
Moinho tem show
com o Dazaranha
Bando relembra antigos sucessos e

apresento novos canções neste sábado.
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As crianças deixam de ser egoís
tas e aprendem os princípios
de justiça' e igualdade o partir

.

dos sete ou oito anos, segundo
estudo. Após um experimento
sociológico com crianças entre
três e oito anos, pesquisadores
do Universidade de Zurique (Su
íço) e do Instituto Max-Planck
poro Antropologia Evolutivo
do Alemanha descobriram que
,elos começam o compartilhar
de formo altruísta o partir dos
sete anos. Segundo o equipe
p,esquisadora, ter consciência
dos preferências do outro é de
cisivo póra conquistar e man

ter a cooperaçã'o em grandes
grupos.

Fonte: EFE
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3371.0800· www.wizardjaragua.com.bl
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Os benefícios de
envelhecer feliz
Autora norte-americano revelo tático
para encarar o vida de maneiro positivo..

Página 9

Depois de quase ser demolida por causa £Ia

açõo do tempo, a Capela Santíssima Trindade,
no Jaraguá 84, está de portas abertas para
voltar a receber os fiéis. Completamente
restaurada, a igreja se consolida como

patrimônio cultural, e histórico do município.

Doença cardiovascular é a

que mais mata em Jaraguá
Especialista no área alerta que sedentarismo, má aHmentaçõo e estresse sõo os principais vilões.

,
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_ Equi
paro j

confiante
o hoje

CAMINHO,
ERRADO

Não existe futuro
sem educação
Página 19

QUE HORROR!
_

. Mau gosto poro
perfume. .

Página 10

Malwee enfrento o Cortiana às 17h30 e

preciso de um empate poro conquistar o

vogo poro final do üga Futsol.

Pógirlu 22

Comissão avalio frigoríficos de suínos o

partir de segundo-feira e estudo possibili
dade de importar produto catarinense.

PógirlU 19
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EDITORIAL

Você paga a conta
O gOV'f}l'no federal enviou projeto de lei

ao Congresso para adequar o Orç to

da União de 2008 à criação d� 72,,5
o prev:istQ!
flntriadô

te ano. Deste

provados ante
riormen elo Congresso,
60.578 sãe da área de educa
ção e 11.�7t para a área de
auditoifa e .défesa pública. Boa

parte do ira da educação
foi leis 11.704 e

Oje�o'<lg

.eocupante
o o governo

�xpande o gasto
público com

contratação de pessoal.
ontroJe e

stÍbiUdadeeíonã
das Uníver«

sidades as Técnicas Ireder
ciados pelç governo.

O proj�eto original do Orçamento da
União, aprovado em março, previa a cria-

m

vos recordes
arrecadação, o paller público vai crían

espaço para gerar novos tributos num ciClô+ �

vicioso extremamente prejudicial para o

desenvolvimento da nação.

CHARGE

I

• CARTÕES DE VISITA' CARIMBOS· FLYER'S' PANFLETOS' XEROX' RECARGA DE CARTUCHO

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

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Mau hálito: halitose
O mau hálito ou halitose consiste em odores desagradá

veis oriundos da cavidade bucal ou através da respiração. É
muito importante dizer que a halitose é um sintoma e não

uma doença, pois revela que algo no organismo está em de

sequílfbrío, que tem de ser detectado e tratado.
O estresse contribui com o aumento de portadores de

mau hálito porque descarrega no sangue hormônios como

a adrenalina, que inibe o funcionamento das glândulas sa

livares, causando a xerostomia. Quando o indivíduo reduz
o fluxo salivar, permite que haja um aumento da saburra ou

placa bacteriana lingual no dorso superior da língua desenca
deando a produção de componentes voláteis de enxofre, que
têm odor desagradável.

Além destas causas, existem outras:

1. Higiene bucal inadequada: mais de 90% dos casos de ha
litose têm origem na língua, provocada pela presença da saburra

lingual; em segundo lugar, vêm os problemas periodontais;
2. Infecções na garganta, sinusites, rinites, abcessos, cál

culos de amígdalas, podem provocar o mau hálito;
3. Pacientes que não conseguem respirar bem pelo nariz,

ou não têm uma boa oclusão dos dentes, são propensos a

halitose;
4. Estômago: pacientes que se submetem a dietas rigoro

sas sofrem uma hipoglicemia que provoca a quebra metabó
lica de proteínas e gordura, causando o hálito cetônico e que

pode desaparecer com a ingestão de alimentos não aromáti
cos (1 colher de chá de mel);

5. Hábitos alimentares: o que aCOITe é que cada vez mais

ingerimos uma quantidade muito pequena de alimentos que
contêm fibras, que são muito importantes, pois ao serem

mastigados provocam um atrito sobre a língua, conseguindo
assim promover uma auto-higiene e reduzindo a tão temida
saburra lingual;

6. Medicamentos: outro fator que causa a baixa produção
de saliva e aumenta a saburra com freqüência, é o uso de
medicamentos (betabloqueadores, anti-depressivos, anti-tér
micos etc.).

Geralmente, a causa da halitose é uma associação de dois
ou mais fatores. O uso de antissépticos bucais, sprays, deso
dorantes orais, pastilhas e outros produtos de higiene bucal,
sem orientação profissional, irão apenas camuflar ou masca

rar a halitose.

VILSON S. SCHAMBECK,DOUTOR EM SAÚDE BUCAL

ção de apenas 13.375 novos cargos, mas ao

longo do ano, o governo enviou novos pro-
jetos para. a contingente.

. É ,pre .
o o gover�o e

asto p-qblicct
de pessoal.

ê irresponsàbilid
mais se fala em gas

conscíeâte mais notícias com

Rrovam que os governantes
In a lição de casa.

o, são quase 86 míl
gas, sendo 40 mi

.

efeti

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

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por curte para n

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

• telefone (. não serão publicados).

Arte e Educação: preservar, desenvolver e promover

íRIS BARG PIAZERA,
VICE·PRESIDENTE
DA SCAR PARA
ASSUNTOS
EDUCACIONAIS

mais acentuada. Já se publicam artigos, es

tudos e pesquisas que revelam o interesse
em conhecer melhor e mais sobre o ensino

da música. Expande-se no mundo o espa
ço dedicado ao estudo de como se ensina

música, como se deve.ensinar música e,

afinal, o que resulta do ensino da musica

para a formação humana. Nos currículos
escolares, onde reina absoluto o ensino
das línguas, pátria e estrangeiras, da ma

temática, das ciências, uma pequena luz
se acende. No Brasil, um movimento de
educadores luta com vigor e persistência
para garantir à música destaque no ensi
no das artes.

Aprender música e tocar um instru

mento significa oportunidade prazerosa
de crescer pessoal e profissionalmente.
Música representa uma mágica e fascí-

Entre os fundadores da SCAR estava a

professora Adélia Fischer. Faz meio século,
pouco mais que isso. Ensinava piano, acor

deom e, a cada final de ano, seus alunos e

alunas promoviam um acontecimento na

nossa pequena [araguá. O Clube Atlético

Baependi abria seus salões para familiares,
convidados e amigos celebrarem, com a

mestra e seus alunos o espetáculo da mú
sica. A contribuição da música para a edu

cação, bem como da arte em todas as suas

expressões, começa a merecer uma atenção

nante mistura de matemática, física, per
cepção, imaginação, concentração. O co

nhecimento, a memória e a competência
social se desenvolvem no convívio dos
dubs, quartetos, bandas, orquestras pro
movendo educação musical e formação
cultural.

A música humaniza. O movimento de
oferta da escola em tempo integral projeta
a música, junto ao esporte, entre as mais
criativas atividades de formação humana
a se inserirem neste novo espaço que se

vislumbra. As escolas, as escolas de mú
sica e as associações de músicos podem
fortalecer um trabalho cooperativo de edu

cação musical. As portas estão abertãs para
nossas crianças e jovens na conquista de
uma boa educação musical. Pais e educa
dores não podem desperdiçar esta chance.
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FALA Aí!

" Entre ciência
e religião, fico
no meio termo. "

MARéo AURÉLIO MELLO,
MINISTRO DO STF, na discussão
sobre a interrupção do gravidez em

casos de anencefalia.

"As mulheres estão
com o bolo todo."

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
elogiando o desempenho da

seleção feminina de futebol nas

Olimpíadas de Pequim.

"o �Ieitor não

pode ser·coogido,
nem intimidado."

Ayres Brito, presidente do Tribunal

Superior Eleitoral, alertando
candidatos sobre punições do

Justiça Eleitoral.

Resistência
Os senadores já foram advertidos de que devem entregar à presidência da
Casa a lista de parentes deles contratados por eles mesmos, em cumpri
mento da decisõo do Supremo Tribunal Federal que proíbe o nepotismo
no Judiciário, legislativo e Executivo. Mas há resistências. Na Câmara dos
Deputados, também. O presidente Arlindo Chináglia (PT-SP) encomendou
estudo sobre a decisõo do STF. Ele pretende distribuir o resultado na reuniõo
desta quinta-feira do Colégio de líderes e pedirá que seja repassado aos

parlamentares. Chinaglia afirmou que vai analisar o parecer da consultoria
e que, se houver necessidade, a Casa pode, por exemplo, fazer um questio
nário e perguntar a cada parlamentar sobre a contrataçõo de parentes. Há
casos, porém, de parentes com sobrenomes diferentes, o que dificultaria o

levantamento. Já se fala até no absurdo de se adotar cotas. Enfim, esta é a

imagem que se tem deles. E que eles mesmos construíram.

POSSíVEL 1
Para 2010 uma dobradinha inédita na

disputa pelo governo do Estado está
sendo costurada: a senadora Ideli
Salvatti (pT) na cabeça de chapa e o

deputado federal Odacir Zonta (PP)
como vice. Reflexo de aproximaçõo dos
dois partidos na disputa eleitoral de
2006, juntos no segundo turno e, por
muito pouco, nõo elegendo Esperidiõo
Amin. O que se repete nestas eleições
municipais pelo País afora, inclusive
no Vale do Itapocu.

POSSíVEL 2
Aparentemente, hoje nõo há páreo
para a senadora, que teria um vice
com força política no Oeste catari
nense, ligado ao cooperativismo e ao

agronegócio. luiz Henrique da Silveira
(PM DB) deve concorrer ao Senado e o

PMDB terá de tirar um coelho da car

tola. Amin, que é candidato a prefeito
de Florianópolis, ficaria sem apoio do
partido. Candidato ao Senado, talvez,
se vitoriosa for a dupla PT/PP. Em 2010,
sõo duas vagas.

SEM GELD
Já se vê em supermercados de Ja
raguá mudança na estratégia de
venda de carne de frango conge
lada fornecida por frigoríficos que
acrescentam até mais de 30%de
água no produto, que nõo vale o

que peso no balanço. Colocando
em bandejas nos balcões de re

frigeraçõo. Resta saber se há ga
rantias quanto à conservação do

§. produto já'que, manipulado, origi
� nalmente chego ao varejo conge
is lado em embalagens fechados.

O CORREIO DO POVO DQUlNTA·FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 200ã

É TRISTE
O Coneio publicou ontem: Osnir Buzzi (PMDB), vereador de Massaran
dubfl e cadeirante, que assumiu o cargo por duas semanas, passou p
doi�constrangimentos. Primeiro ao ter de'ser carregado por familiar,e
outros colegas. Depois, diante da insensibilidade dos demais até agora,
como em todas as outras câmaras do regiõo, obrigou-'Se a pedir, ofi
cialmente, através do legislativo, que o Prefeitura faço uma rampa ou

instale elevador, paro cadeirantes e idosos.

ONTEM E HOJE
Em 2004, o coligação que obrigava o candidatura do prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB) tinha nela o PDT, Ph PPS e PTB. O Pl acabou e virou

"PR"p,arlido que está no coligação dest,as eleições. Dionei Wolter d�,i�i�v�JM.�
tinha o ,pC do B , PMDB, PSB e PT, os três prim�iros hoje apoiando BerSi;��
toldi. O petista ganhou neste ano apoio do PPS. A época, PFL (hoje DEM),
PSDB, PP e PV apoiaram Vicente Caropreso. Os dois primeiros e porte do
Pp, agora, estão com Cecília Konell. O PV apóio o reeleição de Bertoldi.

QUEM TOPA?
No Código Florestal está escrito que' todo área até 100 metros de rios
é de, preservação permanente. leis municipais estabelecem distâncias
m' "de 50 metros. Eis �J uma causa que cai como uma luva

'co atos que se dizem ferrenhos deflmsores do meio ambient�; No
Br , ébom lembrar, lei federal prevalece sobre o municipal. Aplléado,
imp kario demolir tudo o que já foi feito de forma irregular.

UMITADAS
As mulheres sõo mais de 50% da população brasileiro, mos no Congres-

.

so Nacional ocupam apenas 12,3% das 594 vogas distribuídos entre o

Senado e o Câmara dos Deputados. Ontem, o Secretario de Políticas
poro o Mulher e o Conselho Nacional de Políticos paro a Mulher len-

componha Mais Mu der.'Canvencê-las não
'

·convencer os dono dar espaço o elos.
àr candidatos homens.

ARTICULANDO
José Serro, governador de São Pau
lo étlo Neves, de Minas, podem

r. o chapa puro-sangue do
oro disputar o, eleição pre

e02010. A frente do
está o senador JOJ

Bornhausen e o ei�Dre
ernondo Henrique Cardo
, de Bornhausen, apoiaria

em a de bons espaços .no área
dos ministérios. A idéio é opresen-

, tar opa até o final deste ano,
'I) gànhor espaços nos dll.�
líticos e no mídia.
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CRIANÇA E ADOLESCENTE

POLíTICA----------

Candidatos assumem

oito compromissos
Conselho quer o poder público mais atuante
JARAGUÁ DO SUL

OS candidatos à Prefeitura
e Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul assumiram, on

tem, oito compromissos com o

CMDCA (Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente). Com o acordo,
segundo a presidente, Marise
Orthmann, a entidade preten
de garantir que algumas ações
sejam fortalecidas e outras
retiradas do âmbito do esque
cimento. Entre os ítens -desta
cados está a garantia de am

pliação do acesso à educação
infantil de qualidade, melhoria
do ensino fundamental e com

bate à evasão escolar. Para tal,
o conselho exige a construção
de creches, a capacitação de

profissionais ligados às esco

las e a criação de mecanismos

que possam envolver a família
à vivência dos estudantes.

O documento também es

timula o aumento da licença
maternidade para seis meses, o

reordenamento da Política Na
cional de Assistência Social e o

combate à violência doméstica.
Já com o sexto artigo, o conselho Prefeituróveis receberam documento que defende ações hoje ignoradas

'

quer que o poder público reduza
a vulnerabílidade e amplie a par
ticipação dos jovens na socieda
de. Por fun, há indicações para
a implantação de um serviço de
saúde mental próprio às crianças
e adolescentes e a promoção da

igualdade social.

KELLY ERDMANN

Representaçõo da Fazenda em Jaroguá
Município disponibilizou espaço para órgão, mas ainda não há previsão

A Justiça Federal recebeu, na

quarta-feira, representantes de

Jaraguá do Sul e da Procuradoria
da Fazenda Nacional para tratar
da possibílidade de instalação
de uma representação da Procu-,
radoria no município. A reunião
aconteceu em Florianópolis,
com a diretora da Justiça Federal
em Santa Catarina, juíza federal
Eliana Paggiarin Marinho.

A medida facilitará o trâmite

de processos envolvendo o Fisco
da União, atendendo à recomen

dação da Corregedoria-Geral da
IF na região Sul. Ainda não há

previsão para: a instalação, mas

o procurador-geral de [araguá do
Sul, Eduardo Marquardt, infor
mou que o município já colocou
um espaço à disposição da FN

para instalação da sede do órgão.
Segundo a procuradora-chefe

da Fazenda no Estado, Maria da

Graça Mantovani, a. designação
de -um procurador para exercer

a função em [araguá do Sul de

pende apenas da L.�-�n�qo .dos
candidatos aprovados -no último
concurso público, Atualmente, o

município é atendido por repre
sentaçâo da Fazenda Nacional
em Ioinvílle.

O presidente da OAB em Ia
raguá do Sul, Raphael Rochas
Lopes, também participou.

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de TITulas contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que lnteressar Que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada
nests Ofício para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(trés) dias úteis.

