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Novo desafio para
carreira de Juliana
Atriz se prepara para interpretar a'indiana .

Maya, sua primeira protagonista.
Página 9

.....

O COItillilO DO POVO

I
Apoio I III!g

Bertoldi recebe
apoio de Moreira
Presidente estadual do PMOB esteve em

JaraglJá do Sul ontem e expressou con

fiança na reeleição de Moacir Bertoldi.

Página 4

O Brasil é o país onde os jovens possuem
mais esperança no futuro. A conclusão é

do Instituto Gallup World Poll, que pes

quisou o índice de Felicidade Presente e

Futuro em 132 países. Segundo o levan

tamento, apesar de viver em um país que
ocupo o 52a posição em rendo per capito
no mundo, o brasileiro de 15 e 29 anos é

o jovem mais otimista quando penso em .

suo vida daqui o cinco anos. Os jovens fo�

rom perguntados como classificavam suo

expectativa em relação 00 futuro no es

cola de zero o dez. A médio dos jovens do
'

Brasil ficou em 9,29. O otimismo juvenil
brasileiro bateu o dos jovens norte-ame
ricanos (9,11), que ficaram em segundo
lugar. No ranking do felicidade presente,
porém os brasileiros despencaram poro
o 53a lugar, após atribuírem nota médio

de 6,6 paro a felicidade atual. Os jovens
mais felizes sõo os israelenses.

Fonte: Agência Estado �

I'.�;l-':) J]
3371.0800· www.wizardjaragua.com.br

- Capital projetada
.

simboliza poder
Visita no Palácio do Planalto está na agenda
de todo turista que deseja conhecer Brasília.
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Polícia prende
três suspeitos
Jovens acusados de matar Amauri da Cos�
ta, embriga de trânsito, não tiveram nome

revelado pela delegada Anelize Forster.

Págil'lt1 5

Preços mais baixos
nos supermercados
Conforme o Procon, preço da cesta básica
sofreu redução de até 36% nos mercados
da cidade em comparação com agosto.

Página IS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II O CORREIO DO POVO
QUINTA-fEIRA, 4 DE JUNHO DE 2008 OPINIÃO----,------------

poss

en e'2008,
a vendtJ de genéricos
gerou'8conomia
de RS 8,8 bilhões

umidores
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APRQVEITA, MENINA,
QUE O PREÇO BAIXOU!
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CHARGE

• CARTÕES DE VISITA • CARIMBOS • FLYER'S • PANFLETOS • �EROX • RECARGA DE CARTUCHO

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

PONTO DE VISTA

O. salão Cristo Rei* estava ·Iotado

GILMAR ANTÔNIO
MORETTI,
VICE-PRES!DE!IITE

DE ARTES CÊNICAS
DA SCAR

Naquela tarde de domingo, o salão
Cristo Rei* estava lotado. Franzino e

nervoso, postado no proscênio, decla
mava UI]l poema para a platéia atenta.

Tinha apenas seis anos fi a experiência
artística me mareou.

Esta cena assomou namemória quan
do, na noite do último domingo, passel
no teatro do Centro Cultural daScar para
dar uma olhada no projeto Aplausos.
Música, canto coral, teatro e dança
se alternavam no. grande palco, onde

250 alunos se apresentaram para uma

platéia lotada (tinha gente sentada no

chão), vibrando e torcendo atenta aos

jovens valores artísticos.
Este mesmo local, onde poucos dias

antes, se apresentara o internacional ballet

Jazz de Montreal com toda a sua pompa e

técnica refinada, abrigava agora os passos
ritmados de jovens bailarinos locais.

O programa Aplausos envolve 1600

alunos, 17 escolas municipais, onde está

inseridooprojetàCulturaArtísticaaoCida
dão, realizado pela Fundação Cultural em
parceria com SociedadeCulturaArtística.
Recentemente, durante dois dias, neste
mesmo espaço, outras centenas de alu
nos se revezaram no mundo da poesia no
tradicional Concurso de Declamação de
Poesia, em sua décima oitava edição, com

DO LEITOR

No segundo semestre de cada ano par, uma, pequena par
te do povo brasileiro questiona seu envolvimento político, .

tenta se lembrar dos feitos do seu último candidato eleito
e reflete sobre as atitudes a serem tomadas durante a elei

ção que se aproxima. Isto acontece porque sabe que tem um

dever a cumprir: o dever de votar no futuro do seu país, de
votar a favor da justiça e do bem-estar da nação.

Indagações a respeito de votar .ser dever ou direito são
muito comuns, principalmente nesta época do ano, afinal

queremos o melhor para o país. Todavia às vezes chegamos
a pensar que a democracia brasileira não passa nem perto do
ideal.Para que continuemos tendo um país democrata, preci
samos que o povo permaneça influente nas realizações políti
cas através dos representantes ein que vota.Porém, conhecendo
obrasileiro como conhecemos, podemos afirmar que se votar

fosse facultativo, amaior parte da população optaria por pas
sar o dia em casa descansando a manifestar sua opinião.

Também devemos lembrar que a obrigação de participar
das eleições instiga o interesse das pessoas em seus repre
sentantes, fazendo com que passe a existir, futuramente,
maior cobrança das promessas feitas pelos políticos já elegi
dos.Portanto, se a democracia existe por causa da população,
exercer o voto passa a sermais que um direito e se tomaum

dever de cada. cidadão. Participar do processo eleitoral é o

mínimo a se esperar de um povo que luta tanto por justiça
e cidadania.

MARIANA KLOBER DA SILVEIRA, ESTUDANTE DO COLÉGIO BOM JESUS.

Cidadania

Direitos.
Interessante estudo realizado pelo IBGE demonstra que,

em 2005, havia 338 mil fundações privadas e associações
sem fins lucrativos registradas no Brasil. Essas organígações
empregavam 1,7 milhão de pessoas, com salários médios
mensais de R$ 1.094,44. O tempo médio de existência dessas

. instituições era de 12,3 anos e o Sudeste abrigava 42,4% delas.
O relatório também demonstra o importante escopo da atua
ção dessas organizações do Terceiro Setor, que prestam ines
timáveis serviços à Nação, nas áreas da educação, iniciação
profissional, defesa dos direitos dos cidadãos, cultura, arte e

lazer. Esses números evidenciam ser absolutamente possível
a mobilização da sociedade visando ao bem comum.

DORA SíLVIA CUNHA BUENO, PRESIDENTE DA CEB�AF

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

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

Ruo Procópio Gomes de Oliveira. 246. GEP 89251-200. Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo. profissão. 'CPF e

• telefone (' não serão publicados).

declamações ecoando nas vozes desde os

cinco anos até a maturidade dos oitenta.
Eventos desta natureza, já fazem parte
da rotina de um espaço que rompe com

as percepções elitizadas, nas mais de 80
mil pessoas que adentram anualmente o

Centro Cultural.
O Cristo Reifo'i deinolido. A vida se

guiu. Hoje, quando assisto apresentações
artísticas de crianças e jovens, desligo de
sentimentos críticos possíveis pois, nós
adultos, estamos sempre querendo jul
gar. Espero somente que estas crianças
e jovens fiquem também marcados pela
arte que transforma. E sempre me emo

ciono. As pessoas se emocionam. O espa-'
ço ganha mais sentido.

'salão de teatro-paroquial de Iaraguá do Sul nos anos 60 e 70.

Os medicamentos genéricos foram Ian

çados em 20QQ l;l depois de um período tI�
cautela dos consumídores.iestão ganhanq()�'.
cada vez mai força e destaque.nas prate

."

'ras das fa 8:0 principal
motivo

'

Uja pode
ser ate 8 relação

.

ao remédio Os da-
dos são de umlêvaiitamento
da Associação Brasileira das
Indústrias de Medicamentos
6enéricos (Pró Genéricos),
realizado com os 50 genéricos
mais vendidos.

Por le",i, e
tQ�, prf;)çi,s'
'35%'mais.
siderando o
pelo Gove

podem coné

Com a mesma eficácia dos medicamentos
convencionais, estes prddp,tos representaram a

salvação para milhares de brasileiros que não
tinham outra opção �ado recente. A

001.e 200
gero

, bilhões
. s do país .

eira semestre desse
ano;� rcado de genéricos
cresceu 15% em volume, sendo
comerõíalízadas 128,3 milhões •.
de m;;Iidg,çh:ls contra 11,1,5 mí
Ihões; esmo período do

'1\s vendas
onderam
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FALA Aí!

"Me considero
o pessoa mais feliz

do mundo."
MARIA HELENA RIGEL EGGERT,
51 ANOS, moradora de 6uoramirim e

parotleta de notaçõo.

" Um dia deixo tudo

para meus filhos."
EVA BOCKOR, 74 ANOS, que

guardo parte da aposentadoria e 130
em caderneta de poupança.

" Só pO�o esperar
que sejam punidos."
JOÃO DA COSTA, 79 ANOS,

sobre o assassinato do filho Amauri

depois de uma discussõo no trânsito
em Jaraguó do Sul.

Trânsito na escola

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRD DE 2008

COMPROMISSO
No programo eleitoral do rádio o eX7governador Esperidjão Amin (PP)
apóia a candidatura de Dionei Walter do Silva, qualificando o petista
de "competente, dedicaao, leal e honeste." Amin, agora candidato a

.

prefeito de Florianópolis, pede votos, também, para .os candidatos o Ve
reador da coligação PT-PPS e justifico dizendo trotar-se de "um resgate
do compromisso firmado em 2006", quando o PT, no segundo turno, Jhe
dell apoio contra Luiz Henrique do Silveira (PMDB).

A partir de 2009 as escolas estaduais de ensino médio vão incluir no grade
curricular conteúdos relativos ao papel do cidadão no trânsito, a ser desen
volvidos nas várias disciplinas. Projeto do deputado Narcizo Parisotto (PTB)
foi aprovado pelo Assembléia Legislativo no início da semana. A nova disci�
plina trotará de conhecimentos sobre a legislação de trânsito, em especial .

sobre o Código de Trânsito Brasileiro, e a formação e o desenvolvimento de
.
atitudes e comportamentos seguros. Em Florianópolis há alguns anos já se

aplico o disciplina em 'algumas escolas, porém de forma exper�mental, já
que professores especializados no assunto são raríssimos. Por isso, a propos
ta virou lei, mas dificilmente será aplicada no ano que vem considerando o

tempo de seis meses para o próximo ano letivo. E isso se o governador não
vetar. Menos mal, já é um primeiro e importante passo para a formação de
futuros motoristas verdadeiramente habilitados e conscientes..

DEM/PMDB
Uma caravana de lideranças do OEM,
à frente o senador Raimundo Colombo,
percorre mais uma vez a região hoje em

apoio a condidatos da legenda. Visitas o
Massoranduba, Guaramirim e Jaraguá
do Sul estão agendadas. Pelos lodos do
PMOB o presidente estadual Eduardo Pi
nho Moreira esteve ontem em Jaraguá.
Até agora foi o única liderança expressi
va do partido a explicitar apoio à candi
datura de Moacir Bertoldi (PMOB). Mas
isso pode mudar nos próximos dias.

VER E CRER
Cansados de promessas - a popu
lação, os policiais e os servidores e

empresários- sempre colaborando
com a segurança público, querem
por escrito novo promessa, agora
feita pelo diretor geral da Secretaria
de Segurança Público e Defesa do
Cidadão, Paulo Roberto Dias Neves..
Em resposta à Câmara de Vereado
res, Neves garantiu que o quadro de
pessoal do delegacia de Polícia Civil
vai dobrar dóqui o dois meses.

ELA E ELE
"Cecília, seu nome é Konell", diz o jingle do candidata do OEM, Cecilia
Konell, alusão 00 marido Ivo, até recentemente o cabeça de chapa no

majoritária com os tucanos. No programo eleitoral de quarta-feira o

candidata deu o entender que, se �Ieita, contemplará bairros eemseere
la(jas regionais, descentralizandQ:9.odmlnistração e pondo em práU�a
j�'éios elaboradas "por talentos locais", uma crítica o ocupação de.cail'
gos relevantes na prefeitura por pessoas 'de fora'.

EMSETEMBRO
O condidato à reeleiçõo Moacir Bertoldi (PMDB), pede mais "alguns
dias, ainda em setemem", para entregar o novo biblioteca público no

espaço já revitalizado do Centro Histórico, o antigo armazém ferroviá
rio. A obra, a um custo de R$ 1,2 milhõo e construída com a decisiva
participaçõo do iniciativa privada, está cojocada no programa e·leitoraf
di)'cQndidato tomo um dos canos�chefe (los propostas voltadas ao seg'"
minto da cultura.

;
...

'

,MAIS ABATEDOUROS
Luiz Corlos Andrade, do PTC, promete poro o segmento agrícola a vendo.
do matadouro municipal construído no governo do ex-prefeito Irineu Pa
sold (PSOB) e a construção de outros cinco estabelecimentos do gênero�
menores e distribuídos estrategicamente em diferentes regiõeslla cid -'

ainda, comprar toda
..

0 pro.tl
-

h9rtigranjeiros de peguen
to,es paro timluend··

.

r

LAVANDO AS MÃOS
O vice-governador leonel Pavan (PSOB)
apresentou defeso junto ao Tribunal
Superior Eleitoral, arrolado que foi em
processo movido contra o governador
Luiz Henrique do Silveira (PMDB) pela

� coligação "Salve Santa Cotarina",
� que apQiou o candidatura de Espe-z

� ridião Amin (PP). Com acusaçóo de
� publicidade oficial paro beneficiar

- � LHS em 2006. O ex-senador simplifi
,� cou: "o processo é contra Luiz Henri

� que e não há denúncia mencionando
� meu nome e o meu partido".

ANAÇÃO
Perguntar nõo ofende: o siste tronsparte jntegrodo é isso qu
se está vendo, com meros abfigpsdê.ônibus para no máximo 36 pas
sageiros, todos rezando que nõo tÃova? É, no mínimo, um deboche

eoro com o usuário que pago ,el�. P9ssagem mais barata R$·2,05.,
Por enquanto. Nos terminais de B1ltmenou, por exemplo, e que ngo
sõ" de primeiro mundo, há mtni-Ibnc�onetes, banheiros, vigilô-nci

.(1 e vendo de posse�.

FORMADÔ
kenedy Nunes, deputado estodu candidato o prefeito de Joinville
pelo PP diz, no horário eleitoral·· to da tevê, que a municipalizaçóo

.

da�água em Jaroguá serve como exel1lpJo_ Considerando a coberturo de �

mais de 90% da cidade com água tt'otado, o sistema, aqui, serve mesmo
como exemplo_ Só que sempre foi municipal.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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"Entregaremos no início do
ano que vem o Pronto Atendimento
24 horas, com capacidade de aten
der bem o munícipe corupoense.
Teremos também o ampliação
do Posto de Saúde. do Vila Izobel,
construção de um Posto de Saúde

-

no Joao Tozini, construção do novo

espaço físico do posto de Saúde do
25 de Julho e o continuidade dos
programas que atendem o popula
ção corupoense".
CONRADO URBANO MÜLLER (PP)

Coligação faz
caminhadas
A coligação "Renova Gua

ramírim", liderada por Evaldo

João Junkes, com Luiz Antônio
Chiodini de vice, e os candida
tos a vereador dos partidos alia
dos (PT;PSDB;PR;PRB/PTB) es
tão realizando caminhadas nos
bairros do município. A última
aconteceu sáb�o, nos Bairros
Corticeira e Caixa D'água. No
próximo sábado, a coligação
vai percorrer os Bairros Nova

Esperança e Vila Nova, a partir
das 9 horas. Uma nova cami
nhada acontece dia 13, com

início às /9 horas, no centro da
cidade. A data também marca

,
o lançamento oficial do "Plano
de Governo Participativo", com
a realização de um grande en

contro, às 19h30, na Vila Ami
zade, com presença de lideran
ças estaduais e federais.

CAMPANHA

pOLíTICA-------�--

PMDB quer trazer governador
Presidente estadual visita cidade e promete voltar com LHS
JARAGUÁ DO SUL

A um mês das eleições, o

presidente estadual do PMDB,
Eduardo Pinho Moreira, pisou
ontem pelaprimeira vez na cida
de desde o início da campanha
eleitoral. Almoçou com o pre
feito Moacir Bertoldi (PMDB),
que concorre à reeleição em do
bradinha com o vereador Pedro
Garcia (PMDB), e com os candi
datos do partido a prefeito, vice,
e vereador da região, na chácara
do Mime. O deputado federal e
candidatoa prefeito de Joinville,
Mauro Mariani, também partici
pou do encontro.

Moreira disse que está enga
jado com a campanha do par
tido' nos municípios e que, de
ontem até o sábado, percorrerá
31 cidades catarinenses onde o

PMDB encabeça chapa. Da vitó
ria nas urnas em 114 prefeituras
em 2004 - que não inclui Mo
acir Bertoldi, eleito pelo PL - o

partido pretende eleger pelome
nos 130 prefeitos. Número que,
para o presidente estadual, pode
ser superado se Luiz Henrique
da Silveira aderir à campanha,
"pela grande aceitação do gover-

f>

Presidente estadual (terceiro à esq.) diz que Jaraguó é uma das 130 prefeituras que o PMDB quer comandar em 2009

no do Estado".
Por isto odirígente programa

retomar a Jaraguá ainda antes
das eleições, desta vez acompa
nhado de LHS. "Há um- compro
misso do governador na eleição
dos municípios que compõem a

região, onde sempre foi bem vo

tado", comentou Moreira, que,
além de conversar com os candi-

Nolli, da 17a Zona Eleitoral, o

convênio pretende subsidiar o

exame de regularidade das con
tas apresentadas à Justiça Elei
toral pelos candidatos e comitês
financeiros dos concorrentes às

vagas nas Prefeituras e Câmaras
de Vereadores do município,
Lembra que os partidos e can
didatos que participarem das

eleições deverão prestar contas

datas, destacou a parceria entre

município e governo do Estado.
.

'Aquele que tem possibilidade
de estabelecer a parceria mais
firme é indiscutivelmente o can

didato do PMDB", discursou.
Para Moacir Bertoldi, a pre

sença das lideranças e dos can

didatos da região reforçam a

militância e os
- "soldados" do

à Justiça Eleitoral até o dia 4

de novembro. '-1\ssim, o con

vênio será de grande valia para
a Justiça Eleitoral, 'pois possi
bilitará que as contas atinen
tes ao processo eleitoral sejam
analisadas por pessoas tecnica
mente qualificadas, ou seja, os
alunos e professores da Unerj",
A coordenadora do curso, Már
cia Zanievicz da Silva, vê no

PMDB, e mostram a unidade da

sigla, "É um partido que além de
apoio político, também se preo
cupa com a auto-estima, o que
nos faz trabalhar cada trez mais
convictos o projeto de adminis
tração", declarou o prefeito, que
ingressou na sigla em Z007.

