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. Parrel e Anderson i
·

estréiam na Malwee '"

Vacinação termina
amanhã no Estado

Jogadores do adulto vão atuar com o time
juvenil no segu'nda fase do Estadual.
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O emutEJO no povo

IApoIO IIIeg
Dois candidatos no

debate da cultura
Moacir Bertoldi e Luis Carlos Andrade

preferiram ficar de fora do encontro

promovido pelo classe artístico do mu-
nicípio. Conheço os propostos de Cecília
Konell e Dionei do Silvo poro o setor.
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Praticar qualqu�r esporte ou acom

panhar uma partido pelo televi
são, além de melhorar o saúde ou

relaxar, pode tornar uma pessoa
mais i�teligente. Pesquiso do Uni
versidade de Chicago mostrou que,
quando falam de seus esportes fa

voritos, jogadores e torcedores ati
vam mais portes do cérebro do que
durante conversos normais. O estu

dó analisou jogadores de hockey,
fãs e pessoas que nunca haviam
visto uma partido. Todos ouviram

sentenças ligados 00 esporte e o

atividades do dia-a-dia. No análi

se, os cientistas descobriram que
os jogadores e torcedores, quando
escutavam frases sobre o esporte,
ativavam portes do cérebro relacio
nados 00 planejamento e controle.
A incorporaçãó dessas áreas ajudou
essas pessoas o desenvolver melhor
o comuQicação oral, já que ensaiar
os movimentos mentalmente ajudo
o melhorar o linguagem.

Fonte: InfoMoney

''.�rlJ:JJ]
3371.0800 • www.wizafdjaragua.com.br

Adultos de 20 a 39 anos devem se imunizar
contra arubéole. Meto ainda não foi atingido.
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Cresce a inclusão de alunos
especiais no ensino regular
Projeto foi implantado nas escolas estaduais em 2006. e

.

sam por capacitação constante e 33 já estão preparados
já começa a dar resultado. Hoje são cerca de 150 alunos para esta nova realidade. Uma das maiores dificulda

especiais inseridos na escola regular. Professores pas- des é adaptar as construções mais antigas.

CLARAOUANA
Orgulho do

nome recebido
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AMANHÃ
Os Chefes
no Moinho
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SABATINA OCP
Cobertura dos

eleições
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EDITORIAL

MULHERES NO COMANDO

CHARGE

PRESIDÊNCI;�
2010 /

• CARTÕES DE VISITA· CARIMBOS' FLYER'S· PAN:LETOS. XEROX 'RECARGA DE CARTUCHO

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

MARCELO WAGNER,
V!CE·PRESIDENTE
DE MARKlITiNG
DASCAR

De onde viemos? Para onde vamos?
É legallá?

Trabalhar com marketing em uma

instituição sem fins lucrativos como

a SCAR é responder a estas e a mui
tas outras questões existenciais. Para
ter público e conseqüentemente ge
rar receita, você precisa de ações de

marketing, que geralmente custam

PONTO DE VISTA

Planejar é preciso

DO LEITOR

Seminário de estágio dos
acadêmicos da Unerj

Aconteceu no último dia 5 de setembro, no auditório da

Unerj - Centro Universitário de Jaraguá do Sul, o Seminário cie
Estágio envolvendo acadêmicos dos Cursos de Administração,
Administração Habilitação em Comércio Exterior e Adminis

tração Habilitação em Marketing. Este evento teve como ob

jetivo promover um debate sobre as experiências vivenciadas

pelos acadêmicos durante o processo de estágio. A realização
pessoal, desafios, crescimento profissional e novas oportunida
des que surgiram, foram as questões que nortearam o seminá
rio. Participaram no evento as acadêmicas Lidiane Duarte Co
elho e Katia Sueli Kruger do curso de Administração, Bianca
Oliari Macoppi e Thayse Vorpagel do curso de Administração
Habilitação em Comércio Exterior, assim como, Cristhian Maia,
Janessa Aline Meura e Iriane Lucia Lima Vieira acadêmicos do
curso de Administração Habilitação em Marketing, cujas con

tribuições merecem um especial agradecimento da Unerj.
Dentre os vários depoimentos apresentados por esses aca

dêmicos egressos, isto é, já formados, destacaram-se as seguin
tes recomendações:

.

- Escolher um tema que seja do seu interesse, visando o fu
turo profissional.

- Ter disciplina para seguir o planejamento de realização
do estágio.

- Preocupar-se em fazer um ótimo estágio, pois a Banca de
Defesa é a socialização do processo e a oportunidade de expor
o talento.

- Aprofundar-se no tema pesquisado, pois muitas portas
podem se abrir com a realização do estágio.

- Ter iniciativa e correr atrás do que necessita. Não esperar
que o professor procure. O estágio é uma autêntica prática de

adminístração. -c.

O Programa de Estágio do Curso de Administração conta
.

com uma equipe de Professores Responsáveis de Estágio, sen

do eles, Profs. Fabiane A. Medeiros Maiochi, Flávio Knihs e

Gelásio Carlini, além de 44 professores orientadores por áre
as específicas que os acadêmicos selecionam para realizarem
seus estágios. Também na empresa, campo do estudo; há o

profissional supervisor que acompanha e avalia o projeto do
acadêmico. Esta estrutura proporcioná ao acadêmico-estagiá
rio um processo especializado e personalizado de orientação.

FABIANE A. M_ MAIOCHI, FLÁvío KNIHS E GELÁSIO CARLINI, PROfESSORES

Os textos' poro esta coluna deverúo ter no máximo 7.000 caracteres e pedem ser

enviados poro o' e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corta poro o

Rua Procópio Gomes de Oliveira. 246. CEP 89251-200. Cx, Postal 18. É obrigatório
.

informar .nome co·mpleto. prolis$õo. ·CPF, e
• telefone (* nõo serüo publicados),' "

dinheiro, que geralmente você não

tem, antes de ter publico ... Enten
dem o ciclo?

A SCAR - Sociedade Cultura Artísti
ca sempre contou com a ajuda da mídia
local para a divulgação de seus eventos
e trabalhou em ações isoladas a sua co

municação com a sociedade.
Algumas parcerias deram certo,

outras nem tanto. Mas em cada passo
que a SCAR dá ela se fortalece, cresce

e aparece. O nosso site está sempre atu

alizado com a programação, nosso in
formativo mensal é um sucesso; nossos

cursos de arte estão tendo uma ótima

aceitação. Sentimos a SCAR pulsando,

cheia de vida e alegria.
Para continuar esta caminhada de

sucesso, precisamos saber a direção
para onde queremos. ir. Por isso, este

. mês buscamos a ajuda' do Núcleo de
\ Marketing da ACIJS, que prontamente

se disponibilizou a participar.
A decisão do grupo foi a de elabo-

r ração de um Planejamento Estratégi
co de marketing, onde traçaremos os

caminhos para trazer o publico para a

SCAR e levar a SCAR até o publico. Os
resultados, desta nova parceria estarão
em breve sendo percebidos pela cornu

nidade, que terá a arte cadê vez mais

presente em suas vidas.
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E eles?
Dito por especialista no assunto, no coso o

secretário nacional de Segurança Alimen
tar e Nutricional, Onour Ruano, o afirma
ção ganho muito mais credibilidade: poro
o população que tem rendo médio de R$
380, o inflação dos alimentos chego o

35%. Já poro os famílias no faixa de rendo
de R$ 2.700, o impacto do alto de preços
está em torno de.22% - afirmou Ruano; 00-

lembrar que o população carente, destino
cerco de 70% do orçamento doméstico
porq o compro de alimentos. Poro eie, os

maiores dificuldades do país não estão re-
. locionodos à produção de alimentos, mos

sim no acesso do popüloção o uma alimen
tação adequado já que 4,7% do população
brasileiro de 189 milhões pessoas ainda
vive no miséria. Eis aí uma preocupação
que deveria estar no poltoformo de gover
no de candidatos majoritários, que falam
muito em parcerias e esquecem que, por
aqui, também temos gente que voto pas
sando fome. Aliás, perguntar não ofende:
os preços dos alimentos baixaram só nos

índices do inflação medido pelo governo
ou é mesmo realidade?

MAJORITÁRIOS
O Correio obre novo espaço poro os candidatos o prefeito de Joroguá do Sul, como

também tem feito, de formo isento, com os que disputam prefeituras de Corupá,
Guoramirim, Schroeder e Mossorondubo. Moacir Bertoldi (PMDB}, Dionei do Silvo
(PT), Cecília Konell (OEM) e luis Corlos Andrade (PTC), se desejarem, vão respender
perguntas formulados pelo corpo de redaÇão do jornal. A sabatino vai acontecer no

próximo semana. E o resultado será publicado o partir do dia 22.

UMVOTO
No país, 127,condidotos o prefeito devem veneer os eleições por WOo Sem adversários, pre
cisam de um único voto. Em 1989, Santo Cotorino teve ,candidato único em Vitor Meireles.
Foi eleito o peemedebisto Aldo Schneidet então coletor do Fazendo Estadual, com 2.525
votosdo total de.3.265 eleitores. Em 1992 o foto se repetiu emJosé Boiteux. Oentão viee
prefeito aeto Fusinoto (PMDB} levou 1.867 dos 2.601 votos possíveis.