Protocolo: 84426 Sacado: PAULO CESAR CARDOSO CPF: 179.896.717'00
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI COOP ECON E-CREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número do Trtulo: 200 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 05/08/2008 Valor: 232,00

Protocolo: 84691 Sacado: JAIR CIPRIANI ME CNPJ: 01.485.7011000
Cedente: POLIMIX CONCRETO LTDA CNPJ: 29.067. t 13/000
Número do Titulo: GM07250 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante BRADESCO Data Vencimento: 07/08/2008 Valor: 10.253,53

Protocolo: 84754 Sacado: JOSSIMAR ROSA DOS SANTOS CPF: 076.536.257-03
Cedente:. TWO SISTERS INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 06056.272/000
Número do Tftulo: 000255-0 Espécie: Cheque
Apresentente: TWO SISTERS INDUSTRIA E COMERCIO Data Vencimento: 27/03/2008 Valor 836,00

Protocolo: 84755 Sacado: JOSSIMAR ROSA DOS SANTOS CPF: 076.536.257-03
Cedente: TWO SISTERS INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 06.056.272/000
Número do Titulo: 000256-9 Espécie: Cheqúe
Apresentante: TWO SISTERS INDUSTRIA E COMERCIO Data Vencimento: 27i03/2008 Valor: 836,00

Protocolo: 84914 Sacado: AUGUSTO CARVALHO SANTANA ME GNPJ: 04.683.771iOOO
Cedente: PET LINE DISTRIBUIDORA UDA CNPJ: 05.382.404/000
Número do Titulo: 40725.3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçao
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 08/08/2008 Valor: 281,43

Protocolo: 84929 Sacado: SILVIA ALVES DE LIZ CPF: 375.923.497-6
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTOA CNPJ: 04.214.014/000
Número do Hula: 24003 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10;08;2008 Valor: 275,00

Protocolo: 84955 Sacado: EDSON LUIS PINTO CPF: 821.211.339-68
Cedente: AYMORE GREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/CNPJ: On07.650/000
Número do Tftulo: 70007324859 Espécie: Outros Tipos de Dividas

��:�:::�_t�_��:�_���_�2_�����!.�:�_��:�_����_���_�_�����:��_:!. ����_����!�_����:_:6i09i2007 Valor: 2.738,94

Protocolo: 85000 Sacado: WISE TRANSFORMADORES LTDA GNPJ: 86.799.897/000
Cedente: MODULAR TRANSPORTES LTDA CNPJ: 88.009.030/000
Número do Título: 428351 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA Data Vencimento: 13/08/2008 Valor: 100,50
______________________________________ .. __ . .:..1.

i Protocolo: 85060 Sacado: LEONARDO NIENKOTIER ME .CNPJ: 01.743.466/000
! Cedente: IMDEPA ROLAMENTOS IMP E COM LTDA CNPJ 88.613.922/001

Número do nulo:-GTB2211771 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento� 12/08/2008 Valor: 207,74

Protocolo: 85081 Sacado: JONECIR CUNHA CPF: 515.327.199-49
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI COOP ECON ECREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número do Titulo: 24/48 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante BRADESCO Data Vencimento: 07/08/2008 Valor: 395,92
.... __--------------------------------------------------------_---------------------------------------

Protocolo: 85149 Sacado: EDERSN NAGEL DE LIMA CPF: 003.707.819-45
Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.145/000
Número do Titulo: 17302-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONDMICA FEDERAL Data Vencimento: 12/08/2008 Valor: 264.00

Protocolo: 85152 Sacado: FLORIANO KIATKCOSKI CPF: 218.703.739-87
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROPECUARIOS LTDA GNPJ: 07.328.953/000
Número do Título: 15159 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA EGONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 12/08/2008 Valor: 2.203.00

Protocolo: 85183 Sacado: ELENITA DE FATIMA SOMER & CIA LTDA - EPP CNPJ: 05.633.773/000
Cedenls: BANCO KEB 00 BRASIL S A CNPJ: 02.318.507/000
Número do Titulo: 1160103S Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 10/08/2008 Valor: 475,00
--------_------------------_----------------------------------_------------------------------------------

Protocolo: 85211 Sacado: RESTAURANTE HERA LTDA EPP CNPJ: 03.677. 751/000
Cedente: TAIPA SECURITIZADORA S/A CNPJ: 08.928.243/000
Número do Tftulo: 000108/B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO D3ta Vencimento: 15/08/2008 Valor: 968.00
----_---------_------------------_-----------.-------------.--------_---------------------_ .. ---------

Protocolo:.85247 Sacado: INDEX COMERCIO DE COMPUTADORES LIDA CPF: 062.158.480,00
Cedente: HAYMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LCNPJ: 01.725.627/000
Número do Trtulo: 422734002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: t 6/08/2008 Valor: 405,75

il· Pr�W��i�-85-26-Õ--·-S���d�-�iETÂLi.iRGícÃ-liii_TÕÚ;Ê------------------c-NPj:-õ7-.75i,ji-1/000
Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES LTOA ME GNPJ: 06.538.2381000

i Número do Titulo: 009563 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
. I Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 16/08/2008 Valor: 480,00

I
-------------------------.-----.---------------------.-------------------------------------.----------

j
Protocolo: 853i2 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE LTOA CNPJ: 09.123.307/090
eedente: VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.147/000

- Número do Título: 04788-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: GAIXA'E6DNOMICA FEDERAL Dala-Vencimento: 13/08/2008 Valor: 465,17

! ---------------------------_._----_._--------------------------------------------------------------

i
- .

! E, como os dttos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedio
I do presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mai. Deodoro da Fonseca. nr. 1589, no prazo

li
da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na
forma da Lei, etc.

Jaragua do Sul, 28 de AgoSto de 2008
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Neivor Bussolaro mostra relatório

Certificados
são entregues

Vinte e dois alunos da

segunda turma do projeto
"Profissionalização para o

Comércio" receberam os cer

tificados de formação duran
te a reunião plenária da Câ
mara de Dirigentes Lojistas
de Jaraguá do Sul, ontem, no

Clube Atlético Baependi. O

objetivo da capacitação é trei
nar as pessoas para o merca

do de trabalho e oferecer no

ção básica de como abordar
os clientes. O coordenador
da ação e vice-presidente da
CDL, Wanderlei Passold, ga
rante que as atividades devem
continuar, mas que ainda não
há data definida para iniciar o

próximo curso.

Depois de participar das
aulas, a estudante Andréa
dos Santos, 18 anos, afirma
estar preparada para atuar no

comércio. Com o curso, ela

aprendeu métodos de aten
dimento e estudou o perfil
do freguês. ''A gente não tem

que ter um cliente, mas um

fã ou um amigo", disse.
No evento, com a inten

ção de mostrar a atuação do
SPC (Serviço de Proteção ao

Crédito) no comércio do mu

nicípio, o diretor da entidade
Neivor José Bussolaro, fez a

explanação do Relatório Es
tatístico de Consultas e Re

gistros do SPC, dos primeiros
setes meses deste ano. Até

julho, 45 mil consultas foram
realizadas "e, comparadas ao

mesmo período do ano pas
sado, a queda foi de 10,8%.
Segundo o diretor, o número
não significa que as vendas
caíram, mas que a maioria foi
efetuada através de cartões
de crédito. A inadimplência
se mantém em 8% e a recu

peração da credibilidade traz

resultado de 6%.

PATRIMÔNIO

O CORREIO DO POVO DQUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2008

Capela de roupagem nova
Exemplar do O CP de 1926 foi encontrado durante a reforma
JARAGUÁ DO SUL

A biografia da colonização
húngara ganhou um novo ca

pítulo. Ao contrário do que se

esperava alguns meses atrás,
dessa vez, ele nada de destrui
dor tem. Depois de quase ser

demolida por causa da ação
do tempo, a Capela Santíssi
ma Trindade, no Bairro [ara
guá 84, está de portas abertas

para voltar a receber os fiéis.

Completamente restaurada, a

igreja se consolida como patri
mônio cultural e histórico do

município.
Construída em 1926, ela é

a segunda mais antiga da cida
de e uma das três arquitetadas
pelos imigrantes da Hungria
ainda existentes no Brasil.
Mesmo assim, até o início de
2008, estava fadada à destrui
ção. Parte do teto havia caído,
o reboco das paredes também.
Além disso, a capela já não po
dia abrigar as orações da po
pulação. Como se não bastasse
os problemas provocados pela
parte estrutural, tinha ficado

pequena e as missas foram
transferidas para o salão da
comunidade.

Mas, em março, um grupo
de descendentes resolveu mu

dar o percurso até então traça
do àquela obra. A edificação
seria reformada. Sensibiliza
do, o empresário Pedro Donini

repassou os recursos necessá
rios para a restauração. O va

lor, porém, não foi divulgado.

Roland Janssen se impressionou com a descoberto da ata de fundação do igreja e da edição 368 do'O Correio do Povo

Conforme Roland Janssen,
sócio-administrador da cons

trutora incumbida do serviço,
sem a atitude, o futuro da San
tíssima Trindade seria apenas
um: a extinção completa. "Se
fossemos esperar pelo poder

público isso, sem dúvida, te
ria acontecido", condena.

Foram precisos cerca de

quatro meses para finalizar
o trabalho. Devido à impor
tância histórica do prédio, as

características arquitetônicas

tiveram de ser mantidas. En
tre elas está o teto da igreja,
formado por abóbadas arre

dondadas feitas em madeira e

pintura. No entorno, algumas
intervenções: rampa de aces

so, escada, jardim e cerca.

A capela foi inaugurada
em 8 de julho de 1928. Pri
meiro, ela funcionava na Tifa
dos Húngaros, mas no começo
daquela década acabou der
rubada. No lugar surgiu mil
cemitério. Em maio de 1924,
Mathias Scheuer doou o terre
no atualmente utilizado pela
comunidade.

KELLY ERDMANN

Feira escolar mostra inidativos dentíficas
Etapa regional classifica representantes do Vale do Itapocu para fase catarinense

Verduras entraram no cardápio

JARAGUÁ DO SUL ro valor do trabalhador do cam-

Uma horta comunitária. A po". Além .de plantar verduras
idéia parece simples e até casei- e legumes no pátio da unidade
ra, mas para quatro alunas da escolar, a equipe ainda levou
Escola General Rondon, de Mas- - a sugestão para 20 famílias do
saranduba, ela significou a parti- município. Agora, depois de

cipação na 2a Feira Regional de falar sobre o assunto por mais
Ciências e Tecnologia. Realizada de cinco meses, as meninas res-

- ontem, no estacionamento do ponsáveis pela iniciativa têm,
Shopping Breithaupt, a mostra na ponta da língua, explicações
reuniu trabalhos de toda a mi- convincentes a respeito da im

crorregião. > portância de a população ingerir
Conforme a estudante Aline os alimentos naturais.

Scaburi, o projeto apresentado Ao lado dos produtos colhi
fez o grupo "entender o verdadei- dos pela turma da General Ron-

don, também foram dispostos
trabalhos de outras 13escolas do
Estado nas áreas de matemática,
física, engenharia e ciências so

ciais. A etapa regional seleciona
as melhores propostas e as in
dica para a fase catarinense, re

alizada no mês de outubro, em

Florianópolis. Os premiados
em Jaraguá dó Sul ganharam
bolsas de estudo. Até o fecha
mento desta edição, os escolhi
dos nas duas categorias (Ensino
Fundamental e Médio) não ha
viam sido divulgados.
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mortes por ano

Doença do comção é o que mais moto
Problemas cardiovasculares lideram ranking das causas de morte na cidade
JARAGUÁ DO SUL

Há cerca de 15 anos, o ad
ministrador de empresas Luiz
de Freitas Filho, 61, teve um

princípio de infarto dentro
do automóvel, quando fazia o

trajeto de Santos a São Paulo,
e ficou dez internado. Neste

ano, a saúde de Freitas voltou
a dar sinais de que alguma

_coisa não ia bem. Ele passou
a sentir dores no peito e, cer

to dia, sofreu um infarto. Em

julho, colocou três pontes de
safena e ficou quatro dias in
ternado na UTI.

O administrador de empre
sas lembra que, quando jovem,
praticava

.

exercícios físicos

regularmente, mas que come

çou a se descuidar ao abrir o

próprio negócio. Foi quando a

carga horária de trabalho che

gou a uma média de 15 horas

por dia, aliada a alimentação
incorreta. Os momentos de la
zer ficaram em último plano.

Hoje, passado o susto, Freitas
adotou urn estilo de vida mais
saudável: substituiu as carnes

gordurosas por frango e peixe,
enriqueceu a alimentação com

•
frutas e verduras, reduziu o rit-

mo de trabalho, além de fazer
caminhadas todas as manhãs.
"Se BU quiser viver mais 20

anos, tenho que seguir as reco

mendações do médico. Mas, se

eu quiser encurtar esse tempo,
basta voltar a fazer o que eu fa
zia", comentou sle, que é diabé-

. tico há 20 anos.

A história de Freitas pode ser

semelhante a de vários outros

jaraguaenses. Há quatro anos

seguidos, as doenças cardiovas
culares são as que mais matam

na cidade, seguido do câncer. A

constatação é da Secretaria Mu

nicipal de Saúde, que realiza
urn levantamento das principais
causas de morte através das de

clarações de óbito de pessoas que
residiam no município.

A enfermeira Denise Thurn
ressalta que as doenças no topo
do ranking estão relacionadas
ao estilo de vida. Segundo ela, o

município acompanha a realida
de mundial das doenças do apa
relho circulatório como primeira
causa de morte.

DAIANE ZANGHELINI

Cidade afirma que alto nível de estresse aumenta é um dos fatores

Além da defe

eVQllJção de s

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99

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

Luiz de Freitas Filho mudou o estilo de vida depois de sofrer um infarto

Sedentarismo, má alimentação
e estresse são os grandes vilões

Sedentarismo, má alimen

tação e estresse. Para o car

diologista Ricardo Murilo
Cidade, os três fatores for
mam a combinação de risco

que transformou o coração
em palco para as doenças
que mais matam em Jaraguá
do Sul. E para quem pensa
que doença cardiovascular
é sinônimo de má "qualidade
de vida, enganou-se. "Esta
estatística é semelhante à de

países de primeiro mundo,
onde as doenças do coração
também estão em primeiro
lugar", comenta.

Cidade destaca que os pro
blemas cardiovasculares estão
relacionados diretamente ao

aumento da expectativa de
vida. No município, a maio
ria das mortes por doenças do

aparelho circulatório entre ja
neiro e abril deste ano (12 de
um total de 15) ocorreu com

pessoas acima de 60 anos.

Mas o que pode estar le
vando os jaraguaenses a te

rem problemas de coração?
Para Cidade, o fato de [ara
guá do Sul ser uma cidade
com boa qualidade de vida
não significa que a popula
ção tenha, necessariamente,
um estilo de vida saudável.
''As pessoas trabalham mui
to e tem pouco tempo para o

lazer. Além disso, os hábitos
alimentares deveriam ser re

vistos", salienta.
De acordo com o cardiolo

gista, os jaraguaenses comem

muitos carboidratos (massas,
pães, batata, aipim, polenta),
além de carnes gordurosas, o

que pode resultar em aumen

to do colesterol e do peso.
Combinados com o aumento

da pressão e da freqüência
cardíaca causados pelo es

tresse, o resultado é um co

ração que faz cada vez mais

esforço para funcionar.

Doenças do opor
15 casos

CÔlJcer: 1 O ca�9,?
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o Brasil
loção é I 42%

esterol alto)'�.5% fumo e 15%
tem hipertensão:�

Dicas para uma

vida :saudável
O que fazer para ter urn

estilo de vida saudável? O car

diologista Ricardo Murilo Ci
dade orienta a deixar de lado

alguns maus hábitos como:

cigarro, bebida alcoólica em

excesso e carnes gordurosas.
"O correto é dar preferências
às carnes magras, como peito
de frango {sem a pele), alcatra
e peixe grelhado, além do arroz

integral", afirma, acrescentan

do que o equilibria alimentar
também depende da ingestão
diária de frutas e verduras.

O médico também alerta
o consumidor a ficar atento
ao carimbo de inspeção do
Ministério da Agricultura nos

alimentos. O selo pode ajudar
a evitar, por exemplo, o uso de

agrotóxicos em excesso, o que
pode causar câncer. Em relação
aos exercícios físicos, a prática
deve acontecer, pelo menos,

três vezes por semana, em ses

sões de 30 a 40 minutos.
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Fundemo começa pagar indenizações
Custo com desapropriação de seis terrenos foi de mais de R$ 1 milhão
BARRA VELHA

Após efetuar a desapro
priação de seis terrenos para
anexá-los ao Parque do Pea
birú, a Fundema (Fundação
Municipal de Meio Ambien
te de Barra Velha) começou
a pagar as indenizações. Os
valores quitados alcançaram
o montante de R$ 1. 257. 607
milhão. Os recursos foram
obtidos através da empresa
Cebrace, indústria de cristal
e vidro, em função de com

pensação ambiental para im

plantação da fábrica no mu

nicípio.
Com o pagamento sendo

realizado, por determina
ção do juiz de direito Edson
de Oliveira, a administração
pública passa a ser detento
ra dos terrenos. Há informa
ções de que quatro, dos seis

proprietários, devem recorrer

da decisão. O motivo é que os

donos estão considerando os

valores pagos abaixo do preço
de mercado.

Para o presidente da Fun
dema, Orestes Rebello, apesar
do empecilho os proprietários

Morre vítima
de facada
JARAGUÁ DO SUL

O comerciante Gilmar
Schwartz, 52 anos, esfaquea
do no abdômen no último dia
18, morreu na madrugada de
ontem depois de 13 dias inter
nado na UTI do Hospital São

José. Ele foi velado na Capela
Mortuária Maria Leier e foi
cremado em Balneário Cam
boriú. A delegada responsável
pelo caso, Anelise Forster, in
formou que o inquérito conti
nua tramitando.

Como não há mais o re

curso do reconhecimento do

suspeito pela vítima, serão uti
lizados outros meios de inves

tigação para tentar identificar o

agressor. Anelíse não confirmou
se a faca usada no crime passa
rá por exame de impressões
digitais. Na semana passada, a

Polícia Civil informou que um

suspeito havia sido identifica
do, mas ontem a delegada não
confirmou a informação.

têm o direito de questionar
os valores. "Provavelmente a

Justiça determinará que um

perito avalie os locais já ta
xados pela empresa Véctor.
A Prefeitura entrou com de
creto de emergência para ace

lerar os processos e executar
as obras de infra-estrutura",
disse.

Assim que os terrenos es

tiverem disponíveis para ane

xação, o próximo passo será
cercar o parque, o que deve ter
custo de cerca de R$ 200 mil.
A empresa que fará o plano de
manejo foi conhecida na últi
ma segunda-feira, dia 25, e re

ceberá R$ 150 mil. A área será
cercada com 11 mil metros de
arame liso e moerões de euca

lipto.
O Parque do Peabirú man

tém em caixa R$ 925 mil
oriundos de verbas federais e

estaduais que são administra
dos pela Fundema. A eaxpec
tativa do órgão, bem como da
Prefeitura, é abrir o local para
visitação ainda este ano.

