,-uma beldademuito bem"nascido
e comprometido - aipda estõ
dgndo muito pano poro mango ..

• O DJ fernando'S estará no se

mgFQte deste çolunisto, no Feijoada
do Moa, dando aquela conjo. li

.. Amanhã; mais çonhecidaiêomo
sexta-feira, acontece na Scar o
Sextaneja, cqW presença musiclli
cover de Victoi & leo, interpreta
do pelo dupla Ander e Fael.

• Os elogios da semana vôo
poro n lanchonete Califórnia, no
Walter Marqu�rdt. A decoração
é de muito bom gosto, ambiente
noto dez e o atendimento, sem
comentários, simplesmente .;ii'

..•..

supimpa. Valeu Gaúcho!

• O meu abraço de
%energias positiyas, o

querido amigo Zinho Murara. Elo
é mãe do mono véio, o advogadq
Nonô Murara; e o partir de hOle;"
certamente, será leitoril'ossíduo do
coluna: Agu�le abraço Zinho!

III No esper�pço e po silêncio
está o mintiu'fortalezo.

>. Faltam dois'dios poro o Feijoo:;
dOido Moa.'"

,. Uma ótimo quinto-feira.

II:Com esso,lui!ww •., ..

'%;
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FALECIMENTOS

Faleceu às 22h do dia 19/8, a Sra.
lelindo Soares, com idade de 74
anos, o sepultamento foi realizado
dia 20/8, com saída do féretro da
residência na R\la Eurico Duwe, se
guindo para o cemitério da Barra
do Rio Cerro.

LOTERIA
, QUINA

CONCURSO N° 1'941

01 - 08 - 09 - 50 - 15
DUPLA SENA ,

CONCURSO N° 684

Primeiro sorteio
02-06-12-20-38-48

Segtmdo sorteio
11 - 19 - 29 - 34 - 40 - 50

VITRINE----------

INOVANDO
. SALÃO GANHA. W

"

8DUO ESPAÇO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N' 124/2008

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO
SECRETARIA DE'ADMINISTRAÇÃO TIPO: menor preço por item

ALTERAÇÃO
O Municipio de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Administração, toma público para conhecimento dos
interessados na licitação por Pregão Presencial acima, que promoveu alteração no Edital de Pregão Presen
ciaI124/2008. O conteúdo integral da alteração estará disponivel no Edital Versão II, que estará disponivel no
site www.jaraguadosul.sc.gov.bra partir de 22 de agosto de 2008. Sendo assim, confonne orientação juridica,
em virtude de dar maior amplitude e concorrência no certame, e por força do §4' do art. 21 da Lei Federal
n.' 8.666/93, tendo em vista a alteração modificar as caracteristicas do objeto e conseqüentemente a fonnu

lação das propostas, a Administração Pública comunica aos interessados, que prorroga a data de entrega
e abertura dos Envelopes n.' 01 - Proposta Comercial e 02 - Documentos de Habilitação, a saber: DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 03 de setembro de 2008,
na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n'
1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 09:30 horas do
mesmo dia, ria sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.
Jaraguá do Sul (SC), 20 de agosto de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

Osegredoda
pvida não é fazer
o que se gosta;
é gostar do que

se faz.
COLÉGIO

J1Jí[\t �ARIS ,

'V€.1Iô\W S A O L U I S

Agende sua visita

Agora com Ed·ucação Infantil
nos períodos

matutino e vespertino.

Educação Infantil ao EnsinoMédio
337.-03.3 � WW'W.marista.org.br

E, como os dilos devedores nao foram enconírados ou se recusaram a aceitar a devida intimaCôC. raz por iDlennedia do prese!l1e
Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato naAv. Mal. 060d0r0 da Fonseca, nr. 1589, no prazo da Lei, a fim de

liquidar o seu deMo, ou entao, dar razao por que nao o faz. sob a pena de serem os referidos proles1ados na forma da lei. e!tz

Jamgua do Sul, 21 de Agosto de 2008

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Sanla Catarina.

na forma da Lei, etc.
Faz saber a lodos quanlo este edital, virem que se

acham nesle Tabelionalo para protesto de Titulos conlra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficia! faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fomecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem connecmento, que deu entrada neste Ofício para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 83694 Sacado: OSNIR PETERS CNPJ: 78.358.942/000
Cedente: OESACOMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ: 81.611.931/000
Número do Título: 4052630U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 17/0712008 Valor: 216,92

Protocolo: 83885 Sacado: NUBIA DE FATIMA BASTOS CPF: 767.513.419-20
Cedente: BERTACINI & BERTACINI LTDAME CNPJ: 06.331.290/000
Número do Titulo: 000044CH Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 25/0712008 Valor: 240,00

Protocolo: 83998 Sacado: JAIRO ANDRADE-FARMACIA VICO FARMA CPF: 656.091.669-34
Cedente: CONDOMINIO AZALEIAS CNPJ: 01.017.445/000
Número do Titulo: 02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 10/07/2008 Valor:
415,00

Protocolo: 84092 Sacado: CODEJAS COMPANHIA DE DESENVOL.JGUA DO S.A CNPJ:
00.513.208/000
Cedente: AFIACAO DE FERRAMENTAS GG LTDA CNPJ: i'2.212.855/000
Número do Titulo: 007447 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 29/07/2008 Valor: 52,00

Protocolo: 84330 Sacado: FAMMELARTEFATOS DE NYLON LTDA CNPJ: 07.936.725/000
Cedente: LEGO FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 05.129.237/000
Número do Titulo: 058370/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 07/08/2008 Valor: 655,50