É LEI
De autoria do deputado Odete de Jesus (PRB), o governador luiz Henriqu'e do
Silveira (PM DB} sancionou projeto de'lei que institui o programo "Santo Catari
na Agradece". Ele prevê reservo de 3% dos moradias populares entregues peJo
governo do Estado, em construção direto ou em porcerios com prefeituras otrQvés
do Cohob, poro atender empregados domésticos que comprovem ti função por,
pelo menos, cinco anos. E que não tenham propriedade no cidade onde morom.

MILAGREIROS
Sempre é bom lembrar que o Popa só canonizo uma pessoa, que se torno santo,
mediante milagres comprovados por fotos inquestionáveis e testemunhos idône
os. Dependendo de quem for, há o exigência de mais de um. Portanto, os eleitos
em outubro terão só quatro anos poro provar o realização dos milagres que estão

prometendo por aí. Depois do disso, esqueçam!

SEM EFEITOS
A notícia publicada aqui no Correio informando que caiu o número de candidatos n9
Vale do Itapocu só causo algum impacto entre os eJeitores que j� haviam decidido
O.voto. Em Joroguá, que tem agora 109 nomes e Corupá com 53 estão os maiores

baixos, com nove pretendentes o menos cada um às câmaras de vereadores. De resto,
por,:d a'i'��•• i1e �otnntes. pl1SS1l despercebido e dó nn mesma. '.

O CORREIO DO POVO DQUINrA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2008
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PROPOSTAS

POLíTICA----------

o futuro da cultura
Fórum promoveu debate entre candidatos
JARAGUÁ, DO SUL

A comunidade artística co

nheceu, na noite de terça-feira,
as propostas para cultura de
dois dos candidatos a prefeito
da cidade, em debate promovido.
pelo Fórum Cultural de Jaraguá
do Sul. Apesar de terem confír
mado presença, Moacir Bertoldi
(ptvIDB) e Luís Carlos Andrade
(PTC) não compareceram.

Com isto, os candidatos
Cecília Konell (DEM) e Dionei
da Silva (PT) ganharam mais

tempo para discorrer sobre os

projetos que pretendem im

plantar caso sejam eleitos. Os
dois responderam a perguntas
elaboradas pela comissão do
Fórum e também, por questio
namentos da platéia, selecio
nadas pelo mediador e sortea
das entre os prefeituráveis. ,

Eles também receberam a car,

ta "Uma proposta para a Cultura
de Jaraguá do Sul", acompanha
da de um abaixo-assinado com

três mil assinaturas.

CAROLINA TOMASELLI , Cecília e Dionei participaram, mas Bertoldi e Andrade nõo compareceram

OUE MECANISMOS SERÃO CRIADOS
PARA ASSEGURAR ARTISTAS, PRO
DUTORES E ENTIDADES CULTURAIS
ATUAtnES EM JARA6UÁ DO SUL CASO
SEJA ElEITO?
CEcíUA - Eu acredito que ajudar na

preservação e incentivar o aprimo
ramento. Investimento é indispen
sável também.

DIONEI - O primeiro mecanismo vai
ser o conselho munlcipcl da cultura,
que terá autonomia e será integrado
por participantes da cultura, dlscu
tindo, avali�hdo, deliberando inclu
sive os incentivos.' Vamos garantir
paro a cultura 1 % da arrecadação
do município, que será gerido pelo
conselho. Além disso, vamos criar a

lei de incentivo à cultura, que poderá
deixar recursos, além do 1%, através
da iniciativa privada, de doações ou

dedução de impostos municipais. Va
mos garantir que a cultura será uma

política de governo e crlar a casa da
cultura.

QUAIS SÃO OS PROJETOS PARA AM
PLIAR A OFERTA DE lAZER ARTíSTICO
E CULTURAL TANTO NO CENTRO COMO
MOS BAIRROS?
CEcíliA - Nós vamos descentralizar,

levar a cultura aos bairros parti que
as crianças, os jovens, os adultos
possam interagir. Em Jaraguá exis
te a cultura, mas de maneira isola
da. E nós temos que fazer com que
haja interação.

DIONE' - Na educação, com o cum

primento da'legislação da arte e da
músico na escola, nós teremos a va

lorização dos projetos alternativos
da comunidade, utilizando o espa
ço escolar em forma de parceria.
Algumas igrejás têm espaços que
podem ser adaptados, assim como

nos clubes. Nós vamos equipar os
,

bairros da nossa cidade com praças
esportivas e culturais.

A CANDIDATA ACREDITA OUE A PRO
�10ÇÃO DE ATIVIDADES ARTíSTICAS E
CULTURAIS SERVEM COMO PREVEN
CÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS PARA
ÚMA CIDADE EM ACElERAQO 'CREASel
MENTO POPULACIONAL E POR QUE?
CEcíUA � Eu acredito que sim, por
que como professora nós tínhamos
educação artística, que fazia parte
do currículo. E aquelas brincadeiras
despertavam na criança um interes
se, fazia a criança criar. Brincando
de casinha, ela treinava para a vida

adulta. Então o importante é cana

lizar o comportamento da' criança
através dà nosso modelo. Eu sou

alguém que olha e que sente o que
o outro sente e coloco-me no lugar
dele. É importante isto, colocar-se no

lugar do outro.

QUAIS AS PROPOSTASPARA RESGATAR
AS CULTURAS POPULARES AFRICA
NAS, QUE EM NOSSA CIDADE SEMPRE
fOPJ\M ESQUECIDAS, A EXEMPLO 00
BOI-DE-MAMÃO, MACUmÊ. E OU·
TRAS MANIFESTAÇÕES?
DIONEI - Fur um dos fundadores do
Movimento da Consciência Negra em

Jaraguá do Sul e tivemos a oportuni
dade de homenagear este movimen
to na Assembléia Legislativa pela
importância do trabalho. A partir
da criação do movimento, os afro
descentes foram incluídos, inclusive,
no festa das etnias. Era uma dívida
que a sociedade tinha também com

os fundadores da cidade. Dentro do
papel do conselho da cultura, e com

a lei de incentivo, todas as formas de

manifestação terão o acesso, dentro
dos critérios estabelecidos nos edi
tais, promovendo o renascimento de

.

algumas culturas amortecidas pela
falta de apoio.

APOIO A DIONEI

Ministro visita

hoje Jaraguá
o ministro do Planejamento do go

verno Lula, Paulo Bernardo, estará hoje
em Jaraguá do Sul para apoiar a candi
datura de Dionei da Silva (Pl). Além de
firmar compromisso do governo federal
ceme candidatura de Dionei e com os

.

projetos do município, o ministro gravará
programa de rádio em apoio 00 petista.
Bernardo e o senadoraJdeli Salvatti (Pl)
também prestigiarão a inauguração da
sede do Sesc. Mais tarde, participam de
jantar oferecido pela Acijs.

"FALA JOVEM"

Alesc discute

segurança na Unerj
Projeto da Assembléia Legislativa

com o objetivo de estimular a participa
ção da juventude na discussão de temos
de interesse do sociedade, o programa
"Fala Jovem" acontece hoje em Jaraguá do
Sul. O tema segurança pública será dis-

fI) cutido das 19 às 20h30, no auditório da
� Unerj, com o participação de 160 acadê
� micos, e dos deputados Sargento Soares
8 (PDn e Serafim Venzon (PSDB).
6 .

'leremos a abertura de novas

vias públicas, a pavimentação das vias
existentes, construção de pontes e a co

locação de galerias. Na segurança, am

pliaremos o apOio ao CONSEG, e vamos

viabilizar a coloroção de sistema de vi-
- gilância nas prindpais vias. O Transpor-

.

te Público deverá ser reestruturado para
que possamos atender mais pessoas em

linhas variadas. Teremos a continuida
de da melhoria da iluminação pública
em todo o município. Outra proposta é
o municipalização do sistema de água
e esgoto com a busca de recursos na

esfera federal". .

CONRADO URBANO MÜLLER (PP)

Marista nos jogos da
Semana da Pátria

Q Colégio Marista São Luis ficou em terceiro

lugar geral nos Jogos da Semana da Pátria,
que teve a participação de 94 alunos atletas.
Foram 14 equipes participantes, que tiveram
como destaque os seguintes resultados:
*1° lugar no Basquete Masculino
*2° lugar na natação masculina
* 3° lugar no Futsal Masculino

.,

* 4° lugar no Volei-teminino e boa participação
no xadrez,
Parabéns a' todos os atletas e professores que
com garra e dedicação participaram das

cornpetições.

COLÉGIO
MARISTA

lU í s
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Para Vereadora:
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Sempre ao seu lado
lAAAGUÁNOSSA.,GfN.TE·,m-,oa-lllt-PS&PlJ.PT�BPRB-PMN, t.r!i, - I

�

I\0SSA _.'MDR·PM"-I'f1fcB (Cio'MQaci. Pedro

PLANO DIRETOR

LEI EM DEBATE
Município participá de seminário sobre

uso do solo, que acontece hoje e amanhã

\l"ra
��

.,.
Os dois homens encontrados no

.