OSNI ALVES Placas indicativos já foram instalados poro orientar turistas e visitantes e custaram à Fundemo R$ 7,7 mil

Programo fi�ancia R$ 30 mil para custeio e R$ 54 mil para aquisições

Agricultura familiar dispõe
de financiamentos do Pronaf
SCHROEDER/GUARAMIRIM

Agricultores de toda a região
podem dispor de mais uma mo

dalidade de financiamento. Fo
ram abertas linhas de crédito no

valor de R$ 30 mil para custeio e

até R$ 54 mil para investimentos
com aquisição de maquinários e

outros. A iniciativa faz parte
do Pronaf (Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricul
tura Familiar) e os interessados
podem procurar as cooperati
vas de crédito de cada cidade.

O objetivo do programa é
contribuir para promoção do de
senvolvimento rural sustentável
auxiliando quem vive basica
mente da agricultura familiar. O
recurso é solicitado via BNDES

(Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social).

Cresol em Schroeder e Cre
visc em Guaramirim são algu
mas das cooperativas que po
dem auxiliar os agricultores a

retirar os recursos disponíveis.
Profissionais ligados às coope
rativas realizam palestras para
incentivar os trabalhadores do
campo a empreender. Mais de.
100 bananicultores de Schroe
der participaram de seminário
sobre o Pronaf promovido pela
Cresol no início deste mês.

Darli Bernardi, diretora da
Cresol, garante que a iniciativa
tem sido tão positiva que a en

tidade já pensa em expandir o

projeto. "Completaremos dois
anos de atividades em outu
bro e temos a intenção de abrir
uma unidade para atender agri
cultores de Jaraguá da Sul".

FINANCIAMENTO
O Pronaf foi criado em 1996

e possui conio objetivo promo
ver o desenvolvimento sus

tentável aos agricultores que
empregam mão-de-obra exclu
sivamente familiar.
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Para Vereadora:

AUTORA
FALASOBRE
MATURIDADE

'O problema não é quem errou ou não,
mas sim quem se levanta, e como'

Agência Estado - Para você, quais são as gran
des questões que uma pessoa deve se perguntar
na meia idade para viver melhor?

.

Marianne Williamson - As mudanças psíquicas
são as mais significativas de todas. Seu passado
volta e começa a assombrá-la, qualquer que seja
a área com a qual você não lidou bem. E também
volta para abençoá-la, nos aspectos que você acer

tou. As perguntas chegam: como posso finalmente
me tornar a pessoa que sou capaz de ser? Qual é o

modo mais positivo, produtivo, para viver minha
vida com o tempo que ainda tenho na Terra? Como

posso lidar com os erros do passado e permitir que
Deus medê um novo começo? Como posso apren
der a amar mais profundamente, abrir meu cora

ção e servir ao mundo?

AE - Se uma pessoa aprende a viver em uma

perspectiva positiva, quais são os milagres que
podem acontecer?

MW - Não há milagre maior do que finalmente
se sentir em paz consigo mesmo. Estar confortável

em sua própria pele. Ser feliz finalmente. Sentir que
você pertence a esse mundo, e que tem uma razão

para existir. Os melhores aspectos de envelhecer en

volvem conhecer a si próprio. Não se preocupar tan

to com o que as pessoas acham. Ter aprendido com a

experiência. Ser dono do que você sabe.

AE - Atualmente, o mundo é um lugar melhor

para quem tem mais de 40?
MW - Sim, particularmente para as mulheres,

que não são mais aprisionadas por aspectos eco

nômicos, religiosos e sociais como antes. Mas os

Estados Unidos são particularmente obcecados
com a juventude. Não tenho muita informação so

bre como as outras culturas lidam com a idade, ex

cetopelas mulheres francesas. Elas sempre foram
ícones de como envelhecer com um senso pleno
de feminilidade e sensualidade.

AE - Quais são os principais desafios na meia
idade?

MW - São os que existem dentro de nossas ca-

beças. O pensamento negativo é nosso maior ini

migo. Pensamentos como "eu sou velho demais",
"eles não. vão contratar ninguém da minha ida
de", "ele ou ela não vai querer alguém da minha
idade" ... Esse tipo de pensamento bloqueia nossa

energia. O mundo é cruel quando se trata de en

velhecer. Mas quando você se aprofunda na sua

busca espiritual, você se .identífica mais com seu

espírito e menos com o seu corpo. Seu espírito não
envelhece, porque é eterno. Então o que pode ser

um tempo de declínio físico pode ser um tempo de
inclinação espiritual.

AE - Na sua opinião, quais são as principais
mudanças de atitude que a pessoa deve adotar?

MW - As estações mudam, mas todas são lin
das. O inverno não é menos bonito do que o verão,
na natureza ou em nós. Uma vez, um homem jo
vem me perguntou como era estar no "outono" da
minha vida, respondi: "não tenho tantas folhas na

minha árvore como antes, mas as que tenho sâo
muito mais coloridas!"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II!] O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA. 28 DE AGOSTO DE 2008

CRÔNICA

KELLY ERDMANN, COI.IJNISTA

Crônica de cheiros
Calço tênis, amarro o cabelo, visto uma

camiseta confortável, uma legging e me alon

go. Gosto de caminhar nos finais de tarde,
além de ajudar na eliminação dos excedentes,
a prática também faz bem à saúde e à cabeça.
Quase sempre é relaxante. Quase!

Nesses últimos dias andar pela rua está

se tornando, cada vez mais, uma tarefa difí
cil. Obras públicas destruíram a pavimenta
ção. Coitados dos motoristas. Eles precisam
enfrentar um verdadeiro rali para chegar
a algum lugar. Eu sei, também faço parte
da turma.

A poeira invade tudo e todos. Os cabe

los ficam amarelos de tanta areia jogada ao

ar pelas rodas dos carros. Ela se deposita
sobre a pele, dentro dos olhos, na boca,
na cavidade nasal. O cheiro do pó, úmido

ou seco, é estranho, impregna no nariz e

só dá uma trégua quando sinto a fragrân
cia enjoativa da grama recém-cortada. Há

quem goste, eu sei! Mas, eu não.

Alguns passos depois, reconheço outro

odor, mais estranho que o da poeira e da

grama tosada. Azedo, forte, enjoativo. Foi

do homem com jeito de trabalhador bra

çal. Lembrei de desenho animado, de um

gambazinho simpático. Qualquer lugar
por onde ele passasse, uma névdà perma

necia seguindo-o. O operário empapado
de suor estava assim. Há de se entender.

Torci para chegar logo em casa e tomar

aquele banho ou não seriam poucos os

andantes como eu que compartilhariam
do mesmo desprazer olfativo.

Falando no desagrado, lembrei-me de

um ainda pior. Para a transpiração existe

desculpa, porém, ao exagero não.

Dois moços apareceram ao meu lado,
também compenetrados na caminhada. Eles

apertaram os passos e logo fizeram a ultra

passagem. Ali o problema surgiu. Minha

rinite alérgica deu sinal de vida no mesmo

instante. Com ela, meu nariz coçou, minha

cabeça doeu, meus olhos começaram o pro
cesso de lacrimejo. Difícil imaginar qual o

motivo que leva dois jovens preparados ao

galanteio noturno, acredito eu, a excursio

nar por dentro de vidros de perfume bara

to. Eu sei isso é impossível, no entanto, a

impressão é exatamente essa. O cheiro im

pregna e deixa rasto.

Distantes, os dois nem percebem: a ten

tativa de serem chamados de cheirosos, de

agradar o mulherio, pode acabar com a noi

tada. Se longe o aroma já causa desconforto e

cefaléias, imagino qual a seqüela de uma apro

ximação. Contra-indico, ok? Deve haver males

relacionados ao caso.

Mais alguns passos e chego a minha casa.

O aroma doce das rosas do jardim não pede
licença para adentrar nas narinas. Tão bom!

• kellyerdmann@gmail.com

NOVELAS

VARIEDADES---------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• A mOmia 3 (leg) (16h40, 19h, 21h20 - todos os

dias) (14h20 - sex!sab/dom!gQa/qui)
�o

'

."",,�:'f"

• Cine S�opping 2
• A outro (leg) (17h, 19h1 O, 21 h20 _: todos os dias)

• Cine Shopping 3
,

• Chego de soudades (Dub) (19h30, 21 h30 - todos os dias)
• O guerreiro Didi e o ninja Uli (Dub)
(14h30 - sex!sob/dom/quo/qui)
• Balmon - O cavaleiro dos trevos (leg)
(16h30 -Iodos os dias)

JOINVILLE
• Cine cidade 1
• Efeito Dominó (leg) (16h40, 19h, 21h10- todosos dios)
• Kung Fu Panda (Dub) (14h3 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• O guerreiro Didi e o ninja Lili (Dub)
(13h50 - todos os dias)
• Batman - O cavaleiro dos trevos (leg)
(15h50, 21 h - todos os dias)
• A múmia 3 (leg) (18h50 - tedeses dias)

• Cine Mueller 1
• O procurado (leg)
(14h30, 17h, 19h30, 22h -todos os dias)

III Cine umllrkl4
• ''kung (Dub) (14h, 16h -Iodos osilios)
• Mais do ti ê imagino (Leg)
(l8h, 20b, 2 todos os diôs)

.. Ciné Neumatkt 5
• Do oulf() lodo .(Leg) ,

(14h20, 16h45, \91i20}"21h40· lodosas dios)

• Cine Neumarkf6
.

dos trevos (Leg)
fr h3 s OS dillsl
• Star Wars: The clone wars (Dob)
(f4h25, 16h30 - todos bsdlos}

LIVRO

Um Jesus diferente
do que conhecemos
Em 1973, numa operação ultra-secreta

chamada Cavalo de Tróia, dois astronau

tas voltaram no tempo e presenciaram a

Vida, Paixão, Morte, Ressurreição e "As

censão" de Jesus de Nazaré. Este volume

é a histórica primeira parte da transcri

ção do Diário do Major, o relato emocio

nante a que J. J. Benítez teve acesso com

exclusividade. Surpreendente.

DVD

A estréia de
Norah Jones

Uma mulher quer resolver suas questões
interiores sobre o amor e, para isso, de
cide embarcar numa jornada através da
América. No meio do caminho ela vai
encontrando uma série de personagens
incomuns. Norah Jones é a protagonista,
que sai dos palcos para a telona.

CIRANDA DE PEDRA
Louro diz à letício que o vida pessoal não deve

atrapalhar os negócios. Cícero decide tirar fé

rias e deixar Eduardo o frente do Metalúrgico.
Guerra diz o Conrodo que o corro de Julieta foi
sabotado. Virgínia diz que não perdoará loura e

conto que arrumou um emprego. Natércio cobro

de Ferdinondo o único fito faltante de louro.

Notércio pede que Ferdinondo destruo os outras

fitos. louro aconselho Bruno o chamar Afonso

poro sair. Bruno e Afonso se surpreendem 00 ver

Virgínia trabalhando de garçonete.

BELEZA PURA
Marcos Heitor pede para não ser entregue o

Cicatriz. Guilherme escopo. Tomás consegue
os remédios poro o orfanato e dá um cheque à

Joana. Guilherme pede que Marcos Heitor ras

treie os contos de Norma. Mateus se esconde

no banco, desligo o segurança e obre o porto
poro os comparsas. Débora chego mais cedo

e Eduardo está com os amigos vendo futebol.

Joana conto o Guilherme que não é mois noivo

de Renato. Moteus, Olavo, Sônia, Márcio e Alex

obrem o cofre e vibram quondo encontram os

diamantes.

A FAVORITA
Donotelo entro no cela de Diva. Diva ocupo o

lugar de Donotela. Cossiano diz o Copolo que
não sobe se aceito o contrato. Didu defende o

direito de Zé Bob de se aproximar de Comilo. Zé

Bob é procurado por um informante. Gonçalo
oferece emprego o Floro. Pepe espero Donotelo

no saído do presídio. Pepe esconde Donotelo no

restaurante. A cela de Donotelo pego fogo. Zezé

diz que não conseguiu resgatar Donotelo. 00-

notelo e Pepe assistem o noticiário do incêndio.

Donatela tem certeza de que Diva se matou.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Somiro derrubo Toni e se prepara poro matá-lo.

Toni escopo o super agilidade e pego o armo de

Juli. Ele aponto o armo poro cabeça do cien

tista e ameaço atirar. Somiro guardo o espada.
Cléo conforto Perpétuo. Borboletas sobrevoam

ns duas. Um pó cai em Perpétuo e elo sente

queimadura. Uma dos borboletas viro Ceres e

o mutonte ameaço matá-los. Perpétuo lanço
choque elétrico em Ceres, que se transformo

em borboleta. Os bebês lançam choque e atin

gem os homens-formigo. Formigão e o Rainha

Formigo fogem.

CHAMAS DA VIDA
Pedro diz o Eurico que o incendiário é Wolter.

Eurico diz que eles não têm provo e que alguém
pode estar querendo incriminá-lo. Eurico diz

que estão diante de um piromaníoco. Andresso
mondo o cliente embora e ele não vai. Docinho

tiro o cliente. Eurico diz que não vai ser fácil

apontar Wolter como suspeito. Léo pergunto se

Antônio vai voltar poro o coso de Pedro e ele diz

que não pode.léo diz poro ele ver seus direitos.

Antônio gosto do idéio de assustar Pedro. léo
diz ter um amigo advogado.

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

MUNDO ARTISTICO

ndenizaçõo à
família de se
I Tribunal de Justiça de SC conde-

IOU a Record a pagar R$ 36 mil de

ndenização por danos morais a uma

amília de Brusque. Uma reportagem
reiculada na emissora, sem autoriza

;ão, dizia que C. seria um dos bebês

trocados na Maternidade Cônsul

Carlos Renaux, de Brusque, no ana de

1984. Desse modo, pediram reparação
moral pela exposição de fato íntimo e

restrito ao ômbito familiar.

Que mineirinho

apressado, sô!
Sara lemos, namorada de Alexandre

Pires deixou o hospital na última

terça, 26, carregando nos braços o

primeiro filho dela com o cantor.

O bebê estava previsto para nascer

em setembro, mas se antecipou e

decidiu vir ao mundo antes do tempo.
Artur nasceu no último sábado (23)
em Uberlôndia, Minas Gerais. É o

primeiro filho homem do cantor, que

já tem Ana Carolina, de 15 anos.

Apresentadora
vira boneca
A apresentadora mírím Maisa, 6 anos,

após a fama televisiva, virou uma

boneca que fala, informa a coluna

Zapping do jornal Agora. Ela teria fi

cado deslumbrada quando pegou sua

própria boneca no colo. O brinquedo
fala oito frases (tiradas das que a

menina diz no programa Sábado Ani

mado, do SBn. Ainda de acordo com a

publicação, a boneca deve custar em

torno de R$ 60.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo

é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também

nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO
Fonte: Ciram/Epagri

Na maior parte do Estado, sol com nebulosidade

variável. Possibilidade de pancadas de chuva

à tarde apenas no oeste. As temperaturas

permanecem estáveis.

� Jaraguá do Sul e Região

.. Fases da Ilia

NOVA CRESCENTE

QUINTA 6Mí�: 17° C
MAX: 28° C
Sol com nuvens

SEXTA 6Mí�: 16° C
MAX: 20° C
Sol com nuvens

SÁBADO

Mí�:11°C�
MAX: 16° CX.-J
Nublado

DOMINGO

MíN: 11° C
MÁX: 20° C
Sol com nuvens

"II ÁRIES

4�!i'
(20/3 a 20/4)

., O trabalho ainda

� l exige muito de você,
mas lentamente as

energias começam a se transfor

mar. Se você parar para sentir,

perceberá algumas coisas já se

definindo. Apenas mais uns dias

e você poderá ter os resultados

das decisões. tomadas.

X·
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Sua mente está
afiada e isso pode
ser bom. O momen-

to é ótimo para se dedicar aos

estudos que visam o crescimento

profissional. Pessoas mais

íntimas podem ajudá-lo a'decidir

qual o melhor cominho a seguir
na escolho mais adequada.

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
� '} Cuidado com inves-

� U---; timentos de risco

nos próximos dias.

Não dê nenhum passo nesse

sentido, pois você se arrepende
rá no dia seguinte. Faça apenas
investimentos seguros e de

médio a longo prazo. Os tempos

pedem comedimento nos gastos.

#
LIBRA

(23/9 o 22/10)
Dia ótimo para se

dedicor à família e

também investigar
os motivos que estão levando

você a certo insegurança. Ques
tões do passado devem deixadas

definitivamente para trás. A fase

é boa poro isso. Falta apenas

você tomar a decisão.

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
O trabalho está
cansativo, mas você

sentirá a partir de

hoje algumas mudanças. Observe

cada detalhe e não deixe escapar

nado que possa comprometer seu

desempenho. Trabalhe, faça cada

coisa que deve fazer sem deixar

nado paro amanhã.

TOURO

(2 f/4 a 21J/5)
Hoje lÍocê estará .

mais voltado paro

soluções de proble
mas no setor doméstico. Olhe mais

paro esse lado e retire obstáculos

,ue impedem � tranqüilidade.
Otimo momento para avaliar seus

sentimentos. especialmente os

quevêm do passado.

r-"
CÂNCER

��.-.�� J:����liares'
: ; desagradáveis

pedem um olhar

mais sério. Certamente isso será

causa de preocupações, afinal a

relação com a família é seu maior

ponto de apoio. Mas mesmo com

alguns pontos divergentes, tudo

sairá como você espero.

ITf
VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Tente não querer

compensar as

faltas que tem sido

obrigado a viver gastando mais

do que pÔde. É sabido que a vida

não tem sido fácil, e que você

tem tirado leite de pedra. Mas

em fase de construção, devemos

nos sujeitar aos limites.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Algumas flutuações
em sua vida finan
ceira podem deixar

você preocupado.
Procure não arriscar. Espere para
fazer qualquer investimento ou

aquisição de qualquer bem. O
amor e o romance continuam

sendo os setoreS mais agradáveis.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1 )

� Procure contralar

seu ímpeto de
resolver tudo de

uma vez só. Nem sempre as coisas

saem como gostaríamos. O apren

dizado neste momento é deixar de

lado o controle e desenvolver um

sentido de fé. Ou você foz isso ou

se perde no caminho.