CAROLINA TOMASELLI

Unerj analiso dados dos candidatos
Através de convênio, alunos de Ciências Contábeis examinam as' prestações de contas

A 17a Zona Eleitoral firmou
convênio com a Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul)
com o objetivo de realizar aná
lises contábeis nas prestações
de contas dos comitês financei-

.

ras dos partidos e candidatos.
O projeto envolve acadêmicos
e professores do curso de Ciên
cias Contábeis.

Conforme a juíza Patrícia

convênio uma oportunidade de
vivência prática dos processos
envolvendo candidatos e siglas
partidárias. Segundo ela, a parti
cipação dos estudantes em pro
jetos é prevista na formação. "O
'trabalhe é realizado dentro dos
padrões contábeis, e com isto o

aluno experimenta rotinas que
ele encontrará no mercado de
trabalho".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HOMiCíDIO

DETIDOS SUSPEITOS
Um dos acusados confirmou ter agredido

Amauri da Costa, 42, no domingo
JARAGUÁ DO SUL

Três suspeitos do assassinato
do pedreiro Amauri da Costa, 42
anos, morto no domingo, foram
detidos pela Polícia Militar na

madrugada de ontem. Durante
toda amanhã e a tarde, a delega
da responsável pelo caso, Anelí
ze Forster, tomou o depoimento
de parentes da vítima e dos acu
sados. Anelize não divulgou o

. nome dos suspeitos e não infor
mou se a prisão preventiva deles
seria decretada. Na manhã de
ontem, a Polícia Militar divulgou
apenas as iniciais dos suspeitos:
AB., 23 anos; J.G., 24 e CJ.M.,
27. A PM localizou AB. e J.G. a
partir de uma denúncia anôni

ma, por volta das 2h. Eles foram
encontrados numa lanchonete
na Rua José Theodoro Ribeiro,
na Ilha da Figueira.

De acordo com boletim di

vulgado pela Polícia Militar, J.G.
confessou ter entrado em luta

corporal com Amauri. Conforme
o tenenteAndré Adams, o acusa-

Morro atingido
por incêndio

do disse que a briga foi motiva
da por um desentendimento de
trânsito e que soube através da

imprensa que o pedreiro tinha
morrido. O acusado também in
formou onde era a residência de
CJ.M., que também teria partici
pado do homícídío.Afí. e C.J.M.
confirmaram ter presenciado a

cena do crime, mas não confes
saram ter agredido o pedreiro.

A PM também informou,
através de relatório, que foram
recolhidos três automóveis com

placas de Jaraguá do Sul, que
pertenceriam aos suspeitos: um
Gol placa MAS-6890, que seria

de J.G.; um Palio placa ICQ-2432,
que seria de AB.; e um Escort

placa KOH-6608, que seria de

CJ.M. O Gol branco e o Escort
azul estariam envolvidos no ra

cha que deu origem ao crime.
A missa de 7° dia de Amauri

acontece às 8h de domingo, na
Igreja São Judas Tadeu.
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Para Vereadora:

" ".

Sempre ao seu lado
JAAAGUÁ NOSSA GENTE· PMoo-t'R.-PSB·PV·PTd06-PCdoB.fR,6-PMIi I.r.:;t; I
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JARAGUÁDOSUllGUARAMIRIM
Um incêndio no morro

da Tifa da Pólvora (fundos da

Scar), onde está instalada uma

subestação da Celesc, mobili
zou os bombeiros na tarde de
ontem. Segundo moradores, o
fogo teria sido provocado por
um curto-circuito em um dos

postes. De acordo com a cor

poração, o fogo atingiu cerca

de três hectares (30 mil metros
quadrados) de mata.

O incêndio foi controlado
no início da noite de ontem,
evitando que as chamas atingis
sem as residências. Para conter
o fogo, 'foram utilizados bate
dores e um caminhão de com

bate a incêndio. Participaram
da ação 11 bombeiros e foram

gastos 3,5 millitros de água. Na
tarde 'de ontem também foram
registrados dois focos de incên
dio em mato, na BR-280 (perto
daWeg Química). Segundo moradores, fogo começou com curto-circuito em um dos postes

DAIANEZANGHEUNI Fusca conduzido pelo pedreiro Amauri da Costa no momento do crinie

A fase dos
depoimentos

A série de depoimentos pres
tados para elucidar a morte de
Amauri movimentou a Delegacia,
Parentes dos suspeitos se negaram
a conversar com a imprensa. Os
advogados dos acusados afirmaram
que, como a fase de depoimentos,
nõo havia terminado aquele nõo
em o momento de dar declarações.

Na tarde de ontem, o filho de
Amauri que presenciou o crime
- André, ·de 17 anos - fez exame

de corpo de delito no IML A mõe,
Andréa da Costa, 34, disse que
ela e o filho prestaram depoi
mento, mas afirmou nõo saber se
André havia reconhecido ou nõo
os acusados. A viúva disse que o

adolescente está muito abalado e
nõo se sente à vontade para fa
lar sobre o assunto. "Prefiro nõo

pressioná-lo", comentou.

PF cumpre três mandados de
busca e apreensão em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL -

A Polícia Federal cumpriu
ontem oito mandados de busca
e apreensão em cidades catari
nenses. As ações fazem parte da

operação de combate à pornogra
fia infantiÍ na internet Carrossel
II, deflagrada em 17 Estados e

no Distrito Federal. São cumpri
dos três mandados em Iaraguá
do Sul, três em Florianópolis e

outros dois em Imbituba e Caro

paba. Policiais buscaram compu
tadores, discos rígidos, além de
CDs e DVDs que possam com

provar o crime.
Através de um programa de

computador, a PF localizou foto
grafias e vídeos com conteúdo
pedófilo e identificou os usu-.
árias que disponibilizaram o

conteúdo. Até a.tarde de ontem,
apenas um suspeito de Floria

nópolis havia sido preso. Se

gundo informações prelimina-

res, foram encontrados arquivos
ilegais que comprovam o crime
em um computador do suspeito,

A Polícia Federal não divul
gou o nome dos suspeitos. Se
gundo a assessoria de comuni

cação da PF, em Florianópolis,
seria precipitado conduir que
as pessoas investigadas são, de
fato, responsáveis pelo delito.
Conforme o órgão, os arquivos
pornográficos podem não ter
sido acessados pelos r>esponsa
veis pelos imóveis, mas sim por,
outras pessoas.

.

Os equipamentos vão passar
por perícia em busca de regis
tros que comprovem o acesso

ou a armazenagem de imagens
envolvendo a pornografia infan
til. O resultado das perícias nos

computadores apreendidos deve
ser divulgado em até 20 dias. Se
comprovado o crime, a PF deve
indiciar os envolvidos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cesto básico ficou mais barato
Confonne o Procon, preço da composição essencial sofreu redução de até 36%
JARAGUÁ DO SUL

O bolso do jaraguaense deve
sofrer um pquco menos a cada
visita ao supermercado durante
os próximos dias. É que os preços
dos componentes da cesta básica
tiveram redução significativa na

comparação com agosto, período
no qual o Procon divulgou a pri
meira cotação oficial dos alimen
tos no município.

.

Agora, ao contrário dapesqui
sa anterior, a soma mais barata
dos itens essenciais foi encontra
da no supermercado Bertoli, no
Bairro Nereu Ramos. A compra
dos 13 produtos necessários

à

ali
mentação mensal de uma pessoa
totalizou R$ 159,04. Uma queda
de 20% em relação ao mês pas
sado, quando os consumidores
precisavam de R$ 190,98 para
comprar as mesmàs quantidades
nesse comércio.

Já no supermercado Lenzi,
estabelecímento com os valo
res menores na edição anterior
do estudo, os alimentos listados
apresentaram remarcações bran
dª-s.' A cesta caiu apenas 2,5%,
passando de R$ i87,17 para R$
182,63. O desconto mais acentu-

ado ocorreu na rede Breithaupt:
36%. Nas lojas, a cesta pode ser

adquirida por R$ 179,50.
Do lado inverso, o único que

registrou acréscimo na somatória
final foi o supermercado Santa
Luzia. Ele está instalado no bair
ro homônimo e entre uma veri

ficação e outra, os integrantes da
composição alimentar básica do
brasileiro subiram 1,5%. Mas,
mesmo com redução de 5%, o

Angeloni continua tendo os pre
ços mais elevados. No caixa, a

conta chegou a R$ 234,93.
O Procon ainda averiguou

os valores cobrados pela rede
Brasão e pelo Gurnz. Respecti
vamente, em l°de setembro, os
produtos custavam R$ 191,41 e

R$ 205,68. A cesta básica é com

postapor açúcar refinado (3kg),
arroz (3 kg), banana branca (7,5
kg), batata suja (6 kg), café em pó
(600 g), coxão mole (6,6 kg), fari
nha de trigo (1,5 kg), feijão preto
(4,5 kg), leite tipo C (7,5 litros),
manteiga (750 'g), óleo de soja
(1080 ml), pão de trigo (6 kg) e

tomate (9 kg).

KÊLLY ERDMANN •

No mês passado, preço do quilo do tomate girava entre R$ 1,75 e R$ 3,59

Cassuli

8,4 11,63 14,93

5,34 4,90 '0462;, ,

5,94 4,55 4,02 4,78

Valor do tomate bate recorde
e cai quase 47% no município

"De agosto para setembro, retor do Procon de Jaraguá do '

grande parte dos alimentos que Sul, mesmo assim, os resulta

compõem a cesta básica teve dos da pesquisa dos 13 gêne
os preços reduzidos. Entre os ros alimentícios· de primeira
estabelecimentos com os meno-

,

necessidade são considerados
res valores, a queda de maior ex- positivos. "Tudo isso é fruto de
pressividade foi o tomate: 47%. um trabalho silencioso de cans
O quilo passou de R$ 1,75 a R$ cientização, de os comerciantes
1,19 no supermercado Bertoli, chegarem à conclusão de que
citado pelo Procon como o mais estão extrapolando", destaca.

� barato entre os sete pesqnisados. Conforme dados do Dieese
, Já o pão de trígo sofreu que- [Departamento Intersindical de

.

da de 23%. As lojas Brasão as- Estatística e Estudos Socioeco
sumiram cotação inferior ao nômicos), a queda de preços
Lenzi, campeão no estudo pas- dos produtos da cesta básica foi
sado. Se antes o quilo do produ- verificada também em 15 das
to era encontrado por R$ 4,90, 16 capitais brasileiras analisa
agora podem ser levado para a das pela entidade no, decorrer

despensa de casa por R$ 3,98. do mês de agosto. A única alta
No entanto,' três itens tive- ocorreu em Goiânia. O recuo

ram acréscimo, mesmo no es- se deve, ainda de acordo com

tabelecimento que praticou a a pesquisa nacional, devido à
menor soma. O café aumentou retração nas cotações das maté-

. 12%, a carne 0,2% e o feijão rias-primas (commodities) agrí
preto quase 11% durante o pe- colas no mercado internacional
ríodo. e ao início das colheitas de al

Segundo Sergio Félix, di- gumas culturas no Brasil.

Os mais
barQtos
Açúcar R$ 0,89 (Angeloni)

R$ 1,58 (Bertoli)Arroz

r

Banana bronco R$ 0,95 (Bertoli)

Bototosujo R$ 0,77 (Brasão)

Café,em pó R$ 3,34 (Bertoli)

Coxão mole R$ 9,90 (Bertoli)

Farinha de trigo R$ 1,25 (Bertoli) .

Feijão preto R$ 2,97 (Bertoli)

Leite tipo C R$ 0,99 (Breithaupt)

M,onteigo R$ 1,59 (Bertoli)

Óleo de soja R$ 2,29 (Angeloni)
Pão de trigo R$ 3,98 (Brasão)

. Tomate R$ 1,19 (Bertoli)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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f NOTA DE ESCLARECIMENTO
I
I.

Posto Mime Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua
WalterMarquardt, n''. 467, BairroVilaNova, na cidadede Jaraguá do sul
SC esclarece a quem interessar possa que título n? 1464323, pessoa física
do Sr. Dionei Walter da Silva,' foi indicado no Jornal Correio do Povo na
data de 20/08/2008, no entanto referida indicação não se trata de
protesto, esclarece por oportuno que o referido encontrase quitado

Cj��
Paulo Cesar Chiodini

Declara,

O CORREIO DO POVO OQUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2008
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EOITAL
MARGOTADELIA GRUBBA CEHMANN, 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 amim fornecidos aos que interessar que os presentes Editais
virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Oficio para serem protestados
contra os responsâveís, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 84762 Sacado: CGS IND COM DE ELETRO ELETRONI CNPJ: 06,900.876iOOO
Cedente: INDUSTRIA E COM ATLASMAO LTDA CNPJ: 04.794.726/000
Número do Titulo: 1864-34(36 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indic.ção
Apresentanle: BANCO ITAU SA Dala Vencimento: 05!()8/2008 Valor: 1,359,05

Protocolo: 64829 Sacado: VALDECI GARCIA CPF: 017,649,889-01
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 01209.764/000
Núm'ero dó Titulo: 553093(9/36)Espêcie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPRtENDIMENTO MERCANTIL LIDA Data Vencimento: 14.00/2008 Valor:
188,20

Protocolo: 84908 Sacado: WALDEMAR JUNCKES CPF: 466.233.029-72
Cedente:'ZIMMERMANN E DANIEL DECORACOES LTDA CNPJ"08.666.172i000
Número do Titulo: 100620083 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dala Vencimento: 09/08/2008 Valor: 1.899,35

P��t;;;'ct��ii4957---S;;d��-JõÃo-LiNÓ-FEAAEiRA----"-----tPF:Õ50.539.459-69
Cedente: BANCO FINASAS/A CNPJ: 57,561615/000
Número do Titulo: 3662636464 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: BANCO FINASA SIA Dala Vencimento: f810712007 Valor: 1.640,40

Protocolo: 84958 Sacado: L1CIO BORGES DA SILVA CPF: 065.685.759-50
Cedente: BANCO PANAMERICANO SIA CNPJ: 59.285.411/000
Número do Título: 27246331 Espécie: Oulros Tipos de Olvidas
Apresentante: BANCO PANAMERICANO SIA Data Vencimento: 1010112008 Valor: 1.715,29

Protocolo: 85111 Sacado: CRISTINACRESlSENCIA KREUNECKE CPF: 407.984.299-68
Cedente: SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDACNPJ: 01,056,640/000
Número do Tilulo: 83828-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 14i0812008 Valor: 72,74

Protocolo: 85194 Sacado: GRETCHEN LILIAN ZOZ CPF: 029.883,289-51
Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83,488.862/lJ{)()
Número do Título: 2655484 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BRADESCO Data Vencimento: 12i08/2008 Valor. 51,06

Protocolo: 85203 Sacado: DEMARCHI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA CNPJ:
07,116.113i000
Cedente: POSTO PEROLA DO VALE LTDA CNPJ: 79.004.933iOOO
Número do Titulo: 9215 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10f08/2008 Valor. 134,09

Protocolo: 85220 Sacado: EVERTON SOARES CPF: 042.042,929·64
Cedente: ADRIANO CARDOSO
Número do Título: OOOH4-O Espécie: Cheque
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 0710312008 Valor: U40,00

Protocolo: 85302 Sacado: CITY FERRO E ACO COM, LIDA CNPJ:
08.844,7251000
Cedente: CILOMEX C I LOG MERC EXT LTDA CNPJ: 39,615,547/000
Número do Titulo: 5940-1/213 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Dala Vencimento: 1210812008 Valor: 27.462,74

Protocolo: 85303 Sacado: CITY FERRO EACO COM.lTDA CNPJ: 08,844.725/000
Cedente: CILOMEX C I LOG MERC EXT LIDA CNPJ: 39,615,547/000
Número do Titulo: 5940415 Espécie: Duplicala de Venda Mercanm por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 1210812008 Valor: 18.308,50

P;�;;;;Ío�.853ó4---S;;d;CiTYFERROEÃCõ-COM.LTÕÃ:-----CNPJ:
08,844.7251000
Cedente: CILOMEX C I LOG MERe EXT LIDA CNPJ: 39615.547/000
Número do Titulo: 5481-3/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vencimenlo: 12i08/2008 Valor: 9.752.40

Protocolo: 65305 Sacado: CITY FERRO E ACO COM. LTDA CNPJ: 08.644.725/000
Cedente: CILOMEX C I LOG MERC EXT LTDA CNPJ: 39,615.5471000
Número do Titulo: 5748-1/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vencimento: 1210812008 Valor: 7,688,52

Protocolo: 85308 Sacado: CITY FERRO E ACO COM.LTDA CNPJ:
08,844.7251000
Cedente: CILOMEX C I LOG MERC EXT LTDA CNPJ: 39.615.547/000
Número do Titulo: 14946 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimenlo: 12i0812008 Valor: t.274,97

Protocolo: 85331- Sa';do: FABIO JUNloRÃYREs"-----CPF: 066.704 089-78
Cedente: BANCO PANAMERICANO SIA CNPJ: 59.285.4111000
Número do Tilulo: 24661614 Espécie: Outros Tipos de Olvidas
Apresentante: BANCO PANAMERICANO S/A Data Ven�mento: 19/09i2OO7 Valor: 1.277,91
_� .w.. _

Protocolo: 85352 Sacado: GLADtMIR DOS SANTOS MARTINS CPF: 970.009.499-53
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662.9581000
Número do Título: 2313189 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porlndicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 12í08i2008 Valor. 300.00

Protocolo: 85363 Sacado: �lARISTELA PINCEGHER CPF: 027.778,449-25
Cedente: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DACOMUNIDADE CNPJ: 33,621,3641095
Número do Tltulo; 2000019416 Espécie: Duplicata de Venda Mertantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15/0812008 Valor 2.208,00

Protocolo: 85367 Sacado: MERCADO PbRATH LTDA CNPJ: 08.564.5651000
Cedente: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LIDA CNPJ: 9_3.209.76�'O00
Número do Titulo: AT1417083 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçao
Apresentante: BANCO tio BRASIL SA Data Ven�mento: 19/0812008 Valor 371,11

Protocolo: 85521 Sacado: FABIANI SCHUG E CIA LTOAME >CNPJ: 08.697.970/000
Cedente: MAUiAS CARLAN LIDA CNPJ: 82,694.2581000
Numero do Titulo: M02l72?-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO�RASll SA Data Vencimento: 11/0812008 Valor. 262,50

Protocolo: 85571 Sacado: LEONARDOANTONIO ALMEIDA FELIPETIO CPF: 169.767.700-20
Cedente:AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S,CNPJ: 07.707.650/000

Número do Tituto: 20012143248 Espécie: Oulros Tipos de Dividas ,

Apresentanle: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTOE INVESTIMENTO S.Data Veoomento:

22I06I2Q07 Valor. 12.329,86
_

Protocolo: 85630 Sacado: LGMACABAMENTOS TEXTIL CNPJ: 03.263.198/000
Cedente: POSTOMIME LTDA CNPJ: 63.468,882/000
Numero do Titulo: 4654132 Espécie: DC'Pficata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Veoomento: 1510612008 Valor. 580,00

Protocolo: 85694 Sacadó: CONECOM.E REPRES.DE RVALGE miA CNPJ:
83.168,805/000

.