Rio Itapocu, em Araquari, na tarde
de terça-feira, foram identifica
dos. Dário de Andrade, 29 anos, e
llis dos Santos, 23, haviam saído
na noite de segunda-feira, possi
velmente para caçar. Eles teriam
entrado no rio com uma pequena
canoa. A equipe de resgate encon

trou um revólver calibre 38, preso à
calça de Dúrio, e uma espingarda,
que estava perto deles. De acordo

o.

g com os Bombeiros Voluntários de
� Araquari, foi descartada a possi-O'

� bilidade de uma terceira pessoa
Günther diz que lei precisa ser modernizada devido ao crescimento das cidades estar desaparecida.

JARAGUÁ DO SUL o projeto de lei tem o objetivo
de regulamentar uma série de
pontos polêmicos sobre o par
celamento do. solo. '� cidades

Construção de condomínios
horizontais, Áreas de Preserva
ção Permanente e regularização
de loteamentos são alguns dos cresceram muito desde a criação
assuntos a serem tratados no da lei federal. Por isso é preciso
"Seminário da Região Sul do PL discutir questões que carecem

3.057/00", que acontece hoje e de regulamentação e moderniza
amanhã, no Centro de Conven- ção", explicou.
ções de Curitiba/PR. Os integran- No caso das APPs de margens
tes do Núcleo Gestor do Plano de rios, a proposta pretende dar
Diretor de Jaraguá do Sul foram aos municípios gestão plena para
convidados pelo Governo Federal tratar do assunto. De acordo com

a participar do evento. O seminá- Günther, o tema é de grande in
rio é promovido pelo Ministério teresse para o Vale do Itapocu,
das Cidades e visa o debate sabre . por ser uma região montanhosa
a alteração da Lei Federal de Par- e rica em recursos hídricos. O
celamento de Solo, de 1979. projeto de lei também pretende

De acordo com o coordena- regular a instalação de condo
dor de pesquisa e planejamento mínios horizontais, já que a lei
da Secretaria de Urbanismo e do vigente abrange apenas a cons

Plano Diretor, Osmar Günther, trução de prédios.

No começo, era tudo sonho.Tudo parecia simples.
Com o passar do tempo, vieram as primeiras provações.
Períodos difíceis, para testar se os propósitos de nossa

união eram verdadeiros ou não. O próprio tempo
tratou de mostrar que estávamos certos e nos

tornou mais experientes, colaborativos e fortalecidos.

Podemos dizer que quando nos unimos,
há 70 anos, tínhamos apenas uma certeza:

A DE QUE SERIA PARA SEMPRE.

Quando nos unimos, há 70 anos tf amos

apenas uma certeza: a de que seria pra sempre.

ARAQUARI

Corpos são
identificados

Venha
crescer

conosco
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Demolição aconteceu_no dia 28

Grupo defe�de
obra histórica
JARAGUÁ DO SUL

Além de ter sido tema de
velório e enterro simbólico,
na semana passada, a demo

lição do prédio que abrigou
o também extinto Bar Cata
rinense, no Centro, foi dis
cutida pela Associação dos
Engenheiros' e Arquitetos
de Jaraguá do Sul. O grupo
de profissionais liberais se

reuniu na noite de terça
feira passada para tratar do
assunto.

Conforme o presidente da
entidade, Adriano da Fonse
ca, o grupo concorda com a

opinião do promotor de Jus
tiça Alexandre Schmitt deis
Santos publicada no dia 2
de setembro no O Correio
do Povo. Na carta, ele con
dena a derrubada do ícone
histórico do município e,

ainda, a liminar concedida
pelo juiz Márcio Rocha, da
1 a Vara do Fórum jaragua
ense, responsável por auto
rizar a atitude.

Nos próximos dias, a As

sociação também pretende
redigir um manifesto contra

a derrubada do antigo bar. O

grupo entende que a legisla
ção municipal é clara ao im

pedir a demolição de prédios -,

em processo de tombamento.

Inspirado nisso, o Conpham
.(Conselho de Patrimônio
Histórico Municipal), deve
encaminhar à Câmara de Ve
readores, a partir do Execu
tivo, um novo projeto de Lei.
A intenção é corrigir brechas

que possam possibilitar a

rlestruição de imóveis.

RUBÉOLA

GEUl-------------------

Vacinação termina a.manhã
País ainda precisa imunizar quase 20 milhões de pessoas
REGIÃO

Homens e mulheres com

idade entre 20 e 39 anos, aten

ção! Resta apenas um dia para
o encerramento da campanha
de vacinação contra a rubéola.
A meta instituída pelo gover
no federal é imunizar cerca de
70 milhões de brasileiros, mas

até o último registro oficial,
faltava ainda a participação de
30% desse total.

Na microrregião, a única
cidade que já superou cis 95%
de cobertura é Corupá. Até on

tem, 107% do público-alvo ha
via recebido o medicamento.
Porém, a Secretária de Saúde
não cessou a maratona vaci
nal. Tudo porque, a população
feminina livre da doença per
manece inferior à masculina.
São 117% contra 96%.

Situação semelhante acon

tece em Jaraguá do Sul, prin
cipalmente 'na faixa etária dos
30 aos 39 anos. Conforme Ana

Kneipp, supervísora de imu

nização do município, 1533
mulheres e 780 homens não

compareceram aos postos de
Saúde, por enquanto. No total,
48.903, ou seja, 95% da quan
tidade pretendida, integram a

-campanha,
Em Schroeder, os respon

sáveis pela vacinação já tra
balham com a hipótese de não

. atingir a meta. E que somen

te 85% .foram alcançados até

agora, apesar de a maioria das
pessoas já ter se livrado da ru-

Vacina é gratuita, não causa dor e está disponível em todas as redes municipais de Saúde do Brasil

Doqnça cpusa ,�.dano�, irreversívei"s
•

Um dos.princi�ais !!J0tiv�s par� p�.lo vrrus podem sofrer de problemas
(f,;busca do erradicação do �ubéola cq,[díacos, cerebrais, no visão; retardo
no Brasil é q'mal,que. o doenÇâ cousq .(Dental, au�ismo, surdez e degenera
quando aparece no formo congênita,oú 'ÇÜo do sistema nervoso cent�gl..Todos

uan�o o contágio aconte$ duran- perduram por toda o .vIda. Em o'iguns
ação. Essils crianças ó!ingidas casos, há chances de abono. ...

\

Até a quarta-feira, 93% do pú
blico tinham sido imunizados.
Isso representa 4.250 pessoas .

Já em Guaramírim, faltam 256
dos 11.253 indivíduos selecio
nados para a campanha.

Segundo dados do governo
de Santa Catarina, até o últi-

. mo dia 8, o Estado havia va

cinado 8'7% do esperado. As
doses são gratuitas. Apenas
mulheres grávidas não devem
recebê-las.

KELLY ERDMANN

béola por tomar o medicamen
to nas cidades vizinhas,

Para aumentar a participa-

ção, na sexta-feira, Massaran
duba faz uma barreira erri fren
te à unidade de Saúde central.

Femusc já bate recorde de inscritos
Festival de Músicade Santa Catarina.conta com mais de 60% das vagas preenchidas

Klein: estou feliz com a recepção

JARAGUÁ DO SUL

Quem ainda pretende partici
par da quarta edição do Femusc

(Festival de Música de Santa Ca

taraina) precisa- investir em uma

corrida contra o tempo. Além
disso, ainda necessita de boa
dose de sorte. É que mais de 60%
das vagas disponibilizadas pela
organização já foram preenchi
das ao longo da primeira sema

na de inscrições. O número de
cadastros confirmados, portanto,
ultrapassou a marca dos 300 ins
trumentistas. Um novo recorde

foi batido, segundo o diretor-ar
tístico do evento, Alex Klein.

Somente no dia em que o

prazo abriu, em l°de setembro,'
468 pessoas procuraram o site
do festival. No ano anterior, 400
músicos tinham feito' o mes

mo. Em ambos os casos, grande
parte dos candidatos deixa para
concluir o processo mais tarde,
enviando carta de recomendação
de professor e gravação de áudio
na seqüência, A taxa a ser paga
pelos participantes aceitos é de
R$ 250. As inscrições seguem

até o fechamento completo das

turmas, o que deve ocorrer até o

final de setembro.
O Femusc aparta em Jaraguá

do Sul entre janeiro efevereiro de
2009. Os cursos oferecidos con

templam os naipes de cordas,
madeiras, metais, piano, harpa
e percussão. Para completar,
ainda acontecem seminários de

regência orquestral e encontros

de oboístas, fagostistas, harpis
ta e de bandas catarinenses.
Outras informações no' www.

femusc.com.br,
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Nota 1 O para a inclusão social
Crianças com necessidades especiais participam das aulas no ensino regular
JARAGUÁ DO SUL

Legal, engraçada, participati
va, inteligente, tímida e uma óti
ma atriz. É assim que os colegas

. de classe definem a estudante
Poliana Tainá lark, 13 anos, que
apesar da paralisia cerebral fre
qüenta a 4a série da Escola Bá
sica Valdete Piazera Zindars, Na
mesma sala de aula, Camila Pas�
sero, 13, portadora de síndrome
de down, aprende a ler, escrever

e pintar com as outras Crianças.
Para os colegas, ela é uma me

nina simpática, brincalhona,
boa dançarina e muito vaidosa.
Os amigos contam que Camila
passa batom durante as aulas

_

e traz sempre o perfume para a

escola. '1\ gente aprende. muito
com elas", define Ana Carolina
Marques de Oliveira, 10 anos.