Protocolo: 84495 Sacado: SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES CNPJ: 08.753.814/000
Cedente: REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS SCNPJ: 83.083.428/000
Número do Título: 475163-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 04/08/2008 Valor: 14,71

Protocolo: 84521 Sacado: BAZAR CRISTAL LTDA CNPJ: 95.771.499/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Titulo: 1519/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 04108/2008 Valor:
1.402,40
-.---.. _.---_._ _---

Protocolo: 84522 Sacado: NETONK IND COM CONF LTDA CNPJ: 00.107.351/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Título: 152111 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 04/08/2008 Valor:
1.401,00

Protocolo: 84523 Sacado: KD VOCE CONFECCOES LTDA CNPJ: 81.849.838/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Titulo: 1518/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 04/08/2008 Valor:
1.395,00

Protocolo: 84524 Sacado: KNISS MALHAS LTDA CNPJ: 02.587.1651000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Título: 1525/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 04/08/2008 Valor:
1.349,50

Protocolo: 84525 Sacado: RHAIANE CONFECCOES LTDA CNPJ: 00.184.1801000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Titulo: 1526/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 04/08/2008 Valor:
1.221,00

Protocolo: 84526 Sacado: MASKE & RODERMEL LTDA ME CPF: 957.904.810-00
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Titulo: 1522/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTlPLO Data Vencimento: 04108/2008 Valor:
1.202,10 .

---- ------------------------_._--

Protocolo: 84533 Sacado: EDERSON LUIZ DOS SANTOS CPF: 035.166.049-84
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.014/000
NÚmero do Titulo: 42002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 05/08/2008 Valor: 120,00

Protocolo: 84534 Sacado: IRACEMAANA DE SOUZA CPF: 516.089.109-97
Cedente: JARAGUA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ: 06.135.873/000
Número do Titulo: 31646 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por tndicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 05/08/2008 Valor: 253,00

Protocolo: 84536 Sacado: CHARLES LEOPOLDO ZIMMERMANN CPF: 054.040.479-92
Cedente: FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO CNPJ: 02.729.1361006'
Número do Titulo: 1970 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 05/08/2008 Valor: 181,51
---_ ... _-----------------.-- ._-----

Protocolo: 84553 Sacado: SANDRA FUGEL CPF: 025.422.709-02
Cedente: MERCADO BERTOLl- COMERCIO E TRANSP.BERTOLI LTCNPJ: 79.285.730/000
Número do Título: 000222-4 Espécie: Cheque
Apresentante: MERCADO BERTOLI - COMERCIO E TRANSP.BERTOLI LTData Vencimento: 08/11/2007
Valor: 700,00

Protocolo: 84664 Sacado: OSMAIR PtNTER CPF: 015.779.949-22
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROPECUARIOS LTDA CNPJ: 07.328.953/000
Número do Título: 14975/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAtXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 06/08/2008 Valor: 2.750,00

Protocolo: 84666 Sacado: NETONK IND COM CONF LTDA CNPJ: 00.107.351/000
Cedente: CONFECCOES GARCIALTDA CNPJ: 03.127.6161000
Número do Título: 1608/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 06/0812008 Valor: 1.339,00

Protocolo: 84667 Sacado: DUFFY MALHAS LTDA CNPJ: 73.321.820/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA , CNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo; 1606/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanftl por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMtCAFEDERAL Data Vencimento:'06/08/2008 Valor: 1.173,00
______________________ •• N _

Protocolo: 84668 Sacado: BAZAR CRISTAL lTDA CNPJ: 95.771.499iOOO
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA CNPJ: 03.127.616/000 .

Número do Titulo: 1601/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por tndicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 06108/2008 Valo" 1.415,50

Protocolo: 84669 Sacado: GILMAR THEODORO DASILVA ME CNPJ: 02.533.196/000
Cedente: CONFECCOES GARCIALTDA CNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 1599/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA !,CONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 06108:'2008 Valor: 1.402,00

Protocolo: 84723 Sacado: COM TAMB BOMB GUARAMIRIM LTDA CNPJ: 02_605.9631000
Cedente: HOBBY PET LTDA-EPP CNPJ: 08.457.4801000
Número do Titulo; 001475-3 Espécie: Cheque
Apresentante: HOBBY PET LTDA-EPP Data Vencimento: 14/0512008 Valor: 1-244,80
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ESPECIAL PRIMEIRA DIVISÃO

Em 2007, Caxias (camisa listrada) parou na semifinal diante do Cruz de Malta, na disputa de pênaltis

Caxias quer acabar
com sina do 'quase'
Alvinegro quer o título inédito da Primeirona
JARAGUÁ DO SUL

Um dos mais tradicionais
clubes da cidade ainda não teve
o gostinho de ser campeão da

.
Primeira Divisão da Liga Jara
guaense. E não foi por falta de
oportunidade. Nos últimos anos,
sempre figurou entre os quatro
primeiros, sendo que em 2006
foi vice-campeão, perdendo a
final para o Vitória. Para tentar
quebrar esta sina de "quase che
gar lá", a equipe terá como base
os atletas que defenderam o Ca
ramuru na Taça Pomerode, que
foi treinada pelo por Márcio de
Marco, que também comanda o

alvinegro de Santa Luzia.
São .oito jogadores que

vieram do time de Pomerode
- o goleiro.Geison, os laterais
Daniel Pereira e Adelson, os nadar pretende usar algunszagueiros Lei e Jonathan, o jovens do time aspirante, quevolante Márcio e os atacantes disputam a Segunda Divisão
Valmor e Mathias. "Vamos bri- . da Liga Jaraguaense. Mas sem
gar por este título. Mas se não querer prejudicar a equipe "de
der certo, não vou desistir. baixo". 'Agora estamos em
Volto ano que vem e brigo de balando e queremos ser cam
novo", prometeu Márcio. peões lá também", afirmou.