CHEiA MiNGUANTE

O 16/8 � '23/8

O CORREIO DO POVO m
QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

28/8
Nilton Pedri
Daniele A. Pedrotti

Gabriel kuhn
Samuel N. Barreto

Vinicius Bublitz
Guido G. Muller
Walter J. Paulitz
Fabiane Kahn
Márcio Bittencourt

Léia Gisseler
Oswaldo Fodi '

Arno Fagundes
Johann Mychelle Konell

Neimar Jurek
David de Souza
Osmar Kolpp
Daniela C. Hess
Evanilda lP. Vieira
Daiane Kanigoski
Ingomar Volkmann

Ariane Kanzler
Marina K. Kinas
HUário Tecilla
João G. Chuika
MarUi Strutz
Leonardo L. Odwazny
Asta Georg
Zeonilda Ludwiehaz

DIVIRTA·SE

Regionalistas
Um catarinense numa loja em Porto

Alegre: Me dá um penico, faz favor. E

o gaúcho, gozador: Penico? O que é

isso? O catarina, humilde, insistiu: É
aquilo ali ó! O gaúcho respondeu: Ah!

Aqui nós chamamos isso de catarina!

O catarina pediu: Me vê aquele gran

dão lá em cimo. O gaúcho, curioso,

perguntou: Mas pra quê um catarina

tão grande? O catarina, descontando,

respondeu: É que lá em casa os me

ninos fazem uns "gaúcho" deeeeesse

tamanho!

"AQUÁRIO(21/1 a 18/2)
Dia ótimo para
namoror e colocar

em dia questões do

relacionamento. Aproveite para

sair, conversar bastante e deixar

os problemas que tem afligido
você nos últimos meses. Cuidado

apenlis com a maneira que coloca

as suas necessidades.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• Seus �entimentos

...,.,.., estarao confusos e

algumas decisões

serão prejudicados, por isso.

Observe profundamente qual di

reção deve seguir. Não se deixe

levar pela impulsividade. Ela é

resultado do excesso de energia
que você está recebendo.
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Jaraguá do Sul, 28 de agosto de 2008

FAMEG

CIDADE QUE MAIS CRESCEU NA REGIÃO
•

• •

uarammm cornpi eta

Faculdade do Grupo

?:¢
UNIASSELVI

Hoje é dia de comemorar!
Em franco desenvolvimento, Guaramirim
completa 59 anos como a cidade da região da Amvali
(Associação dos Municípios do Vale do Itapocu) que
registrou o maior crescimento nos últimos' anos.

Município progressista e imponente, como

sintetiza o hino, Guaramirim £m uma economia
diversificada, conseqüência de uma indústria forte,
e da ampliação do comércio e das prestadoras
de serviço.
Em meio ao visível crescimento populacional, que
mistura a paisagem campestre às características
urbanas, a agricultura ainda persiste como uma das
principais atividades. São mais de 18 mil hectares
de área cultivada, com predomínio da produção de

"

banana.
A cidade ainda ostenta o título de Capital
Catarinense da Palmeira Real.
As parcerias do poder público, com o empresariado
e a sociedade, através das associações de moradores e

outras entidades constituídas, permitem que as

deficiências sejam detectadas na busca de soluções
para os desafios. Desafios que dependem de
maturidade política e percepção de futuro para serem

superados. E isto que a população espera!

Piero Ragazzi
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CI D G TOA,

as rua
da conquista

Andar pelos ruas de Guaramirim é presencior as virtudes de uma cidade
que vive no caminho do crescimento, porém sem jamais perder aquilo que
seu povo mais preza: a tranqüilidade, a hospitolidcde � a belezo noturol
que enche os olhos de todos. Parabenizamos Guaramirim pelos seus 59'anos
de conquistes e presenteamos os seus cidadãos com preços especiais ..

MILLE 1.0 FLEX 2008
A PARTIR

Jav ISEMI
NOVO.& •

_ � 8��p'���1 AUTOFELICIDADE!

�VEl Concessionária FIAT. Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - SC - www.jovel.com.br
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Vai comprar ou trocar
.

seu carro ???

Por que não vem aqui?

"

AUTON/ÓVEIS----

Temos mais de 1 00 OFERTAS

E a MENOR prestação da cidade

CONFIRA ...
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-------------vEícULOS O CORREIO DO POVO DQUlNTA·FEIRA, 2� DE AGOSTO DE 2008

www.giovaneveiculos.com.br
Rua �e�nnt���:GI�n�����fi����::�1i0045>"""'"II!I(I!I{"£

'AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Rua !;l\!)l11arQó rrornbusch, t8�O - B275-i05

ee

ASTRA 4P ADVANTAGE compl. 07
ASTRA CD 2P rodas 16 04
VECTRA GL compl. + gnv 00
VECTRA gl com pl. 00
VECTRA GLS 98
VECTRA GLS 95
CELTA 01
CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WINO 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

I

FUSION completo 06
F-250 XLT 99
KA AR-COND +TRIO 00
KA 00
FIESTA GL 4P COMPL 00
FIESTA 1.0 4p c/dh 99
FIESTA 1.0 4p 97 -;;

ESCORT ZETEC 4P DH+opcs 98
ESCORT HOBBY 95
ESCORT 95
ESCORTL 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P compl. Hd 93
PEU. 307 feline aut.+ couro 05
M. BENZ CLASSE A 190 01
DAKOTA SPORT estendida die 00
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO SEDAN RN 1.0 16V comp03
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

IRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

taxa de adesão;
_

ução de parcela após contemplação (via lance);
nela de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
ipação de parcela na ordem direta ou inversa;

ros, sem taxas extra etc;

orata_bélD
-

!relo da IIDOvais

Grupo g.�!(?b� 30 Anos
PARA VEICUUJS

.

I 70
ÇREDITOS MESES

9..

MESES

......
MESES

"17.543.00

46"1,53 38 -r,53

'13 .... 5700 2"199'1

"'5.350.00

30.00000 39560 32702

35.000,00
40.000,00 527,47
50.000,00 659,34 545,04
60.00000

70�000 00 , .

80.000.00
90.00000

"'00.00000

98 ... 08

....3 ... 868 1.09009

do Sul 3371-8153
o Januário Ayroso, 80

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

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

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3'344-7000
Brusque - (47) 3396-866'

Rio do Sul - (47) 3522-0686

BANCO PEUGEOT
financiou Gar,OClIl no plano bMing em "60 meres" para toda Hnh; Peugeot 206 Sensation. Campanha "financiou G'anhoul'. financie (om e 83n(o feu�ct� GanhelllPVA 2008 pago cu um ap.arelho de CD.Pllyer na compra do modela Peugeot 206 �nrntior. 1.4l fiel: Prurrmçio \'iHda \Gm�nt� para quem financiar rom c êancc ffugeot nas

ccr:diçõu da campanha ccnlerme símu!ação abaixo. Modalidade le.uing pelo PiA Finan(e Al1"endamento He_rtantil SA. Peug�Qt 106 Sell$alÍon IAL flel.3 portas, 'lIIc!modelo 08/08. pintura sólida. Frere indlllo. Pre�a público sugerido para \'=nd� à sim alr.mil do Peuge!i! on"lind partir de R$ 28.69U,OO. "Simulasâl! «m�iden.ndll o �ekul{l
acima e o preso à �im sugetidi) a partir de RS18.ó9fi.Oa para IOdll Bmitrilllo de bO meses sendl):E!llrarla de 1\$14.145,00 (50%) â vim.mais 60 parceías memas tctau nu.l de RSJ98,29 (Om nncimenlO da '" (prim�ira) parcela. para Jã diu.Taxa Interna de Ietcme {lIR) de 22,15 aa e 1.68 am,a cn l(uS�1l Efetive Total) e opera?1J
d! arrendamento mlr(�mj! f de 24.63% a.a e ! ,SS% a.m, ccn in<idªnoa. di' 15'; e TC indi!1\fl1a. CEr (CUS!6 ff�tivo TOlal}.Valllr lor.!j finandadoc R$ 38-.241,·10. �ujeit� à apro¥açlc·d� friditG-,M condiÇíu acima pCldtrâll ser a!!md3S SI! hctl�r !IIudanfu ;jg))if!(atiy�; 11(1 m�«(Id"o lin?nceiro, um .,(ísc prévio.Hodtlo dQ Apare;hil:(O Player NPl
/'tatu. Siemelll ,no RfM (ReI. 657944). fstoqu� disponí�e! para todo; OI �'!iCti!os ?eug�t 206 S�llSalion dilpOniYeh: ila �de de {oucessionálias.Ptugeot V�lor do IPVA refereere ec emcido <!(l ano ée 2003. fs!oque d� Pe!lgtoi do Br;uil de 100 ullidad�s ® hugeo, lOb 5itl.!.uion tAL flex, 3 penas alIO/modelo Oa/08.pinMa jó!ida.PtUgEiJi
206 �W EUJpade 1.6L J 6V fi�I. 05 pOrlas··- Ar condicionada ... Direção Hidráulica ... nod;;; de liga len ... "hnlis-de Nrbtina ... Vidrl'll e rr,n'a� el?trita.1 ... f"relos AfH de lérie ·/mo/mooeln.:08!08. pintura l.olída.lrett indIJSQ·- Pfeço pil:iiCll promocional 1ug�rjdo pm. senda :i �a!a: a panir de RS 44.990,00 .... Eltoqut ne (I)n(e�iQnári3
Str';1sbourg de US unidades.P�\!geot 307 HB Pad 1.6 ãecânice . i I Ietc stlla.r tl�(fko ... �odas de Lig<l len 16" ... freios AS) ... Air bã& dtlflln - Ar corulici¢l"lado ... DirEçâ(l Hidr�Bli(a .. - Ütmpuiadnr de bcrõo - {O prayer liP] ... �aróis de neblina . AMíM(ld�!(l: üS/OV - Pintura mt!áliC3 ... rrett JndUlO _. V�íCt!lo Pmnra EHtng3 lias

COllc£S5ionârias -S(ralbull� - 15 unidade. em el!oqu� nas (OflteSlionárias.Praz.o de �igttlcia da promaçafJ de 0I/0812MB a 1 !!OSnoos,QU enquanto durarem OJ flloques. Fotru $Ol"!lentt para lins íhmraril'Qs.HãtJ cumelarira p�!';l oulras promoções. Para mais infotm"JSÕf:I �obro pr�os--t"(ondi£ôeI espeoais.ccmulte a Rede de (!mCWiO;1ária>
t\!ugeot, ligue para 0800-10)2424 ou acene """Iffl.peugtot.(I)m.br. Ouvidf1rfi do Bancu Peugeot !igUl

.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábado das 9h às Ilh. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
"
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Ano/Modelo 04/05, Cor Preta, Ar-condicionado, Direção hidráulica, Travas elétricas,
Alarme, Ar-quente, Limpador e oesembaçador traseiro.

Ano/ Modelo 05106, Cor Prata, Gasolina, Ar-condicionado, Direção Hidráulica. Vidros

Espelhos e Travas elétricas. Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-Leve,
Faróis de Neblina, Freios ABS, Air Bag II, Alarme.

.

Ano/Modelo 2007, Cor Prata, Ar-condicionado, Direção hidráulica, Travas elétricas,
oesembaçador traseiro, Alarme.

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

O CORREIO DO POVO DQUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2008

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

Feline 2.0 Mecânico, Ano/Modelo 06/07, Cor Preta, Gasolina, Ar-condicionado Digital,
Direção Hidráulica. Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaça_dor
Traseiro, Air Bag II, Freios ABS, Rodas de Liga-Leve, Sensor de Luz, Faróis de Neblina,

_. GO Player c/ Controle no Volante.

Mauro

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 aíuano mercado de Jaraguá do Sul, sempre
colocando a satisfação dos clientes em prírnelro lugar.
Mauro Veículos, garantia de um bom negócio pra você.

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

veículos
Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro Jaraquá do Sul SC

473275.1132 I Fax: 47 3275.1132
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Caminhõesa Partir de

698,00 i
o
cu

t CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, hatch 01, preto, 2 pts,
compl. R$ 25.500,00 Tr: 3370-8307.

CHEVETTE - Vende-se: 93. R$ 7.300,00
ou entrada de.R$1 :000,00 + parcelas 36
ou 48 vezes .. Tt:·9962�·�8.85.

CORSA - Vende-se 98, 2pts, branco cl
opcionais, 3' dono. R$ 12.600,00. Tr:
9193-9539 após 17h

Y;iONZA � :Vende-se, 96, 4 pts, compl- AR, .

ótimo estado. R$12.200,00. Tr: 33762247.

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

.

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

tFORD
ESCORT - Vende-se, hooby, 96. R$ 6.000,00
+ 12parc.deR$230,00. Tr:3370-5792.

ESCORT - Vende-se, 95. R$ 6.800,00 ou

si entrada e restante em36 ou 48 vezes. Tr:
9962-5885.

FOCUS - Vende-se, campi, 04. R$
30.000,00. Tr: 9191-6333.

PAMPA - Vende-se, 93. R$ 7.800,00 ou

entrada de R$ 1.500,00 restante de 36 ou
.

48 vezes. Tr: 9962-5885.

CAMINHA0 MB -,Troca-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.

.

t MOTOS
BIZ' - Vende-se, 03, vermelha. R$
2.500,00 assumir documento de R$'
540,pb neg.Tr: 3276;1117.:

SUZUKI - Vende-se, AN 125 Burgman -

Partida Elétrica, aut., 2005 - Preta c/7.000krn
-R$ 4.600,00 neg. Tr: 9973-3449.

XR 200 - Vende-se: para trilha, impecável.
Tr: 9123-7529·Gilberto.

GOL - Vende-se, 95, 1.6, azul, aro de liga.
Tr: 8821-21 05 ou 8845-5032. (após 15h).

GOL - Vende-se, 99. R$ 12.500,00 av e si
troca. Tr:'9191-7061.

PARATI - Vende-se, geração III, 00,
branca,4 pts, 1.6, 1 02mil km, AR, OH, AL.
R$ 21.500,00. Tr: 9991-9081 cl Jean

CAMINHA0 - Vende-se, 00, mod 7/1 00,
ótimo estado. Tr: 9975-0161.

PEUGEOT - Vende-se, 02, 206 1.0, 16v,
prata, 4pts, AR., OH, Vid Eletr., TE, Air bag

duplo, 93.000krri. R$ 24.500 ou R$
14.500 + 28x R$ 472,00. Tr: 9975-0078.

CIVIC - Vende-se, 05, EX, automática,
couro, compl. Tr: 9979-6158.

DAKOTA - Vende-se, esporte, 00, preta,
GNV. R$ 35.000,00. Tr: 8424-8382 ou

8424-8381.

PICASSO - Vende-se; EX 2.0; 02, campi,
Couro, airbag duplo, AR, controle de som

no volante. 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.cl Jean.

SANTO ANTONIO F 250 - Vende-se,
Protetor de motor e protetor de caçamba.
Tr: 3370-3561.

. ;

TROllER - Vende-se, 03, cornpl. Tr:
8424-8382 ou 8424-8381.

t RENAULT
CLIO - Vende-se, .Sedan, 03, cornpl, R$
24.900,00. Tr: 9191.-6333.

CLIO - Vende-se; Sedan, 06, hi-flex, campi,
bancodecoum. R$29.900,00. Tr. 9191-6333.

�os • ----=s:-
8PONCHIADO

..........

COMPRA - VENDE - FINANCIA

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

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

Fale online
gibacont@hotmail.com �

PAG��ENTO A VISTA

10% DESCONTO NAS

PEÇAS E SERViÇOS

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

depneus
alta performace
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Promoção
RS 45.900,00

Rua Walter Marquardt. 2670
Fone: [471 3370-7500

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

Picaso Exclusiva
Top Linha
único dono 2005

COURIER 1,.6
2003 COMPL
RS 23.500,00

ASTRA HATCH ELEG, COMPL 2006
CELTA SUPER 2005, LOT, AO, TE, AL
HONDA CIVIC AUT. 2004
UNO FIRE 2002
FIORINO BAU KIT GNV 2001
VECTRA GLS 2000 COMPL+ABD
VECTRA QL 2000 COMPL
ESCORT SW 1,8 2000 AL, OH, CE, TE,
LOT, MT, GNV
PAllO EX 4P VElTE 1999
PALIO 4P EDL COMPL 1999
PALIO 4P 1.6 1998 COMPL
ESCORT SW GL 1998 COMPL
VECTRA GL 1998 COMPL +GNV
VECTRA GL 1997
CORSA SEDAM GL 1,6 1996 DT, TE
SANTANA 4P 1996 OH
UNO EP 4P 1996 VE TE
FIORINO BAU 1996
CORSA WIND 1995
ROYALE 4P 1995
ROYALE C/ KIT GNV 1993
PREMIUM CSL 4P 1991
BIZ ES 125 2006
CORSA WIND 2001VE 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 1.6 1996
ESCORT XR3 1987
CLIO RN 4PTS 2000
KADEn SL 1993
VECTRA GLS 1996
ESCORT 1.8 1995

GM I Tracker 2.0 Jipe
'

D7/01, beg�:!ílasolina, completo
R$ 55.500,00

"''*',.
t.

""�����
t ��, e �----= ,.

, \$-

Fiai / Stilo 1,i! M.Schumacher
c/ banco de couro e teto solar

05/06, amarelo, gasolina, completo
R$ 51.000,00

Ford! Fusion 2.0
Autoináli�o Sei

07/07, prata, gasolina,
completo

R$ 68_000,�0

GM f Zatlra 2.0 CO
03/04, bege, gasolina,

completo
R$ 44.800,00

Ford / Ecosport 1.6 Xl
04/05, preto, gasolina, completo

R$ 3S.500,OO

Cilrllen / Xsara
Picaso 2.0 GX

03/04, cinza, gasolina,
completo

RS 35.900,00

GM / Aslra 2.0 Automático
Elite cf banco de couro

04/05, prata, flex, completo
R$ 45.000,00

Mitsublshll Pajero VW / Parali 1.6 Tracktíeld
TR4 2.0 Automático 05/05, preto, flex, completo

05/05, vermelho, gasolina, completo R$ 36.000,00
RS 51.000,00

Peugeot / 307 2.0
Automático Feline

04/05, prata, gasolina
RS 46.890,00
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lugar no podium está garantido!
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GOLF 2.0 CONFORT AUTO ! i
��

t�
:�
��
jl
!f�
a
�'ii

'I i=
"Jl!
£ii!