Pamela Prochnow, 11 anos,

procura ajudar as meninas com

as atividades escolares. "Eu ex

plico o assunto quando elas não
entendem. Faço continhas de
matemática no caderno delas.
Elas se esforçam bastante e en

sinam a gente também", resume

a estudante.
O governo do Estado dispo-

nibiliza um segundo professor
para as salas de aula que rece

bem alunos com necessidades

especiais. Além da professora
regente Raquel Medeiros de
Borba, que procura dar o mes

mo tratamento aos 28 alunos,
a educadora Sabrina Moreira
Kreps- acompanha de perto o

desenvolvimento das meninas e

adapta as atividades para a rea

lidade de cada uma. '1\ Poliana
tem dificuldades motoras e de
visão, então é necessário au

mentar o tamanho da letra ou do
desenho. O avanço delas é lento,
mas a gente percebe a evolução",
avalia a profissional lembrando

.

que as duas possuem um racio
cínio rápido para a matemática.

. Camíla é destaque ria prática do
xadrez, enquanto Poliana adora
as aulas de teatro.

Quando o assunto é integra
ção as duas profissionais con

cordam: todas as crianças saem

ganhando Gam esse convívio.
"Elas se esforçam muito para
aprender e os alunos se espe-

. lham nelas", revela Raquel.

DEBORA VOLPI Convívio com o diferente é um aprendizado o mais poro os crianças

Pamela diz que 00 mesmo tempo que ensino os meninos aprende com elos

�cassuli

Cassuli Advo_gados As�ociádqs OABiSC397/99
Rua Donaldo uehrinQ....

135 • Fone 4.7 1511 -.Fax 4'1 3275 Ül2Q

Estado preocupado em tornar
inclusão realidade nas escolas

f.

A acessibilidade está pró
xima de se tornar realida
de nas escolas estaduais da
região. Isso é o que garante
a

.

integradora de Educação
Especial e Diversidade da
SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional) I Gered
(Gerência em Educação) de
Jaraguá do Sul, Izabel do Car
mem Bertoldi. "Estamos em

processo de organização das
escolas. Estamos caminhando
para a inclusão", diz ..

De acordo com o órgão, o

impasse maior ocorre nas es

colas mais antigas que foram
construídas sem adequação
física para as pessoas com de
ficiência. Porém as novas uni
dades-já estão sendo pensadas
com adaptações para essas pes
soas. '1\8 escolas mais recentes,
como. a Alfredo Zimermann e

a Almirante Tamandaré em

Guaramirim já têm rampas e

banheiros adaptados", destaca

Izabel.
Mas se as barreiras físicas

começam a ser vencidas, existe
ainda o desafio de preparar os

profissionais da educação para
a inclusão. "O Estado tem esta

preocupação. Desde 2006 esta

mos implantando projetos de
inclusão e já av.ançamos mui

to", explica calculando que
hoje, a rede estadual da região
conta com 150 estudantes in
cluídos nas escolas regulares.

.

São 33 professores preparados
para atender esses alunos, sen

do que destes, 18 trabalham na

figura de segundo professor.
Izabel adianta ainda que

um curso de capacitação para
a diversidade está programado
para o próximo dia 20. As ins

crições estão abertas e podem
participar estudantes e profis
sionais da área de pedagogia.
Outras informações podem ser

obtidas através do telefone (47)
33711855.

Apae apóia
integração

Se a escola de ensino regu
lar proporciona a alfabetização
e o convívio com as diferenças,
� Apae trabalha o psicológico
dessas crianças. O ideal é que a

pessoa com deficiência freqüen
te as. duas instituições, dizem
os especialistas. 'Aqui elas vão

. buscar a organização do pen
samento lógico. Também tem o

tratamento com fisioterapeutas e

fonoaudiólogos que é importan
le", explica a coordenadora do
SAED (Serviço de Atendimento
Educacional Especializado em

Deficiência Intelectual) da Apae,
Elisabete da Silva Coelho.

-

A·profissional também apro
va a integração dentro da sala de
aula "Isso ajuda No contatocom

as outras crianças elas também

aprendem", destaca.
.

Já os aíendímentos na Apae
acontecem duas vezes por sema

nae osprofissionaisdaassociação
também visitam as escolas para
conversar com os professores.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II O CORREIO DO POVO
•

QUINTA·FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2008

ASSISTÊNCIA

VALE DO ITAPOCU-�------�

Brinquedos para garantir alegria
Entidade promove campanha para realizar festa do Dias das Crianças

õ.·f ..

GUARAMIRIM

A Associação de Apoio às
Famílias com Hanseníase e

Especiais está promovendo
uma campanha para doação
de alimentos e brinquedos.

O objetivo é montar ces

tas básicas que serão distri
buídas às famílias cadastra
das no Dia das Críanças.i t z

de outubro. Os alimentos
são doados todos os meses

pela 'entidade' e o brinquedo
será o complemento para as

crianças. A associação pos
sui I Oüfamfl ias cadastradas
atualmente.

Segundo Regina Barbin,
secretária, a campanha con

siste em telefonar para pes
soas e empresas solicitan
do a doação dos alimentos
e brinquedos, "Temos seis
telefonistas que efetuam as

ligações e buscam parcerias
de empresários e popula-

-.--
·1111

....

•••1

res. Para comemorar a data
faremos uma festinha para
as crianças na sede da asso

ciação no dia 13 de outubro
com bolo, doces e refrigeran
tes", informou.

A associação dísponíbili
za aos cadastrados remédios,
fraudas, bengalas, muletas,
cadeira de rodas, óculos e

outras necessidades. A enti
dade existe há mais de dois
anos e repassa 50 cestas bá
sicas/mês e já doou quatro
cadeiras de rodas.

As famílias que buscam
auxílio passam pela avaliação
de urna assistente social e, de

pois de comprovada a neces

sidade, são cadastradas. A as

sociação fica em Guaramirim,
Rua Atanásio Rosa, 122, mas

atende todo o Vale. O telefone
é 3373-3313.

OSNI ALVES Organizadores estimam que mais de 400 crianças serão beneficiadas com a campanha da associação
,

"
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COLEÇÃO

Fã poro ninguém colocar defeito
Acervo de apaixonado por Pink Floyd tem mais de 1,2 mil itens

JARAGUÁ DO SUL

Ser fã é sinônimo de entusiasmo e

admiração. Mas, não só isso .. No caso de
alguns também significa enfrentar qui
lômetros de distância para encontrar os

ídolos. E, como se não bastasse, ainda re

presenta a necessidade de juntar material
suficiente para preencher cada centíme
tro de uma sala que até alarme de segu
rança possui.

Parece exagero? Pois saiba que não é.
Toda essa empolgação e cuidado existem.
Fanático pela banda Pink Floyd desde
os 15 anos de idade, Richard Hermann,
49, tem um verdadeiro museu dentro da
própria casa. São mais de 1,2 mil peças
relacionadas aos músicos ingleses. Em

parceria com o amigo Ari de Souza, 34, o

acervo aumenta a cada dia.
Com inúmeras viagens e shows na ba

gagem, o colecionador ainda não cansou,

apesar de toda a maratona que já viveu

por causa dos músicos. Certo dia foi até
Manaus, na Amazônia, se hospedou no

mesmo hotel no qual Roger Waters estava

e, de brinde, o flagrou em uma pescaria à
beira rio. Quando se aproximou, teve de
dar explicações. "Avisei que não era jor
nalista, nem fotógrafo. Ele foi ao quarto
tomar um banho e voltou para me dar au

tógrafo", conta.
Outra vez, em Londres, na Inglaterra,

Hermann conseguiu a assinatura de Nick
Mason. A caneta, inclusive, não retornou
ao Brasil e o fã tem orgulho disso. Ela
ficou nas mãos do lendário baterista do
Pink Floyd. Do lado de cá do oceano, no

entanto, o que não faltam são resquícios'
dessa admiração.

Discos, DVD' s, CD's, camisetas e pôs
teres não chegam nem perto da infinita
coleção de artigos rubricados pela banda.
Dentro da sala (onde apenas convidados
entram) há chinelos, ingressos, selos, is

queiro, miniatura do ônibus oficial, cra

chás de acesso livre aos bastidores de
shows e picture disc LP. Se você acha Isso

muito, então se surpreenda ainda mais.
Dentro de uma pasta está guardada a có

pia da certidão de nascimento do primei
ro vocalista do grupo, Syd Barrett.

Mas, o que ouvinte prefere é uma caixa
azul munida de fotos originais, capas de
discos autografadas pelo criador, Storm

Thorgersoh, e outros mimos aos fanáti
cos. Dela somente 500 unidades foram
fabricadas e vendidas no mundo inteiro.
Richard Hermann recebeu da própria em

presa o convite para ficar com o exemplar
número 294.

Para completar, o colecionador ainda.
guarda itens repetidos. Os produtos ser

vem de moeda de troca em negociações
de outras raridades.