Além dos reforços, o trei- Márcio acumula função de

CAXIAS SPORT CLUB
FUNDAÇÃO: 26/10/1939 • BAIRRO:
Santo luzia • LOCAL DOS JOGOS:

Estádio Waldemar Gumz • HISTÓRICO
NA la DIVISÃO: Vice-campeão em 2006
• TIME BASE: Geison; Daniel Pereira,
lei, Jonathon e Adelson; Ricardo,
Márcio, Fábio Braun e Paranhos;

Valmor e Fernando.

TABELA
DE JOGOS
TURNO
• 31/8 - Folgo
• 7/9 - João Pessoa x Caxias
• 14/9 - Caxias x Atlético
• 21/9 - Noite a Fora x Caxias
• 28/9 - Caxias x Vitória A

RETURNO
• 5/10: Folgo
• 12/10 - caxias x João Pessoa
• 19/10 - Atlético x Caxias
• 26/10 - Coxias x No�te a Fora
• 2/11 - Vitória A x Caxias'

treinador nas duas equipes.
O Caxias é uma das equi

pes mais tradicionais de Jara
guá do Sul e tem, entre suas

principais conquistas, quatro
títulos do Campeonato Varze
ano -1983/84/86 e 2004.

JULIMAR PIVATTO
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Rumo à Alemanha
A bolonista jaraguaense Jussara Bisoni emborcou ontem poro o Alema
nha. Ele estará no cidade de Morbach para disputar o Mundial Juvenil de
aubes. Elo vai representar o equipe de Conto União, de Estôncia Velha
(RS). Jussara começou no esporte aos 13 anos e, assim como Joice
Pauli, viajo para disputar uma competição internacional no terra em
que surgiu o modalidade. Nosso cidade é uma dos maiores forços no
bolão estadual. Só lembrar que no Jose do ano passado os mulheres leva
ram o bronze no 16 e no 23 e os homens conquistaram o título nos duas.

REGIONAL DOS JOGUINHOS
Todas as equipes jaraguaenses que disputaram o fase regional dos Joguinhos Abertos, encerrada ontem em Porto União, se garantiram no
etapa estadual do competição. No masculino, basquete, futsal e han
debol ficaram com o título do etapa e, entre os meninos, o handebol e
o futsal terminaram em segundo. Com isso, Jaraguá do Sul foi campeãdo etapa com 55 pontos, três o mais que Balneário Camboriú. A .. fase
estadual dos Joguinhos será de 13 a 21 de setembro em Joinville.

NAESTRADA
.

Dois jaraguaenses entraram em açõo em provas de longo distôncia. Jeffer
son Wolney (Urbano/Avia/Celinho) terminou em sétimo lugar no Circuito
de Ruo Track & Fielõ, em Porto Alegre (RS). Ele correu os dez quilômetros
em 35min17. Já Jonathan Mandalho (Trial/Odontosul) voltou o competir eparticipou do 1 Q Etapa do Cotarinense de Duallo Terrestre, terminando eni
terceiro lugar com o tempo de 1 hl Omin. O percurso teve cinco quilômetrosde çorrida, 20 de ciçlismo e mais 2,5 de corrido .

PÚBLICO
Fim-de-semana em Santa Catarina teve semifinol do .turno do Divisão
Especial e abertura d.a Divisão de Acesso (ou Terceirona). Foram dois
jogos em cada uma dos competições e, acredite se quiser, esta última
chqmou mais público do que os que brigam,para subir à Primeiro
Divisão. Veja os números da Especial: Juventus Ox2 Brusque (87 pa
gantes e prejuízo de R$ 1.662,90) e Concórdia 2xl Camboriuense (119pagantes). No Acesso: Porto 9xO Atlético Chapecó (179 pagantes) e
Videira 1x2 Costa Esmeralda (297 pagantes). Somando, 206 peSSoas
pagaram poro ver a Segundona e 476 viram o Terceirona.

É HOJE!
As meninos do Brasil chegam com grandes chances de ficar com o me
dalha de ouro. Hoje, às 10 horas/elas enfrentam os Estados Unidos,
em uma revanche ,do ·.final olímpico de 2004, quando os amerfcanas
levaram a melhor. Ao contrário do futebol masculino, elos vêm de
monstrando um bom futebol e evoluíram muito durante a competição.Só comparar o desempenho de ambos os equipes na semifinal. Tem
de torcer agora paro que este possível ouro olímpico mude um pouco .

a situação do esporte no Brasil. Elos não merecem ficar tão marginalizadas naquele que é considerado o "país do futebol".

esporte@ocorreiodopovo.com.brAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Duas equipes com estilos parecidos
Cortiana e Malwee apostam na qualidade individual de seus jogadores
JARAGUÁ DO SUL

O time que leva o nome de
uma fábrica de plásticos e de
uma universidade gaúcha tra

çou uma meta para 2008: ven
cer a Liga Futsal. Até agora os

planos da Cortiana/UCS estão
dando certo. O time se classifí
cou na primeira fase e fez um
returno impecável, com nove

pontos da frente do segundo co
locado. Mas o projeto do título
inédito da Liga está ameaçado.
A equipe gaúcha disputará a

tão sonhada vaga na final con
tra um dos melhores times do
mundo: a Malwee Futsal.