<l- .ri!
AR OH VTHOT AL CO RO W VERDE, 2007 �s
Jle.R$5'MJOO - Por R$50.000 !i

, ti2.lí'
e � :,:,,: _li -e-

R$1,OO de entrada e opção da primeira parcela para Dezembro de 2008:' I Segunda a Sexta das 8h às 19ft.. Neste Sábàdo das 9h às 13h.' ,ti
U"

FOCUS SEDAN 2.0 AUTOM
AR OH VTE ABS A�BAG an W
PRATA,2005

CIVIC LX 407 SW 2.0 TIP TRONIC STILO ABARTH PICASSO EXC 2.0ZAFIRA ELEGANCE 2.0
AR OH VTE LOT ABS COURO A,BAG
CO no PRETA, 2006

AR OH VTE A.BAG ABS RD COURO
W PP CINZA, 2003

AR OH VTE RD RE FN ABS COURO
TETO A,BAG CO RO W PP CINZA, 2006

AR OH VTE LOT AL ABS A.BAG CO RD
W BRANCA, 2005

AR OH VTE LOT AL ASS COURO A.BAG
CO Ro W PRATA, 2003

AR OH VTE OT A,BAG CO RD W
VERDE,2004

De R$ 43.4!JO-

Por R$ 40.490
Be-R$1I1':9lJO

Por R$ 76.900
De-R$'"51 :9'!JU'

Por R$ 47.990
De-R$"39:9UU"

Por R$ 37.000
De-R$"48:9U1T'

Por R$ 45.900
De-R$"41:9mr

Por R$ 38.900
Be-R$"'4'1T.'11UO

Por R$ 37.900

'PAilá 1 o ;'�,:':';'$,
'

" ,:/,',""
"'vvaN�i&"\{)J!:'.I,'

'-C' '::"

,De R�18.90ll- Por RS16.900;

SCENIC EXPRESSION 1.6

CELTA 1.0 VHC

CLIO RL1.0 SIENA EX 1.8
AR A.BAG W BRANCA, 2002 AD OT AL W PRATA, 2003

D#.l1$2.a.e08"- Por R$22.500 �!!!!:!����:!!!I:!JII�DJl.R$lGtOOO" Por R$23.500

AR AD W AZUL, 2004

�9t&t- Por R$22.1 00
AR VTE LOT W AZUL, 2004

•
• • DB.Ii$í!-4ftIOO. Por R$23.1 00" .

Parabenizamos nossos

clientes e colaboradores!
Guaramirim 59 anos

3373-4900

¥WI gol Trend 4p 2009

1

I
{ I
1<

J

I I

I
I
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RlliD
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 F.eliciano Bortolini, 970 - Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul - SC

R.V. Veiculosl
Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário 3371-1743

3372-2271
�� =� �UD�L:QJ

uta Elétrica - Som. - "-hFes - Injeção Eletrônica
Carburação, - freios - Mecânica Diesel

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

CASAS
ANA PAULA 11- Vende-se, 3 qtos, 3 bwc, 2

garagens, cerca de alumínío, portão
eletrônico, piscina. Troca-se por casa em

outro bairro ou chácara. Tr: 3376-1574.

BARRA DO SUL - Vende-se, 3 qtos, sala
COZ, banheiro, R$ 9.800,00 + parcelas de
meio salário minima. Tr: 3371-6069 creci
11831.

CORUPÁ - Vende-se, centro, c/206,20m',
2 salas comerciais, 4 qtos, 4 bwc, coz, área
de serviço, garagem p/ 2 carros, documento
do imóvel em dia. R$ 210.000,00. Tr: 47
3375-2798 ou 47 9905-9850.

SANTA LUZIA - Vende-se, c/ sala
comercial. R$ 140 000,00. creci 2183J.
Tr: 3376-0102.

GUARAMIRIM - Vende-se, de alv, nova, c/
2 qtos, murada, localizado no Bairro
Amizade, próximo ao Mano Lanches.
R$95.000,00 (c/escritura). Tr: 9183-
8081 ou 3373-0098.

SOBRADO - Vende-se, prox Weg II, 5 qtos,
2 bwc, garagem p/ 3 carros. R$
125,000.00. Aceita apto ou casa pequena.
Tr: 913{:-5573. Creci 11831.

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

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

RAU - Vende-se PROX. BRASÃO C/ 03
dorm; e demais peças. R$ 85.000,00.
creci 2183J. 3376-01 02.

SANTA LUZIA - Vende-se CASA C/ SALA
COMERCIAL C/300m' de área construída.
R$140.000,00. creci 2183J. 3376-0102.

• CHÁCARAS
CHACARA - Compra-se, no valor de R$
40.000,00 e uma chibata. Tr: 3276-1 914.

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

RIO CERRO I - Vende-se, 50.000m', 2

lagoas, .nascentes, cacHoeiras. R$
150.000,00. Tr: 3376-0726.

SÃO FRANCISCO - Vende-se ou troca-se,
mini chácara, sei benfeitoria, 1600m',
300m da lagoa. Tr: 3372-0658.

SCHROEDER I - Vende-se, 4800m', c/
casa, rancho, nascente, lagoa, cercada. Tr:
3370-4927.

GUARAMIRIM C/ 60.000m' c/ casa de 130m'
C/ 03 dorm; área defestas e demais peças. R$
230.000,00. creci 2183J. 3376-01 02.

t TERRENOS
AGUA VERDE - Vende-se, prox ao Marcolla,
840m'. Tr: 9101-6007. Creci 13284.

BARRA - Vende-se, c/ 450m'. R$
54.000,00. creci 2183J. Tr: 3376-0102.

CENTRO - Vende-se, prox. Scar.
R$11 0.000,00. creci 2183J. Tr: 3376-01 02.

IMOVEL INDUSTRIAL - Vende-se, próximo
Corticeira com 32.000m2, c/150m2 para
a BR-280, necessita de aterramento. R$
280.000,00 (c/escritura). Tr: 9183-8081
ou 3373-0098 .

IMOVEL INDUSTRIAL - Vende-se, lac.
próximo da Weg Quimica, 50 metros da BR-

280, 40.000m', plano, para galpões
industrial (locação). R$ 700.000,00
(e/escritura), Tr: 9183-8081 ou 3373-0098.

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

salário. Tr: 3371-6069. Creci 11831.

• SALAS COML.
SALA COMERCIAL - Vende-se, 140m',
Feliciano Bartolini. Tr: 9101-6007. Creci
13284.

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

� �Q�:rQ£QÁ�
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, .85 - Centro

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL PARA ESCRITORIO
Atendemos: Supermercados, Lanchonetes, bares, restaurantes, Padarias,

Agropecuárias, Lojas em geral e Industrias.
'

Rua Avelino Floriano de Borba, 263 - Ilha da Figueira
Fone: 3372-2633 E-mail comercial@trapicalembalagens.com.br

Celular: 9991-5209 ou 8427-2718 (plantão finais de semana e feriados)

Curso Técnico em Enfermagem na

Escola Técnica de Enfermagem Jaraguá!!!

�.JARAGUÁ!W 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

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUA DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n9 186

_28/12/1999 - Registro nO 4480

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia

_

- Massagem na Cadeira Ergonômica
;" ')&t;;:::::'%:hij}',\:Zf _ TV'::: _ "

" J{%�"'-W'
Mais informações:" 47 - 3275�4125

Rua João Marcatlo, 156 centro - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br

Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br
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� Wofkshoj - \lfiem�PketiTl9
• Workshop - Leitura Dinâ ica e Me

th Tii@f'ii': VR . ,<;,,:.' :',--''ê Boas Praticas em Ma çãó d
.' An�tise�e Crédito e Cob'ranç�:
• Qualid�qe,. no{.��nº�JTle'Í�l

Conheça outros cursos

que a Faculdade SENAC
oferece.

'x
UNIVERSIDADE DA BELEZA,

SALÃO E ESCOLA PARA CABELEIREIROS

• VENDE-SE
CALCULADORA - Vende-se, HP 12C,
nova. R$ 270,00. Tr: 3276-2111
denise.

CELULAR - Vende-se, nokia 2100,
GSM, cf nota fiscal e carregador. R$
80,00. Tr: 3276-0340.

CG - Vende-se, 97, documento pago
2008. Tr: 9102-9081.3372-0616.

CONSORCIO - Compra-se,
cotemplado. Tr: 3370-0983 ou 8403-
5027.

FILHOTE - Vend§-se, Poodle Jay, 50 �- .

dias. R$ 200,00. Tr: 91 02-61 00.'

FILHOTE - Vende-se, yorkshire,
macho. Tr: 3375-2006 ou 9107-
8915.

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

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

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

MAQUINA - Vende-se, samsung. R$
60,00. Tr: 3370-0983 ou 8403-5027.

TITULO - Compras-e do clube'
atlético Baependi. Tr: 3372-1672.

MAQUINA - Vende-se, para massa

de salgadinho. Troca-se por moto. Tr:
3372-0658.

• DIVERSOS
FILHOTES - Doa-se, 2 labradores
machos. Tr: 3376-5147.MATE'RIAIS - Vende-se, para

hiroponia completa, Estufa, canos,
bomba + cartela de clientes e

suporte técnico. Tr: 9123-7529 ou

3371-3073 .

• PESSOAIS
PENTE - Vende-se; de memória Ran,
modelo DOR 1. R$ 40,00 cada. Tr:
3370-0983 ou 8403-5027.

PLAY STATION 11- Vende-se, com 80
jogos. R$ 500,00. Tr: 9618-7020.

RESTAURANTE - Vende-se, cf
clientela formada e entrega de
marmitas, Bairro Baependi. Tr: 3371-
2268.

=: ShoW 'ar
EnContro 1I0s amigos e casaiS ShOW �e streer tese.

com maiS �e 15 mUlheres
Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Jo�quim Francisco de Paula, 1058. Chico de Paula

Tel, 3273-2347 I 8853-9716
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------------NEGÓCIOS

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'as dias a partir das 18h30

Fazemos ;

..... E�!� � �udanças '
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SAÚDE & BELEZA O CORREIO DO POVO ft"..jj
QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2008 ....:..

Posologia e associações

PEEUNGS I LUZ INTINSA PUlSADA I ACCENT

TRATAMENTO DE ACNE E RUGAS I TRATAMENTOS REDUTORES

MASSAGEM CAMDLE I ACUPUNTURA - REIKE

PÓS OPERATÓRIO "SUPERYISAD MEDICA"

ARlhlU
.,

-M;

rsto até mesmo para praticar exercícios,
obtendo ganho ue massa magra e sem

m efeito adverso, pois a planta não tem

roa toxicidade conhecida;

àe Car 'p}briat
pode ser i ido ao eferenci
dividido em duas ou mais tomadas. Po
associado a

outros ativos

naturais e

fitoterápicos
indicados para

perda de peso,
ganho de
massa magrª�
ou mesmo

suporte

Medicamentos em geral
ManipuLação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulades

.t:::1':',38:Lldl indivídu�s não
em permsru er em progi'�mas de

perda de peso é porque com dietas moderadas,
o corpo precisa trabalhar dobrado para

queimar reserva� do organismo e os indivíduos
:se,'St;ntefU cansa<l9>s" indispo?to�\\ Enquanto
queas medicações supressoras dó apetite, são
efetivas porém apresentam freqüentemente
efeitos adversos, já com Caralluma fimbriata o

inâivíduo recebe um aporte energético
t).}entar,e seI.1;do assim, sep,te-se mais

� _-"

Centro de Estética

DroA�:4145Cremo 5129945

No ápice da sua belm!
Estptica Facial, Corporal, Reiki

Rua João Piconi, 449 - Centro

Dr. Érvino Siebel Neto
Cirurgião Dentlsta eRO 7653 •

•

Dr. Jonathan H. Mandalho Dr. rJfiiago 7vlonseff(j3ore{a
crJ(O/SC·8.421

?1.estre em Impíantodontia
Especialista em Inpkmtodonua
Especiaíista em fPen'oáolltia
C[fnica qera[
®'ôLeses Tel.: (47) 3055-2796

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
S�iatsu
Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

�staCR07190

Clinlca Geral
Périodontia
Implantes dentais
Próteses Dentais

Maioras �nttH'm�'çQ8:$ fone:: (41) 3376�4!ffi5
ou ( 47) 9�12-9799 cem I\Ub�

Angelo Schtochet, 173, Centro, Jaragu6 do Sul
I.,ó.moao BeI,aRlo) fone, 3371-0938

Rua João Marcato, 103 - Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: cUnicasorrident@superlg.com.br Rua Bernardo Grubba, 62 - 3371-6022
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QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2008 CLASSIMAI-------------

SPEED 150cc
a partir de 48x

R$1 , mensais
sem entrada Com:

• rodas de liga leve
• freio a disco

.

• partida elétrica e

a pedal
• indicador digitar
demarche
• marcador de
combustível

SUPER 100cc
a partir de 48x de

R$1 , mensais
sem entrada

Com:
• partida elétrica e

a pedal
• indicador de
marcha
• conta-giros

Jaraguá 40 Sul - se"

NEW MOT O S Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657
(41) 3310-1137

CdnsuH.l a New Motost para (lot!'aS: cbnd!¢es. $opel 100 08108 com preço promocional ;l pe:J\itde AS 3.200.00 li 'i1sta ou sem eeeeee e ssldo I�tl em 4B oerceee me!'lSais tees de HS 102.0{t eoI"Pjuros dG2v2O% am. e 29J:14'1io aa. rom Y<:iklrlofal IlIlanciatm do R$ tS.5SJ.21 $pt>e<l 151.1 08.'08 COlli prt!ÇQ plomoClOroal a J)<lrlil'do: R$ 4.'900,00 li \'i$ta(lusom ereaca e saldolinttOCl:3JXl am 4!:1 ceceiesmeI'lSais fIXas de AS 179,00. com íUfos de 2.27% 8.1". u 3fr.91 ..... aa., com \'alof IQlolllinànCmdo i:le AS 9.2$,53. Plano de. fiil3nclamunlo COO Motos eenca nau, pará pusoollli'SiC!:t tio j(.Frltji(;a �i!Q á.apMlo'aç.lit>oo credito, 'rc nao inclusa, NOO iIlcIúfdo nos flnaf'lCilltnel'11OS' cr de AS 860.00, arovllme da es 39,00, eo'eto ba�rio oe AS '1.50 par pan.'><!la e tlJl'lI)!aeamemo da moto. üondlo;:áo liaMa somentej"ltlra moles em enecue. COnó�.;i'iI:> v,Hrb ata 24J08J;!OOO ou Gnqu.a£llo (!um,rvm (IS esiccuea. !m;).gnns recramente �\lSlmli"'iJs À_.:."'4ow Molos t¢3.€lfV{I-'$.E': Q <llrmlo CID oorng,' posstvers erros 9r:di¢Os.
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Nesta data tão marcante,
parabenizamos Guaramirim

pela passagem
de seus 59 anos.I

, ....

Parabéns
Guaramirim!
59 anos de história

A malha que envolve você.

I '

moveis
projetados

Rua Fernando Campigoto Primo, sino
Avaí • Guaramirim

3373-1180
www.elian.com.br 0800 372 168

O CORREIO DO POVO

PASSADO

I!11igrªntes trouxeram
1 1

Primeiros habitantes chegaram ao Brüderthal, berço do municipio, em 1886
Piero Ragazzi

Duas viagens de navio e mais uma semana de andanças.
Tudo isso foi preciso para que os primeiros habitantes
pudessem desembarcar no solo guaramirense. Era julho de
1886 quando o grupo chegou ao Brüdethal, berço do
município. Os cerca de 180 russos e alemães tinham o pastor
Wilhelm Lange à frente e, logo de início, fixaram residência
em cinco mil margas de terra e formaram a comunidade de
Herrnhut (Refúgio do Senhor).

Mas, eles ainda não tinham colocado um ponto nas

criações. Foi nessa localidade que construíram a primeira
escola alemã do Vale do Itapocu. O objetivo: alfabetizar 24
crianças. Na seqüência, abriram espaço à instalação da
agência inaugural dos Correios na microrregião, além de
também abrigar o primeiro farmacêutico de Guaramirim.

A segunda leva de colonizadores, no entanto, resolveu ficar
na então colônia Itapocuzinho 1, atualmente rebatizada como
Bairro Imigrantes. Mais tarde, entre 1895. e 1901, os imigrantes
aportaram no jacu-Açu, Benjamim Constant e Campinha. Já
no Centro, a colonização aconteceu somente no final da
década com a construção da ferrovia. Ela serviu para ligar as

cidades catarinenses de Porto União e São Francisco do Sul,
passando por Corupá e Jaraguá do Sul.

Cemitérios:

biografia
destruida

Além de ter tido .oúnico
Núcleo Federal do Distrito
do Bananal, as primeiras
casas de orações e escolas do
Vale do Itapocu, Guara
mirim também foi pioneira
na construção de cemitérios.
Nesses espaços, era comum

enterrar até mesmo habitan
tes de Jaraguá do Sul. Em
suma, isso acontecia devido
aos laços familiares existen
tes entres os habitantes das
duas cidades.

No entanto, conforme
Ademir Pfiffer, do Arquivo
Histórico Eugênio Victor
Schmõckel, de Jaraguá do
Sul, parte de toda essa

história acabou em 1950. É
que dois cemitérios sumi
ram quando o município
levantou as paredes do
Hospital Santo Antônio e da
Paróquia Evangélica Lute
rana .