KELLY ERDMANN
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Só Clara
Desde o primeiro momento, os pais sabiam

que a menina se chamaria Clara. Gostavam do
nome, era singelo, cheio de charme e, ao mes

mo tempo, imponente. Sequer duvidavam que
pudesse existir escolha melhor até o filho da
vizinha cutucar a progenitora e perguntar, já
com o riso pipocando na face:

- E cadê a gema?
Nesse dia, pai e mãe hesitaram, porém, não

o suficiente para abdicar do sonho. Sim, ter uma

garotinha que atendesse por Clara era algo, defi
nitivamente, iinportante ao casal, Sempre foi. E,
a piada sem graça acabou ignorada pela memória
de ambos, assim como o deselegante garoto.

Na escola, a já pré-adolescente se sentiu di
ferente. Não tinha apelidos. O nome tão deseja
do pela família parecia curto demais para abre
viações, prefixos ou sufixos. Mas, sabe que logo
ela percebeu algo bom nisso: C+L+A+R+A
está de bom tamanho. Ela não sabia o motivo,
no entanto, gostava da somatória. Nunca havia

parado para pensar no próprio título antes e,

quando o fez, adorou, se encheu de orgulho e

nunca mais quis qualquer tipo de codinome.
Clara bastava,

Ao se descobrir uma ótima pintora e bailari
na, ela nem cogitou a remota hipótese de aderir
à moda dos nomes artísticos. Porém (eis que
ele sempre teima em existir), a jovem precisou,
outra vez, afrontar o mundo em prol da certi
dão de nascimento. O curador (p.a exposição e

o dono da banda se uniram para aporrinhá-la.
Um queria trocar Clara por Lara Alcântara. O
outro empacou na idéia de substituir Clara por
Lola Guimarães. Ela sofreu, se negou e termi
nou convidada a sair dos dois grupos.

A frustração só passou quando a ainda jo
vem encontrou um afazer novo: escrever. Num

(nada) Qelo dia, um editor a descobriu, quis pu
blicar os poemas. A exigência,: Clara deveria as

sumir o pseudônimo de A Mulher Intímista. A
lei do momento não permitia nomes próprios,
só substantivos seguidos de adjetivos. Ela teve
de engavetar as palavras. Não dava para aceitar
a condição. Como ficaria ao se olhar no espe
lho? Responderia quando alguém a chamasse
na rua? Lembraria de esquecer que era Clara
ao autografar o livro? Ela resolveu ser arquiteta
e ninguém encheu a paciência para mudar a

assinatura dos projetos.
Outra sexta-feira, quando brincava de ser

funkeira na pista de dança, um olheiro ressus

citou o passado: chamou-a para rebolar ao lado
de um tal de Zé Graça. Só por curiosidade ela
perguntou qual seria o nome dela na dupla. O
dito cujo não sabia, mas ficou de encontrar al
gum que não fosse Clara. Era muito sereno e

nada impactante. Queria algo da moda e profe
riu: vai ser Mulher alguma coisa. Clara riu e foi

para casa. Queria ser só Clara, nada mais e isso
lhe parecia muito plausível.

• kellyerdmann@gmail.com

__
I
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NOVELAS '
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VARIEDADES----------

• Cine'Shopping 1
• Mais do que você imagino (leg) n lh,l �,b, 21 h

- topos qs dias) (t5h - sob/dom/qull)
-

• Cinft,�hop �
,

Asléi:lx nos olímpicos (Dub) (16b40 -Iodos,;;'
\ .9.� di��rp4h20;- seYLsob/dO,!11IQuo/qui) 01fT-

� � múmia 3'Jl'tig) f19h, 21 h20 -Iodos os dins)
;,;, .Ci�e Shopping 3

,

• Casamento em dos!! duplo (leg)
(17h15, 19h1!Y, 21 h15 - todos es dias)
(15h15 - sex!sob/domjquQ!qui)

,

Cdsomelltd em dose duplo (leg)
(m20', 21 h20 -todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Jogo de amor em los Vegas (leg)
(17h, 19h, 21 h -todos es dias)
• Kung Fu Pando (Dub)
(15h -Iodos os dias)
• Cine Mueller 1
• Hell boy 2: O exército dourado (leg)
14h, 16h30, 19b,21 h30 - todos os dias
.'Cine MuellerZ

:. Arquivo X: Eu quero acreditar (leg)
(16h45, 21 h4�:' todos os dias)

,;. O reino prqibido'(Leg)
• (14h15,19h15-todososdias)

Um nome

na lista
o cineasta Orson Welles está em Roma
poro trabalhar como ator. Welles ouve

o último paJavra de um intérprete que
acabo d,e ser assassinado: Nero. Acompa
nhado de seu motorista Tommaso, vai in

vestigar aquela morte, nos lugares mais

perigosos do capital do Itália.

o dom'de uma

garota prodígio
Rumi Vasi tem habilidade em matemáti
co, desde o infância. Nascidos no índia,
vivendo no País de Goles, os pa'is impõem
que Rumi fique sob uma rotina rigoroso
de estudos até entrar no Universidade
de Oxford. Impedido _

desde criança de
ter uma vida normal, o menino solitário,
obcecado por números, vai descobrir que
vida não é uma ciência exato.

CIRANDA DE PEDRA
letícia comento coin Daniel que Natércio e

louro parecem estar se entendendo, Daniel se

irrito. A gerente do perfumaria informa o Elzi·
nho que o mostruório dela vale muito por ser o

único com o perfume Clair de tune, Iracema e

Silvério conversam sobre uma enfermeiro, Rito,
que cuidou de Virgínia quando elo era bebê e

quase morreu. Notércio anoto o nome do en

fêrmeiro. Elzinho noto que frnnzé sobe quem é
o bandido. Menelou/Cícero pede o Franzé que
conte o que o aflige. Notércio aviso o John, ad
vogado do companhia de aviação, que seró ne

cessório desfazer o encomendo com o Maison,
poro não haver acusação de nepotismo.

BElEZA PURA
A emissora nõo divulgou o capítulo.

A FAVORITA
Elias diz o Shivo que Donotelo nõo é suo mãe.
Donotelo explico que só foi 00 sítio entregar
uma encomendo. Augusto ,só aceito os cuida
dos médicos de Donatelo. Dodi pede que Floro
o encontre' em um motel. Rito vai 00 aparta
mento de Zé Bob e conhece RobervoL Dodi dó
um dia para Flora conseguir dinheiro. Donotelo
convence Augusto o temer -os remédios para o

trombose. Robervol decide contar o Zé Bob so

bre o envolvimento de Romildo com o tróficQ
de armas. Zé Bob diz o Rito que gostaria que
elo e Comllo se afastassem de Romildo, Floro
descobre que Gonçalo tem um cofte cheio de '

berms de ouro e dinheiro no escritório.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
OS homens-formigo colocam :!enho nos pés de
Jonete, Pepe e Ano Luz. Gabriela leva Teófilo a

caso dele. Teófilo diz que não iró suportar o dor
das lembranças, Gabriela diz que ele preciso
enfrentar os problemas, se quiser recuperar o

memória. Teófilo observo 'o coso. Valente con

segue imobilizar Noti e elo volto 00 seu estado
,

normal. Noti pede poro Valente omorró-Io e

pede perd'õo pelos seus atos. Valente olho para
foro do borco e vê vampiros voadores, Valente
solto Noti, quando entram Brom e Dróculo. Joõo
e Cassandra namoram no praia. Cassandra vê
uma nove espacial.

CHAMAS DA VIDA
Carolina, André, Carla, Vilma e Miguel olham

paro o abraço entre Vilma é Miguel. Elo tento

disfarçar. Carolina pergunto se eles se conhe
cem, Vilma diz que se conhecem porque Gugo
ficou na cabana de Miguel quando fugiu, O mé
dico diz para Vilma que Tomós jó fez a lavagem
intestinal e que agora estó bem. Tomós pergun
ta para Vilma se elo não gostou do surpreso.
Elo diz que ele brincou com o próprio vida. Ele
diz que foi um risco calculado. Vilma bate em

Iomás, Tomós finge que estó muito mal paro
Carolina. Walter diz que nõo vai pagar quatro
mil e quinhentos reais pelos anões.

(O resumo dos capítulos é de inteifo respnnsa
bilidade dos emissoras),

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Vai comprar ou trocar
.

-

.

seu carro -???

Por que não vem aqui?
-

I
,

AUTOMÓVEIS-_'

Temos mais de 1 00 OFERTAS

E a MENOR prestação da cidade

. CONFIRA ...
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www.giovaneveiculos.com.br-

EMAIS ...