Em uma breve análise do
time gaúcho, o fato de ter em
seu elenco ex-jogadores da
Malwee é uma característica

.
marcante. Xoxo, Bagé, Maicky
e Valdin são velhos conhecidos
do time jaraguaense. E este úl
timo declarou que ainda tem
um carinho muito grande pela
Malwee e pela torcida, mas que
é "profissional tem o único ob
jetivo de levar a Cortiana/UCS
para a final".

O craque Lenísio acredita

que este fato não influencia na

decisão da vaga, pois nesta altu
ra do campeonato todos os times
'já se conhecem. Pelo contrário,
na visão do pivô a situação pode
favorecer os adversários. "Para
eles (ex-jogadores da Malwee)
deve ser umamotivação a mais,
sempre que você joga com o seu

ex-time quer mostrar que você
continua bem", relatou.

Das características da Cortia
na, o camisa 10 cita a qualidade
individual como a principal atri
buto dos gaúchos. "Cortiana tem
um bom drible, passe e defesa.
-São jogadores muito completos,
que fazem gols e marcam bem. O
Vander conseguiu dar uma cara

nova ao time", analisou Lenísio,
emendando que neste sentido a

equipe do Sul é semelhante a da
Malwee, que também "tem boas
individualidades, compensadas
no coletivo".

O time de Jaraguá do Sul
segue treinando forte para re

verter a vantagem da Cortiana e

sair com a vitórias para os jogos
decisivos. O primeiro jogo da
semifinal acontece na segunda
feira, 25 de agosto, às 19h20, na
Arena Jaraguá.

<'

Aberto de Futsal tem chaves
definidos e iniciará no dia 28
JARAGUÁ DO SUL

Estão definidas as chaves
do Campeonato Aberto de Fut
sal. Durante o congresso téc
nico que aconteceu na Arena

Jaraguá, na última terça-feira,
ficou definido que 22 equipes
estarão distribuídas em três
chaves de quatro equipes e

duas de cinco. Passam para a

próxima fase os dois melho
res times das três primeiras
chaves e os três melhores das
duas restantes, formando mais
três grupos com quatro clubes
em cada.'A previsão é que a

competição deste ano comece

dia 28 de agosto.

CHAVE A
• Kibel/Ex-Astros
• Karlache
• Jolipé Calçados/Scheller Imóveis
• Sociedade/Cavalete Transportes

,CHAVE C
• Kiferro EC
• Mega Tranze o Pé

• Eletropoll
• Nei Automóveis

CHAVE E
• Smurfs Lanches
• Business Telecom
• Nicopel
• Grêmio EC Magic World
• Borracharia Senem

Ontem foi dia de treino físico no Parque Malwee; Lenísio (sentado) falou sobre a equipe gaúcha

Taekwondo conquista terceira etapa
Equipe de Jaraguá leva a primeira colocação na luta e no poom se

JARAGUÁ DO SUL

A equipe de taekwondo
de Jaraguá do Sul participou
em Brusque da 3a Etapa Cata
rinense da modalidade. Eles
ficaram com o primeiro lu

gar na classificação geral por
equipe de luta e poom se, re

petindo o bom desempenho
apresentado na 2a etapa do
Estadual, que ocorreu em [ara
guá do Sul no dia 13 de abril.
A competição é considerada o

maior campeonato do Estado,
com 460 atletas de 27 municí

pios. A apresentação do time

surpreendeu a comissão téc
nica do taekwondo jaraguaen
se que é formada por Gilmar
Schus e Aldair Padilha. Hel
ton Gledson Berthi foi o chefe
da delegação nesta edição do
Catarinense. A equipe de ta

ekwondo jaraguaense tern o

apoio da Plu Art e Pinturas e

da RS Malhas.

LUTA
l°lugar
• Carlos Eduardo Molinari
• Leandro Klaus
• Israel Rosa
• Sergio Ronchi
• Marcos Moser
• Sidnei de Limo
• Kelvin Fermino
• Alex Otavio
• Rafael Kroll
• Hellen lick
• Mórcia Spézia
• Henrique d� Brum
• Jonthan Lago
• Daniele Piza
• Jeferson Edgar
• Leandro Schus
• Gabriela Pierman
• Gustavo Flores

• Sandro Junior
• Rafael Kroll
• Jeferson Edgar
• Letícia Rocha
• Beatriz Prod i

2°lugar
• Andressa Spézia
• Guilherme Mabba

3° e 4° lugares
• Vitor Rocha
• Carlos Eduardo Molinar
• Douglas Rumph
• Matheus Vollkmann
• Roberto Wolf
• William Geiser
• Alexander Osvaldo
• luan Cordeiro
• Emily Scholl
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Vôlei de praia tem

surpresa na final
Márcio e Fábio LUiz venceram duelo brasileiro
PEQUIM

O dia de Olimpíadas em

Pequim (noite no Brasil) co

meçou com duelo brasileiro na
areia e na água. E foi em terra
firme que aparece o melhor
resultado. A dupla Márcio e

Fábio Luiz venceu os favoritos
Ricardo e Emanuel e disputa
rá a medalha de ouro amanhã,
à meia-noite, contra os norte
americanos Phil Dalhausser e

Todd Rogers. Já os perdedores
enfrentarão a dupla brasileira
naturalizada georgiana Jorge e

Renatão.

Já na água, o resultado foi

quase pódio. Poliana Okimoto
e Ana Marcela Cunha chega
ram a ficar entre as líderes da
maratona aquática, mas ter

minaram em sétimo e quinto
lugar, respectivamente, "Foi
uma falta de visão nossa, uma

querendo ficar na frente da
outra, e acabamos perdendo
do grupo", admitiu Ana Mar
cela. "Isso atrapalhou um pou
co", emendou.