Kelly Erdmann

Re.ligiosidade faz parte da história dos guaramirenses
dos, porém, há indícios de
que a atitude tenha resquícios
vingativos. Uma família teria
interesses de casar a filha com

o pastor, como isso era

possível, ela ateou fogo às
edificações. Em 1890, os

Lange deixaram o Bruderthal.
A mudança os levou à cidade
de Brusque.

Dois anos depois, surgiu a

segunda escola alemã do Vale
do Itapocu. Nela, funcionou
uma igreja ecumênica,
unindo católicos e protestan
tes. Já em 1898, o [acu-Açu
recebeu imigrantes russos.

Foram eles que levaram a

Gu ar am ir.im a religião
Batista.

O início da colonização de
Guaramirim tem referência
direta à religiosidade. Os
imigrantes que abriram os

primeiros caminhos do
futuro município tiveram
como principal personagem o

pastor luterano Wilhelm
Lange. A ética severa do
homem gerou inúmeras

divergências com a comuni
dade. Certo dia, ao voltar de
Jaraguá do Sul, ele a esposa
encontrou todas as constru

ções incendiadas. Entre elas
estava a casa de orações e a

escola.

Segundo o historiador
Ademir Pfiffer, oficialmente
os motivos não são confirma-

•...........................................•.................................................................................................................................. �
.

GUARAMIRIM
Parabéns a todos que têm participado e colaborado com o crescimento e

desenvolvimento para que Guaramirim pudesse chegar até aqui.
São 59 anos de lutas, vitórias e aplausos desejados pela

Associação Empresarial de Guaramirim, que à 30 anos acompanha
o desenvolvimento deste município .

Rua 28 de Agosto, 890 / 47 3373-0037
•.•............................... � � ...........................................•...............................................................................................••
ESPECIAL - O CORREIO DO POVO
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INCENTIVO

•

1
asa u tura

Projeto que iniciou em 2005 j

Sentado em uma cadeira,
o tímido Flavio de Souza,
11, escuta o som grave
das tubas, que ensaiam

logo à frente. Ele aguarda
o momento de se juntar
ao grupo e, em

contraponto, soar notas

agudas a partir do

trompete, instrumento
descoberto pelo garoto há
cerca de três anos.

Não muito distante do
menino, mais crianças,
jovens e adultos
caminham de um lado ao

outro. O dia a dia da Casa
da Cultura Paulino João
de Bem, em Guaramirim,
é assim: uma miscelânea
de sons, rostos e

manifestações artísticas.
Ao todo, são 530 alunos,
que se misturam erri aulas
matutinas, vespertinas e

noturnas, de segunda a

sexta-feira. A intensa
maratona inclui diversos
cursos, sendo todos

gratuitos. Eles abrangem
a música, as artes

plásticas, as cênicas e a

dança.
Considerada um marco

cultural para o

município, a entidade foi
fundada em 2005 e, logo
no primeiro ano de
existência, já possuía 153

participantes distribuídos
em apenas quatro
oficinas: pintura, teatro,
violão e banda marcial.

Hoje, quem quiser se

matricular precisa entrar
em uma lista de espera,
apesar das atuais 11

modalidades oferecidas e

acompanhadas por 14

professores.
Mas, conforme Patrícia

Dias, responsável pelo
espaço, esses números
ainda não bastam. Para o

futuro, podem surgir
turmas de canto, balé
infanto-juvenil e pintura
em tela, pelo menos, é o

que esperam os

candidatos às posteriores
vagas. Também na

condição de sonho,
porém, com rp.enos
possibilidades de virar

realidade, por enquanto,
está o projeto da Caravana
da Alegria, um ônibus

equipado de palco para
levar espetáculos aos

bairros da cidade. "Eu
acredito que a Casa não
deve morrer com o tempo.
Antes dela, não se falava
na cultura em

Guaramirim e, agora, não
existe nada parecido na

região", enfatiza,
Além de dar chances de

.

aprendizagem aos alunos,
o local serve como meio

para a valorização
profissional de quem está
envolvido com as artes.

Todos os professores são
formados nas áreas em

que atuam.

Kelly Erdmann

e
e

conta com mais de 500 alunos
Piero Ragazzi

Aulas são totalmente gratuitas. Matrículas devem serfeitas sempre no inicio do ano

(ursos oferecidos
Artes plásticas
Pintura em tecido
Violão
Teclado
Teatro

Baby class
Banda marcial
Jazz

Dança do ventre
Ritmos brasileiros
Tecido acrobático

lIEu acredito que a (asa não deve morrer

com o tempo. Antes dela, não se fatava na �

cultura em Guaramirim e, agora, não
existe nada parecido na região"
Patrida Dias, chefe do setor de Cultura

�---_._----_.���--_ ... _� .. _ ..._-_._-------_ .._-----
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AARTE DE COSTURAR
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Foi em Guaramirim que
Agueda Migliorini Ribas teve
a oportunidade de aprender o

ofício que tanto sonhou e que
exige precisão e paciência: a

costura. Ela é uma das 16
alunas que no dia 30 de
setembro receberão o certifi
cado do Curso Risco, corte e

costura industrial, realizado
pela Ação Social do municí
pio em parceria com o Sebrae.

"Quando apareceu esta

oportunidade, abracei com

as duas mãos", contou

Agueda, que há muito
pretendia se tornar costurei
ra, desejo que foi adiado por
não :ter condições de pagar o

curso, que na Ação Social é

gratuito. Agueda conseguiu a

última das atuais 16 vagas e

teve sorte, pois hoje são 40
mulheres na fila de espera.

Devido à demanda
reprimida, desde o final do
ano passado, o curso, que só
acontecia na parte da tarde,

foi ampliado também para as

manhãs. A seleção das
alunas é feita entre as

participantes que se desta
cam no Projeto Mulher
Aprendiz, onde elas apren
dem as primeiras noções
sobre corte e costura, duas
vezes por semana.

Ao chegar ao curso

supervisionado e com a

metodologia do Senai, as

aulas passam a ser diárias, de
segunda a sexta-feira. Nas
160 horas, as alunas apren
dem o ofício por etapas,
começando pelo manuseio
da máquina de costura, até

chegar à produção das peças,
como camisetas, saias e

calças. A técnica é repassada
pela costureira Ivane Krug
Bento, professora desde o

início do curso, há três anos,
e com experiência de sobra
na área. O casamento dela
com a máquina de costura já
fez bodas de prata.

Cerca de 80% das alunas
•

consequiram emprego
Assim como Agueda, mais

do que realizar um sonho ou

manter-se ocupada, as alunas
buscam a qualificação profis
sional. É esta a proposta da
Ação Social, antes vista apenas
como uma entidade de cunho
assistencialista. "Nossa região
é têxtil e recebe muita gente de
fora, que vem atrás da notícia
de que Santa Catarina tem
trabalho. Ao chegar aqui, estas

pessoas se deparam com a falta
de qualificação", afirma a

assist�nte social SôniaAguilera.
Segundo ela, o curso

promovido em parceria com o

Senai tem ajudado a mudar
esta realidade, com resulta
dos surpreendentes. Com o

canudo na mão e a técnica
adquirida, cerca de 80% das
alunas formadas até agora

ESPECIAL - O CORREIO DO POVO

foram contratadas pelas
empresas de facção-e confec
ção locais. Desempregada há
sete meses, Agueda espera ser

mais uma delas. "Não adianta
entrar no mercado de trabalho
sem ter conhecimento",
avalia.

Para a professora Ivane,
esta é a maior motivação para
continuar dentro do projeto.

"O que mais recompensa é
elas voltarem aqui e dizer que
estão trabalhando", conta.

Serviço
Rua 28 de Agosto, 2720
Ao lado dos Bombeiros
Telefone: 3373-0748

• •

Fotos: Piero Ragazzi

Agueda é uma das 16 alunas do curso, com aulas diárias, de segunda a sexta-feira

Centro digital parado por falta de verba
Apesar dos resultados, o

curso pode ser comprometi
do pela falta de recursos da
Ação Social, uma ong que
depende das próprias pernas
para se manter de pé. "O

impacto social é muito bom,
mas neste momento a

entidade está passando por
sérias dificuldades financei
ras e precisando de ajuda",
apela Sônia.

Como é oferecido gratui
tamente, os custos com o

curso chegam a R$ 35 mil por
ano. O valor acumula as

despesas com compras de
materiais como malhas e

fios, pagamento de funcioná
rio e manutenção das,
máquinas de costura, que
por certo deveriam ser já
substituídas devido ao

tempo de uso. A entidade
pode receber doações de
materiais ou em dinheiro.

Sônia mostra sala vazia à espera do reinício das aulas

A assistente social
lembra que, além de benefi
ciar o curso de costura,
eventuais auxílios finance i- -

ros poderão ser destinados a

outros projetos desenvolvi
dos pela Ação Social. Um
deles é Centro de Inclusão
Digital e Social, com aulas
de informática para adoles-

centes de 14 a. 18 anos,
também com foco profissio
nalizante. "Neste momento o

projeto está parado porque
não temos condições de
pagar o professor", relata
Sônia, informando que o

projeto já formou 80 alunos,
"60% deles já inseridos no

mercado de trabalho".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A�. PARABÉNS GUARAMIRIM
�

170 MAIOR ARRECADADOR DE ICMS

PIB SU
it

Com o PIB (Produto Interno

Bruto) ultrapassando os nove

dígitos, a movimentação
econômica fez de Guaramirim
.o 17° maior arrecadador de
ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercadoria) no

Estado. E, para os próximos
anos, a cidade projeta um

destaque ainda maior no

cenário catarinense.
Conforme dados prelimi

nares divulgados pela
Secretaria estadual da
Fazenda, omunicípio deve se

tornar o 13° maior arrecada
dor do imposto até o final de
2009. A curva ascendente
continua e, para 2012, a

mesma estimativa revela que
a cidade sobe mais um

degrau, chegando ao 12°

lugar entre os 293 municípi
os catarinenses.

A indústria é díversifíca
da, nos setores moveleiro,

era
•

1
Piera Ragazzi

explica o presidente da Aciag,
Edgar Maluta, citando a

agência de desenvolvimento
local e a cooperativa de crédito
como outras duas iniciativas
da entidade que favorecem a

promoção da economia.

O Codec funciona através
das câmaras temáticas,
divididas em indústrias,
comércio, prestação de
serviços e comunidade. As
câmaras são formadas por
representantes de associações

'

de bairro, de entidades,
empresários do ramo agrícola,
comercial e da indústria.

Cidade abriga indústrias do ramo têxtil ao alimentício

favorecendo o escoamento

da produção.
Do total do ICMS arreca

dado, o Estado devolve 25%
aos municípios. A fatia dos
recursos varia de acordo com

a movimentação econômica.

Portanto, quanto maior a

arrecadação, maior o retorno

dos recursos, que são reverti
dos em obras e outros servi

ços voltados à população.

Faculdades viram parceiras no projeto da Aciag

têxtil, alimentício, químico e

petroleiro, justificando o PIB
de <R$ 1.099.306.759,00
registrado em 2006, ano em

que a renda per capita
chegou a R$ 36.727,00.
Aliado a isto, a cidade tem

localização prívilegtada,
próxima aos portos de São
Francisco do Sul e Itajaí, e

cortada por importantes
rodovias, como a BR-280,

"Significa que as idéias partem
da base. Nada é de cima para
baixo", comenta Maluta.

A necessidade de conhe
cimento técnico em cada
uma das áreas trabalhadas
levou a entidade a buscar

parceria com as faculdades
Sociesc, Univille, Fameg e

Unerj. "No nosso projeto,
faltava o veículo da inteli

gência", revela o empresário,
para quem o Codec só é
viável com a' parceria do

poder público, "que pode
usufruir de uma ferramenta
de trabalho espetacular".

,

t

Para promover um cresci
menta ainda maior da econo

mia e consolidar o município
no cenário estadual, a Aciag
(Associação Empresarial de

Guaramirim) criou o Codec
(Conselho de Desenvol
vimento Econômico). Através
dele, a entidade desenvolve
projetos em parceria com o

poder público e a sociedade

organizada.
"Partimos da premissa que

distribuir a renda é mais fácil

que gerar renda. Esta é nossa

proposta para viabilizar o

crescimento da economia",

I'
1
1

•
Fazer parte dos 59 anos

de Guaramirim é mais
do que uma escolha, é
motivo de orgulho.

Parabéns Guaramirim
e muito obrigado por
compartilhar sua história
conosco.

www.weg.net

estofados e colchões

www.mannes.com�.b::.;r_------._,;

Fone: 3373-9200

ESPECIAL - O CORREIO DO POVO
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SAI DO AR
Não ligo mais o TV. Haja nervos de aço! Além do blá-blá-blá político no Ho
rário Eleitoral, o gente ainda tem que agüentar os 50 anos do Bossa Novo, os

100 Anos do Imigração Japonesa e os Olimpíadas de Pequim - que graças o

Deus acabaram, mos haja assunto!. Não é overdose? Socorro!

a""l"'.. Farmàcia ,

.

r .-arana
Dtsque-entrega

3215-1689

,, Às vezes as rugas
significam apenas
um caminho bem

percorrido "
IVO PITANGUJ

RIO DE JANEIRO
Podem falar o que quiser, mos o Rio
de Janeiro continuo lindo e o povo
carioca um tremendo gozador. Nos
rodos do hi-society o assunto do mo

mento falo que Bongu-8 tem tonto

gente 'conhecida, como o banqueiro
Salvatore Cacciola; o deputado Na
talino Guimarães, os ex-chefes dn
Polícia Civil Ricardo Hollack e Álvaro
Lins, que até já ganhou o apelido de
"Presídio de Coros". O meu amigo o

arquiteto Carlos Manh Schmitz está
até pensando em se mudar poro I.á.
"Quem sobe eles me chamam poro
decorar os celas", diz ele. Pode?

RETIFICANDO
A notinha no coluna de ontem "As
sim não dá", preciso dor um toque
final. É o seguinte: gente eu não es

tava fazendo apologia à ilegalidade.
Só queria dizer que algumas cosas

,...noturnos estão sofrendo e muito
'com o rigor do lei, enquanto outros

estabeleCimentos, que fazem festas
e reúnem muito.mois gente que às
próprios boates. estão sem os docu
mentos necessários e abrindo nor

malmente. Só isso!!!

NOlTE COUNTRY
Nesta sexto-feira os meus amigos
Thiago Motos e Pepe promovem,
no Choperio Bierbude no Shopping
Breithaupt, uma noite Country Ser
taneja. A músico fico por conto do
duplo Nícolos e Matheus, o mesmo

que tocou no Feijoada do Moa. Im
perdível!

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu amigo e em

presário, gente do bem, Fábio lnler
Ele lê esta coluna todos os dias poro
ficar super ontenado no que aconte
ce de melhor no sociedade.

AZEDOU
Gente esse babado é fortíssimo,
como diria o meu amigo "Capiva
ra". Um bem sucedido empresário
do nosso querido Guoromirim do
novo geração, separado, assumiu
o romance com o mulher do seu

sócio. O resultado, mais que óbvio,
é que o casamento foi desfeito e

também os negócios entre os dois.
O homem circulo apaixonado com

o chormoso loiro o tiracolo. Lave
temperado com "Pimenta do Quin
tal de Coso".

GENTE DO BEM
E quem se destacou, no último fim
de-semana, no Feijoada do Moa,
foram os amigos Márcio Alberton,
Marlene Costa e Juliano Corrêa.
Valeu garotos.

FEIJOADA DO MOA
-

Parabéns Moa, sem dúvida nenhu
ma essa f�i o melhor edição dos
feijoadas. Otimos atrações, comido
delicioso, chopp e muifa gente:bó
nita. Parabéns mesmo!!

RODRIGO FOGAÇA.

TE CONTEI!

Karol Micheluzzi com o Pai Hélio Micheluzzi, da Karlache,
meus queridos amigos e patrocinadores do Feijoada do Moa
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'Sexto-feira, 29 de agosto
· Choperia Bierbudé: é promessarle ClIsacheio com moiS'umo balado 110 rilmo
sertllnejo universitário. Direto de Sóo Paulo, dupla Nicolas � Matheus é o

atração ao palco, que mudo totalmente o estilo com a enlrada de DJ Rodrigo
Fabro oC'ompanhado do saxofonista Anderson Stelzner. POro elos rolo

distribuição de rodadosde caipirinha até OOMO. Acesso: R$ 8,00 feminino e RS
12.00 masculino. .

•

• Estaçóo do Tempo: show corn clássico� do rock ao vivo corn banda farenight.
. Ac.esso: R$ 8.00 f�mipino e R$12:00 masculino - cobrados a partir das 21 h.

- Chopperia Aveni�lI: no pós-feriado em Guaro"mirim mIa mpb 00, vivo com

músico Paulo Hentique." %r �i,
• Coramba I s:

.'
,.

to'liouse Mag; optesentando DJs)or!le Junior.&
AlanWatriks, fernando C:: Renatinbo use�Ace�o: R$

•

e Matrí�� Li
25,00: mosç,ulino.

(11m nosso brat
221t

mio discote¢àgem com hJts desde osuoos 50 (lOS

mais recentes, RS 5,00: fe!J1'lnino e RS 10,00 masculino - cobrudos II

pllrti r das 21 h.
• Licorerio; o melhor do house {oró ambiente, em noite onde cada mu lher 'qull
entrar ganho uma toipirinho de cortesia. A lieo fica aberto dos l7h às OZh,
atendendo indusivecomtele-entrega d,e bebidos pelo 32751327.
· Moinho Pisco: em parceria com o Scarlounge r1Jlo noite com show nacional no

cosa, tendo a saudoso nanda Dazarunha como atração prj ncipa!. Abertufu dos
portos: 22n. Acesso: R$ 15,00 feminino e RS 20,00 mllsculillO (valor paro

ontllcfpodos, di�oníveis no ,One Store MOJisol, posto Mim� Matrjte

L
I. :

!
r:
f

'

\
j ',. Expresso Choper-ill: quin

tontlllo: expressochop
- Moam Club: sexta·fe
de OJ Puff. Contato;
- MOle lounge Club:

Ac�sso: RS 16.00 feminino e RS�(MlO
- Mansão 6etúfio: sábado, 50, Double
Contato: monsao.oom.br

leozinbo it Pnciornlk.
mozeloungf).com.�r

DJs Rafael Fflrreira e Nondo'S.