Cedente: EDY KERLLY INDUSTRIA E COMERCIO R LTDA CNPJ: 55.318.2321000
Número do Titulo: 000187 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAl Data Vencimento: 12108/2008 valor; 298,00

Protocolo: 85695 Sacado: CONF.COM.E REPRESDE RVALGE LTDA CNPJ:
83,188,8051000 ,

Cedente: EDY KERLLY INDUSTRIAE COMERCIO R LTDA CNPJ: 55.318,232/000
Número do Titulo: 000188 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 02iOBi2008 Valor: 298,00

Protocolo: 85696 Sacado: CONF.COM,E REPRES.DE RVALGE LTDA CNPJ:
83,188,805/000

.

Cedente: EDY KERLLY INDUSTRIA E COMERCIO R LTDA CNPJ: 55,318.232i000
Número do Titulo: 000188 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicacão
Apresentante: BANCO REAL Data Ven�mento: 23i07120Ú8 Valor. 298,00

Protocolo: 85697 Sacado: CONECOM.E REPRES,DE RVALGE LTDA CNPJ:
83,188,805iOOO
Cedente: EDY KERLLY INDUSTRIAE COMERCIO R LTDA CNPJ: 55,318.2321000

������i:t��Jgg1��AL Espécie: Duplicata deÓ:�d�e������?8f!ogJi38�o Valor 29�,00
Protocolo' 85698' Sacado: CONF,COM.E REPRES,DE RVALGE LTDA CNpJ:
83.188,805/000

'

Cedente: EDY KERLLY INDUSTRIA E COMERCIO R LTDA CNPJ: 55.318.232/000

���������it��Noggl��L Espécie Duplicata deÓ��d�e���!��p��/�p'�cgrao Valor. 298,00
Prolocolo: 85699 Sacado: CONF,COM,E REPRES,DE R.vALGE LTDA CNPJ:
83,188.805/000
Cedente: EDY KERLLY INDUSTRIA E COMERCIO R LTDA CNPJ: 55.318.232i000
Número do Tjtulo: 000188 Espécie: Duplicata de Venda MercanW por lndicacâo

.

Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 18107/2OÚ8 Valor: 298,00

Protocolo: 85726 Sacado: PODIUM SALAO E ESCOLA DE CABELEREIROS-ME CNPJ:
05.303.923/000
Cedente: EDITORA LM LTDA ME CNPJ: 05,686,917/000

�������,�il��ln6������IE����E��icata dg��r�:n��;��1 fgfo�i��r�alor 200,00

Protocolo: 85740 Sacado: JULIANABARCELOS BOTELHO CPF: 011.386.739-51
Cedente: TEEN COMERCIO DE CELULARES-LTDA ME
Número do Titulo: 3709/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCo.UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:
20/07/200a Valor. 429,50

Protocolo: '85757 Sacado: ROSANIA DOS SANTOS CPF: 004.279,999-60
Cedente: BANRISUL-BCO EHRIO GRANDE DO S CNPJ: 92.702,067/000

����������t�[SOZ240454 Espécie DUPlicaci�t�v����e�:;�r�)�C/g���i"Ç!:� 297,73

Protocolo: 85762 Sacado: KeEL MOTORES E FIOS LTDA CNPJ: 80.474.307/000
Cedente: SIGMAFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Número do Titulo: 50651 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicàção
Apresentanle: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:
13í08/2008 Valor. 756,82

Prolocolo: 85770 Sacado: ISMAEL LAUBE CPF: 059.979.549-27
Cedente: JAMATEXCOM EOUtP TEXTEIS LTDA CNPJ: Q4,317.70SiOOO
Numero do Titulo: 4532.1003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 19!08i2008 Valor:
181,37

Protocolo: 85799 Sacado: FABI EANNA CDMARTIGOS DO VEST LTDA CNPJ:
05.782.3001000
Cedente: SRASPRESS TRANSPORTES URGENTES lIDA CNPJ: 48.740.351,'000
Número do Título: 807090454 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15/0812008 Vaio-:
�� .

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

Protocolo: 85807 Sacado: MAISON VAlLA COM ROUPAS LTDA CNPJ:
09.405.0051000
Cedente: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CNPJ: 48,740.3511000
Numero do Tilulo: 807101586 Es�cie: Duplicala de Venaa Mercantil por Indica�o�g���r\tante: BANCO DO BRASI SA Data Vencimento: 15í08. 008 Valor:

Protocolo: 85808 Sacado: MAISON VAlLA COM ROUPAS LTDA CNPJ:
09.405.0051000 .

Cedente: MAlLAGUEZ ARQUITETURA E ENGENHARIASiS CNPJ: 07.468.541/000
Número do Titulo: 5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 2510812008 Valor: 1:200,00

Protocole: 85809 Sacado: MAISON VOILA CONCEPT STORE CNPJ:
09.405.005/000
Cedente: MAUAGUEZAROUITETURAE ENGENHARIA SiS CNPJ: 07.458,5411000

�������t�:��to DO���[ �XPlicata d���:��i';';,�:� rsJJ��"í:�ovaIOr. 1.200,00
Protocolo: 85827 Sacado: VIVIANE K REISS CPF: 902.152.149-00
Cedente: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CNPJ: 48.740.351/000
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�;:,����:t����g6 BR7..'£t"�ADupliçata d6ai:�e����t�till����rvalor. 2,w,00
Protocolo: 85936 Sacado:'METAlURGICALG LTDAME CNPJ: 07.759.4111000
Cedente: OXtMIX COMERCIO DE GASES LTDAME CNPJ: 06.538,2381000
Numero do Título: 009153 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRAStL SA Data Vencimenlo: 2210812008 Valor. 240,00

Protocolo: 85972 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ:
09.123.307/000
Cedente: VERSATiL INDE COM DE TíNTAS LIDA CNPJ: 07,986.147/000
Número do Tilulo: 04641·A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAl Data Vencimento: 19l08/2é08 Valor: 943,06
._-------- -_._-

Protocolo: 85994 Sacado: EDITORA E GRAfICAODORIZZE LIDA CNPJ:
75,290.619/000
Cedente: TRANSJOI TRANSPORTES LIDA _

��=���i;���2��cie�í=�"õn8::=:�� Valor 73,53
--------=------

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devída
íntmacao, faz por intermedio do presente Edita!•. para que os mesmos comparecam neste
Tabelionato naAv. Mal. Deodoro da Fonseca, nr, 1589,!lO prazoda lei, a fimd. fiquidaroseu
deMo, ou entao, dar razao por que nao o faz. sob a pena de serem os referidos protestados na
fonna da lei, etc.z .

.

Jaragua do Sul, 4 de Selembro da 2008

NA ESPERA

PM aguarda
detalh,es para
começar obra
Atraso na liberação do parecer
jurídico impede concorrência
GUARAMIRIM

Na espera. Esta é a situação
da construção da nova com

panhia da Polícia Militar de
Guaramirim. Apesar do proje
to completo do quartel já estar
em posse daDiretoria de Apoio
e Logística da PM, a obra ainda
não foi licitada.

Segundo o coronel da PM
no Vale, César Nedotcheco,
ainda não há uma resposta
conclusiva por parte da secre

taria de Segurança Pública do
Estado. Porém, os recursos que
serão utilizados, R$ 350 mil,
estão assegurados pelo órgão.
"O valor está separado e pro
vém de verbas de gabinete do
secretário Ronaldo Benedet. O
projeto está completo e só falta
o parecer jurídico para aber
tura de licitação", informou o

coronel ontem.

A nova companhia em Gua
ramirim será instalada na Rua
28 de Agosto em frente aos Bom
beiros Voluntários em terreno de
352 metros 'quadrados, na região
central. A base poderá contar com
um heliponto a ser construído na

segunda etapa do projeto.
O responsável pela dele

gacia de Guaramirim, capitão.
Rogério Vonk, está afastado em
função de curso de especializa
ção da AcademiaMilitar. Vonk
estava em Florianópolis até
semana passada. A academia
liberou os militares para escre
verem a monografia nas. cida
des de origem. Enquanto não
assume a delegacia, a entida
de está sob a: tutela do tenente
Márcio Alberto Filipe que co

manda mais de 20 policiais.

OSNI ALVES

Terreno foi doado pela Prefeitura de Guaramirim, terraplanagem já foi feita
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TURISMO

,

BRASILIA, O SONHO DE JK
Capital foi idealizada pelo ex-presidente e surpreende pelo charme

Bem no coração do Brasil, no Distrito Fe
deral, na região central do País, encravada
dentro do Estado de Goiás, está Brasília. Ca
pital da nação, projetada com o objetivo de
desenvolver a auto-afirmação nacional.

A capital do Brasil é a única cidade do
mundo - construída no Século XX - con

siderada, desde 1987, Patrimônio Históri
co e Culturai da Humanidade pela Unes
co, órgão das Nações Unidas. Motivos

para esse reconhecimento não faltam: a .

jovem cidade, inaugurada em 1960, sur

preende até 0$ mais experientes viajantes.
Brasília é resultado de um moderno projeto
urbanístico criado por Lúcio Costa. Visto de
cima, o plano-piloto da cidade lembra o for
mato de um avião - muitos preferem dizer
que é um pássaro de asas abertas -, embora a

concepção de seu urbanista tenha previsto o

formato de uma cruz, que sinaliza posse.
O projeto da cidade até hoje é referên

cia quando o assunto é planejamento ur

bano. Sua idéia de envolver prédios resi- ,

denciais em grandes áreas urbanas, traçar
a cidade a partir de enormes avenidas e di
vidi-la em setores, tem provocado intensa
reflexão e debates sobre a vida nas grandes
cidades no Século XXI.

Destacam-se também obras de artistas
como Bruno Giorgi, Alfredo Ceschiatti,
Athas Bulcão, Marianne Peretti, Volpi, Di
Cavalcante, Victor Brecheret e Burle Marx
que se integram à arquitetura, conferindo
à cidade uma paisagem única:

Palco de manífestações políticas, sho
ws de rock e festivais de cinema, Brasília
é uma cidade cosmopolita, com cerca de
90 embaixadas, numerosos restaurantes e

uma enorme estrutura pronta para abrigar
eventos de todos os tipos. Diante disso,
um dos destaques da�cidade é o turismo
de negócios, que cresce a cada dia, lotan
do as dezenas de hotéis espalhados pela
capital federal.

Brasília é um pouquinho de cada parte
do Brasil. A construção de uma capital fe
deral no coração do País demandou gran
de mão-de-obra e atraiu gente de todos os

cantos do território nacional. O resultado
é a rica cultura brasiliense que existe hoje,
uma mistura genuína do povo mais alegre
e hospitaleiro do mundo, Conheça Brasília
você também. Quem conhece, vira fã.

Sede do Poder Executivo e local de trabalho
do Presidente do República. As visitas guiados

durarn 20 minutos e podem ser feitos aos

domingos, das 9h30 às 13h

Sede do Poder Legislativo, o Congresso
Nacional é composto pelo Senado Federal •

que fico do lodo esquerdo e é representado
pelo "prato côncavo" • e pela Câmara dos
Deputados· localizado ào lodo direito e

representada pelo "prato convexo".

Projetado por
Oscar Niemeyer,
a Catedral
Metropolitano
de Brasília foi

inaugurada em 1970_
Tem formato circular
e é constituída por
16 pilares curvos
entremeados por
belíssimos vitrais,
criados por
Marianne
Peretti
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'Preços por pessoa, sujeito a disponibilidade.

A VID É FEITJ\ O MOI I:NTOS.�eIeke!

Brasil-ia · DF
4 dias I 3 noites

A partir de 10x de

R$ 240,80
Saídas desde Curitiba: 11 ou 18 Setembro 2008

'o

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--�-----�VARIEDADES O CORREIO DO POVOHQUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2008

NOVELA

, "",

A INDIA NA VISAO
,

DE GLORIA PEREZ
Autora pretende mostrar os costumes
indianos e a loucura, que sempre foi
alvo de muitos preconceitos .no Brasil
Até que enfim '� Favorita" decolou

e caiu no gosto popular. Agora os teles

pectadores não vêem a hora da vilã Flora
(PatríciaPillar) pagar todas as suas mal
dades. Enquanto '� Favorita" deslancha,
a Globo não perde tempo e já começa a

produzir "Caminho das Índias", nome

provisório da novela que está sendo es

crita por Glória Perez e

que substituirá a trama de
João Emanuel Carneiro.

Para se preparar para
o vasto universo da nova
novela das oito que tem

estréia prevista para -O

início de 2009, elenco e

equipe se reuniram na

semana passada com o

intuito de aprofundar
temas que serão aborda
dos na trama de Gloria
Perez. O primeiro dia do

workshop foi dedicado
à Índia e o segundo as discussões sobre
a loucura.

O diretor artístico Marcos Schecht
man e a autora Glória Perez abriram o

encontro, dando boas-vindas a todos e

explicando o cronograma a ser seguido.
Logo depois, o historiador Leandro Kar-

. nal subiu ao paleo para uma palestra
sobre os contrastes do país com 1,2 bi
lhão de habitantes que vai ser retratado
na novela. Costumes, a posição da mu
lher na sociedade e o sistema de castas

foram alguns dos temas abordados, que
instigaram os presentes.

Durante a pausa para o almoço, o

elenco comentou a aula do historiador
e a imersão no universo da novela. "É
ótimo ver os rostos de todos que traba
lharão comigo e um privilégio me pre
parar nesses workshops. Bahuan é um

dos personagens mais

complexos quefui convi
dado a fazer", disse Már
cio Garcia. E Juliana Paes

completou. '�s oficinas
são preparadas magistral
mente e me sinto lisonje
ada em participar desta
novela. Encaro Maya,
minha primeira protago
nista, como o maior de
safio da minha carreira".

"Caminho das Indios" marcará a Lembrando que a atriz

volta de Márcio Garcia à Globo deixou o elenco de '�
Favorita" para poder se.

dedicar à nova novela.
O segundo dia, dedicado aos debates

sobre a loucura, também começou com

a apresentação do grupo de dança Lumi
ni, com jogos de luz e sombra. Logo de

pois, o psiquiatra Alfredo Schechtman.
subiu ao paleo para contar um pouco
sobre a história de sua profissão. Após
o almoço, alguns pacientes e médicos
contaram suas experiências e lembra
ram- a importância de não se estigmati
zar o doente mental.
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.CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Não deveria se

chamar rotina
Há duas semanas Clara conseguiu dar um

ponto final em diversos compromissos. Nem
acreditou na façanha, tantos anos sendo obriga
da a se desdobrar entre ocupações mil. Agora,
nem sabia direito como utilizaria aquele tempo
recém vagado. Um sentimento de inutilidade já
havia a consumido e ido embora. Depois, parou
de frente ao espelho e quase nem reconheceu a

própria face. Estava diferente ou será que fazia

tempo demais que ela não permanecia dois minu
tos sequer estagnada no mesmo lugar?! Ainda não
conseguiu desacelerar por completo.

Na sexta-feira, Clara decidiu mudar os percur
sos pré-estabelecidos pelo passado. Hora de voltar
ao convívio social. Quando o relógio avisou que
faltavam 90 minutos para alcançar o horário com

binado com os amigos, ela levantou do sofá, dei
xou a novela, desligou a televisão. No lugar, ligou
o aparelho de som do quarto. Foi tomar banho, se
maquiou com calma, provou algumas peças de

roupa e ficou na dúvida. Semanas, meses e anos

sem pensar muito nisso. Nem sabia qual composi
ção funcionaria. O look era demais ou demenosi'l
Arriscou aquele com o qual se sentiu confortável.

Trinta minutos antes do acertado, pegou as

chaves do carro e trancou a porta de casa. Para

quem estava sempre atrasada, correndo de um
lado ao outro, cheia de afazeres, a novidade

parecia um recorde. Clara dirigiu com tran

qüilidade, adora guiar à noite, meio sem rumo,
meio sem cronômetro a informando que já de
veria ter chegado lá. Sentiu alegria por isso,
como sentiu alegria por reencontrar amigos,
dessa vez, desprovida de pressa.

A afobação de antes também foi trocada pela
calmaria durante o sábado e o domingo. Ela dor
miu até quando tinha vontade. Ao levantar da
cama, nem olhou para o relógio, esnobou-o e foi
tomar banho. Clara passou creme no cabelo, hi
dratantes pelo corpo. Respirou fundo, deixou o

'

ar entrar e o mandou embora, de novo, com cal-
.

ma. Geralmente, nem lembrava que precisava
respirar, era algo mecânico. Achou interessante
mudar o foco. Definitivamente tinha esquecido
algumas boas coisas que a vida proporcionava.