Na quadra, o vôlei mascu
lino deu um tchau para a "má
fase" e desbancou a China
com ó placar de 3 sets a O, par
ciais de 25-17, 25-15 e 25-16,
garantido vaga na semifinal. O

.

time de Bernardinho enfrenta
rá a Itália, amanhã às 9 horas.
"Não foi só o meu melhor jogo

ATLETISMO

Jamaicano quebra
recordes mundiais

O jamaicano Usain Bolt se tornou
ontem uma dos principais figuras das
Olimpíadas de Pequim pela facilidade
com que venceu as provas dos 100m e

dos 200m. Com isso, ele se tornou o

primeiro atleta na história a quehrur
os recordes mundiais dos duas provas
numa mesma edição dosJogos, cravando
9s69 (nos 100m) e 19s30 (nos 200m).

Fábio Luiz e Márcio comemoraram muito a chegada na final olímpica

Decisão para as meninas
Hoje os meninos do Brasil têm um

dia decisivo. Às 9 horas (de Brasília),
o rôlei feminino enfrento o China, de
olho em uma vaga na final do torneio
olímpico. É a quinto vez seguida que
elas chegam na semifinal e o objeti
vo agora é disputar o título inéHito.

no bloqueio, e sim o de todo
mundo. Nós sacamos muito
bem e isso facilitou as coisas",
disse Gustavo.

Juliana Veloso ficou em 23°
e está fora da semifinal da pla-

BASQUETE MASCULINO

EUA lJtropela
Austrália

Com uma defesa sufocante a partir
do segundo quarto, os Estados Unidos
atropelaram a equipe do Austrália,
venceram por 116 a 85 e garantiram a

vaga nas semifinais do torneio mnscull
no, onde enfrenta amanhã a Argentina,
às 11 h15. A outra semifinal dos Jogos
é entre Lituônia e Espanha, também na

sexta-feira, só que às 9 horas.

Quem já está lá é o futebol feminino,
que decide o ouro contra os EUA às 10
horas. O jogo serve como tira-teimo
- os americanas venceram as brasi
.Ieiras na final olímpico de 2004 e as

brasileiros deram o troco na semifinal
do Mundial no ano passado.

taforma de 10 metros dos Jogos
Olímpicos de Pequim. Nesta

quarta, a atleta foi mal nas cin
co séries eliminatórias e não se

classifícou entre as 18 melhores
das 29 participantes.

ATLETISMO

Jadel na final
do selte triplo
o sétimo dia de competições do

atletismo nos Jogos Olímpicos de Pe
quim começou ontem à noite (horá
rio de Brasília), mas será o parir dos
9h20 d.e hoje que os brasileiros fica
rão atentos com a final do solto triplo
masculino e a presença do atleta Jadel
Gregório, esperança de medalha para
o país.

22 DE AGOSTO (SEXTA-FEIRA) ..

• Oh - Márcio/Fábio Luiz (BRA) x Rogers/Dalhausser (EUA) (vôlei de praia masculino) - final'
• 1 h55 - Atletismo decatlo (solto com varo)
• 3h30 - Pentatlo moderno feminino (nataçóo)
• 4h - Ciclismo mountain bike (feminino) - finoll'
• 4h30 - Canoagem velocidade Kll.OOOm (masculino) - final'
• 4h45 - Canoagem velocidade Cll.OOOm (masculino) - final ,fi
• 5h20 - Canoagem velocidade K4 500m (feminino) - final/f
• 5h35 - Canoagem velocidade K2 1.OOOm (masculino) - final'
• 6h - Pentatlo moderno feminino (hipismo) .

• 6h05 - Canoagem velocidade C2 1.OOOm (masculino) - final ,.,
• 6h20 - Canoagem velocidade K4 I.OOOm (masculino) - final:f1
• 7h - Argentina x Alemanha (hóquei sobre granio) - bronzef
• 8h - Brasil x Bélgica (futebol masculino) - bronze �
Atletismo decatlo (lançamento de dardo)
Saltos ornamentais plataforma 10m (individual masculino)
Taekwondo até 67kg (feminino) - final'! .

• 8h20 - Atletismo solto em distôncia (feminino) - final t·
• 8h30 - Tênis de mesa individ.ual (feminino) - bronze'
Taekwondo até 80kg (masculino) - final �. li

'{" DISPUTADEMEDAlHA

PROGRAMAÇÃO,!).H�E�'£�""'"Q99
21 DE AGOSTO (QUINTA-FEIRA)
• 8h - Taekwondo até 57kg (feminino) - final {t
• 8hlO - Atletismo decatlo masculino (salto em altura)
• 8h15 - Hipismo saltos (individual) - final (� .

• 8h20 - Atletismo lançamento de dardo (feminino) - finoll
• 8h30 - Atletismo 800m rasos (masculino)
Taekwondo até 68kg (masculino) - final ,�

• 9h - Chino x Brasil (vôlei feminino) - semifinal
Atletismo revezamento 4xlOOm (feminino)
Soltos ornamentais individuall Om (feminino) - final'

• 9h20 - Atletismo salto triplo (masculino) - final �
• 9h25 - Atletismo revezamento 4xl OOm (masculino)
• 9h34 - Ginástica rítmico equipe (geral) .

• 9h55 - Atletismo 400m rasos (masculino) - final ,�
• 10h - Brasil x EUA (futebol feminino) - final"f .

• .1 Ohl O - Atletismo 200m rasos (feminino) - final :�
• 1 Oh55 - Atletismo decatlo (400m rasos) .