ASTRA CD 2P rodas 16 04
ASTRA Gl 2P GNV 99
ASTRA SEDAN Gl 1.8 99
ZAFIRA contort 06
VECTRA Gl campI. + gnv 00
VECTRA gl campi. 00
CELTA 4P flex c. ar 06
CELTA SPIRIT 05
CELTA 01
COR$A 1.8 completo 05
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
GOL 1.6 POWER campI. 03
Gal SPECIAL 01
GOL CLI 1.8 + COURO 96
PAllO WEEK. Advent 1.8 06
PAllO WEEK. 1.5 campI. 99
PALIO EO 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 04
FOCUS Gl campI. 05
COURIER 1.6 07
KAOO
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 campI. 01
ESCORT GLX campi. 97
ESCORT ZETEC 4P OH 98
VERONA Gl GNV + RODAS 94
DEL REY l 87
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPL. 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO EXPRE. 4P 1.6 06
CLIO 2P 04
CLIO i .0 campI. - OH 04
CLIO 4P 02
CLIO Rl 4P C/AR VIDRO 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER AMARELA 07
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

MERIVA 1.8 2004 COMP. + GNV PALIO 4P FLEX 2007 C. AR
TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!

CONSULTE-NOS
ZAFIRA' CONFORT 2006

O CORREIO DO POVO D
. QUINTA-FEIRA, 11 DE SET�MBRD DE 2008

Strasbourg
II BANCO PEUGEOT �\lgem 2M Senr.auGlI I 4l flex. 3 portal, ano!fMlklc 68/08 �ln!llla !olida frt� I"chllll Pf!�O pubh({I wgendo plTl senda a Hltl a!,av�s de

Peuge<ll cn·hn� A parm de as 28 690,(1) rflm\O�;:o Y3!,da de 01/0912008 ate {l dia 30/G9nO!l8 fQtollilmente jl.ua.IiBi ilHslI.u.Oi.Nâo C\lmub'l'I:t
pm otltras P1IlmoS6e! EstQque de 200 umdld�1 na p�ijgtot do Br-lSiL Para mais mlQrma{Ct'1 !oblt pr��GI • c.on:!!5oe! €lJIw:us, amwht ;u

(enceslio�;jri31 h:ubour& ,!ígut pam 0800-1032424 ou a(f.ll.t-WlVw.Feugtottom..br.

Jaraguá do Sul C (47) 3274-1900 www.strasbourg.com.br
Rua Relnoldo Rau,414 Itajai _ Blumét'lau _ Brusque. Rio do Sul

IIDIRIJA ESSE PRAZER

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Neste sábado e domingo no

Ginásio Al'"thur Muller � Mega Feirão Strasboul"g de

Novos e Seminovos • das 09h até às ISh.

Agora ta_.bé_
consórcio de iDlóveis

CRÉDITOS 1 ....

MESES

3'"
o..

s
o..
CD

8
.....

�
0)1
O

Z
(')
(')

91

MESES

3956030.00000

35.000,00
32702

46",53
436,0340.000,00
381,53

527,47
545,0450.000,00 659,34

76306

60.00000
�
791 20

70.00000

65405
-"

923 07

872,0780.000,00 1.054,94
981 0890.000,00 1.18681

1.090,09100.000,00 1.318,68

Grupo e�t:Jr-t 30 Anos
PARA VElcUlOS

CRÉDITOS I 70

MESES

13.157,00 21991

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

25.42000 42488

28.69400 47960

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.vEícUlOS--------�------:--

'.

AnolModelo 2008, Gasolina, Ar
ccndícíonado, Direção hidráulica.
Vidros. travas e Retrovisores
elétricos, Limpador e desembaçador
traseiro, Rodas de liga-leve, CO

'

player. Faróis de neblina.

•

�

!
o

•

jj
Ano/Modelo 04105, Cor Prata, s

Gasolina, Ar-condíctonado Digital, !
Direção Hidráulica. Vidros •

Retrovisores e Travas Elétricas. t-
Alarme, Rodas de Liga-Leve, Farois �de Neblina, Air Sag II. Freios ASS. B
Desembaçador Traseiro, CD Player
piG ces, Piloto Automático.

Ano/Modelo 2008. Cor Cinza. Ar
condicionado, Direção hidráulica,
vidros e travas elétricas, rodas de

....... liga-leve. faróis de neblina. limpador
,'f'. e desembaçador traseiro. Krt Sport.

�< ��. ���4;;f* .

;1(* h*'f'. 'c';:
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.

.Strasbourg Jaraguá do sur- (47) 3274·1900
Rua Reinoldo Rau.414

www.strasbourg.com.br
Jtajai � Blumenau � Brusqu6 " Rio do Sul

�ugtQl 30] HB Patk 1.6 l1�ci:li{� . Tete I�I�I f!�lfico - R�d.u de liga lese 16" -- Frtio; ASS - Air bag llUjlb - IiI ClIediti:rQdl) -- D;rt�ão fliddulit� ...

(�II'41U[3�QF de bardo)· CD p!allr HPJ faro� de n�bl;�3· AA-1!H£Xle:!l:oa!09 - Pit-tufa m�13:;í3- Frete lndese-. (1m fir.;mcilm!!I1:0 �m aré 12 plgam!ll;O; p�io
SJ\1� �ugtO! na mlld�licladt lming.VeiculQ Pronta Entrtga fU.! (ol1(tssi�nári.u itrisbo;:rt: -IS ij�íd�dH em �UlIlU CIIF.wWnirTll.?rnD de �igtndl da

p,cmo\;io dt Ol/!I9n008 �;! li dia 30/0912008.00 m�ua�tl) dera-em C.I tIlilIJ�e.l. foto! ;on�fl.te para fuu fu:1ItatfIt>5.1Iio Glmll!altl'" para acuas ProtMliiM.
.J Para mais iEf�lmaliitl sllbf� pIe).:; f: cand:�u tlp!lüan.to!l�d!i!.u (CII(fl$)Ul'Iiri.u SlTaIheUl'l.li�e par.?; flSIIO-lI1JH14 UI! aCMH l'f'I/'Il.peugent.wrn.br.

Segunda fi Sexta das 811 às 19h. Neste sábado e domingo no GinásíoArthur Muller

Mega Feiráo Strasbourg de Novos e Semincvos � das 09h até às ISh. DIRIJA ESSE PRAZER

PROMOÇÃO ,!A
SEMANAATE

DIA 13/09/2008

, Auto Center

BR 280 nO 460 - Chico de Paula - 89254-580 - Jaraguá do Sul - SC '

Em frente a Carinhoso Roupas
grandcar@grandcarautocentef:com;br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• O CORREIO DO POVO
a:.I QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2008 VEícULOS------------

� MOTOS
PALIO _ Vende-se, Young, 01. R$
16.000,00 aceita carro na troca. Tr: 8404-
7674.

BIZ _ Vende-se, 01. R$ 1.000,00 de
entrada + 24 vezes de R$ 2i 4,00. Tr:
9962-1234.

PALIO FIRE _ Vende-se, 03, prata, VE, TE, Al,
único dono. R$ 20.000,00 Tr: 8408-9114.

CG _ Vende-se, 125 Titan, 02, verde, 2°
dono. R$ 3.800,00 Tr: 3370-0983 ou

_

8403-5027.
tFORD
ESCORT _ Vende-se, zetec SW, 98, branco,
cl direção e roda liga leve. Tr: 337.1-8554. /

FIESTA _ Vende-se, Street 03, 1.0, 8v,
básico, branco, 4 pts, 38mil km, único
dono. R$16.500,00

SUZUKI _ Vende-se, AN 125 Burgman _

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

� CHEVROLET TITAN _ Vende-se, 01, 125 KS, verde, c/2
pneus novos. R$ 3.000,00 de entrada +

assumir prestações. Tr: 3371-7424 ou

9963-5544.
.CELTA _ Vende-se, 05, 1.0 VHC, TE, Al,

vermelho. R$l 9.700,00. Tr: 8405-9034.

CORSA _ Vende-se, 96. R$ 12.500,00
neg. Tr: 3371-7424.

TORNADO _ Vende-se, 06, 13mil km. R$
9.200,00. Tr: 3374-1221.APOLLO - Vende-se, Vip 91, branco. R$

7.500,00. Tr; 3376-2782.

CORSA _. Vende-se, 98, branco, cl
opcionais + som, emplacada até julho de
2009. R$ 12.500,00 neg. Tr: 9193-9539
(após 17h).

GOL _ Vende-se, 05, total flex, 1.6, 8 v,

completo em exelente estado, chave

reserva, nota fiscal, prata metálico. R$
38.500,00. Tr: 3371-1235 ou 9975-0672
Pedroso.

CAMINHA0 MB _ Troca-se por veiculo ou

terreno, 1934 ano 90, cavalinho. R$
75.000,00. Tr: 9929-7436.CORSA _ Vende-se, milenium, 01. Tr:

3371-8554. FUSCA _ Vende-se, 77: R$ 2.600,00. Tr:
3376-1338:

SCANIA _ Vende-se, 75,' motor 112

interculado., carrrreta 3 eixos rondon,
porta container ana 86. Tr: 3370-7144.

MONZA _ 94, GlS, COMPl, AR, OH. R$
1 OAOO,OO. Tr: 3370-7144. FUSCA _ Vende-se, 96, completo, aro e

direção. R$13.000,00. Tr: 9973-9749. TRUCAO _ Vende-se, 81, 15 toneladas ou

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

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

GOL _ Vende-se, 95, 1,6, azul, aro de liga.
Tr: 8821-21 05 ou 8845-5032. (após 15h).