Ao invés do sempre igual sanduíche, Clara
resolveuinovar no cardápio. Foi para a cozinha
e lembrou que um dia já gostou de cozinhar.
Mas, na memória, tinha perdido todas as recei
tas possíveis. Pôs-se, a procurar em qual gaveta
estariam os cadernos com as anotações necessá
rias. Juntou os ingredientes, fez bolo de choco
late. Enquanto o dito cujo permaneceu no forno,
começou tudo outra vez e inventou o almoço.
Deliciou-se. Trocou tênis, a camiseta e a leg
ging pela calça jeans, blusa e bota predileta e

foi passear, sozinha até encontrar alguém no

meio do caminho para conversar sobre bana
lidades, a respeito da vida, do amor, da profis
são e da roti;na reinventada.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• A múmia 3 (Leg) (16.h40, 19h, 21 h20 -todos os

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

• Cine Shopping 2
• O guerreiro Didi e o ninja Lili (Dub)
(15hlO - sob/dom/quo)
• Amar nóo tem preço (Leg)
(17hlO,19hl0,21hl0-todososdias)
(15hlO - sex/qui)

• Cine Shopping 3
• Asterix nos jogos olímpicos (Dub)
(16h20, 18h40, 21h - todos os dias)
(14h - sex/sab/dom/qua/qui)

dos trevos (leg)
1
wars (Dub)

$)
• tine Nel)inqrkt 6
• O eg)

/19h15, 21MO - todos os dias)

• Cine cidade 1
• Asterix nos jogos olímpicos'- (Dub)
(14h40, 17h -todos os dias)
• ,A outro (Leg)
(19h20, 21 h30 - todos osdias)

• Cine Cidade 2 '

• Jogo de amor em Los Ve�asILeg)
(17h, 19h, 21 - todos os dias)
• Kung Fu Pando (Dub)
(15h -todos os dias)

• Cine Mueller 1
• O reino proibido (leg)
(14h, 16h30, 19, 21h30 -todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Arquivo X: Eu quero acreditar (Leg)
(14h15, 16h45, 19h15,21h45-todososdiasl

LIVRO

Legado de cinzas;
uma história da CIA
A história do CIA reunido o partir de do
cumentos originais: São registros oficiais,
não há rumores, ou boatos. A base está
em mais de 50 mil documentos: arquivos
do CIA, do Coso Bronco, depoimentos de
soldados e diplomatas; entrevistos com

oficiais e veteranos, do CIA, incluindo dez
diretores do central de inteligência. Um
dossiê sensaCional.

OVO

,

Como deixar um
grande amor

Casados por 45 anos, Grant e Fiona são

separados por uma doença dela. Inter
nada, Fiona conhece outro homem enfer
mo e provoco o ciúmes do mnrldu, que
também é um galanteador. Revendo suas

vidas, analisam como teriam vivido bem
diferente se não estivessem juntos. ,

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Eduardo diz que Natércio nõo é capaz de amor

os filhos. Louro diz o Virgínia que Daniel renun
ciou à paternidade poro protegê-lo de Natércio.
Elzinha chamo Menelau/Cícero para almoçar no
coso dela. Dono Ramira se impressiono com o

educaçõo de Menelau/Cícero. Louro e os filhos
se divertem almoçando juntos. Natércio acuso

Daniel de ter se acovardado em relaçõo à pa

ternidade de Virgínia. Notércio aviso o Eduardo

que será seu inimigo. Uma iila de mulheres se

formo poro ter os unhas lidos por Jovelina.

BElEZA PURA
Mateus jogo os diamantes em um canteiro e

tento fugir, mos é preso. Norma deixo Tomás
desfalecido e vai 'embere. Olavo pego os dia
mantes. Sônia encontro Tomás desacordado.
Olavo diz o Adamastor que recuperou os dia
mantes. Betóo quer se mudar. Sônia e Joana
descobrem que Tomás foi envenenado. Tomás
diz à policio que trocou seus remédios. Luiza
e� falam o Débora sobre o vogo no or

fanato de Joana. José Henrique confesso seus

golpes sem perceber que o câmera está ligado.
Norma denuncio Sônia.

A FAVORITA
Holley conto o Cilene sobre ele. Céu e Orlandi
nho.Donatela pede que Pedro se mostre arre

pendido poro os Fontini. Romildo dó dinheiro
o Robervol e pede que os seguranças o sigam.
Zé Bob descobre uma empresa chamado Blue

DiamQnd e uma corto poro Roberval. Pedro

pede perdóo o Floro no frente de todos. Zé Bob

pergunto o Roberval como ele moro em uma

coso simples se é dono do Blue Diamond. Elias
e �hiva chamam um psiquiatra poro Augusto. Os
colombianos invadem o bar e Donatela acordo
diante de Lobato.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Luciano conto que ele é um vigio dos fronteiros
de Agarta. Ele diz também que seu povo vem

acompanhando os passos de Mario hó muito
tempo e que o rei estó à espero dela. O Prín

cipe luto com o dragóo. Juno e Lúcio ajudam
Melquior. O dragóo foge. O Príncipe aviso que o

dominaçóo de Agarta é porte do estratégia dos

reptilionos. Juli pergunto o que Toni sente por
Samira. Ele diz que sente desejo por Somiro e foz
carinho nela. Toni beijo Samiro. Valente amordaço
Nati e os dois possam o noite juntos.

CHAMAS DA VI DA
Ivonete tem medo de Vilma e diz que Tomós e

elo sóo amigos e pretendem afastar Pedro e Ca
rolina. Diego diz o Tomás que ele está estranho.
Tomás pergunto se Diego jó "brochou". Diego
acho engraçado. Ivon�te desabafo com Suelen.
Tomós diz que nunca linho brochado. Jairo diz

que apostou cem reais em Manu. Leo diz que
Diego quer entrar no gangue e Manu diz que
se Beatriz pode Diego também pode. Marreta
mondo Manu se concentrar poro o rocha de cin
co mil reais. Leo diz poro Manu-não jogar sujo
com Bealriz.

(O resumo dos copítulos,é de tntelrejespensn
bilidade dos emissoras).
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A mordida do
cão de J-Lo
o pastor alemão de Jennifer lopez
e More Anthony estó deixando o

casal de cabelo em pé. lisa Wilson,
uma aeromoça que foi mordida pelo
cachorro, exige uma indenização de
nada menos que US$ 5 milhões pelo
incidente. lisa diz que entrou na

Justiça por causa do tombo que levou
ao ser mordida, que lhe causou um

sério problema nas costas, o que a

impossibilitou de voltar ao trabalho.

Mais brigas na

família Lohan
Os atritos aumentam. Segundo o

site TeenHollywood o poi de lindsay
lohan confirmou que ela preferiu
fazer compras com a namorada a se

despedir de seu avô, sepultado no

fim de semana. Michaellohan não
esperava isso da filha. Na ocasião do
funeral, ele jó havia comentado sobre
a possibilidade de u-ex-esposa. com
quem vive às turras, não deixar os
filhos acompanharem o funeral.

Viúva de Cobain
explora Caetano
Segundo o jornal Folha de S. Paulo,
o documentório Coração Vagabundo,
que mostra o lançamento do primeiro
CD em Inglês de Caetano Veloso, era
pnrn ter na trilha sonora uma canção
de Kurt Cobain. Mas a viúva de Kurt, a
cantora Courtney lave, cobrou US$ 10
mil pelos direitos autorais de alguns
segundos da canção. A produção
considerou a quantia estratosférica
e desistiu da idéia.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Sol com aumente de nuvens no decorrer do
dia. Hó previsão de pancadas isoladas de
chuva entre a tarde e noite. Temperatura
elevada, mas começando a diminuir um pouco.

.. Jaraauá do Sul e Região

� Fases da lua

CHEiACRESCENTE

�7/9
HOJE

6Mí�: 20° C
MAX: 29° C
Sol com Nuvens

SEXTA

6Mi�: 20° C
MAX: 25° C
Sol com Nuvens

lSI! ÁRIES

4:�' (20/3 a 20/4)
Uma onda de oti

� l mismo toma conta

de seu coração.
Parece que a vida volta a cami
nhar equilibrada, otimista e sem

atropelos. Tente manter os pés
. no chão para que sua ansiedade

seja administrável. Necessidade
de segurança e aconchego.

)(
GÊMEOS
(21/5 020/6)
Nesta fase o

.

desenvolvimento
de sua identidade

deve acontecer através da comu

nicação inteligente com pessees
afins e dos relacionamentos mais
íntimos. Inspiração e intuição à
flor da pele. O dia corre tranqüilo
e cheio de novidades.

!\... LEÃO

�,.:> (22/7 a 22/8)
.:: ') Muitas decisões

� Yo-. podem e devem
ser tomadas neste

período. Especialmente aquelas
que dizem respeito à sua vida
amorosa que sofre mudanças
e transformações profundas já
há algum tempo. Isso tudo será
exigido de você até final do ano.

TOURO
. (21/4 a 20/5)
Fáse de estrutura

ção tranqüila no

trabalho e no setor
amoroso. Tudo está càminhando
do jeito que você mais gosta:
devagar. sem atropelos e de ma

neira definitiva. Tijolo por tijolo
sendó colocado em seu devido

lugar. sem confusões.

r ""
CÂNCER

�.� (2!/6 a �1/7) .

,-.,;••_.:;;, HOle voce podera
:. ; ramper com algumas

pessoas ou situações
que têm atrapalhado o seu dia a

dia, mas tudo se dará de forma

tranqüila, apenas alguns ajustes
que podem ser feitos sem estres

se. Limpe o terreno para começar
nova plantação.

IT}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
A fase é boa para
começar um traba
lho voltado à estru-

turação de sua personalidade. A
expansão e o medo brigam entre .

si e buscam supremacia. Procure
desenvolver a sua fé no futuro
ao invés de ficar preso a limites
do momento presente.

<

SÁBADO
MiN: 18° C
MÁX: 22° C

I f f

Chuvoso

MINGUANTE NOVA

'» 22/9 29;9

DOMINGO

MiN: 14° C
MÁX; 24° C
Ensolarado
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:#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Sentimentos de eu
foria e acentuada
mais valia durante

esta semana. Amor e relaciona
mentos, amizades e conversas
inteligentes e muita energia
física e criativa marcam esta que
é a.melhor fose do ano para você.

.

Mantenha os pés no chão.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Rompimento com si

tuações que podem
ser causa de mal
estar especialmente

no setor amoroso. Você estará
focado e assim poderá enxergar
com mais clareza os motivos e a
necessidade urgente de mudança.
Cautela com ânimo alheio

SAGITÁRIO

Cr
.... (22/11 021/12)

Segure o arco com

firmeza, foque
o alvo. respire e

atire. O tiro só será certeiro se

você souber aonde quer chegar.
Não deixe que o entusiasmo tire
S&IIS pés do chão. Lugares desco
nhecidos requerem sensatez,
desconfiança e percepção.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

� Otima comunica

ção e alegrias no

amor marcam seu

dia_ Aproveite para esclarecer
possíveis mal entendidos e

partir para algo mais sério. Você
estará mais popular e sua re

putàção em elevadíssimo nível.
Mas, cuidado J;om a arrogância.

ANIVERSÁRIOS

4/9
Alfredo Behling
Arlete Silvo Muller
Bruno Bachman
Cassiele Andreata

, Cristiano Busarelo
Cristiano Schever
Douglas Enke
Hilário. Hille
Hugo A. do. Nascimento.
Ingo Gorll
Ulian Cristiane A. Koch Ka�vlke
Liliane Líber
Liliane V. Weonski
Lindomar BittencGurt
Lucineide Dalpia.z
Manfredo. Behling
·Maria Milker Bartel
Maribel BGrga
Michele P. KGehler
MiltGn Balsanelli
Mirna Olinger Ribeiro.
Mirtes Elenice NGriler
NarciG Luis Schmeider
Osmar A. Eichstadt
Rainah Andrade Santos
Raphael Marcelino
Ricardo RGsa C. GelásiG
Rubio Behling
Rubian Behling
SimGne Storts
Suelem Kuhn

DIVIRTA-SE

Bananas
Feiosa, a moça foi à cartomante ver
seu futuro amoroso.

.

- Nessa vida você morreró solteira.
Mas na próxima encarnação, você
seró sexye todos os homens irão
desejó-Ia.
Ela saiu feliz e ao passar sobre um

viaduto, resolveu apressar o destino.
Se jogou de cabeça. Caiu em cima
de um caminhão de bananas.
Desmaiou e ao acordar, meio zonza,

apalpou as bananas. Com um sorriso
enorme nos lóbios sussurou:
-Um de cada vez! Por favor! Calma!
Façam fila.

AQUÁRIO

(I

,

(21/1 a 18/2)

jll�, Sua energia e

I' necessidade de
afeto estarão pre

sentes hoje. Tente perceber que
existe certa dificuldade em enxer

gar as coisas como são. Aprenda
a lidar com energias como as que
estão em tomo de você agora.
Sinta mais e pense menos.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Hoje você está
.....,.., especialmente per-

ceptivo e ligado a
forças ocultas q�e operam pessoal
e coletivamente. Sua habilidade
está voltada à percepção de ten
dências sociais. Cuidado para não
confundir intuição com complexos
inconscientes.
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Ouinto·feiral 4 de setembro
• Choperia Bierbude: festa Elas -no Pagode. Show com grupo Bom Astral e

apresentação do OJ F�rnondo S. Dlstribuiçíío de rodadas de caipirinha e acesso

gratuito poro o público feminino até OOh30. 1'I'06SS0: RS 10 para o público
masculino. Início às 22 horas.

do Ternpó':disçolecogem de hits de época. Acesso: RS 3,00 feminino e R$
no· cobrados a partirdas21 homs.

'

Sexta-feiro/5 de setembro

ado. ApresentaçÜo de DJ
nino�R$ 30,00 mastUlino no

Acesso: volof�s:nã{) divulgados. Contato:moom.com,hr
- Maze lo lun; sexld-feira, 05, IIpre$entoçíia de Negro li � DJ Ruon SlJíça.
Acesso:�$ 00 femiltino e RS 3d,oOmasculino. Contato: moz'Íllounge.i:om.br

6Ql\I.tATOS:
Buli illoi: balihQi.com. Banana Jaé: honollojoe.com.br; p9rumba: 5:

F:carfil11bQs.com.!n; Avenida: chopperíaovenido.com.br 011 3373 1-597;
Bierbude: bierbude.com.br ou 3275 1686; Curupira Club:

Qm/c�fuprra_rot� ou 845U�09; doJemn!l;�37� 48Z2; Hçof�ria:
7;Mllmmo: momma.com.qrou9 127.

r . 3 @ P _o r a � a S ,0 • c om' "
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, RECITAL

Apresentaçõo é boa pedida para o final de semana e conta com repertório de renomados compositores

VIOLINO E PIANO NA SCAR
Hany Schroeter Filho e

Talita Martins tocam no sábado
JARAGUÁ DO SUL

Virtuosismo e admiráveis
obras eruditas. É isto que Ta
lita Martins e Harry Schro
eter Filho prometem para o.

recital do próximo sábado, 6.
A dupla toca por cerca de 60
minutos e, no repertório, in
clui renomados compositores,
como Claude Debussy, Sergei
Rachmaninoff e Frédéric Cho

pin. Além desses, o público
ainda vai ouvir uma habanera
de Ravel e outra de Camille
Saint-Saêns, Para completar o

programa, os instrumentístas

unem o violino e o piano às
obras de Isaac Albéniz e Ma
nuel de Falla.

Esta é a primeira vez

que Talita ,Martins divide
'o palco com'Harry Schroe
ter Filho. Na opinião dela,
as peças escolhidas devem
chamar a atenção da platéia
por causa da beleza e da
grande capacidade musical
do violinista. Ele nasceu no

Rio de Janeiro, mas desde
cedo viaja pelo Brasil emba
lado pela música. Aos oito
anos de idade, se mudou

para Santa Maria, no Rio
Grande do Sul, onde estu
dou na Universidade Fede
ral da cidade. Naquela épo
ca, ocupou o posto de spalla
na orquestra da instituição.

O recital 'de sábado aconte
ce no Centro Cultural Scar e

começa às zóhsn. Os ingressos
custam R$ 10 e estão disponí
veis na bilheteria da entida
de. Estudantes e pessoas com

mais 60 anos pagam somente
a metade da entrada.

KELLY ERDMANN

Exposição comemoro
aniversário da Rádio Jaroguá

A exposição "Bom dia, caros ouvintes! Os 60 anos

dó Rádio Jaraguá" está aberta a v�s'itação n.pertir de
amanhã e vai até o dia 29 de setembro, no Mus.eu
Wolfgang Weege - Parque Malwee. Caricaturas, char
ges, quodrlnhos e desenhos alusivos ao .aniversário
da emissora fazem porte da mostra. A coordenada do
evento é a professora Cristina Pretti. Foi ela quem in
centivou es alunos de quadrinhos da Ajap e estudan
tes da 5° série da escola Valdete Pluzeru a realizar os
trabalhos.

Inscrições para
,
Festival de Dança

As inscrições para o UI Festival Nacional de Dança de Ja
raguá do Sul estão abertas. O evento será realizado no dia
25 e 26 de outubro, no Centro Cultura Artística (Scar), em
Jaraguá do Sul. Segundo regulamento, poderão participar
na Mostra de Dança e no Concurso'escolas, academias, gru
pos e bailarinos profissionalizados ou não de todo Brasil.
As inscrições podem ser feitos até 4 de outubro, no primeiro
prazo, e 11 de outubro, no segundo prazo. A diferença entre
os prazos está no valor o ser pago no inscrição. Mais infor
mações através do site www.festivaldejaragua.com.br..
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� DE 07/05 a 15/09/2008 FAÇA UM AUTOTEST NAJAVEL.

� A cada AUTOTEST realizado na FIAT JAVEL, serão doados R$ 5,00 para a RFCC, pela própria Javel.
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... Vai comprar ou trocar
seu carro ???

Por que não vem aqui?

AUTONlÓVEISte
"

. .

Temos mais de 100 OFERTAS

E a MENOR prestação da cidade
.

.

.
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------__:.__--vEícULOS

www.giovaneveiculos.çom.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045

*-��frl��_tfl!�i;AnétiCÓ ���P�-�i\!ii'

E MAIS ...

ASTRA CD 2P rodas 16 04
ASTRA Gl 2P GNV 99
ASTRA SEDAN Gl 1.8 99
ZAFIRA contort 06

_

VECTRA Gl cornpl. + gnv 00
VECTRA gl cornpl 00
CELTA 4P tlex c. ar 06
CELTA SPIRIT OS
CELTA 01
CORSA 1.8 completo OS
CORSA SEDAN 03
COSA WIND 2P 01
CORSA SEDAN AR + OH 01
CORSA WIND 4P 00
CORSA SEDAN 00
Gal G4 2P ar + opcs 06
Gal SPECIAL 04
Gal 1.6 POWER campI. 03
Gal SPECIAL 01
Gal CLI 1.8 + COURO 96
PAllO WEEK. Advent 1.8 06
PAllO WEEK. 1.S campI. 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 04
FOCUS Gl cornpl. OS
COURIER 1.607
KAOO
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 campI. 01
ESCORT GLX campI. 97
ESCORT ZETEC 4P DH 98
VERONA Gl GNV .+ RODAS 94
DEL REY l 87
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 32S'12P 94
SCENIC RT 2.0 COMPl. 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO EXPRE. 4P 1.6 06
CLIO 2P 04
CLIO 1.0 campI. - DH 04
CLIO 4P 02
CLIO Rl 4P C/AR VIDRO 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER AMARELA 07
TWISTER 06
TWISTER OS
SUZUKI YES 12S 06

.