'CONTATOS:
Coramba's: corambos.com.br; Choperia Avenida: chopperioavellido.tllm.br ou

3373 15'97; CllOperio B.ierbude: :biEjfbude.cQm.br 00 32751686; Curupira Club:.
fotolog.com/curupin(,rock ou 8454 6309; Estação do Tempo: 3376 4822;
liwrerio: 32751327; Momma: momma.com.br óu 9185 0127; SCAR lounge,
34066555.

r.3@poracaso.com

VARIEDADES------�--
SHOW

DAZARANHA
"

.

RETORNA A CIDADE
Banda faz show sábado, promessa é de casa cheia

Dazaranha está em turnê nacional e show foi um pedido do público jaraguaense

JARAGUÁ DO SUL

Dono de sucessos como "Va

gabundo confesso", "Tribo da
lua" e "Muralha branca", o Da
zaranha se prepara para voltar
a Jaraguá do Sul pela terceira
vez em três anos consecutivos.
O show, que faz parte da turnê
nacional do CD "Paralisa" acon

tece no próximo sábado, 30.

Segundo o organizador,
Cristiano Junkes, primeira
mente, o cenário escolhido foi
o espaço panorâmico do Cen-

tro Cultural Scar. Mas, a bala
da acabou sendo transferida à
Moinho Disco, no Bairro Rio
Molha. No local, o público vai
se deparar com um ambiente
diferente: iluminação espe
cial, telões e seis televisores
de tela de plasma integram a

decoração. O DJ Marcelo Luís
abre e fecha a noite.

Quem pretende assistir à
banda florianopolitana precisa
se apressar. A lotação máxima
do ambiente é de 1,3 mil pes-

soas. Na última vinda do Daza
ranha, no ano passado, todos
os ingressos esgotaram. Dessa

vez, eles custam R$ 15 para as

mulheres e os homens pagam
R$ 20 desde que procurem
os pontos de vendas antes do
show. As entradas aumentam
a partir do segundo lote e estão

disponíveis na One Store Mari

sol, posto Mime, na Rua Walter

Marquardt, e na Licoreria.

KELLY ERDMANN

AGUARDE!
Além do show do Dazaranha, Cristiano Junkes aviso: o público que.
gosto de rock progressivo pode se preparar poro uma noite de sau

dosismo. No dia 20 de setembro, a bando Immigrant também volto o

Joroguó do Sul com músicas do Pink Floyd. A apresentação 'ocorre no

Grande Teatro da Scar e os ingressos custam R$ 60. Quem se compro
meter o doar um quilo de alimento nõo-perecívelpaga o metade, as

sim como estudantes epesseas com mais de 60 anos. As entradas sõo
vendidos no bilheteria do Centro Cultural e no Escola Bicho Grilo.
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A camada pré-sal da educação
Toda nação desenvolvida busca ansiosa, insistentemente,

homens com disponibilidade para a obtenção do conheci
mento, logo, tudo o que esses homens pedirem, se lhes há de
conceder. Precisa-se deles em cada cidade, em cada lugarejo,
em cada escritório, oficina, loja ou fábrica. No Brasil, embora
em desenvolvimento, também temos homens com a mesma

disponibilidade, mas nada, ou quase nada lhes é concedido

comparativamente a outros paises. O Brasil ainda não é um

pais desenvolvido e busca incessantemente o desenvolvi
mento, mas, se ficarmos atentos ao ambiente econômico de
nosso pais, captaremos o problema que se apresenta ao meio

empresarial com um minima de teoria e o máximo de objeti
vidade: a qualificação.

Nossos argumentos podem parecer até repetitivos
para o nosso leitor, no entanto, existe nessa nossa pre
ocupação uma idéia básica, universal e intemporal, que
ultrapassa as fronteiras de uma simples visão dos aconte

cimentos e, principalmente do que acontecerá se não fi
carmos desejosos de plantar a idéia de que somente atra

vés da educação seremos capazes de avançar de maneira
estável e duradoura para· a sustentação do crescimento
eéonômico. Na medida em que transcorre o tempo, nos

sa sociedade em geral adquire uma consciência cada vez

maior das contribuições da ciência e da tecnologia aos

progressos materiais difundidos entre a população para o

acumulo de capital e melhoria da qualidade de vida. Em
bora haja alguns profundamente insatisfeitos com a atual

distribuição de riqueza em nosso país, com a estrutura de

classes ou com qualquer outro aspecto do sistema econô
mico ou social e que o poder econômico de alguns possa
subordinar o bem de todos, as utopias políticas, sejam
de esquerda ou de direita, devem ser postuladas sobre a

base de liberar o potencial da ciência e orientar sua força
ao serviço das necessidades da população. Não há ciên
cia ou tecnologia sem educação. Diego Mainardi em sua

coluna (27/8) "Temperamento de rebanho" cita pesquisa
de própria revista Veja apresentando dois dados. "O pri
meiro repete aquilo que já sabíamos: temos os estudantes
mais analfabetos do planeta. Ninguém compete conosco

em matéria de analfabetismo. Somos mais analfabetos

que todos os outros analfabetos e estamos plenamente
satisfeitos com isso. Alunos, pais e professores aprovam
nossas escolas". Nestes termos, o que ciência e tecnologia
nos reserva para o futuro? A nossa ou a que importare
mos? A taxa de crescimento econômico é o indicador de

progresso ao que se rendem todos os partidos e o governo
ganha índices de aprovação como medida de virtude.

Os discursos e comentários feitos em rádio, televisão,
jornais e revistas, feitos pelo executivo e membros do go
verno se inflamam de eloqüencia para aludir o crescimen
to e os fundamentos econômicos do Brasil. Incorrem em

uma ambigüidade maliciosa, falando sobre o término de

tempos sombrios, eclipsando as bases que deu maior em

puxe a economia do Brasil, canalizando as vir-
tudes para somente um suposto gênio político.
Sabemos que a maioria dos que aprovam este

brognoli@netuno.com.br

CARNE SUíNA

CÂMBIO
MOEDA
Dólar comerciol (R$)
Euro (R$)

COMPRA VENDA VARIAÇÂO
1,620 1,622 -0,61% r--------'

2,389 2,389 0,54%

Técnicos visitam se
Comissão da China avalia frigoríficos de suínos

Uma comissão da China deve estar no Rio
Grande do Sul e Santa Catarina a partir da
próxima segunda-feira, 1°, para avaliar fri

goríficos produtores de
, carne' suína. Os técnicos
irão visitar a Cosuel (Co
operativa dos Suinoculto
res de Encantado), Doux

Frangosul, Alibem e Avi

pal. O sistema de defesa
sanitária .. dos dois Estados
também' será analisado.
Conforme o diretor exe

cutivo do Sips (Sindicato
da Indústria de Produtos
Suínos), Rogério Kerber,
as plantas devem atender
dois critérios: habilitação
para exportação e cum

primento das práticas de produção previstas

no sistema APPCC (Análise de Perigos e Pon
tos Críticos de Controle). Alguns frigoríficos
com unidades nos dois Estados serão visita

dos apenas em Santa Catarina.
A China tem acordo sanitário
com o Brasil para a venda de
carne que sofre processo tér
mico. Kerber observou que na

prática não significa nada em

termos de mercado.
- O país asiático é o maim; pro

dutor de carne suína do múndo,
mas o crescimento do mercado

5. interno levou a suprir a deman

� da ÇOm importações. Por isso, é
is difícil projetar o potencial im-

portador da China, que pode
surgir a partir de um acordo
com o Brasil, para que libere a

venda de carne congelada.

Técnicos chineses avaliam frigoríficos
produtores de carne suína em se e RS

Registro de Imóveis da Comarca de Iareguõ do Sul/SC
rSA MARTA ,MOHH ZIllMANN, Oficial. do Registro de

Imóveis de Jaraguã do Sul/Se, lorna público pelo presente
edital, que TEREZlNHA PEREIRA, Cl n'' 1.580.185-3-

SESP-SC, CPFn" 479.642,199-87, brasileira, viúva, do lar,
residente fl domícílíada na Rua Sizino Garcia s/no, nesta

cidade; requer com base no art. 18 da lei n'' 6.766i79, o

REG1SmO DE DESME�mRAMENTO, sítuado na Rua 887-

Domingos A. Garcia, Bairro Santo Antonio, perímetro
urbano de Ieragué do SulíSC,abaixo caractetizado.
aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC,
conforme Certidão n'' 305í2006, expedida em 20.10.2006 e

revalidada C1i� 12.11.2007.
abaixo caractertzado, aprovado pelà Prefeitura. Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme Certidão n''
305/2006, expedida em 20.10.2006 e revalidada em 12.11.2007, Proc. n'' 29189/2007, assinando como

responsável técnico, o técnico em agrimensura Ruy Silvéno Eggert, GREi\. n" 6059-4, ART n" 2492823-4.
O desmembramento é de caráter residencíal. possui a área total de 1.133,47rn:1, sendo constituído de
2(duas) parcelas e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias. contados
da data da última publicação elo presente edital, e deverá ser apresentada pOT escrito perante a Oftcíala
que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683 - centro, Iaragué
doSuVSC

JARAGUÁ DO SUL, 25 DE AGOSTO DE 200S:
AOFICIALA

.

governo são incapazes de distinguir um índice de cresci
mento de um cupom de rifa. Quem olha de fora tende a

acreditar que tudo- está bem, tal como ao dia se segue a

noite, porém, a "revolução das expectativas crescentes"
está transformando-se no que Daniel Bell (1975) chama
de "revolução das pretensões crescentes". É em realida
de uma revolução de massas expressadas na exigência de

que o Estado proporcione e garanta tudo o que as maiorias
desconformes e as minorias ofendidas parecem considerar

próprio e justo.
O governo tem aumentado as dotações orçamentá

rias para programas sociais como "fome zero", mas a

população não demonstra a mesma fome para saúde e

educação, pois não há proporcionalidade na Lei Orça
mentária. Aqui, podemos mencionar o caráter da rela

ção entre o crescimento econômico e, em termos mais

específicos, o crescimento tecnológico - posto que este

último é o componente principal e a principal' caracte

rística do crescimento moderno, O Brasil se vê diante do
desafio de explorar as riquezas petrolíferas em camadas

profundas denominadas pré-sal, mas a verdadeira rique
za está nas camadas profundas do cérebro de milhões de
brasileiros que aguardam serem exploradas para gerar
uma riqueza sem medida. Avançamos, mas precisamos
avançar mais nos indicadores de educação.
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Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do
Sul/SC ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofícíala do
Registro de Imóveis de Iaraguá do sul/se,. 1.01'l.la (S.,público pe lo presente edital, que DIA·

'

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA .

'.

LTDA, inscrita no CNPJ sob n? 04.233.545/0001-07, ,

estabelecida na Rua Felipe Schmidt na 157, nesta ..aec
'

cidade, requer com base no art. 18 da Lei n"

�ftES
RIOS

6.766

..

'(79,

o.
REGISTRO DE DESMENBRAMENTO,

DO SUl

situado nas Ruas 445- Sern Nome, 443-Erich Koch e .'

688- José Titz, Bairro Três Rios do Sul. perímetro '.

urbane de [araguá do Sul/Se, ___

abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC,
conforme Certidáo na 129(2007, expedida em 25.04.2007 e revalidada em 12.05,2008,
Proc. n" 11241/2008, assinando como responsável técnico,a engenheira civil Ana Maria
Badura, CREA n? 16605-3, ART n" 2608829-5. O desrnenbramento é de caráter
residencial, possui a área total de 7,213,54m", sendo constituído de 5 (cinco) parcelas e

remanescente. ° prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da
data da última publicação do presente edital, e deverá sor apresentada por escrito perante
a Ofícíala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av, Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.683 - centro, Jaragua do Sul/SC

EDITAL

JARAGuA DO SUL, 25 DE AGOSTO DE 2008.
AOFICIALA
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R$ 21,2 bi poro infra-estruturo

PACtem R$ 21
bi no orçamento

BRASíLIA
O ministro do Planeja

mento, Paulo Bernardo, en

tregou ontem ao presiden
te da Mesa do Congresso,
senador Garibaldi Alves,
o projeto da lei orçamen
tária para 20D9. O projeto
prevê investimentos de R$
50 bilhões, dos quais 21,9
bilhões são para obras

-

do
PAC (Programa de Ace

leração do Crescimento).
No projeto foi mantido o va

lor de �$ 449,97 para o salá
rio mínimo.

O governo incluiu na

proposta um dispositivo
para permitir que o supe
rávit primário de 2009 seja
ampliado em até 0,5% do
PIB, passando de 3,8% para
até 4,3% do PIB. Essa dife
rença será usada para com

por o Fundo Soberano. O
valor destinado ao PAC será

aplicado em infra-estrutura

logística, energética, social
e urbana.

.

A visibilidade do PAC se

deve a obras incluídas como
restos a pagar em 2007. O
Tesouro Nacional desembol
sou R$ 4,624 bilhões para
pagamento de obras inscri
tas, que foram empenhadas
com o orçamento de 2007,
mas concluídas nos primei
ros oito meses deste ano. A
ministra-chefe da Casa Ci
vil, Dilma Roussef, vai ava

liar o atraso das obras, como

prévia para o balanço do se

gundo quadrimestre, previs
to para 24 de setembro.

NACIONAl/iNTERNACIONAL-------

DEFLAÇÃO

IGP-1\I1 cai 0,32% em agosto
Após alta em julho, índice cede refletindo recuo dos alimentos
SÃO PAULO

O IGP-M (Índice Geral de

Preços do Mercado) mostrou

queda de 0,32%, uma inversão
da direção registrada em ju
lho, quando subiu 1,76%. Essa
foi a primeira deflação mensal
desde 2006, refletindo o recuo

dos preços dos alimentos neste
semestre. Todos os componen
tes do indicador influenciaram
no resultado, como o índice de

preços por atacado, que regis
trou deflação.

Pelo relatório do BC (Banco
Central), analistas apostavam
em um declínio de 0,11% para
o IGP-M de agosto. Conforme

pesquisa da FGV (Fundação
Getulio Vargas) divulgada on

tem, o índice cresceu 8,35% e,
em 12 meses, teve acréscimo
de 13,63%. Outro índice di
vulgado ontem, o IPC da Fipe,
ficou em 0,35%, depois de ter

registrado variação positiva de
0,36% na prévia anterior. O

grupo alimentação foi o único a

apresentar deflação nessa leitu
ra semanal.

Depois de uma elevação de
2,20% <em julho, o IPA (Índice
de Preços ao Atacado), que re

presenta 60% do indicador geral,
indicou diminuição de 0,74%.
Os produtos agropecuários de
clinaram 4,81%, seguindo alta
de 3,69% no mês passado e os

industriais recuaram para 0,87%
após elevação de 1,63%.

As Matérias-Primas Brutas
tiveram. redução de 4,71%. Em

Segundo pesquiso do FGV, IPC expandiu 0,23% e influenciou no baixo de 0,46% do grupo alimentação

julho, tinham avançado 3,78%.
Bens Intermediários cresceram

1,28% e Bens Finais aumen

taram 0,32%, sucedendo am-

pliação respectiva de 2,5-1% e

0,38% em julho.
O IPC (Índice de Preços ao

Consumidor), que responde

por 30% do IGP-M, expandiu
0,23%, diante de 0,65% em

julho. E influenciou na desa

celeração do grupo Alimenta

ção, que saiu de uma elevação
de 1,41% no mês passado para
uma baixa de 0,46%. Tiveram

impactos itens, como carnes

bovinas (6,29% para -0,30%),
hortaliças e legumes (-0,97%
para -6,51%) e arroz e feijão
(5,11% para -1,65%).

O INCC (Índice Nacional do
Custo da Construção) teve au

mento de 1,42% em julho para
1,27% no mês seguinte.

Rússia envio navios .pam monitomr Otan
Governo de Medvedev busca apoio chinês diante da crise com o Ocidente

MOSCOU

Em mais um movimento que
agrava as tensões no Cáucaso, a,
Rússia anunciou ontem que vai
monitorar a atividade de na

vios da Otan (Organização do
Tratado do Atlântico Norte) no

Mar Negro. O governo russo já
�. teria enviado navios de guerra
� à região. Diante da crise com o

� Ocidente, detonada pela guerra
8 entre Rússia e Geórgia, o presi
g dente russo, Dmitry Medvedev,
� buscará o apoio da China du

Medvedev diz não querer territórios rante a reunião da Organização

de Cooperação de Xangai, que
começa hoje no Tadjiquistão. :

Apesar de contar com alia
dos no Leste, Medvedev - não
terá uma missão simples

-

pela
frente. O reconhecimento de
duas províncias separatistas
da Geórgia como Estados inde

pendentes, anunciado na terça
feira, 26, pelo presidente russo,

pode render críticas da China,
que combate grupos separatís
tas dentro de seu território.

Medvedev afirmou em en

trevista ao jornal "Financial

Times" que não procurou o

conflito com a Geórgia e não
tem interesse no território -do

país vizinho. O presidente
russo disse que aqueles que
criticaram a ação russa de re

conhecer a independência dos
territórios georgianos ignora
ram a advertência russa quan
do respaldaram a declaração
unilateral de independência
do Kosovo, que anunciou sua

separação da Sérvia no início
deste ano, recebendo o res

paldo do Ocidente.
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Time aspirante do Vitória já conquistou seis vezes o tít"lo da categoria na 1 a Divisão da Liga Jaraguaense

ESPECIAL PRIMEIRA DIVISÃO

Times diferentes
•

com mesma camisa
Vitória terá volta de jogadores suspensos.
JARAGUÁ DO SUL

Neste ano houve uma mu

dança significativa na Primei
ra Divisão da Liga Jaraguaense
- não haverá a categoria aspi
rantes. Por isso, alguns clubes
decidiram disputar a Segunda
Divisão, para não acabar com

a, equipe. Já o Vitória, uma das

equipes mais tradicionais da

região, colocará seu time as

pirante na Primeirona. O 'ex

pressinho' é um dos mais pre
miados da região na categoria
- três títulos da Taça Pomero
de e seis da Primeira Divisão ..