PARATI _ Vende-se, 97, 1.8, Cl, NI. R$
15.800,00. Tr: 9973-9749 .

t OUTROS "

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

no volante. R$ 32.500,00. Tr: 9934-2487. StrasbourgPARATI. _ Vende-se, geração III, 00,
branca, 4 pts, 1.6, 1 02mil km, AR, OH, AL.
R$ 21.500,00. Tr: 9991-9081 cl Jean.

Jaraguádo Sul- (47) 3274-1900 www.strasbourg.com.br
Rua Reinoldo Ràu, 414 ltaja{ - Blumenau � Brusque - Rio do SuiFIORINO _ Vende-se, 95, 1.5. Tr: 3371-

8554.
!mi\g��� lomme para lim ibstwi'{cs. Pmm�são válida de Olfa9110�a né (I di� lO/1l9nollBJndcs OI ttjl:ipame�tol dldQl,ãa íteM de itóe d�
�mã(l f'tuge&t IOl XSAutcmilita 1.6l16Y f!e:c, S p<lrus e �ugt¢t 207 SW X\ 4lH�mã.ilrn !.6t 16V fIEX.S portu.A tsto;haóe item llpcional hnms
r�mti:fo.l dt (oarl) e)tà ¥i�wIAd� ao it!m asT lag d�plc frtlr,tal e iatml.� YkN��!. fm! i:fR! opci�n¥.í li\o ndUilViJ\ �-ara a müo l� Amomãtica
1,6l !6V fI�x,5 Fflrlal. (am jjnar:cia,'nfn!\l � at� n pgamfn!:lll pelo Banco P�Ugfot na mt..:!a!I,hdt tn.ling.Pm mail ir,t&l11la)Õu 51ére �feçm f

'�Brl�Of$ flli"tili�.(on!llh� a R�df d� «:m�uionjtl<i; hUgtllt.!igut pm ú800·]03·2424 Gil l�;sr WWW.f\Cuttltuwpo.com.br.

II BANCO PE.UGEOT'SANTO ANTONIO - Vende-se, para S10.
R$ 300. Tr: 3376-3498.� PEUGEOTPAllO _ Vende-se, 07, Fire Flex, 4 pts. R$

23.000,00. Tr: 9169-1212,

Segunda a Sex� das 8h às 19h. Neste sábado e domingo no

Ginásio Arthur Muller - Mega Feirão Strasbourg de DIRIJA ESSE PRAZER
Novos e Seminovos - das 09h até às ISh.

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

PEUGEOT _ Vende-se, 02, 206 1.0, 16 v,
prata, 4pts, AR., OH, TE, Air bag duplo. R$
24.000. Tr: 9975-0078.

t Assine jó! 3371-1919

'Não passe aperto,
passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA'CHANCE!
As opções abaixo com desconto em folha, para sua tranqüilidade, agora também na Golden!

Empréstimo para:
Servidor Público
Servidor Estadual
Servidor Municipal Jaraguá do Sul
Servidor Federal
Funcionários de Correios e CELESC
Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS
Empréstimo para pessoa física com cheques

CR,ÉDITO PESSOAL

FINANCIAMENTO DE VEÍCUL OS

NOVOS OU SEMINOVOS

REFIN.ANCIAMENTO DE

¢VEÍCULOS MESMO COM MULTA'S
·OU .IPVAVENCII

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília .

3370 6261: '\
E-mail: financiamentos@ibest.com.br -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lance embutido;
Carência de 2 meses após contemplação
Redução da parcelas após contemplação**
Utilização de até 10% do crédito para licenciamento e seguro
Sem taxa de Adesão

Aproveite você també-m 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 TWISTER 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

Economize e realize seu sonho!

3371-7887
Endereço: Rua Reinoldo Rau, 460 - Centro - Jaraguá do Sul

.�

.�
,�

f

• Freios traseiros com compensador de i:arga
• Direção hidráulica' Portas traseiras com vidro
• Porta lateral corrediça (ope.) • Motor 1.6110 tV

• Capacidade de carga de 3.000 litros (Carga útil: 800 Jeg)

A partir de .

R$ J� •.��D,O�,
Boxe,

PASSAGEIROS
Boxe, FUijGÃO

.

MEDIO

Strasbourg Jaraguá do Sul· (47) 3274·1900 www.strasbourg.com.br
Rua Reinoldo Rau, 414

-

Itajaf • 81umenw � Bl'l..ISque • Rio do Sul

ImageM Stlm£!lte pan fin! ilultr.l!rTOJ.l'rcUlo?� �<ilid3 de GJ/9I2ÔílS alE o dia lMlll/260a. Pwge�! P�tt�H 1.6l !6V dt 110 CV.An(l.l1oot�.:08J08 e

tl8/09.Yttsão um porta laiuaL freios !w!iro! com tompenud�f ée carga. Ditesio Hf1lr.1üliu (om �u!ag�m de altur.l, "MOt lit 4 rilmdros.Pil'!wra X:!ida.

a
Ime lndl!;o (irad� ill: pfOt�jl) de mg� )tris 00 bance do m�,G,ntL (I)ml'�ftimtntl) de (ifga de 1.000 !ilf�l. Carga tilil:!OO �g. Plf1lI à viua ap�rti( de k$

"

BANCO PEUGEOT' 3.1990,00. QUllltidad! de �nll�u� nas {Qn!ruinr.ánal.: OS unidldl!!. 8ll"w pllllg!iros pm aft 1& lupnl { IS piU3gtil'ttl + Ill1ltMista J�' H(lfro" dt 4
olindrGI SV I2i ('r turoo dli!$� <JJ!?f(*I�llllIi -.I#Q delrdn(ia ... Díre?Q Hidr.iuli(a 0- Pella btt!«l (cITtdiça- (arrJ)cem rom ikfurmaçã(l progmliva-
Ta(6ft�fo dig;1;!! ... Ofiio deAr oindidiQllitdo ... (11m Pff'$tX ��Ii·r.d�it '0' o�muh�·nOl. Sem hrgão Hilii!> o" OiftSão Hidrau!ia.··· Hotor 4 cilim!t�� 8V 121 IV

mrbtJ diml inle�lt{ hili - In;�ro dm6nia - úpl{idldt �1I!umttrio: do (mp�rti;nento dt Qrg�.: 9.000 hrol - Üfga ;1111.: 1..510 i!£"' 1'Drn. la�ral

«Jrt!disa - Com pJ1� t!ptcill' - toku!te·MI. Para m.i! !nj�nnlSÕ!S sobre pRqJs e tefldl�!S �peciall, ronrolft as toncnsior,árias Str3Wourg ,Kgue para
!l86ô·703H14 ou �rute WWlI'.jltugeauam.br.
Segunda a Sexta das ah'�s !9h. Neste sábado e domingo no GinasioArthtJr Muller

Mega F�irão Strasbourg de Novos e Seminovos" das 09h' ate às lah. DIRIJA ESSE PRAZER-I;--

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

..,

,

AS MElHORES TAXAS .DE MERCADO
.

CARROS COM PROCEDÊNCIA
O CLIENTE É ESPECIAL

Promoção
'R$ 35.900,00

Polo Sedan 1.6
2005
COMPLlCD/RLL

BELINA GLX OH 1990
BIZ ES 125 2{)06
BLASER BLX 2.2 GNV 1998
CELTA SUPER 2005, LOT, AQ, TE, AL
CLIO HATCH 1.6 SI 2001
CORSA SEDAN CLASSIC 2004
CORSA WIND 1995
CORSA WIND 4P 1999

_ CORSA WIND 1996
!--=:'::::::::':::::!:.::m!!eeg!!L.-l ...-----....;;;;;;;==="-1 COURIER 1.41998

COURIER 1.62004
ESCORT 1.81995
ESCORT 1.8 ZETEC 19997
ESCORT GHIA C/ AC 1989
ESCORT XR3 1987
FIORINO BAU KIT GNV 2001
FIORINO BAU KIT GNV 1991
GOL CIIY C/ KIT GNV 2005
GOL PLUS 1995
HONDA TWISTER 250 2004
JEEP FEROZA 4X4 1994
KA 1998
PALIO 4P 1.6 1998 COMPL
PALlO EX 4P VElTE 1999
PALIO WEEKEND 1.5 AR 1997
PREMIUM CSL 4P 1991
ROYALE C/ 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+BNV
VECTRA GL2000 COMPL
VECTRA GLS 1996
VERONA GL 1994

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Corsa Hatch 1.4 Premium t:conolre�' anof08, modeloJ09, R6M,com preço promocional á vista a partir <Ie R$37.990,OO, com taxa de 0,99% a.m: e 12,55% a.a,
com 50% de entratJa .>;aldo'financiado em 24 prestações mensais. CeT 1�% a.a TCC e IOF não inclusos. ··Unha Metiva 1.8 FIa)\i)Ower, 200s, bôous especial
de afeR$4.00O;OO, com taxade 0,99% am, e 12,5M' a.a., com 50% de enfrada e saldo financiado em 24 prestações mensais. CET 15,94% a.a. vâlido pam
opcional PDE. TCC e IOF não incfusos. Plano de financiamento disponível somente nas Concessionárias da Rede Chevrolet participantes. A não incidência de IOF
é exclusiva para Plana Leasij1g, Os preços correspondem aos modelos básicos, com pintura sólida, sem ooconaís e com 1i'ete incluso, Crédito sujeito à aprovação,
As condições poderão ser alteradas sem prévio aviso se houver mudanças significativas no mercado financeiro, Imagens meramente ilustrativas. Consulte as

condições nas Concessionáias parffcipan!és da Rede Chevrolet, Os veículos Chevrolet estão em confonmidade com o PROCONVE (programa de Controle de
PoIuiçâq do Ar por VeiCl.llosAutomotores). Promoção válida até 31/09/2008 ou enquanto durar o estoque nas Concessionãrtas da Rede Chevrolet participantes.
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13e14
s tembro