ZAFIRA CONFORT 2006 PAUO 4P FLEX 2007 C. AR
TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!

CONSULTE-NOS
- - -

MERIVA 1.8 2004 COMP. + GNV

O CORREIO DO POVO DQUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2008

Ftugeot 206 �tmatlOll 14l fiEI:, 1 nOfl�1 ano/mQ�1o OSms,plnlllti iólldl frtte mdwo Prtso fllÍh!«() lugerlrio pari! �"tild� a vim alt���; do

II.Pfug!'Ot cn..jind partir d� ps. 28.690,00. f'romlJçãll Qlid� de OJ/{I9/100S ali a di� }1l/09110fi8.hl!l15 semenre pm fin! tlllltratlvllS 1136 OImlllatm J
P;;r.l otrtm promasOO. iJlQqtre dt 100 unidldtl 01 P�UgtOI dI! Sruil Para mau infQrnu.çies sehre W�l e tonrilsC!!1 t.lpe02!I tunsulte 31

•

CO!lUwonárl3l Str.llboorg: ,ligut para 0800-1031424 ou �tt»:r l>'WW.p�gtD!.ccmJ/r.

Segunda a Sexta das Bh às 19h. Neste Sábado das 9h às 13h. DIRIJA ESSE PRAZER' •

Strasbourg
II 8ANCO PEUGeOT

Agora talOb....
consórcio de iiDlóveiis

CRÉDITOS ......

MESES

::s'
o.

�.
o.
(!)

8
@
<O
0).
o

Z
o
(")

g ..

MESES

30.00000 39560

35.000,00
32702

3S"',5346"',53
436,03'40.000,00 527,47
545,0450.000,00 659,34

76306

60.00000 .. ,79'" 20

70.00000

65405

92307

SO.ooo,OO '1.054,94
9S ... OS
S72,07

-r.090,09

Jaraguá do ser- (47) 3274-1900 www.strasbourg.com.br
Rua Relnoldo Rau.414 Itajai ,. Blumenau· Brusque v Rio do Sul

Orupo e-�t:JI-t 30 Anos
PARA VEICUIOS

CRÉDITOS I 70

-MESES

13.157,00 219,91
15.350,00 256,56
17.543,00 293,22
19.736,00 329,87
21.92800 36651

25.42000 42488

28.69400 47960

31. o o
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PRISMA't4
I'!CONOFlEX

'MOO 2009 PRETO
tAR CONO.+DH "CD

PLAYERE
EMPLACAMENTO
GRÁTIS) VALOR

ss '38.900,00 AVISTA.

Ano/Modelo 03/04, cor cinza, Gasolina, Ar-condicionado,
Desembaçador traseiro, Travâs e Alarme.

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

Ano/Modelo 2008, Gasolina, Ar-condiciortado, Direção hidráulica.
Vidros, travas e Retrovisores elétricos, Limpador e desembaçador
traseiro, Rodas de liga-leve, CO player, Faróis de oeblina.

Confiança, segurança, tradição e tranquilidade são itens de

série dos novos e semi-novos da Mauro Veiculas, Quem qarante
é o próprio Mauro Koch, um profissional sério, que há mais de

14 anos atua no mercado de Jaraguá do Sul, sempre colocando

a satisfação dos clientes em primeiro lugar. Mauro Veículos,
garantia de um bom negócio pra você.

Ano/Modelo 04/05, Cor Prata, Gasofina, Ar-condicionado Dignai, Direção Hidráulica.
Vidros Retrovisores e Travas Elétricas, Alarme, Rodas de Liga-Leve, Faróis de Neblina,
Air Bag II, Freios ABS, Desembaçador Traseiro, CO Player p/6 ccs, Piloto Automático.

Ano/Modelo 2008, Cor Cinza, Ar-condicionado, Direção hidráulica,
vidros e travas elétricas, rodas de liga-leve, faróis de neblina, limpador
e desembaçador traseiro, Kit Sport• Carros nacionais e importados • Frota atualizada • Semi-novos revisados

Mauro Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro Jaraguá do Sul SC
473275,1132 I Fax: 47 3275,1132

Ml'lTAS I SEGURO I VALOR DO CARRO I MANUTENÇÃO
Vióite nosso site www.mauroveiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Strasbourg Jaraguádo Sul· (47) 3274.1900
Rua Reinoldo Rau.414

www.strasbourg.com.br
Itajaí • Blumenau· Brus.que • Rio do Sul

Pfugr(l! llH lilt rad 1,6 Heánirt· 1m; s6lar dttrico -Iblas. de Ll& tnt 1&"- fl'fictü�-Airlug!!IfI*i.Af «Xldki�na.do - OirtSio Hid!áuliCl
{om��!ador de b;lfOO· CD pü";!r HPl hró:l <k ntb!ir.a - AMnIode!<l:tlU09· Pintura IfI!li!fa - rme IlHfu� - (00.1 fir,�Im:(1 rm aé 11 ratlm�lIt(!1 pelo
Banto·f'tugrot III ffi4dl!«!3d� leasir.g.Yeiw!a Prenra EII!"'f3 DZ(Pill:wianirin�lg - 15 GrndadM t,Tltu.."'quenn COfIctSlw:lári.as.rfU<l de l'ilimil da
promllção d� 01fo9nooa att (I di2 30íQ9i2008,llu !II�!O d!If;:nm In. fStoquet. �!O> seeenre para �Il'i ilmtri.!ivm. Hãv <:lmtllUll'3 pJI3 oUlr� prbm�1its.
Patil mau informa,ô�, sobre preSOl e {omJiSiitl �1pl'ri�,{nll1dtt;IS lmtmionJri3S Stnlh.."W! .ligue p-d'õlI!HOO·103HN �� ��;.u WWil.J!I!Ur;f�i.(Cm.ill.

DIRIJA ESSE PRAZER lliii1iilii

-------------vEícULOS

Segunda a Sexta tias 8n às 1911. Neste Sábado das 9h às Ilh.

I

I PAGAMENTO A VISTA

10% DESCONTO NAS

PEÇAS E SERViÇOS

AutuCenter

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

grandcar@grandcarautocenter.com.br
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• CHEVROLET
CORSA - Vende-se, 95. Tr: 9903-0941.

020 - Vende-se, DE Luxo, 90, campI. Tr:
3371-9157.

KAOET _. Vende-se, 97 , 2.0, ótimo estado.
R$ 1500,00 + financiamento. Tr: 8421-
7078.

S10 - Vende-se, cabine dupla Standart, 01,
prata, banco de couro, VE, TE, AL, CM. R$
55.700,00. Tr: 47 3373-1559 ou 9922-995.6.

• FIAT
FIORINO - Vende-se, 95, fu;ãO 1.5,
branca. Tr: 3371-8554.

PALIO - Vende-se, 03, 1.0 fire 8v, 4 pts,
baixa qullornetraçern, 4 pneus novos, AL,
TE, AR. Tr: 8823-8479 (após 17h).

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

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

PALIO - Vende-se, 97, 1.6, campi, 4 pts.
Tr: 3371-8554.

TEMPRA - Vende-se, 96, GNV. R$
11.000,00. Tr: 3370-8526.

tFORD
COURRIER - Vende-se, 00, 1.6, cf roda
cd, campI. Tr: 3371-8554.

GOL -Vende-se, 95, 1.6, azul, aro de liga.
Tr: 8821-2105 ou 8845-5032. (após 15h).

GOLF - Vende-se, 97. R$ 16.000. Tr:
9607-3335 cf Luiz .

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

• PEUGEOT
PEUGEOT - Vende-se, 02, 206 1.0, 16 v,

prata, 4pts, AR., DH, TE, Air bag duplo. R$
24.000. Tr: 9975-0078.

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.

• MOTOS

CG TITAN - Vende-se, 05,·150, preta ern'
ótimo estado. R$ 4.500,00. Tr: 3371-8700
ou 9922-8700.

FINANCIAMENTO - Compra-se, em

NEGÓCIO'-------------
andamento de moto. Tr: 3371-9642.

SUZUKI - Vende-se, AN 125 Burgman -

Partida Elétrica, automática, 2005 - Preta
cf 7.000km - R$ 4.600,00 neg. Tr: 9973-
3449.

TROCA-SE - ·Moto V Blade/Sundown 06,
250 cc , preta, com 7.000 km, por uma

Virago 535. Tr: 473273-3024.

t OUTROS

CIVIC-Vende-se, 05, 1.7, 16v, preta, todo
revisado. Tr: 3275-3627 ou 9975-1-177.

CIVIC - Vende-se, 05,· EX, automática,
couro, cornpl. R$ 42.000,00. Tr: 9979-
6150.

..

PICAPE S10 - Vende-se, deluxe cabine

dupla, 97, 4 pts, 2.2, GNV, AR, DH, MP3,
TE, AL. R$ 33.000,00. Tr: 9991-9081 cf
Jean.

PICASSO - Vende-se, EX 2.0, 02, campi,
.

Couro, airbag duplo, AR, controle de som

no volante. R$ 32.500,00. Tr: 9934-2487.

SCANIA - Vende-se, 75, motor 112
lnterculaco., carrrreia 3 eixos rondon,
porta container ana 86. Tr: 3370-7144.

'à�
�

• �
SPONCHIADO
--

COMPRA - VENDE c FINANCIJl
.

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

CARTAS DE CRÉDITO
Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20inil R$ - 180,00
R$70mil R$ 625,00
R$100mil R$ 892,00
R$150mil R$1.071,00
R$,190mil R$1.650,OÚ
Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realconsoFcios.com.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online
gibacont@hotmail.com

Strasbourg Jaraguã do ser- (47) 3274·1900·
Rua Reinaldo Rau, 414

II BANCO PEUGEOT" !magfll$ l{llll�n!e rara fir:s i!ullralifOl. Prom�ll Yilida lit {H!{I9!20113 �!l! II dia 30/0911008.10-'61 <}s «!!lip�m�IlI{l1 citntll RD lttm dr série da
n��il P�lIgt<!t 207 XSAlJ!omltia '-'lUV fl�, � portM e Pt!lgtOf 101 WI XS Aatomibca l.ôll'Y f!�� 5 jlomd ma1M dB hen opdonallnn,o$
rr:��:ldo� di! (�Ur(l e;t3 villwiada 30 item air b2g rlUp!B fr(llltal � lateral. e.VkNtrR fsm item opdonJil $,10 eXdlllMlll'ata a. nnaQ X$ AEllI�mãbC<l
1.6l1'V fin,S porU.;.(nm financiamento em 3rtl1 p�pntntos pl:kl êascc P�lIgun na modalidade ba1ing.P;I.t� m.il in{0fttlaiõtSsnbre pr�li!s t

t<mriiç6t1 e\�t(i:úi,(oruu!tt a kdt tit {.onWJ.ioo;íri�$ Pe�geo[,!igllt Plti OS{)!)·]1l1-Hl<1 ou u��t WW'fI,muteltUc:orpc.com.hr.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Neste Sábado das 9h às lJh. DIRIJA ESSE PRAZER
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Endereço: Rua Reinoldo Rau, 460 - Centro - Jaracua do SiJl

Lance embutido;
Carência de 2 meses' após contemplação
Redução da parcelas após conternplaçao=:
Utilização de até 10% do crédito para licenciamento e seguro
Sem taxa de Adesão

Aproveite você também e realize seu sonho!

Economize e realize seu sonho!

Consórcio de Motos 72 Meses
HONDA POP 100 R$ 80,82
CG 125 FAN R$ 98,57
BIZ 125 KS R$103,05
CG 150 TITAN KS R$113,22
NXR 150 BROS KS R$140 79
NXR 150 BROS ESD R$161,82
CG 150 SPORT R$151,99
CBX 250 lWlSTER R$187,32
XR TORNADO R$ 204,90

Consórcio de Carro Okm 72 Meses
UNO MilE R$ 408,25
PALIO 1.0 ELX 4P R$ 541,68
CELTA 1.0 2P R$ 461,13
CELTA 1.4l 4P' R$ 516,11
KA 1.0 R$ 446,16
FIESTA 1.0 4P R$ 532,71
GOL 1.0 8V CITY R$ 459,36
GOLF 1.6 TOTAL FLEX R$ 879,60
CROSSFOX 1.6 4 P R$ 905,01

3371-7887'

•••
'

-,
• 'o

•••• REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

:nho
:desua nee

Partner
• Freios Iraseiros com compensador de carga
• Direção hidráulica • Portas traseiras com vidro
• Porta lateral corrediça (apc.) • Motor 1..6110 tV
• Capacidade de carga de 3.000 litros (Carga útil: 800 kg)

Boxer
PASSAGEIROS

Boxer FUI;tGÃO
MEDIO

"-

CAEP w C<trttn! d. Anfldimlln,,> £Jpecblludo P�",t<><:OSOO 70) HH - _Ptut'''f,wm.l>r

Strasbourg Jaraguá do Sul- (47) 3274-1900 www.strasbourg.com.br
Rua Reinoldo Rau,414 ltala; - 8lumenau-8rusque - Rio do Su!

IRUttru SOlIltalf pall firu. ilwlrali,lIt. f�� 'filldl di! 0JJ9n008 até II dli 10/0912003. f'ttige� i'artfI�r I.n I6Y dt 110 CV.Ano-"odt�.: 01/08 e

08/OfYt!fWl stm porta btml. f"iol trasNIIi com lomperu.lllOf d� Ul'fl. Dil!�� Hidránliu (OIJI� de .Jm/ii. tftlltlf de 4 cilimll'lld1nll.lra Ulida.
rfttt Induso Glldt de�tio de targa.tris do bllllO <hi motMsll. (ompulimtnlO de arga df J.GOO IitnlI.(Ufii ul�:8OD kg.PR�; vista a�uljr dt k$
n.no,OO.Qu.I�tid�f 6e htoqut nlS colI(tlsionárru�O� unidadet.BflXtrpl1u(tiros pm alt" Iupr6 í IS plSl3geU'�I + motomta) -MIllardt 4
<ilindroI8� 121 C'/ turbo dMStJ m!ertllolrr IIdJ -lnjt'i1io tlettÕllÜ1 - Oirepo Hidr.i.uIÍQ- Pllrta biNi! comdip - (;;fTO(,rll <om dtlomasio pftlgmsiva -

rmifrafo djgit�l- O�o df At condidionado - (om pt�S upeom - COniuilN1OS.BcJ.!r Furgão !ltdlo - DiIl!çâ1l Htdroiuliu - Htlltlr 4 citindrtlI BV m Cf

ImbO diml immooltr hdi -.lpit?G !Jttr6níta .-C1plddadt �Olutnf:lrka dD ClI'.partimtni!l lit arga.: 9.000 litrci-' Últga �Iil.; 1.520 kg.- Port� Iltm!
cat!ld�a ... (om p"sos t1pfciais "·IQknl1�·nol. hn nuis infllflll�liitS �obre preço� t (Dnd�ãts t.lprciaís,cO!l1Ultt n (onUllion�rial �tmbonrg ,6gu! p,an
0800.701141401lacemW'tlfW.ptug�l<Qm.hr.
Segunda a Sexta das êh às 19h. Neste Sábado das 9h às 13ho DIRIJA ESSE PRAZER

In
..

. II BANCO PEUGEOT

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

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL
Promoção
RS 35.900,00

Polo Sedan 1.6
2005
COMPLlCD/RLL

Fox 1.6
Flex 2007

compl+rll
RS 36.500,00

BELINA GLX OH 1990
BIZ ES 125 2006
BLASER BLX 2.2 GNV 1998
CELTA SUPER 2005, LOT, AQ, TE, AL
CLIO RN 4PTS 2000
CLIO SEDAN RN Cl AC 2002
CORSA SEDAN CLASSIC 2004
CORSA WIND 1995
CORSA WIND 4P 1999
COURIER 1.4 1998
COURIER 1.6 2004
ESCORT 1.8 1995
ESCORT 1.8 ZETEC 19997
ESCORT XR3 1987
FIORINO BAU 1996
FIORINO BAU ·KIT GNV 2001
FOX 4P 1.6 2007 FLEX
GOL 1000 1994
HONDA CIVIC AUT. 2004
HONDA TWISTER £50 2004
JEEP FEROZA 4X4 1994
KA 1998
PALIO 4P 1.6 1998 COMPL
PALIO 4P ELX COMPL 1999
PAllO EX 4P VElTE 1999
PALIO WEEKEND 1.5 AR 1997
PREMIUM CSL 4P 1991
ROYALE Cf KIT GNV 1993
S10 4.3 COMPL 1998
SANTANA 4P 1996 OH
SIENA FIRE 2001
TWISTER 250 2007
UNO 1.6 R 1990
UNO FIRE 2002
VECTRA ELEGANCE 2006
VECTRA GL 1997
VECTRA GL 1998 COMPl +GNV
VECTRA GL 2000 COMPl

.

VECTRA GlS 1996
VERONA Gl1994

j �

\

------------------------------------------------------------------------�----�--�------------\
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II O (:ORREIO DO POVO
•

QUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DI 2008 NEGÓCIOS,�--------

·1", II COMEÇA HOJE, NA
· A IORPROMOÇÃODEVEND. QUEO'

'�

JÁ VIU. NÃO PERCA!

,'"'''''''''''''''''''''''' ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,.,,,,,,,, ...•... ,, ...•.. ""." .. " .. " "" """""""".".""" """""" """"" """""" """".. ".".".""."""""".""" " .. "."""""." " " """ " "" "" """" _ .

'!Rl@IXlfJ!J'!T@
.

VEI-cULOS

� «4líi'}) I
......",,-'......,

Sonhos qúe se transformam em realidade
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VW/ gol Trend 4p 2009 Fordj ka 2009

GM/Celta/ 2005 VW/FoX/ 2007

3372-2222

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro

Fiat/siena 2008 Renaut/clio sedan expo 2007

VW/goI1.0 49 2001 Fiat/palio EX 1998

É SSIM
-GlUE EU VOU.

�
--.....

SPEED 1500c

Com:
rodas de liga leve

• freí� a disco
• partidàJ:!létri�a e a pedal
• indicador digital de marcha
• marcador de combustivel .