• 20h30 - Atletismo marcha atlética 50km (masculino) - final ,�
• 21 h30 - Pentotlo moderno feminino (tiro)
• 22h - Atletismo decotlo (110m coni barreiros)
Taekwondo até 67kg (feminino)
Ricardo/Emanuel (BRA) x Geor/Gia (GEO) (vôlei de praia masculino) - bronze:If

• 23h - Pentatlo moderno feminino (esgrimo)
• 23h05 - Atletismo decotlo (lançamento de disco)
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Estudar, qualificar e contribuir
Com quase vinte anos de atividade docente em en

sino superior, sou testemunha como tantos outros, das
modificações nesta atividade em decorrência de transfor
mações nas concepções de escola e nas várias maneiras
de construir o saber para a prática social através de uma
profissão. Mas também sou testemunho de quantos fica
ram pelo caminho, não porque não queriam se qualificar,
mas porque os recursos não permitiram a continuidade
da frequência escolar. Isto é triste, mas aindamais, revol
tante. No Brasil, o atual ensino superior não é inclusivo,
mas sim, excludente. Não é para quem quer melhorar
sua educação, é para quem pode pagar por ela. Qual a
diferença com países mais desenvolvidos? As diferenças
entre o sistema educacional brasileiro e norte-americano,
para Paulo de Tarso, "dizem respeito, principalmente, à
política de recrutamento de alunos - nos Estados Uni
dos, émais inclusiva. Lá, não há processo seletivo. A vaga
é ocupada por quem prirrieiro se apresenta à instituição.
Além disso, os programas de ensino são elaborados de
acordo com as exigências do mercado de trabalho. Para
isso, visitas.às empresas são constantemente realizadas.

Nos Estados Unidos, o ensino superior é privado, mas
aos alunos mais carentes são distribuídas bolsas de estu
do". Mas há uma diferença fundamental não comentada:
a diferença de renda, ou seja, quanto custa o ensino em

relação a quanto ganha um jovem ou sua família para
manter-se na universidade. Em recente reportagem, uma
universidade que está investindo na região; informa que

I·

PROFISSIONALIZANTE

não pretende ter mensalidades acima de R$ 550,00. Re
centemente ao indicar uma aluna para uma vaga, a mes
ma foi contratada com um salário inicial de R$ 750,00,
que convenhamos, por ser para um cargo de chefia,
está acima do piso da categoria que seria de R$ 560,00
inicial. Se formos calcular os descontos, o salário dará
para pagar a faculdade e o lanche diário, mas como

fica o restante? Vestuário, moradia, alimentação, lazer,
etc.? Se não houver uma estrutura familiar por detrás,
fatalmente não terminará o curso como o fazem mi
lhares de alunos. Independente de seus objetivos, a

avaliação dessas pessoas sofre a influência de fatores
relevantes como a ausência de formação profissional
e, dentro da escala de preferência dos contratantes, a

determinação de seu valor será baixo.
São muitas as vagas, mas não há pessoas qualificadas,

logo, o que vemos não é desemprego e sim, a desempre
gabilidade que limitará o crescimento das empresas e da
economia como um todo. De maneira geral, o grau de
educação influencia a avaliação da pessoa, algumas de
forma imediata, outros têm seus resultados sentidos no

longo prazo. Onde está o cerné da questão? O Brasil não
investe em educação? Investe sim, porém, não na veloci
dade e recursos necessários devido, em parte, ao conser

vadorismo de boa parte do establishment educacional,
mas principalmente, da visão torpe de que educação não
dá voto já que o resultado só vem no longo prazo. A alma
sonha, a mente pensa e o corpo faz. Lamentavelmente,

CÂMBIO
MOEDA
Dólor comerciol (R$)
Euro (em US$)

uma grande maioria apenas poderá sonhar, pois não terá
condições para estudar e avançar rumo ao futuro. O pro
fessor Horward Gardner, da Escola de Educação e Gra

duação Harvard (apud Gates, 1995) recomenda que as

"escolas se encham de aprendizados, projetos e tecnolo

gia" para que cada tipo de aprendiz tenha seu lugar". No
Brasil há milhões sem o seu lugar e se perde com isso.
Uma pessoa com estudo e formação profissional ganha
mais, portanto, paga mais impostos. Significa dizer que,
se ela ou a família custeou sua formação, o governo que
não colaborou em nada passará a arrecadar compulsoria
mente em cima da produção dessa pessoa durante toda
sua vida. Não seria mais inteligente pagar para esse con

tingente estudar custeado pelo Estado já que é o grande
beneficiado? É de se pensar. O sistema tradicional de ge
rência da educação no Brasil falseia a determinação das

prioridades porque não está adaptado a estrutura atual
dos custos dessa educação. Ele deveria, portanto, evoluir
para acompanhar, orientar e facilitar as mutações neces

. sárias de um sistema que lesa as famílias que' tem que
pagar, entre outras, por algo que deveria ser subsidiado

pelo Estado. O pensamento econômico subjacente a esse

procedimento é o da utilização máxima das capacidades
da mão-de-obra direta que irá formar: cada um seria inci
tado a aumentar o máximo possível o nível de atividade
para saturar sua capacidade. As consequências seriam

generosas tanto para o indivíduo quando para o Estado. É
necessário um just-in-time na educação.

brognoli@netuno.com.brCOMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,618 1,620 -0.4�%

e------

1.474 1.475 -0,26%

Mais vagas no ensino técnico
Governo implantará programa federal para aumentar oferta
FLORIANÓPOLIS

O Programa Brasil Profissiona-·
lizado será implantado no.Estado
a partir de 2009. O projeto prevê
investimentos para aumentar a

oferta do ensino médio integrado
em escolas da rede pública esta

dual de todo o país. A Secreta
ria Estadual de Educação (SED)
está elaborando todo o projeto
de ações que será apresentado ao

MEC este mês para. análise, no

qual está prevista a construção de
5 escolas técnicas, aquisição de
220 laboratórios de tecnologia e

.