O técnico Adenor Hanemann -

destaca o trabalho de base que é
feito no clube. ''A grande maioria
foi revelada no clube, por isso
não tinha como não deixar eles

jogarem. O nosso principal ob

jetivo na competição é manter

os atletas em atividade- e, quem
sabe, ir comendo pelas beiradas",
comentou. Hanemann disse que
tem 16 jogadores e que é difícil

até mesmo definir quem começa
jogando. ''A gente reveza bastan
te", justificou.

Já no time principal, a novi
dade é a volta de nove jogado
res que foram suspensos depois
da confusão na final contra o

Caxias em 2006. Eles cumpri
riam pep-a até o fim deste ano,
mas tiveram a suspensão anu

lada porque o regulamento da

competição feria a Lei Pelé.
Para o diretor de futebol do Clu
be, Carlos Ricardo, estes são os

principais reforços para a briga
pelo título. "Este ano promete
ser ainda mais difícil que no

ano passado. Com os times se

reforçando, acredito que o ní
vel aumentou. Quem ganha é
o torcedor", comentou. Entre os

atletas suspensos que voltam
então Magrão, Gerson, Élson,
Gustavo, Richard, Daniel Perei
ra e César.

JULIMAR PIVATIO

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA,VlTÓRIA
FUNDAÇÃO: 28/06/1943 • BAIRRO: Rio da Luz Vitória,· LOeAL DOS JOGOS:

Estádio Hugo Koehn • HISTÓRICO NAtO DIVISÃO: Hexallampeõo (aspirontes)
e Tri,campeõo (1999/2002/2006) nos titulares'; TIME BASE A: Eder; Maurício, -

-

lIton, Gomes e César; Robson, Souza, Rei e Ri_éordo; Alaor e Adilsõo.
TIME BASE B: Alan; Elton, Verbin, Jean e Murilo; Edinei, Dionei, Gio -

Lombordi e Gio Baseggio; Maicon e Mico.
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Ninguém em Brusque
Conversei ontem com colegas do imprensa de Brusque e eles dis
seram que, 00 procurar alguém do diretoria do Juventus no jogo de
domingo, ninguém foi encontrado. Já do Joinville, estava todo mundo
lá. Muito estranho. Aliás, foz tempo que ninguém falo nado sobre
o time. No matéria publicado pelo O Correio do Povo no terço-feira
(26/8), falaram que terá uma reuniõo esta semana poro definir o que
acontecerá no returno. Mos até agora ninguém confirmo ou descon
firmo se vai acontecer mesmo este encontro: E tudo levo o crer que o

"bomba" pode cair novamente nos mõos de lido Vargas.

SOZINHO
Tudo parece caminhar poro um fim
melancólico do Juventus. Um time
sem dinheiro e, conseqüentemente,
sem comando. Ninguém quer assu

mir um negócio falido e cheio de
dívidas. Ainda mais sem ter retorno.
O risco de assumir a presidência e

ter de tirar dinheiro do bolso, para
arcar com despesas mensais e de
jogo, é muito grande. lido Vargas,
que assumiu o time com promessas
de mundos e fundos, nõo teve o re

torno. Teve apenas um baita abacaxi
para descascar E, agora que pensa
estar livre, pode receber de novo a

fruta. E, desta vez. bem maior
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LIGA FUTSAL

ESPORTE-�--------

Motivada, Malwee quer vaga na final
Depois de vencer em casa, time de laraguá entra em quadra hoje às 17h30

j.

JARAGUÁ DO SUL

A Cortiana/UCS já anun

ciou que vai entrar com tudo

para tentar forçar o terceiro

jogo. A Malwee aposta em

uma partida equilibrada. O re

sultado será uma grande parti
da de futsal hoje às 17h30, em

Farroupilha, no Rio Grande do
Sul, com transmissão da Spar
TV e da Rádio Amizade.

Com a vitória de virada por
4x2 em casa, um empate no

jogo de hoje classifica o time
catarinense. Mesmo assim, os

jogadores da Malwee estão pre
vendo uma partida ainda mais
difícil do que a primeira. Uma
vitória simples do time da casa

leva a decisão para a terceira

partida - que acontecerá no sá
bado, também em Farroupilha.

O técnico Fernando Ferret
ti orientou seus jogadores a fa
zer uma marcação equilibrada
e ter cautela no sistema defen
sivo, pois os gaúchos vão ter

que arriscar tudo no jogo de
hoje. O pivô Lenísio, que foi
o destaque no jogo de ida, co

mentou que' o time ainda não

conseguiu o objetivo maior,

que é a classificação. "Temos

que ter tranqüilidade, jogar
com equilíbrio, pois sabemos
das dificuldades que vamos

encontrar", observou.
Já o fixo Chico, que volta ao

time juntamente com Willian,
demonstra otimismo.. "Esta
mos prestes a chegar a mais
uma final de Liga. Merecemos
ainda mais depois de tudo que
passamos". A diretoria do clu
be gaúcho distribuiu ingres
sos gratuitos para empurrar o

time. O clima de festa não as

susta os jogadores da Malwee.
"Vamos sentir só quando che
gar a hora do jogo, mas nosso

time é experiente e está con

centrado", relatou Chico.
Para o confronto de hoje,

Ferretti não terá o ala Augus
to, Ari e Falcão, que cumprem
suspensão. Se a terceira parti
da for necessária, o craque da
camisa 12 e o ala Ari voltam
a compor o time. Na outra se

mifinal a Ulbra saiu na frente
e venceu o Carlos Barbosa por
6xl fora de casa.

GENIELLI RODRIGUES Malwee, do ala Márcio, pretende jogar com equilíbrio e carimbar o passaporte para mais uma final da Liga
<'

Troféu Ernani Volpi Coitinbo tem o objetivo de revelar novos talentos

Mais de 200 alunos iniciam na

natação durante o Interescolar
JARAGUÁ DO SUL e Juliana Demarchi, 11 anos,

Com o objetivo de popula- receberam o certificado, pois
rizar a natação e revelar novos ficaram entre as 25 melhores
talentos aconteceu ontem na So- nadadoras no Brasil na cate
ciedade Acaraí a 2a Etapa do 9a goria petiz durante o Festival
Circuito Interescolar de Natação da CBDA (Confederação Brasi
- 110 Troféu Ernani Volpi Coiti- leira de Desportos Aquáticos).
nho, uma promoção da FME e Segundo o técnico jaraguaense
da Ajinc (Associação Jaraguaen- Ronaldo Fructuozo, o Kika, este
se de Incentivadores da Natação é um incentivo para que elas

Competitiva). Nesta etapa parti- continuem no esporte.
ciparam 218 alunos/atletas de 16 As nadadoras são exemplos
escolas de Jaraguá do Sul. do que se propõe o evento, já

A competição é disputada que foram reveladas durante o

em três etapas e, ao término, Interescolar. Dos 43 nadadores
são premiados os melhores alu- da equipe Ajinc, quase todos
nos do ranking e a escola cam- tiveram as primeiras braça
peão Os melhores alunos ainda das dadas ná competição do
têm a possibilidade de fazer um município. Stephanie incen

estágio na equipe jaraguaense. tiva as outras crianças: "tem
Durante o evento, a entí- que se esforçar para entrar na

� da�e entrego� o certificado. de
_ e�uipe e tudo começa aqui",

� pre-convocaçao para as Ohm- disse a nadadora, emendan

� píadas de 2016 para três nada- do que vai batalhar para tor-
o:

� doras. Stephanie Silveira, 12 nar realidade a convocação
anos, Bianca Ewald, 11 anos,

'

para as Olimpíadas.

Lopes volta
com medalhas

O atirador Samuel Lopes
conquistou uma prata e um

bronze durante a 11a Copa
Leônidas Gonçalves, válida

pelo Circuito Brasileiro de Tiro

Olímpico. O resultado da dis
puta, que aconteceu no Rio de
Janeiro, manteve o jaraguaense
no primeiro lugar do ranking
no carabina deitado, com 2.315

pontos. Nesta modalidade Lo

pes garantiu a prata com 690,2
pontos, atrás de Cássio Rippel,
que fez 691,5. Marcelo Stolf

completou o pódio, que foi todo
catarinense. No carabina ar

comprimido, Lopes foi bron
ze, anotando 676,3 pontos. O

primeiro lugar foi de Rocco
Rosita, com 682,5 e o segun
do de Aliseu Faria, com 679,2.
Novamente o pódio teve trio
catarinense. Outro orgulho
barriga verde é a posição no

ranking: os sete primeiros co

locados no ranking nacional
são de Santa Catarina.
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MERCADO MOVIMENTADO

Jogadores na mira
do futebol europeu
Flu, Santos e Inter podem perder estrelas
DA REDAÇÃO

Esta época do ano sem

pre é traiçoeira para os clubes
brasileiros. Muitos "astros" do
futebol tupiniquim costumam

trocar os gramados locais pelos
europeus. E três equipes brasilei
ras devem despedir-se de seus

ídolos nesta semana - flumi
nense, Santos e Internacional.

No time gaúcho, o meia Alex
está próximo de um acerto com

o Al-Jazeera, clube dos Emira
dos Árabes comandado pelo
técnico brasileiro Abel Braga.
Na manhã de ontem, o ex-presi
dente Fernando Carvalho, hoje
assessor de futebol, confirmou
o negócio. "O presidente Vitória
piffero está cuidando dessa ne

gociação", admitiu.
No tricolor carioca, a es- Alex, destaque do Internacional, pode parar no time árabe de Abel Braga

peculação é sobre a saída de

Thiago Neves. Ele recebeu
uma proposta do Atlético de
Madri, da Espanha, no valor
de 12 milhões de eUfOS (cerca
de R$ 28 milhões) e, assim, sua

saída está próxima. Porém, o

empresário do atleta, Léo Ra

bello, afirmou que a definição
ficará para amanhã.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO na 44/2008

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de PRESERVATIVOS MASCU

LINOS, para atendimento ao Programa DST/AIDS, em conformidade com a espe
cificação descrita no anexo I do edital. VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO:
8.950,00 (oito mil novecentos e cinqüenta reais). IMPORTANTE: RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS ATÉ: 10/09/2008, às 13:30h. ABERTURA DÁS PROPOSTAS:

10/09/2008, às 13:35h. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10/09/2008,
às 13:45h. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E-mail: rose.compras@jaragua
dosul.com.br. Fax: (47) 2106-7253 Fone: (47) 2106-8085,0 Edital completo po
derá ser obtido pelos interessados na Coordenadoria de Licitações, no horário
de 07:30h às 13:30h ou pelo endereço eletrõnico www.cidadecompras.com.br
e/ou no site da Prefeitura Municipal no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o

horário de Brasília (DF).

Jaraguá do Sul, SC, 26 de agosto de 2008.

CELSÓ ORLANDO PIRMANN, Secretario de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 45/2008

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIP� DE SAÚDE
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para construção do estacionamento do
CAM - Centro Administrativo Municipal, para adequação do éspaço destinado ao esta

cionamento da Secretaria de Saúde, com fornecimento de materiais e mão de obra, em

conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa
e Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posterí
ores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia 15

de setembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo desta Prefeitura. ABERTURA dos
ENVEWPES: 09:15 horas do dia 15 de setembro de 2008, na sala de reuniões da Coor
denadoria de Licitações e Contratos. DATA e HORÁRIO PARA VISITA TÉCNICA: dias:
03/09/2008, 09/09/2008 e 12/09/2008 as 9:00hs - Agendar visita com Eng" Ivan Andréias
Wolter, ou Arq. Esthefãnia Olmos Ramlow no telefone (47) 2106-IU47 nos horários das
7:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 hs. RETIRADADOEDITALEANEXOS: O edital estará

disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo e os

Anexos VI, VII e VIII do Edital em CD-Room deverão ser retirados na Coordenadoria de

Licitações e Contr�tos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, telefone (47) 2106-8085,
no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt n? 1.111- Barra do Rio Molha - Jaraguá do
Sul- SC, no horário das 8:00 as 11:00hs e das 13:00 as 17:00hs, mediante pagamento de
taxa de R$ 20,00 (vinte reais). ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA: R$ 156.646,32
(cento e cínqüenta e seis mil seiscentos e quarenta e seis reais e trínta e dois centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço
acima ou pelo Fax (0**) (47) 3370-7253, ou ainda pelos e-mail rose.compras@jaragua
dosul.com.br ou rodrigo.licitacoes@jaraguadosul.com.br.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de agosto de 2008.

ROSEMEIRE PUCCNI VASEL, Prefeita Municipal em exercício

Momento importante no MARISTA - 3 anos da PJ
Os dias 21 e 22 de agosto foram
dias especiais para o Colégio
Marista São Luís, espacialmente
para os participantes da Pastoral
Juvenil Marista - PJM, pois
comemoraram mais um ano de
caminhada. O caminho não é fácil,
porém, é gratificante
"encontramos e descobrimos
muitas pessoas que fazem parte
de nossas vidas, aprendemos com

muitas atividades, dinâmicas que
são importantes à nossa vida't.lsso
é um pouco do que vivenciam os

adolescentes que participam da
PJM, destacam as assessoras

Andréa e Sandra.

A comemoração pelos 3 anos de
caminhada também foi marcada

por uma celebração, com

momento de reflexão na capela

do colégio, onde, unidos aos

monitores, colaboradores e pais
da unidade puderam agradecer e

louvar por suas conquistas e

caminhada, principalmente de
crescimento pessoal de cada

inteqrante. E, na sexta-feira(22),
não puderam faltar os parabéns e

até a velinha no bolo,
comemorando, assim os 3 anos de

.fundação PJM Um

agradecimento especial a todos
os pais que incentivam e apoiam a

participação de seus filhos na

Pastoral Juvenil Marista - PJM e a

todos que-de uma forma ou outra
auxiliam a levar adiante o sonho de
Marcelino Champagnat "formar
bons 'cristãos e virtuosos
cidadãos".
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RELIGIÃO

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

C ECE
1a Concentração Interdiocesana dos Grupos de Reflexão acontecerá em Jaraguá

"Caminhando para o discipulado e missão",
Esse é o tema da primeira Concentração Inter
diocesana dos Grupos de Reflexão, que está
marcada para acontecer no dia 14 de setembro,
das Sh30 às 17h, na Arena Jaraguá. O objetivo
é incentivar os integrantes dos grupos bíblicos
do município a participar dos encontros de re

flexão. Dentre as atividades programadas para
animar o evento estão cantos, missa e almoço
comunitário. A diocese de Joinville e Blume
nau promove a reunião. Hoje, cem grupos,
formados por cerca de dez famílias, estão ca

dastrados na Igreja Matriz São Sebastião. To
das terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras, a partir das tsh, acontecem os encontros
de reflexão nas casas, ruas ou quarteirões dos
bairros do município, uma tradição já anti

ga. Segundo o padre Pedro Paloschi, 64 anos,

que atua na paróquia, a prioridade é evange
lizar os indivíduos.

·A diocese de Joinville promove os encon

tros e oferece livros a cada semestre com rotei
ro determinado para as reuniões. Através de
reflexão, perguntas, leitura bíblica, momentos
de preces, os integrantes discutem temas como

aborto, eutanásia, família e juventude. Confor
me o padre Pedro, o objetivo é incentivar a par-

ticipação dos católicos na comunidade. "Esse é
um meio privilegiado de evangelizar porque a

Igreja vai-até a casa das pessoas, como cateque
se para o povo conhecer a religião"; afirma.

Esta também é uma maneira de aproximar
o catolicismo da sociedade, visto o crescimento
contínuo de outras religiões. Na opinião do pa
dre Pedro, as pessoas buscam solução imediata

para os problemas, e no desespero procuram
outras entidades. "Eu penso que cada um tem o

direito de procurar saídas, mas isso não corres

ponde aos anseios da Igreja, porque é respon
sabilidade do governo atender as necessidades
do povo", ressalta. O padre acredita que a Igreja
falhou na missão de evangelizar, "pois ela focou

apenas o sacramento - o batismo - sem cons

cientizar as pessoas". Para reverter a situação,
cursos de preparação para crisma, casamento e

batismo voltaram a ser realizados.
Para fazer parte dos encontros, os inte

ressados devem procurar o grupo mais per
to do seu endereço ou ir até a Paróquia São

'. Sebastião. Já os integrantes terão a oportuni
dade de participar da primeira Concentração
Interdiocesana dos Grupos de Reflexão, que
garante fortalecer a importância dá religiosi
dade na vida das pessoas. Padre Pedro celebra missa nos encontros dos grupos religiosos há três anos

www.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veiculas Automotores).
Ofertas válidas até 28/08/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrerprimeiro. Go11.0 (5W1 LL4), � portas, myOB/09, geração4com preçode nota fiscal defãbrica mais impostos; para taxa de 0,20%a.m. e 2,43% a.a.,

financiamento em até 12 vezes, com entrada de 60%. Financiamento sujeito a aprovação de cadastro. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/09, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em

çomponentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a ao.ooo km). É necessário, para sua utilização, ° cumprimento do plano de manutenção. Imagem meramente ilustrativa, não condizente necessariamente
com os modelos ofertados. Em caso de dúvida, consulte sua concessionària Volkswagen. SEMINOVOS: -TC não inclusa para todas as modalidades de financiamento. Consulte sua ccncesslcnària Volkswagen ou a Ouvidoria Banco

Volkswagen: 0800 701 2834. Financiamento até 72x. Troco na troca- Você confia, nós garantimos.
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Caraguâ Auto Elite
Uma relação de confiança.
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