KANSAS 150cc
a partir de

R$ (J
sem entrada mensais

Corn;
• roda de liga leve
• freio a disco
• partida elétrica ea pedal

I JaragoltdO SUI- se

lAW
Mal,Déodoro da-f'onseca, 657

(4i!� 3370�173]J

Con!iuÍle ft N(.'w Mows�m\)U!ra!lllJr\(l�, sceec 1W OB.'Ü6 cum pff!ÇQ prvmoc;icml11 II partu 00 AS. 4.900,00 fi \1�a ou sem�nlladil e stlftfo..} 1!1!lir1d� um <18 pescesesmensais 11:I;ll.S de R$ 119,00, com
jW'Q9 de :Ut7<l'� Q.1Il e 3O,Q1% It a .. xaosee 150 08,'OS 00'1'1� p�mociQoal apamr de RS 5.900,00 li ... I$laoo sem enesce e saldo IirumciflOO elr. ,t6 seeerae 1'I'l9I'l'laISli)(a£<,<l<J AS.2;W,OO, oomJw'Osde2.<11% O.IU. e SJ.Om,ll..-O .. l"ianotflt lm/l1'CiemontQ CDC Moum pelo 8al"lOO neu. pam pl!!óS03 11!ll".A <Ill j!J�kj�1l �(1)CI10 il ilPfO\lllÇIW de credi:O, Te 1"100 Incfusn. NI10 !nClu=<ln nos noererercerece: cr de AS
:350.00, C!r;l\IB.j11e tle 1)$ :19.00 e 00*,,10 cercaue de R$ 4.S{I pol" �I!L ceoncec vanre SOlne!:I� parti !)\QIUS elf, estoque, C,md�çá'J ."aJWa até 07109i2000 ou enquanlu d�!et�n cs eetccées, Imega:'!!!r.'warr.anle Ih•eireuvas. A New Motos '9SI;INf,'SO;> o dlre,hJ <:k cnmglr possr��1S PHOS -gráltoos
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RIIiO
CORRETORA DE SEGUROS

"A OpçÃO CERTA EM SEGUROS"

Trabalhamos com as melhores companhias de seguros nos ramos de:

- Automóveis
- Residencial
- Empresarial

- Vida
- Acidentes pessoais
- Marítimos

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

Rua Feliciano Bortolinl, 970 - Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul - SC

R.V. Veiculosl
Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286· Centenário 3371-1743·
Peugeot 206 1.4 Olinda Prata � RLl2006 R$ 29.300,00

___�
.

'

��� �::::, '.,_ -"'!W "'_q;�-.-'*-�om _. Alal1l\es - Injeção EletrôniCa
iR- fios i'!ecânjaQjp

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

- Sistema de freios
.

- Suspensão
- Sistema elétrico

- lnieçãóeletrônlca
- Lavação de aparência.
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• CASAS

AGUA VERDE - Vende-se, 2 pisos,
.

244m2. R$,250.000,00. Tr: 3372-
. 3124.

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

BARRA DO SUL - Vende-se, 3 qtos,
sala coz, banheiro, R$ 9.800,00 +

parcelas de meio salário mínimo. Tr:
3371�6069 creel 11831 .

CENTENÁRIO - Aluga-se, kitinet, cf 2
qtos, R$ 450.000,00. creci 2183J.
Tr: 3376-0102.

I CENTENARIO - Vende-se, ao lado.
weg II, 4 qtos. R$ 150.000,00. Creci
2183j. Tr: 3376-01 02.

CENTRO - Vende-se, mista, prox
Scar. R$11 0.000,00. Creci 2183j.n.
3376-0102,

'.
.

CHICO DE PAULA - Vende-se, de alv
e laje. R$ 40.000. Aceita-se carro e

proposta. Tr: 3371-8700 ou 9922-
8700.

JARAGUA ESQUERDO - Vende-se,
300m2, inacabada. R$ 180.000,00.
Creci 2183j. Tr: 3376-0102.

JARAGUA 99 - Aluga-se, mista, 3
qtos, Rua Paulina Krueger Lescowitz.
Tr: 3370-8411.

SANTA LUZIA - Vende-se, cf sala
. comercial. R$ 140.000,00. creci
2183J. Tr: 3376-01 02 .

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

pequena. Tr: 9137-5573. Creci 11831.

VILA RAU - Vende-se, prox Brasão, 3
qtos, e demais peças. R$ 85.000,00.
creel 2183J. Tr: 3376-Ó1 02.

EDiFICIO JARAGUA - Procura-se,
moça para dividir aluguel, ótimo
apartamento no centro. Tr: 3372-
0293 ou 9926-3401 cf Janaina (após
17:30h) ..

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

G UARAM I RI M - Ven.de-se,
60.000m2, cf casa de 130m2, 3qtos,
área de festas. R$ 230.000,00. creci
2183J. Tr: 3376-0102.

GUARAMIRIM - Vende-se, a 8 km da
BR, cf ótimo preço. Creci 2183j. Tr:
3376-0102.

SCHROEDER 1- Vende-se, 40.800m2,
cf casa, rancho, nascente, lagoa,
cercada. Tr: 3370-4927.

t TERRENOS

BARRA DO RIO CERRO - Compra-se,
terreno ou casa, cf escritura e em boa

localização. Paga-se a vista. Tr:
9185-4615.

JARAGUA ESQUERDO - Vende-se,
415m2. R$ 75.000,00. Creci 2183j.

Consulta TARÔ

Saúde, Amor e
Negó.cios
Valor Consulta:

R$ 35,00 pi Hora

Fone.:

3371-08058412-4890
- SOLANGE-

Tr: 3376-01 02.

;lOAO PESSOA - Vende-se, 2800m2,
40x70. R$ 100.000. Tr: 3375-1851
c/Lutz .

SANTO ANTONIO - Vende-se,
350m2, água, luz, asfalto. R$
30.000,00 ou R$ 5,500,00 de
entrada + parcelas de um salário. Ir:
3371-6069. Creci 11831.

.

SCHOROEDER 1- Vende-se, 570m2,
cf casa de mad. R$ 30.000,00 neg.
Tr: 3374-5817.

• SALAS COML.
SALA COMERCIAL - Vende-se,

.

140m2, Feliciano Bortolini. Tr: 9101-
6007. Creci 13284.

� LOCA ÕES,
BALNEARIO BARRA DO SUL -

Aluga-se, para temporada, cf 3 qtos,
sala grande, churr, fechada com tela,
quintal, casa com grade de

segurança. Tr: 3376-1574 ou 9903-
0545.

.

BARRA - Aluga-se, prox. a malwee,
cf 2 qtos, sacada Cf churr. creci
2183J. Tr: 3376-01 02.

to'���E C.DRRETOR DE IMÓVEIS - CREC17.146
_fi«ca
�;-- 3370-178819113-131-1 .

. SOBRADO - Vende-se, prox Weg II, 5

3275·11Ofl91 04·2393
. R. Wigando Menslin _ Baependi

.

Vende terreno rural com área de 284.QOO,OOm2 e,m.ltopava-Açu· .

(Schroeder) com plantação de BananaR$ 240.000,OQ·.·
.

Rua Rinaldo Bogo, 780 • Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul
luca.corretor@uol.com.br

DESTRAMED NECESSITA PARA FAZER PARTE DE SUA EQUIPE

MÉDICO
Horário: período matutino

Contatar Rodrigo ou Gilcimar - Rua Domingos Rodrigues da
Nova, 264 - Jaraguá do Sul/SC.

Fone (47) 3275-2088 - Email rodrigo@destramed.com.br

Empresa do varejo de calçados
esta selecionando, vendedores(a),
analista de crédito, crediaristas,

. caixas, vitrinista, estoquistas e

. estagiárias.
Enviar curriculum com foto para
rn@jocalcadosnet.com. br ou

. Caixa Postal 2079 - Cep: 13.574.970
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NEGÓCIOS

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

-}-;

<..
Mais infermações:47;32754125

RWjI João Marcatto, 156.cen!ro l'i�araguá do Sul- se
E-mail:J9ragwa.ciem.sahb@terra.co{n:br

Site: www.r)1ass.oterapia.estetica.c.iemsanb.com.b·r-.;.'" � it.

X.eI
UNIVERSIDADE DA BELEZA,

ESCOLA PARA CABELEIREIROS

t VENDE-SE
<

," ':';
APARELHO - Vende-se, de CO Pioneer
MP3, cl controle, novo na caixa. R$
320,00. Tr: 3376-0081 ou 9185-4615.

BABA ELETRONICA - Vende-se. R$
70,00. Tr: 9608-3975.

BALCAO - Vende-se, ci aéreo, branco,
6 portas. R$ 200,00. Tr:

BEBE CONFORTO - Vende-se.

R$80,00. Tr: 9608-3975.

BICILETA - Vende-se aro 16, rosa, bom
estado. R$ 80,00. Tr: 3273-5886.

CAMERA - Vende-se, Digital Canon
A510, 3.2 megapixel. R$ 280,00. Tr:
9917-3771.

FILHOTES - Vende-se, labrador, pelos
.

caramelos e preto. Tr: 3273-5534 ou

9183-5784.

FILHOTE - Vende-se, Poodle Toy, 50
dias. R$ 200,0.0. Tr: 91 02-61 00.

FILHOTE - Vende-se, yorkshire. Tr:
9175-8284.

.

FILHOTES - Vende-se, 4 collies, puros.

R$ 200,00 cada. Tr: 3374-0508.

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

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, e

espremedor de frutas. R$ 60,00. Ir:
3370-1856.

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

MAQUINA - Vende-se, de fazer sorvete.
Tr: 3376-0590.

.

MAQUINAS - Aluga-se, de costura. Tr:
3371-1305 o� 9962-7720.

PENDRIVE - Vende-se, de 4 giga, novo.
R$ 65,00. Tr: 3376-1378 au 9185-
4615.

.

PLAY STATION 2 - Vende-se,
destravado com 20 jogos, completo. R$
480,00. Tr: 9917-3771.

RAQUETE - Vende-se, nova. Tr: 3370-
1856.

RESTAURANTE - Vende-se, cl clientela
formada e entrega de marmitas no
bairro Baependi. Tr: 3371-2268.

EXCELENTE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
EMPRESA PROCURA:
Pessoas de ambos os sexos a partir de 18 anos
Requisitos: Din!mica, Independente, Esplrito
Empreendedor, Arojada, Determinada, Com
Obletlvos e Metas Delinidos, Buscando

•

Excelentes Rendimentos e Principalmente, Queira
Crescer Profissionalmente.

APRESENTAÇÃO 00 PLANO DE NEGÓCIO:
Sr. MARCELO THUMÉ

Gerente Internacional (Florianópolis)
Local: Auditório doSESI- Jaraguá do Sul

Endereço: Rua Walter Marquardt. 835 - Barra do
Rio Cerro
Data: 04 de Setembro de 2008 (Quinta-feira)
Horário: 19:30h.

•

Con�de seus amigos, seia pontual e gamnla sua vaga.
"Com ceneza será o fim de Um! história comum e o

inicio de uma histór� de sucesso" Entrada Gratui�

VENTILADOR - Vende-se, de teto e de

parede, semi-novo. Tr: 3370-1856.

FILHOTES - Doa-se, 2 labradores
machos. Tr: 3376-5147.

BRINQUEDOS - Aceita-se, doação de

brinquedos. Tr: 3370-5123.

PESSOAIS .

EnCont.ro !loS amigos e casaiS

ShoW �e streett tese.

Com maiS lie 15 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta.

Horário: das 15hOO as 3hOO

Rua Joaquim Francisco de Paula, 10
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-9716

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

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

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SAÚDE & BELEZA O CORREIO DO POVO m
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Or. Ervino Siebel Neto
ClrtugIÕoDentlsfa CR07653

Or. Jonathan H. Mandalho
'PeriodonffIfa cron90

fiais
o indicar,

rqagem

Clínica Geral

..r J í I I Périodontia
./
_ .J jJ Implantes dentais

-'.J Próteses Dentais'

Acupunlura

f!9"
•

Drenagem Linfática ,iSER
Fisioterapias: ..'
Convencional e especializad

.,
"

Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Qulropraxia

SC-EAPO-711

Centro de Estptica

DraAm>re::-4145FIsIoterapeuta
Cff;llllo5/29945

No ápicp da sua bplm!
Estética Facial, Corporal, Rpiki
Rua João Picolli, 449 - Centro

Medicamentos em geral
Manipulação dp fórmula� médicas

Fitotprápicos p

Cosméticos manipulados

-..,,__,,�--:/�,�,�

�k�:
Presidente Epilácio Pessoa. nº 532

<Dr. 'Ihiaqo 'MonseffBoreia
ORJ)/sc - 8.421

'Mestre em Impíantodontia
'Sspeciaíista em lmpíantodontia
Especialista em (Penoáolltia
Cíinica Çjera{
fPrótescs

Rua João Picolli, 110 - Centro

Tel. 3371-8298

Tel.: (47) 3055-2796
----------w'
Rua João Marcetc. 103 - Centro - Jaraquá do Sul

E-mail: clinicasorrident@superig.com.br
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o prato principal
da familia bem

. informada.

IJOPOlfJ . Lácasa A
- todamunâoLe CD
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. o casál Deisi e Adilson Deretti, Ilete .R. Junckes, Bruno LURa Junckes, este colunista, o "gatão" José Carlos Junckes (Zequinha), Marcelo
e Cris Manske, Marino e Sérgio Volpi, o popular Amado Batista. Turma esperta do Plástico Zanotti, de Massaranduba, na Feijoada do Moa

,

ATE'TU BRUTUS...
Olha só. Pego com o mesmo tipo de doping flagrado no famigerado Chupa
Chup nos Jogos de Pequim, Rufus, o cavalo de Rodrigo Pessoa, pode ter sido
levado' às drogas pelas más companhias. Só se falo disso nas eocheiras do
Brasil afora. Pode? Porque não!

DE VOLTA
• O meu amigo e médico Dr. Mouro Ya
red está de volta 00 trabalho depois de
curtir temporada de férias no Canadá e

nos Estados Unidos.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a atencioso Ja
niffer Massaneiro, do área de ma

rketing do Angeloni, que sempre
lê esta coluna paro ficar por dentro
das melhores novidades do socie
dade. Valeu mesmo!• Quem também retornou o urbe sor

riso, depois de aproximadamente três
meses na Inglaterra, é a minha queri
da amiga Liris Bogo. Os filhos Bruno e

Arthur ficaram em Londres.

BINHO
Um aniversariante de destaque de
hoje é o amigo e advogado Fábio.

. Roberto de Oliveira, o Binho. Ele
vai cememernr a data com suo

esposo Julio, amigos e familiares.
Parabéns e que Deus abençoe você
e sua família!

,, As palavras verdadeiros
nüe süe agradáveis
e us agradáveisnfio
sãe verd�deiras "
LAO-TSE

UM SUCESSO
Foi um sucesso o coquetel de

lançamento da nova coleção
primavera-verão, da loja Kargo
de. Joinville, realizado no ter

ça-telru- Tudo estava perfeito!
Mulheres bonitos e de muito bom
gosto acompanharam o desfile. Na .

passarela estava todo o charme
das bolsas Kargo e acessórios, que
realmente traz nesta coleção todo
um glamour em meio à natureza.

01sque..emrega
3215-1689

A VIDA É BÊLA
Sempre tranqüilo e de bem com a vida, meu amigo, o empresário Álvaro lei
thaud tem circulado bem acompanhado, principalmente no Estação do Tempo.
Depois do casamento desfeito, ele confidenciou a um amigo que agora o ne

gócio é "ficar", sem medo de ser feliz!

Vanessa Pessati, que veio especialmente de Chapecó poro o Feijoada do
Moa, certamente é o aniversariante mais festejado de hoje. Mil vivas!!

TE CONTEI.!
. .

�

• Olho só gente. Fiquei saben
do pelo e-m9il que um enge
nheiro gUQPO não .perde tempo
mesmo. Cotadíssimo no 010
�feminina, enquanto o namorado
Jesteira'dá um giro em Nova York,

i ele girou bem acompanhado ao �

'YsOm do �rró no Estação do Tempo,
!llJ"orta-feif,o passoda� com uma

bgla moreno. Haja'�eijos!!! Isso
ainda vai arder'qUe nem "Pimenta
do Ouintal. de

• No sába
horas na So de Amizade, o
5° fase de Recursos Humanos
da UrierLpromoveum grandioso
baile com o Bando Sygnus.
Os ingressos antecipados P9dem
ser a'dquiridos com óSillunos:
Festa das boas; Nessa eu vou!

•Agendem. Sábado, o
partir 11 horas da manhã, tem
"Fejobeira" no Beira Rio Clube
de Campo, feijoada com muito

pagode. Vale conferir. .

• Tem um candidato o vereador,
conhecido pelo semelhança com

o candidato o presidente dos
Estados Unidos Baraçk Obama,
que defende os aposentados, e
traçou bem suo estratégia de
campQn�a.

.'AmGnhQ, às 16 horas, inau
gpra na ..Rua JQrge Czerniewicz o

. sede própiili do SesC! Que, aliás,
ficou um must

• Às vezes um pouco�e?liber
dade q�e damos paro algumas
pessoas, fazem elos se sentirem
os donos dO.babado.

..Uma ótima quilita4eira!t
todos

essa, fui!
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CAPACIDADE DE COMUNICAÇAO VALORIZADA
Cada vez mais jornalistas assumem posições de comando em grandescorporações

José Gabrielli, presidente da
Petrobrás, trabalhou durante
anos como repórter do
'jornal Tribuna da Bahia

-As vagas de primeiro es

calão no mundo empresarial
sempre foram dominadas por
economistas, administradores
e engenheiros. Com facilida
de de lidar com números e

dotados de raciocínio lógico
e prático, esses profissionais
atendiam às necessidades de
empresas com organogramas
bem definidos e pouco expos
tas à competição. Mas, nos

últimos anos, o cenário sofreu
grandes alterações, a concor

rência tornou-se mais acirrada
e assuntos como sustentabili
dade, imagem, relacionamento
e inovação ganharam espaço
na agenda dos comandantes
do mundo corporativo.

Os executivos se adaptaram"
tiveramquemu-

'

dar, mas o novo

ambiente abriu
as portas para
profissionais de
outras áreas, so
bretudo aqueles
com visão mais

generalista. Por

isso, profissio
nais com diplo
ma de jornalís
mo começaram
a pipocar aqui e
ali nas grandes
corporaçõesbra
sileiras, como

mostra reporta
gem publicada
na revista IstoÉ
Dinheiro.