660 medidas de melhorias estru

turais, além de aquisição de acer

vo para bibliotecas e programas
de qualificação de docentes.

. O projeto catarinense prevê

investimentos de cerca de R$ 150
milhões. Segundo o Secretário da
Educação, Paulo Bauer, as esti
mativas da SED é de que tenham
6.600 alunos a mais, iniciando
em cursos técnicos e profissiona
lizantes no período de

2009 e 2011. "Em vigência da
demanda no setor produtivo e

da evasão escolar no ensino mé
dio se faz necessário executarmos

programa de ensino médio profis
sionalizado no menor tempo pos
sível", declarou Bauer.

. O convênio para a implan
tação do programa foi firmando
em audiência pública entre o go
vernador Luiz Henrique da Sil
veira e o ministro da Educação,
FernandoHaddad . Secretário Paulo Bauer quer execução do programa em se -

TRE abre

inscrições
FLORIANÓPOLIS

O Tribunal Regional Elei
toral de Santa Catarina (TRE
SC) abriu ontem inscrições
para concurso público para os

cargos de técnico e analista ju
diciário. São oferecidas 14 va

gas para cargos de nível médio
e superior, com salários entre

R$ 3,6 e R$ 6 mil. Estão pre
vistas 13 vagas de nível médio
(técnico judiciário) e uma vaga
de cargo de nível superior (ana
lista judiciário). Os candidatos
para o cargo de técnico preci
sam ter especialização em Pro

gramação de Sistemas e para o

cargo de nível superior gradua
ção em Engenharia Civil. Inte
ressados podem se inscrever

pelo site www.consulplan.
net até o dia 3 de setembro.
A inscrição custa R$ 35 para
os cargos de técnico e R$ 45

para o de analista.
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o 5° mercado em 22 anos
Estudo aponta que no período o PIB per capita deve dobrar
SÃO PAULO

O Brasil passará de oitavo
maiormercado consumidor do
mundo em 2007 para a quinta
colocação em 2030, de acordo
com um estudo da Ernest &

Young e a área de projetos da
FGV (Fundação Getúlio Var

gas). Nesse período, levando
se em conta a paridade do po
der de compra estabelecida no
ano passado, com o dólar flu
tuando .entre R$ 1,80 e R$ 2, o
poder do mercado doméstico
avançará de US$ 1,067 trilhão

para US$ 2,507 trilhões.
"O PIB brasileiro apresen

tará um crescimento, sem

exageros, de 150% no perío
do, passando a ser de US$ 2,4
trilhões em 2030 no lugar de
US$ 963 bilhões registrados
no ano passado", comparou
o professor da FGV, Fernando
Garcia; levando em conta um

crescimento médio da ativida
de do País de 4% ao ano.

Neste cálculo, a FGV ava

liou ainda que o PIB per capita
brasileiro deve dobrar de 2007

para 2030. O PIB per capita foi
de US$ 5,092 mil no ano passa
do e deve chegar a US$ 10,269
mil daqui a 22 anos. Num cená
rio mais otimista considerado

pelas intuições, o crescimento
econômico do País será de 4,6%
ao ano no período, o que leva
ria a um PIB per capita de US$
11,638 mil.
A primeira colocação no

ranking elaborado pelas insti-

Caixa libera saque
. do abono salarial

Começou ontem o pagamento do
abono salarial do Pis-Pasep para os tra
balhadores nascidos em setembro. De
acordo com o Coixa Econômico Federal,
devem ser liberados R$ 328 milhões o

. 778 mil trabalhadores deste grupo. Os
soques de RS 415 do abono salarial po
dem ser teltes'em qualquer agência do
Caixa. Para receber o abono salarial, o
trabalhador ou servidor deve estar cadas
trado no PIS-Pasep há pelo menos cinco
anos (desde 2003), ter trabalhado com

carteiro assinado ou ter sido nomeado
efetivamente em cargo público durante
pelo menos 30 dias no ano-base (2007).
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Até 2030, poder do mercado doméstico brasileiro deve avançar de US$ 1,067 trilhões para US$ 2,507 trilhões

li

1 As�proj� consideradus(} ., do �llÍS.
bastante 'positivos pelo professor�a demo is, ema�da creste, was
FGV Fernando Gorcia. Ele ponderlfu, os preçós so em e 'o Banco Central
no entanto, qu� os números �eve"l.,. terá de ele�gr GS juros, o 9ue p
apresentar om' crescimento' cendí-" segurar o crescimento nO,s:prõxi
zente com o expansão do atividade on'os", advertiu.'

.

tuições cabe aos Estados Uni
dos nos dois anos em análise.
Em 2007, o mercado consumi
dor era equivalente a US$ 9,125
trilhões e deverá atingir a marca

de US$ 15,586 trilhões.
A China também se man

terá na segunda posição em

2030 (US$ 12,756 trilhões)
como já estava no ano passa-

AVIÃO SAI DA· PISTA E PEGA FOGO
Um avião saiu da pista do Aeroporto de ·Biuajas, em Madrr, ontem du

rante o decolagem. Autoridades confirmaram até o final do tarde de ontem

que o acidente havia causado 140 mortes, entre passageiros e tripulação.

do (US$ 3,862 trilhões) e a Ín
dia, na terceira posição, com
um mercado de US$ 5,265 tri
lhões em 2030 ante US$ 2,530
trilhões em 2007. Consolidado
na quarta colocação até 2030

está o Japão, cujo o poder do
mercado de consumo deve su

bir de US$ 2,358 trilhões para
US$ 2,818 trilhões.