"Os jorna-
listas, pela natureza de seu tra

balho, lidam com muitas vari
áveis ao mesmo tempo", diz o

headhunter Francisco Ramirez,
da ARC Recruiting à revista. "E

hoje esse tipo de habilidade é
fundamental no universo cor

porativo, que muda constante
mente." Essa característica foi
decisiva na escolha da sede da
fábrica da Volkswagen Cami
nhões em 1995, quando Miguel
Jorge, hoje ministro do Desen
volvimento, era um .dos princi
pais dirigentes da montadora,
como mostra a matéria. Os no
mesde duas cidades estavamna

mesado presidente da empresa,
o belga Pierre-Alain De Smedt:
Resende, no Rio de Janeiro, e

São José dos Pinhais, no Paraná.
"Seria uma escolha meramente
técnica, mas fiz uma pondera
ção", recorda Jorge. A imagem

do Rio de Janeiro estavamuito

prejudicava dentro e fará do
País, sobretudo devido à cha
cina da Candelária ( ... ). "Se es

colhêssemos Resende, daría
mos um sinal de confiança no
País e solidariedade à cidade,
que é o principal cartão-postal
do Brasil", disse na entrevista
à IstoÉ. A idéia encantou Sme
dt e Resende venceu.

Essa capacidade' de ava

liar os acontecimentos e com

eles desenhar o cenário- para
os meses seguintes tem colo
cado jornalistas na mira de
'headhunters e empresários.
"Hoje, há um bombardeio de
informações, vindas das mais
variadas fontes", afirma Rami
rez. "Se o executivo não esti-

ver antenado,
pode tomar
decisões erra

das."
Economis

ta de formação
e jornalista

-

de
vivência, José
Sérgio Gabrielli,
presidente da
Petrobras, uti
liza até hoje a

experiência ad

quirida corno

repórter, chefe
de reportagem
e editor de as

suntos interna
cionais da Tri
buna da Bahia.
"Nessa traje-
tória adquiri a

capacidade de articular as idéias
e comunicá-las rapidamente, o

que é ímportante para um execu

tivo", conta ele. Outra "lição" ex
traída daqueles tempos foi como
se comportar diante dos antigos
colegas. "Em momentos de ten
são, uma entrevista coletiva é
um risco, devido à pressão dos
jornalistas", afirmou Gabrielli.
"Se você não tiver autocontrole
e imaginar as conseqüências de
suas palavras, vai cometer desli
zes."

Gabrielli sabe que jorna
listas vivem sob o império da
pressão, seja na caça por no
tícias, seja nos estreitos pra
zos para a conclusão de seu

trabalho. É uma tensão forte
para quem trabalha em reda
ção, mas pode ajudar quando
se coloca o chapéu de execu

tivo,

�residente da Google,
Hohagen, usou seus con

de jorlJalistã para grm�!1
durante aiCPI da

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE PARA A MISSA DE SÉTIMO DIA

"Eu sou a ressurreição e a vida.

Aquele que crê emmim ainda quemorto viverá.
E todo aquele que vive e crê emmim,
jamaismorrerá... "João 11:25-26

Buscando Conforto no Evangelho de São João e na certeza de que o Criador, na sua infinita misericórdia, dará a ele o
descanso eterno, agradecemos as inúmeras manífestações.de pesar, recebidas por ocasião do infausto e prematuro

falecimento de nosso querido e inesquecível marido, pai, sogro e avô GILMARMIGUEL SCHWARTZ.

Convidamos também seus amigos, para a missa em sufrágio de sua alma, a ser realizada ás 19 horas do dia
05/09/2008, sexta feira, na Igreja Matriz São Sebastião - Centro.

Iaraguá do Sul, 04 de setembro de 2008.

Elenice, Geyza, Alan, Natali, Thomas, Ana e Amanda.
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Joguinhos: Jaraguó
leva maior delegação
Objetivo é ficar entre os cinco melhores
JARAGUÁ DO SUL

O 210 Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, competição
mais esperada pelos atletas
até 18 anos do Estado, aconte
ce de 13 a 21 de setembro, em
Joinville. A delegação jaragua
ense já está pronta e contará
com a maior comissão já leva
da na história da competição:
240 pessoas, entre dirigentes,
competidores e equipe de
apoio. No ano passado Jaraguá
do Sul terminou na 6a coloca

ção no quadro geral, este ano

o objetivo é sair de Joinville
com, no mínimo, o 50 lugar. A
informação é do presidente da
FME (Fundação Municipal de
Esporte), Adernar Saganski, o
Mazinho.

No entanto, segundo ele, [a
raguá do Sul pode fazer mais e

sair melhor posicionado, mas
isso dependerá de como os

atletas estarão. "Como Jaraguá
não participa das competições
de judô e ginástica não conse

gue pontuar tanto como as ou

tras cidades que têm todas as

modalidades".
.

Mesmo assim a delega
ção jaraguaense está otimista,
pois, conforme o presidente,
as equipes caíram em boas
chaves e o desempenho vem

melhorando a cada ano. Outra
característica de Jaraguá é que
o município aposta na base e

todas as equipes têm apenas
atletas da cidade.

Este ano o Joguinhos con

tinua com a idade mínima de

Jaraguaense
.
na disputa

Considerada uma das principais
competições de natação do Brasil, o 37°
Troféu José Finkel, tem a participação de
um nadador jaraguaense. Otávio de Aze
vedo, da equipe UrbanolFME, compete
hoje e sábado em São Paulo. Ele nadará
as provas de 100 e 200 metros costas.
Otávio tem como objetivo finalizar a pro
va entre os 20 melhores do País.

Basquete feminino foi a única equipe campeã dos Joguinhos no edição passado

Futsa�1 évôlei atrás do ouro
Entre ilias

mais chonc�s ..�
meiro está obfu s asculino e

feminino. Embora não tenham tido
um bom desempenho na edição de
2007, ambos estão muito bem no

Campeonato Estadual Juvenil. O

aT
";:;-;:

ser

estão
dual. No
do vôlei
de prata.

cul!?o 1arubém chego
om'iipossibilidade de
, já que ês meninos
o a disputo .do Esto
passado os meninas

coram com a medalha

O CORREIO DO POVO IE]QUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2008

18 anos, mas para ano que idade de 16 para 15 anos. A
vem os atletas deverão ter até natação já está se adaptando e

17 anos. Já que acima disso o será para competidores entre
atleta poderá participar das 13 a 16 anos. No futebol de
competições adultas, como o campo, a idade máxima é 17,
[asc (Jogos Abertos de Santa já que nos Jasc o máximo per
Catarina). Em decorrência dis- mitido é 18 anos.

so a Olesc (Olimpíadas Estu-
dantil Catarinense) baixará a GENIELLI RODRIGUES

Terceira edição
acontece em Penha

A terceira edição do Ironman Brasil
70.3 acontece domingo, 14 de setembro,
em Penha. A prova classifico para o Cam
peonato Mundial Ford lronman 70.3, que
acontece no dia 8 de novembro, em'Cle
arwater. no Flórida. No total são 70 va-

.

gas, que serão disputadas entre atletas
de todo o Brasil, do Canadá, Argentino

. e Bélgica.

Equipe disputa
3° quadrangular
A equipe Unimed/FME de basquete

infantil masculino viajo poro São Ben- .

to do Sul, onde participo no fim-de
semana (5 e 6/9) do Campeonato Ca
tnrlnense do modalidade. Os garotos
estão na segundo colocação do Chove
C, com dez pontos. Em primeiro está
Joinville, com 12 e em terceiro lugar
vem Blumenau, com oito pontos.

Em casa
As meninos do futsal têm ump grande chance de se classificar
poro a segundo fase do Estadual Sub-15. Em caso, elos enfrentam
Gaspar amanhã às 19h30 e, no sábado às 15h30, o Vasto Verde de
Blumenau. A Malwlie/6irolla/Kelme/FME ocupa o segundo lugar
ne grupo e uma vitória garante o time no próxima fase do torneio.
As partidas acontecem no Ginásio do Parque Malwee.

-i

DEGRAÇ�
.

,

Enquanto aqui em Jaroguú do Sul o torcido terá de enfrentar filas
poro Comprar ingresso, em Porto Alegre, no jogo de ontem, foi bem di-

; ferente. A entrado foi gratuita no Ginósio Tesourinha. Mas a Ulbro nunea
.

fot� time de ter uma gralldeto!cl.da. Só quando teve pareeri
.

-,

,991. aí o ginásio vi.' ....

alaQdo ni�o, hoje no

eçclJO movimentaçá me. Do jeito que apd
o torcido, os ingressos deve �.esgotor rapidamente.

SEMIFINAL
Depois de perder por 36x6 poro o Coxias Panzers, o Jaroguá Bréokers
agora se concentro no semifinal do Ligo Catorinense de Futebo1 Ame
ricano. A vogo para o decisão será em apenas um jogo, no dia 14 de
setembro, em Brusque, contra o Admirals, que é o atual vice-comp�ãQ es-

,

tadual (2006 e 2007). Do outro lodo, Ponzers e Floripa Istepôs brigam porn
chegar à decisão. A final também seró em jogo único e os jaraqu s
atuarão em caso somente se o,adversário for o time do Capital.

RETIFICAÇÃO .-
No edição de ontem, nesta coluna, houve um equívoco no divulgação
do classificação do Vorzeano de .Corupá.' No Grupo A quem lidero é o

Poço d'Anto com sete pontos, contra seis do XV de Novembro, qM9tro
do Independente, três do Bello Visto e zero do Agro Corupá. No Chove
8, o Bar do Ivo/Oldiges e o Clube Atlético Corupá reolmei1te Iidêrfim

"'"
com 1 00cy,. ,de aproveito ��fmos com nove pontos e não

trl%�J09o atrás vem Grêmio' 9J�t��� qqatro, Itopocu com trê
,

'�do ..Bittencourt com um e opt!('eat9rina Clínicos com.zero .

DESFALQUES
Dunga vem sofrendo poro escolar o time'que enfrenta o Chile, neste do
mingo, em Santiago. Depois de vúrios (Ortes e de perder o volante Jucos
(expulso no disputo do bronze olímpico), ontem o zagueiro Juan deixou o

campo sentindo uma contusão muscular no coxo esquerda. Suspenso, ele
não enfrentaria o Chile, mos po ora o ser dúvida também por gO
contra Q Bolívia, no di.a 10, no E ão. E muito gente já diztjue,
go formal nestes dois jogos, t, rgo serú anunciado logo depois�.

e s p o r t e @ o c o r r e i nd o p o v o . c om. b r
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BEM PERTO

Empate salvador no último minuto
Lenísio consegue furar o bloqueio gaúcho faltando 13 segundos para o fim

,

,

PORTO ALEGRE!JARAGUÁ DO SUL

Foi um segundo tempo de
ataque contra defesa. AMalwee
estava atrás no placar, perden
do por 2xO, e foi com tudo para
cima do time gaúcho. Descon
tou logo no início, mas depois
parava no goleiro Lavoisier. De
tanto insistir, Lenísio acabou
achando um gol aos 19min47,
fechando o placar em 2x2. Ago
ra no jogo deste sábado, às 13
horas na Arena Jaraguá, quem
vencer leva o título. Em caso

de novo empate, o terceiro jogo
acontecerá na segunda-feira.

Os donos da casa começa
ram melhor a partida e, logo no

início, André perdeu uma gran
de chance na cara de Tiago. A
Malwee respondeu com. Lenísio,
que tentou duas vezes antes da
bola sair para escanteio. A Ul
bra dominou os dez minutos
iniciais, mas quando os jaragua
enses conseguiram equilibrar as

ações, acabaram sofrendo o gol.
Aos 15min59, André chutou de '

longe, Tiago fez grande defesa,
mas soltou a bola nos pés de Ín
dio, que fez lxÚ. A Malwee foi
para cima e perdeu duas chan-

ces com Falcão e Chico. Mas aos

19min08, o camisa 12 perdeu a

bola para Marinho, na frente do
gol. Ele tocoupor cima de Tiago e

André completou para as redes,
fazendo 2xO.

Depois do intervalo, a

Malwee voltou decidida a re

verter a vantagem adversária.
Logo a lmin43, Tiago chutou
de longe e Augusto aproveitou'
o rebate para descontar o pla
car. Melhor na partida, o time
jaraguaense seguia perdendo
muitos gols. Aos 16min28, Le
nísio acertou o travessão. Na

seqüência, o poste direito de
Lavoisier. Mas os catarinenses
não se entregaram e faltando
13 segundos, o camisa 10 re

cebeu de Tiago, girou e chu
tou forte, empatando o jogo e

desabafando "eu sou f***".
O técnico Fernando Ferretti

valorizou a atuação da equipe.
"Fomos premiados com um em

pate merecido porque nunca

desistimos. Esperamos agora
contar com o apoio da nossa

torcida para levar este título",
disse, em entrevista à'Rádio
Amizade depois do jogo.

MAISSOBRE
O DUELO

HISTÓRICO NA LIGA

Ano Malwee Ulbra
1996

'

NP(*) 1°

1997 NP(*) 5°

1998 NP(*) 1°

1999 NP(*) 5°

2000 NP(*) 3°

2001 ' 8° 2°
2002 3° 1°

2003 3° 1°

2004 3° 2°

2005 1°' 4°

2006 2° 16°

2007 1° 3°
.. Nãoparticipou.

CONFRONTOS NA HISTÓRIA DA LIGA

·2001
06/04 - Ulbra 4x3 Malwee (1 a Fase)
27/04- Malwee 2x2 Ulbra (la Fase)
·2002
13/05- Malwee lxl Ulbra (20 Fase)
10/06 - Ulbra 3x2 Malwee (20 Fase)
·2003
26/05 .;Malwee Ox5 Ulbra (20 Fase)
23/06 - Ulbra 1 xl Malwee (20 Fase)
·2004
12/05 - Malwee 6x5 Ulbra (la Fase)
17/07 - Ulbra 2x2 Malwee (Semifinal)
19/07 - Malwee 3x4 Ulbra (Semifinal)
·2005
21/03 - Malwee 4x2 Ulbra (la Fase)
·2006
03/07 - Ulbra lx3 Malwee (la Fase)
·2007
14/06-Malwee 6x5,Ulbra (la Fase)
• 2008
28/03 - Ulbra lx1 Malwee (la Fase)
21/07 - Ulbra 2xO Malwee (20 Fase)
07/08 - Malwee 2x3 Ulbra (20 Fase)
03/09 - Ulbra 2x2 Malwee (Rnal)
Jagos: 16
Vitórias Ulbra: 6
Vitórias Malwee: 5
Empates: 5

Lenísio foi um dos jogadores que mais criou chances no jogo de ontem

f'

Torcedores acompanham cadà
lance e comemoram o empate
JARAGUA DO SUL

A cada chute de Lenísio, a

cada drible de Falcão, a cada de
fesa de Tiago, todos os lances do
jogo foram acompanhados por
dezenas de torcedores daMalwee
ontem, num um telão montado
em um bar da cidade.

Até os últimos segundos do
jogo, quando a Malwee ainda
perdia por 2xl, o que se via era

mão na cabeça, torcedores roen

do as unhas e vibrando muito

por, pelo menos, um empate. No
momento do gol de Lenísio, o

bar veio abaixo, cadeiras e mesas

para todos os lados, ao som de
"dá-lhe Malwee". O empate foi
comemorado como uma vitória

pelos torcedores.
,

O torcedor Glauco Fernandes
esperava a vitória, mas o empate

- acabou sendo um bom negócio.
� "Na casa deles, o empate foi bom,

, � agora é lotar aArena para gritar é
15': tricampeão", comentou Glauco,

GlaucQ Fernandes (E) viveu momentos de tensão e sobrou até poro as unhas que estava quase sem unhas no

final do jogo.
O presidente da TIM (Torcida

Independente Malwee), Marcelo
Heidemann, também comemo

rou o empate heróico nos últi
mos segundos. 'logo difícil do
começo ao fun, pelo menos agora
temos a vantagem. Foi um teste

para qualquer torcedor", relatou
o presídente.

A TIM preparou uma grande
festa para sábado, com balões,
papel picado e muita bagunça.
Marcelo pede para que os torce
dores levem as bandeirinhas que
receberam nos outros jogos. Caso
a Malwee seja campeã haverá
carreata pelo centro da cidade.

Os ingressos para o jogo, de
sábado serão vendidos a partir
das 13 horas de hoje exclusiva
mente no Posto Mime Matriz,
com o valor de R$ 20 (superior)
e R$ 25 (inferior) e meia-entrada
para anel superior a R$ 10.

ESTATísnCAS 2008
MALWEE FUTSAl
Jogos: 34
Gols marcados: 136
Gols sofridos: 82
Saldo de gols: 54
Média de gols marcados: 4
Média de gols sofridos: 2,41
Artilheiro: Falcão (30 gols)

ULBRA'SUZANO
Jogos:35
Gols marcados: 101
Go,ls sofridos: 77
Saldo de gols: 14
Média de gols marcados: 2,88
Média de gols sofridos: 2,2
Artilheiro: índio (25 gols)

GENIELLI RODRIGUES
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Globalização, globalismo e globalidade
em infra-estrutura, educação, saúde e combate ao

crime. Doce ilusão ou amarga frustração? Demora

mos muito a perceber que poderíamos crescer atra
vés das trocas internacionais, chegando ao cúmulo
de criar uma reserva de informática que nos levou
a um atraso brutal em termos tecnológicos, tempo
este que não recuperamos mais. A balança comer

cial brasileira vem demonstrando que passamos por
uma fase de transição e acordamos para o comércio

internacional. No mês de agosto a importação ba
teu recorde (US$ 17,48 bilhões), enquanto a expor
tação tem o segundo melhor resultado (US$ 19,75
bilhões), mesmo caminhando para um final de ano

onde historicamente importa-se mais, o Brasil fe
chará suas contas sem mais necessitar de financia
mento externo, e de tabela, aumentar suas reservas
internacionais que passam de US$ 200 bilhões.

Tudo isso foi e é possível pela transformação e

proliferação das indústrias manufatureiras, bancos,
companhias comerciais, que formam a base de uma
economia interna e globalizada. Temos uma capaci
dade empreendedora que potencializa o que temos

disponível de fátor de produção, capital e recursos

naturais. Onde precisamos caminhar a passos mais

largos? Na ciência, tecnologia e liberdade, tendoori
gem e fluindo para o capital humano que é a grande
tendência do mundo.

Um exame despretensioso do murido nos revela
várias formas de sistemas econômicos com os quais

. a humanidade caminha em busca de seus objetivos
e satisfação de suas necessidades. A maneira pela
qual o homem procurou e procura atingir esses ob
jetivos difere de uma época para outra. Hoje esta

mos em meio aos ventos líberalízantes do comércio
internacional, diante da derrocada das economias
centralmente planejadas (socialistas) como da anti

ga União Soviética (regime comunista), e o sucesso

das economias no sistema capitalista, quetern por
finalidade básica o bem-estar humano, porém, base
ada em cálculo e considerações expressos em termos

monetários. Nesse contexto, é oportuno estabelecer
uma compreensão entre globalização, globalismo e

globalidade, mas também sua inter-relação.
O que precisamos entender é como essas vari

áveis influenciam no contexto da economia brasi
leira, e quais são as oportunidades para que, uti
lizando-se instrumentos que se possam manejar,
atenda-se aos objetivos político-econômicos do

país. Globalização é o processo que produz rela

ções e conexões entre grupos econômicos, países,
grupos sociais e grupos culturais, A questão não
é mais a de maior globalização com uma onda li
beralizante, nem tampouco, é de menos globali
zação, com predomínio de restrições e reservas

de mercado, porém, a de melhor globalização,
tendo por objetivo a correção das desigualdades
causadas pelo próprio movimento de globalização
geral e irrestrita Globalismo é a subordinação dos

governos aos mercados mundiais. As ações polí
ticas. dos governos locais sâo definidas em fun

ção do mercado mundial. Neste campo estamos

com uma presença marcante no cenário mundial,
entre altos e baixos da discussão de Doha, e que
subordinar significa apenas discutir os interesses
e não a autonomia do país. Globalidade significa a

destruição da unidade do estado (país) e da socieda
de nacional, provocando conflitos entre os poderes.
Aqui temos de estar atentos, porque o governo quer
mais Estado e o pluralismo político atual não atua

como instrumento de garantia da justiça e de legi
timidade.

O Brasil de hoje representa a vitória de uma nova
racionalidade, de uma revolução tecnológica, ain
da incipiente, aliada a formas de descentralização
de gerência e tomada de decisão. Este novo Brasil'
não rima com grampos telefônicos, com contratação

.

maciça de funcionários públicos, com quebra de
contratos internacionais, com corrupção, com men

salões, com devastação ambiental, com degradação
dos poderes executivo, legislativo e judiciário, com
candidatos fichas-sujas, com falta de investimento

CÂMBIO

brognoli@netuno.com.brCOMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,676. 1,678 0,90% f------

2,433 2,433 -0,12%

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (RS)

SAÚDE

Cidadãos pagam mais que governo
Em 2005, famílias gastaram R$103,2 hi com saúde e o �sta.do R$ 66,6 hi

mílias foi com o item "outros

serviços" relacionados com

atenção à saúde que inclui con
sultas e exames, produzidos
principalmente em ambientes
ambulatoriais.

As atividades de saúde

representaram 5,3% da eco

nomia brasileira e geraram
R$ 97,3 bilhões em 2005, se

gundo a pesquisa do IBGE.
O estudo revela ainda que hou
ve melhora salarial no setor e

aumento de postos de trabalho
no período, representando 4,3%
do total de empregos no país.
Em 2005, o setor respondeu por
3,9 milhões de postos de traba
lho, dos quais 2,6 milhões com

vínculo formal.

IBGE (2000 a 2005), essas par
ticipações variaram pouco: a

despesa das famílias correspon
deu, em média, a 4,9% do PIB
nesse período; as despesas do
governo foram de 3,2% do PIB;
e as das instituições sem fins de
lucro a serviço das famílias, de
0,1% doPIB.

Em relação ao total das des
pesas relacionadas à saúde, a

administração pública respon
deu, em 2005, 38,8%, enquanto
as famílias ficaram com 60,2%,
e as instituições sem fins lu
crativos a serviço das famílias,
com 1,0%.

Ao longo da série histórica
(2000-2005), a principal des
pesa de 'consumo final das fa-

RIO DE JANEIRO

As famílias brasileiras gasta
ram R$ 103,2 bilhões com des
pesas de saúde no ano de 2005,
enquanto o governo arcou com

R$ 66,6 bilhões e as instituições
sem fins de lucro a serviço das
famílias desembolsaram mais
um R$ 1,8 bilhão. No total, país
gastou R$ 171,6 bilhões com

bens e serviços de saúde ou 8%
do pm (Produto Interno Bruto,
total de riquezas produzidas no
país) daquele ano, mostra pes
quisa "Economia da Saúde: uma
Perspectiva Macroeconômica
2000 - 2005" divulgada ontem

pelo mGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).

No período analisado pelo Brasileiros gastaram R$ 103,2 bi com despesas de saúde em 2005, diz IBGE
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Renato Gaúcho só pensa em férias
Ex-treinador do Fluminense diz que pensa em trabalhar só no ano que vem
RIO DE JANEIRO

"Faria tudo de novo". A frase se repe
te várias vezes na entrevista abaixo, em
que Renato Gaúcho, ainda se recuperan
do psicologicamente da frustração pela
perda da Libertadores com o Fluminen
se, fala pela primeira vez dos momentos
de pressão que viveu entre a derrota nos
pênaltis para a lDU e sua saída do Flu.

Agência Estado - O ambiente de
Dodô com os jogadores não era bom
Sabe-se, inclusive, que alguns compa
nheiros de time quiseram agredi-lo. Ele
realmente era nocivoao grupo?

RenatoGaúcho - Futebol émomento.
E, no momento, ele não estava rendendo
nada. Jogador tem que correr, tem que se

tocar, tem que mostrar para o treinador e
para a torcida que está querendo. O trei
nador tem.que botar em campo quem
está melhor. E no meu esquema ele não
estavamerecendo.

AE - Mas e o ambiente entre ele e os

jogadores?
Renato - Realmente não era bom,

mas prefiro não falar nisso. Melhor per
guntar a ele ou ao grupo.

AE - A frase "O Flunrlnense vaibrin
car no Brasileiro" foi um marco negati- _

vo na sua passagem pelo Fluminense.
Está arrependido?

Renato - Faria tudo de novo. As pes
soas maldosas não quiseram me enten
der. Quis dizerque o time estaria tran

qüilo no restante da competição. Mas
como este ano perdi a Libertadores e

depois perdi 60% da força do time, tudo
deu errado e passaram a me perseguir.

AE - Você acha que teve uma postu
ra contraditória? Soou como arrogân
cia esta declaração?

Renato - Repito: faria tudo de novo.

O Fluminense não era conhecido na Ar

gentina. Hoje é. Prova que fiz um bom
trabalho. Fui campeão da Copa do Brasil,
4° no Brasileiro de 2007, vice da Liberta
dores. E ainda querem falar demim?

AE - O que faltou ao Fluminense na
final contra a LDU?

Renato - Não nos faltou nada. Eu fa
ria tudo de novo. Tínhamos os.melhores
batedores de pênalti, mas não era o dia.

AE - Como ficou o clima para você

depois da derrota?
Renato - Depois do jogo, pedi pra

sair umas três vezes. Me abati muito.
Perdi um título importante pra mim e

para a história do clube. Ninguém acre

ditava no Fluminense no começo do
ano. Fomos passando de fase, passamos
pelo São Paulo, pelo Boca, éramos o time
mais forte do país. Mas veio a derrota e

aquilo me abateu demais.
AE - Continua abalado?
Renato - Agora quero descansar e

pensar no futuro só em 2009. Claro que
uma proposta irrecusável me faria mu

dar de idéia. Só que no momento quero
curtir minha filha, a praia, os amigos...
Preciso me dar férias: Foi- um período

.

muito desgastante. Renato Gaúcho diz que faria tudo de novo

PRODEC. O INCENTIVO DE-SANTA CATARINA"
Para-sedesenvolver e crescer,uma empresa precisa mais do que trabalho. Precisa de incentivo. Com o PRODEC (Programa de Desenvolvimento

da Empresa Catarinense), empresas e I
.... JSU 3S recebem incentivos fiscais que permitem a implantação e a ampliação dos seus negócios.

-

.
.

Com as úftimas 100 empresas beneficiadas, o PRODEC ajudou a atrair grandes investimentos, gerando, assim, 15 mil empregos para o nosso Estado.

É muito mais oportunidades de crescimento para o empregador e para o trabalhador catarinense.

Acesse o site e saiba como sua empresa pode participar do PRODEC..

•••wsdS.SI.lel.lu

secretariade Eslado
doDesenvoMlllllll1O
EconOlllctSust_vel
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Genérico é mais bamto até 82%
,Félix espera
investigações
BRASíLIA

O ministro-chefe do Gabi
nete de Segurança Institucio
nal da Presidência da Repú
blica, general Jorge Armando
Félix, afirmou que a gravação
de uma conversa telefônica en
tre o presidente do STF (Supre
mo Tribunal Federal), ministro
Gilmar Mendes, e o senador
Demóstenes Torres (DEM-GO),
ocorreu "concretamente". .o

,general disse, no entanto, que
ainda não tem a informação
sobre a autoria da gravação -

atribuída a servidores da Abin
-, nem sobre o modo como foi
feita ou os motivos.

Félix disse que o grampo
pode ter sido feito dentro do
Judiciário ou nas dependências
do Senado, ou ainda, a conver
sa pode ter sido "desviada" de
um computador da operadora
de telefonia. Acrescentou que,
a partir das medidas adotadas
pelo presidente Lula "só resta,
agora, aguardar o resultado das

investigações" .

Em sete anos este produtos geraram economia de R$ 8 mi
SÃO PAULO

OS primeiros medicamen
tos genéricos chegaram às
farmácias em 2000, com a

exigência de serem, pelo me

nos, 35% mais baratos do que
seus concorrentes de marca.

Atualmente, já somam mais
de oito mil apresentações e

proporcionam uma economia
de até 82%. É o caso do elo- .

ridrato de ciprofloxacino 500

miligramas, com 14 compri
midos, usado no tratamento
de pneumonia e infecções
pulmonares. Ele sai por até R$
177,25 na versão com rótulo e

R$ 31,80 na genérica.
Os dados são de um levanta

menta d� Associação Brasileira
das Indústrias de Medicamen
tos Cenéricos (Pró Genéricos),
realizado com os 50 genéricos
mais vendidos.

Segundo o vice-presidente
da associação, Odnir Finotti, a
maioria dos genéricos custa, em
média, 50%menos do que os de
marca. Na pesquisa, foram con

siderando os valores máximos

permitidos pelo Governo; sobre
os quais as farmácias podem
conceder descontos.

Segundo ele, a diferença fica
maior por causa da grande con
corrência do setor. 'Até mesmo

entre os genéricos há diferenças
de preços. O consumidor deve
pesquisar", aconselha.

Estudo da Associação Brasi
leira das Indústrias de Medica
mentos Genéricos (Pró Cenéri-

Faturamento sobe
9% até julho

o faturamento da indústria subiu
0,2% em julho e.expressivos 9% nos sete

primeiros meses deste ano, o que repre
senta novo recorde para este período,
segundo revelou ontem a CNI (Confede
ração Nqcional da Indústria). O recorde,
anterior de faturamento da indústria,
para os sete priméiros meses de um ano,
havia sido registrado em 2004, quando o

faturamento industrial avançou 5,5%. De
janeiro a julho de 2007, subiu 5,3%. Para
o economista da CNt Paulo Mal, o eleva
ção do faturamento industrial neste ano

está ligada ao aumento da demanda do
mercQdo interno por produtos e serviços.

I
I
I

1
J

I
"

Segundo dados do IMS Health o mercado de genéricos cresceu 15% em volume no primeiro semestre

cos), com dados da!MS Health,
indicamque, entre 2001 e 2008,
a venda de genéricos gerou eco

nomia de R$ 8,8 bilhões aos

.consumídores brasileiros.
Projeções da Pró Genéricos

indicam que o segmento deve
fechar 2008 com 19% .de par-

tícípação no mercado em uni
dades. "Estamos apostando em

um segundo semestre ainda
mais aquecido", afirma Finotti.
O vice-presidente garante, ain
da, que o cenário atual permi
te concluir que consumidores
que antes estavam excluídos
do mercado farmacêutico en

contraram nos genéricos a por
ta de entrada. "Os genéricos
cresceram acima do restante
da indústria, que também vive
um bom momento por conta
do aumento da renda", cons
tataFinotti,

EUA anunciarão

,pacote à Geórgia
A administração Bush planeja

anunciar um pacote de US$ 1 bilhão
poro ajudar o reconstruir o Geórgia
depois da incursão russo em agosto,
segundo informações de oficiais' do
governo divulgados ontem peloJornal
The New York Times. Ainda ontem o

vice-presidente Dick Cheney desem
barcou no região onde fará visitas em

sinal de apoio à Geórgia.

E,STADO DE SANTA CATARINA '

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 1
I

}PREGÃO PRESENCIAL N" 24/2008
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

REPUBLlCAÇÃO
OBJETO: Contratação de pessoa, jurídica para fornecimento de piso poliesportivo portátil (re
movível) em madeira, corn sistema de amortecimento de impacto, corn.prestação de serviços para
instalação, destinado para Arena Multiuso Jaraguá, em conformidade com o Anexo I - Descrição
do piso e Anexo II - Minuta de contrato, REGIMENTO: Lei Federal 10,520/2002, de 17 de julho de
2002 e Decreto Municipal n' 4,698/2'002, de 03 de outubro de 2002, DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 15 horas do dia 17 de setembro de 2008, na Coordenadoria
Administrativa da Fundação Municipal de Esportes de Jaraguá do Sul, sita na Rua Gustavo Hage
dorn, n' 636 (Arena Multiuso Jaraquá), bairro: Nova Brasilia, O CREDENCIAMENTO e abertura
dos envelopes serão às 15:30 horas do mesmo dia, na saia de reuniões da Coordenadoria Admin-
istrativa no endereço acima.

. '.

DATA PARA VISITA TÉCNICA: Somente no dia 16/09/2008, as 14 horas, 'Agendar visita com

Sr. Nirton Hanemann. na Arena Multiuso Jaraquá, sito a Rua Gustavo Hagedorn, n' 636 (Arena
Multiuso Jaraguá), bairro: Nova Brasília, Município de Jaraguá do Sul-Se, ou pelo telefone (47)
3370-9555/3370-9797 ou 3370-8841, VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 392,000,00

'

(trezentos e noventa e dois mil reais), OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá serob
tido no endereço acima, ou via Internet no endereço www.jaraguadosuLsc:gov.brINFQRMAÇÕES:
Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos na CoordenaderiaAdministrativa da Fundação
no endereço acima; pelo telefone (47) 3370-9555/3370-9797 /3370-8841 ou ainda pelos e-mails
adm,esportes@jaraguadosul,com,br ou administrativ01@jaraguadosul,com,br

Jaraguá do Sul (SC), 1 de setembro de 2008,

. f

ADEMAR ANTONIO SAGANSKI
Presidente
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CONTRA-CAPA---------

BRINCANDO DE DANÇAR

Futuro na ponta d
Crianças de 3 a 5 anos aprendem
os primeiros passos de dança

,

pe

JARAGUÁ DO SUL

Tem nome de' brincadeira,
mas elas levam tudo muito' a sé

rio. Meia, sapatilha, roupa pró
pria para a dança, cabelos presos
e impecáveis. As crianças de três'
a .cínco anos que participam do

projeto Brincando de Dançar da
Scar chegam cedo para as aulas

e acompanham atentas aos ensi

namentos da professora. A aula

até segue em ritmo de brincadei

ra, descontraída e dinâmica, mas

tudo com o objetivo de iniciar o

aprendizado do balé entre as

crianças e despertar desde cedo,
a paixão pela dança.

Aos poucos, as meninas con

seguem se manter na ponta dos

pés e os braços tornam as posi
ções do balé. O sorriso no rosto

também éregra entre as futuras

bailarinas. "Nessa idade tem que
trabalhar com o lúdico, mexer

com a: fantasia. Elas têm dificul-

dades na repetição dos movi

mentos e na concentração", ex

plica a bailarina Evelyn Maira.

tar a prática da dança e de outras

atividades físicas.

Segundo Evelyn, as meninas

já preparam urna coreografia que
será apresentada no espetáculo
da Scar, em dezembro. E muitas

delas, já falam em continuar li

dançar no futuro. "Desde o pri
meiro dia, quando eu não sabia

nada, gostei do balé. Eu vou ser

veterinária para cuidar de ca

chorro, mas quero continuar na

dança", diz a aluna Julia Lenzi

Chaves, 5 anos.

O Brincando de Dançar acon
tece nas segundas e quartas das

16:30h às 17:30h e nas terças
e quintas das 10h às I Ih e das

16h às 17h. Amensalidade custa

R$53 e as matrículas estão aber

tas. Meninos também podem
participar. O telefone da Scar é o

(47) 3275 2477.

Apesar do clima de brincadeira, os alunos levam aula o sério'

Ainda de acordo com a pro

fessora, as aulas ajudam a traba

lhar o equilíbrio, a coordenação
motora e a noção de espaço das

crianças, além de é claro, facili-
Aulas de balé ajudam no equilíbrio e no coordenação motora

DEBORA VOLPI

•

Compre um seminovo e ganhe
um cheque de R$ 600,00

�tJÓ, rk tal", A#QÍ� <,2008
__

�udAuI$£1di
* '* * '* CUENTE ESPECIAL CARAGlJÁ .

'"

AUTOEUTE "* *: *' *
enha aproveitar a promoção Che u

_

um seminovo* e leva no ato u� ehoa Mao CaraguáAuto Elite. Você compra
carro. Venha conferir! Veículos, totalmeCnteque de R$ 600,00 pra investir no seu

e revisados e com garantia de até 6 meses.

C.raguaAula Ellie
Rua 8ernard($ Dornbusch
Fone; (47) 3274,GO{)O

OS MELHORES USADOS DA REGIÃO
,.,

MAIS DE ·130 OPÇO
DE SEMINOVOS

Ofertas válidas até 06/09/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. -Te não inclusa para todas as modalidades de
financiamento, que

estão sujeitas á aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen.
Consulte sua concesslonérta Volkswagen ou a Ouvidoria

Banco Volkswagen: 0800 701 2834.

PROMOçAOVÁlIDASOMENTEPARASEMINOVOS. Cheque bônus para negociações com preço de tabela e sem troca.

Grupo Aut Elite 40 onos de credibilidade. 0.;,._0<1J firl��].

Caraguá Auto Elite
.Umo relação de confiança.4732746000
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