Desta forma, o Brasil toma
rá, em 2030, o lugar da Alema
nha e ultrapassará a Grã-Bre
tanha e a França.

AGÊNCIA ESTADO

Ensino de música

agora é obrigatório
Projeto de lei que prevê' o obriga-

i toriedade de aulas de músico em todos
os escolas do país foi publicado essa se

mana no Diário Oficial do União. O pro
jeto foi sancionado com veto 00 artigo
que prevê o qualificação específico dos
professores. O documento diz que "esta
exigência vai além do definição de uma

diretriz curricular e estabelece, sem pre
cedentes, uma forinação específico para
o transferência de um conteúdo". Poro
Felipe Radicetti, coordenador do Grupo
de Articulação Pró-Músico (GAP), o de
safio agora é discutir qual é o educação
musical que serve 00 Brasil hoje.
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EUA e Polônia
fazem acordo
VARSÓVIA

A Polônia e os Estados
Unidos assinaram ontem
acordo por meio do qual
parte de um escudo antimís
seis desenvolvido por Wa

shington será instalada em

território polonês.
"Isso 'nos ajudará a lidar

com as novas ameaças do
século 21, com a ameaça de
mísseis de longo alcance de
países como o Irã ou a Co
réia do Norte", declarou a se

cretária de Estado dos EUA,
Condoleezza Rice.

Os EUA planejam instalar
dez mísseis interceptadores
na Polônia e um sistema de
radares na vizinha República
Checa entre 2011 e 2013. O
escudo concluirá um sistema
de defesa que já possui com
ponentes nos EUA, na Groen
lândia e na Grã-Bretanha.

A Rússia rejeita o argu
mento dos EUA para justi
ficar a instalação do siste
ma. Moscou observa que o

momento da assinatura do
acordo é mais uma prova de

que o sistema está direciona
do à Rússia, e não ao Irã ou à
Coréia do Norte.

Nova empresa
para reservas
RIO DE JANEIRO

A Petrobras se posicionou
a favor da proposta do gover
no de criar uma nova empresa
para explorar as reservas de
combustíveis da camada pré
sal, desde que a União lhe ga
ranta o direito de exploração
dos nove megacampos já des
cobertos, previstos em contra

to, e das áreas a eles contíguas,
revela. Só estas reservas são
estimadas entre 50 bilhões e 70
bilhões de barris.

Para isso, a empresa vai

sugerir ao governo que as áre
as do cluster (complexo) da
Bacia de Santos sejam unifi
cadas. A empresa sugere que
seja feito um aumento de ca

pital da petrolífera de cerca

de US$ 100 bilhões que, por
um lado, garantiria parte do
financiamento dos investi
mentos para a exploração das
áreas, e de outro,' aumentaria
a remuneração da União, que
teria sua participação na Pe
trobras elevada de 40% para
cerca de 60% das ações.
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VIDA E PROFISSÃO

CONTRA-CAPA���������

DURA REALIDADE

Disposição, força e fé não faltam para
a senhora Alzira de Souza, 72 anos, que
leva o trabalho e a vida com graça. Há
sete anos ela é funcionária no IML (Ins
tituto Médico Legal) de [araguá do Sul,
onde realiza uma tarefa que considera
difícil, mas que faz com amor. "Eu dou o

tratamento às pessoas que por aqui pas
sam como se fossem da minha família",
destaca.

Desde o começo, Alzira conta que
encarou o trabalho normalmente, sem

medo e feliz, assim é até hoje. Ela já
trabalhou na roça, em hospital e esco

la. "Pela minha idade é difícil arrumar
outro emprego, mas pelo meu esforço
deixo dois jovens para trás", brinca.

Ela consegue separar a realidade do
trabalho da vida particular e garante
não sofrer influência emocional. "Nesta
vida nós nascemos com este fim e Deus
cuida da gente. Sou católica e vou todos
os sábados à igreja", assegura. O caso

que mais mexeu com Alzira foi a morte
do sobrinho, "mas ele foi encaminhado
para o paraíso".

As mortes de jovens e crianças tam

bém causam tristeza. Alzira é mãe de
quatro filhos, tem oito netos e cinco bis
netos, inclusive, ela mora com um bis
neto em Guaramirim.

Com o tempo, ela aprendeu a ter cui
dado com objetos cortantes e produtos
químicos. "No meu trabalho é só morte,
mas eu sou vida, eu estou viva! Eu não
tenho nojo dos corpos, nem medo, esse
é um dom que Deus me deu", completa.
E fora do serviço, Alzira gosta de fazer
atividades domésticas, descansar, pas
sear com o neto e visitar os filhos.

"Nós temos que ter um coração bom,
fazer as coisas com amor e prazer. Omeu

trabalho é muito bonito. As pessoas me

questionam, mas eu guardo tudo dentro
de mim. Eu gosto de fazer tudo, o meu

coração é muito sério", afirma Alzira. Alzira se define como uma mulher feliz, que realiza seu trabalho com amor
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21/08/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Sora 2.0. preço à vista a partir de R$ 58.890,00 com taxa de O,99(1/(Ja.m., para 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Spacefox 1.6, preço à vista a partir de R$ 45.990,00 com taxa de

0,99% a.m. para entrada de 50% e saldo em 12 vezes. FaxCity 1.0 2 portas Total Flex Unha 2009, com preço promocional à vista a parür de R$ 29.290,00. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/09, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação
e montagem em componentesintemos de motor e transmesão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Imagem meramente ilustrativa, não condizente necessariamente com 0$

modelos ofertados.
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Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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