Sábado e Domingo das 9h às 18h

no Ginásio Arthur Müller
em Jaraguá do Sul

�

STRASBOURG

Strasbourg

3372-2222

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro

SPEED 150cc
- a partir de 48x

R$1 , mensais'
se� entrada

Com:
• rodas de liga leve
• freio a disco
• partida elétrica e

a pedal
• indicador digital
de marcha
• marcador de
combustível

SUPER 100cc
a partir de 48x de

R$1 ,
.

sem entrada
mensais

Com:
• partída elétrica e

a pedal
• indicadorde
marcha
• cOhta�giro$

Jaragt.iG<do Sul � se

'. NEW M (!) Tr O S Av. Mal. Oé:oMrQ da Fonseca, 657

(41) 3370-1737

Getl�u!11:) li. New Motos pare outras OOnd!çc'iel SU;n!� lOO OO/ml cam preço I'l'omoclonut li �fUr tie riS 3.:100.00 à Vislll ou sem �I*ai:!a. e saldu riflwlctOOo em 48 �1�'tlla8 nltln:nli!;lliXas de ru t02;{lO. COm
juros de 2.2(¥" s.m eo lW.84% a ti" com veice rctar f.nanclMo ce HS 5.5$1,21. SPEl� Hill 013I"J$ cem j)taÇQ promoclor>al a P&!!1f oe ns <l IXlO.OO à "Isla ou sew enlrada e saf{!o hnaflClado em 4$ ewce'ee
rnensms lixas de ns 17!1,OO. com JVIU!; de 2,27'"':; a.m. � 3iJ.\)1'\, a.e .. cern valor tCl1iI1 !ltMnci3(!n O!l f�S 9.2.'J5,6<>. f"lull!) d!J liI,!ilrlClamar.ta CDC MCllns Banco une. pare pessoa !/SII:ôl OLi jurldica suanc fi
�I(o�l!oae C/JditQ. Te f)OO ircrose. Não i:!(:luído nee 1IB<:llCiament\ls. Cf tie HS-350,oo. GmV81l1e '(je �S $9.00, l.I(!leto lloncàr)l) ole flS '1.5'J cor parcela e efllPlacarnen!(I da mo!o. c.:.nd�ào vAlida scmesae
pata motos am esi.cce. Cõnc:'iç\ID vasoa als$1i'!}6f200s cc eocuentc dllratt>..,.os eetoeeee. ImaD'ens f!'l6ramsllro i!lISIralivas "'!\'aw Maios reserve-se o àir<lilO oe lXlmgi-r possJ'v�s erros Qté1icos
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RISO
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 Bortolini, 970 - Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul - SC

Fi "'aneia �." CO-r1),�rQ!! - Veq,��0�" ft�c�
(47) 3273-6600 I 9973-8966

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3275 - 6336
3276 - 0927

Blumencar.veiculo$@hotmoll.com - Angelo Rubinl nQ 815 • Burro do rio Cerro

/JL� • �
SPONCHtADO
-

COMPRA - VENDE - FINANCiA
Confira Nossas Cartas Contempladas

Utilize seu FGTS e saia çio alugue!!
CARTAS DE CREDITO

Créditos Parcelas
R$10mil R$

.

89,00
R$ 20 mil R$ 180,00
R$70mil R$ . 62s;oO
R$100mil R$ 892,00
R$150mil R$1 .07-1 ,00
R$190mil R$1.650,00
Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realconsorcios.com.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online
'- gibacont@hotmail.com ,

Vende-se

Marea SX

1.8' 03/03
R$ 29.000,00
Tr: 8842-7119

t CASAS

AGUA VERDE - Vende-se, prox ao

posto Marcolla, 840m2• Tr: 9101-
6007. Creci 13284.

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:
3376-1514.

.

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

parcelas de meio salário rnnimo, Tr:.
3371-6069 creci 11831.

'

CZERNIEWICZ - Vende-se, prox ao

centro. R$11 0.000,00. Aceita apto até R$
80.000,00. creci 2183J. Tr: 3376-0102.

SOBRADO - vende-se, próx Weg II, 5

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

pequena. Tr: 9137-5573. Creci 11831.

VILA RAU - Vende-se, de alv, 99m2,
terreno cf 450m2 todo murado. Tr:
9101-6007. Creci 13284.

CZERNIEWICZ - Vende-se, cf 3 qtos,
01 suíte. R$ 135.000,00. creci 2183J.
Tr: 3376-01 02.

.

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

SOBRADO - Vende-se, 192m2, em

condomínio fechado. 50% entrada e

saldo cf correção na entrega da chave.

R$190.000,00. Tr: 9929-7436.

110.000,00. Aceita carro. Com 50%
entrada e saldo cf correção na entrega
dachave. Tr: 9929-7436.

� CHÁCARAS
AMIZADE - Vende-se, 25.000m2, 7 km
do centro, ribeirão, palmito. Tr: 9917-
13630u9951-1251.

.

GUARAMIRIM - Vende-se, cf
60.000m2, 8km da SR. R$ 230.000,00.
creci 2183J. Tr: 3376-01 02.

'

SCHROED6R 1- Vende-se, 40.800m2, cf
casa, rancho, nascente, lagoa, cercada.
Tr: 3370-4927.

• TERRENOS

GARIBALDE - Vende-se, 400m2. R$
20.000,00. Tr: 3055-8262

LOTEAMENTO BEIRA RIO - Vende-se,
de 330m2. Tr: 8823-8479.

PROCURA·SE - Terreno diretó cf o

dono, aceite carro como entrada + o

financiamento. Tr: 3371-7424.

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

salário. Tr: 3371-6069. Creci11831.

SCHROEDER - Vende-se, 570m2, cf casa

de mad. R$25.000,00. Tr:3374-5817:

WALDEMAR GRUBBA - Vende-se,
1 .200m2, cf casa de alv. Tr: 9101-6007.
Creci13284.

_-

t LOCA ÕES'
VENDE-SE - Cond.fechado, cf 110m2 GALPAO _ Aluga-se, 200m2, luz
de área útil, salão de festas. R$ trifásica. R$ 400,00. Tr: 3055-8262

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

Agropecuárias, tojasern geral e lndustrias.

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

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

GUARAMIRIM - Aluga -se, de alv, cf 3
qtos. R$ 55.0,00. Tr: 9128-5366.

NOVA BRASILIA· Aluga-se quitinete,
João Planischeck, 293. Tr: 3273-7018
ou 8419-4793 cf Sheila.

�r£�Á�
. �� �

CORRETOR DE IMÓVEIS - CREC17.146

3370-178819113-1311
PROCURA-SE - Casa para aluqar. Tr:
3371-7424.

* Tratofde esteira
Vende terreno rural com área de 284.600,00m2 em Itopava-Açu
(Schroeder) com plantação de Banana R$ 240.000,00

3275-1101 /9104-2393
R. Wigando Menslin - Baepençi

Rua Rinaldo Bogo, 780 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

luca.corretor@uol.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MATRíCULAS ABERTAS:

FAÇA A SUA ESCOLHA!
.

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria

Estadual da Educação Portaria E nO 186
28/12/1999 - 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 informações: 47 - 3275-4125

Rua João Marcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul- se
E-mail: jaragüa.ciem.sahb@terra.com.br

Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

X
UNIVERSIDADE DA BELEZA,

SALÃO"'E ESCOLA PARA CABELEIREIROS

.

Eleita em 5(cinco) pesquisas a mais alta em qualidade de cursos.

����3���21��de-s, de boxer, fêmea.

-

tat]® I � :81.11
FILHOTE - Vende-se, Rotlweiler. Tr: CONSÓRCIO - Compra-se, já

Sh 83375-2006 ou 91 07 -8915. contemplado. Tr: 3370-0983 ou' OW ar
8403-5027.

LANCHA - Vende-se, ou troca por
moto, de fibra, c/ motor de 50 bp. R$
5.000,00. Tr: 9654-9763.

LOJA - Vende-se, de moda feminina,
centro, neg corn terreno e carro. Tr:

3276-3384 ou 8406-5001.

MAQUINA - Vende-se, fotográfica,
samsung, modelo tradicional. R$
70,00. Tr: 3370-0983 ou 8403-5027.

PLAY STATION 2 - Vende-se,
destravado com 20 jogos completo.
R$ 450,00. Tr: 9917 -3771 .

PLAY STATION 2..:. Vende-se, com 1,5
jogos. R$ 400,00. Tr: 9618-7020

SOM - Vende-se, para carro, cd mp3
panasonic, cf controle remoto. R$
180,00. Tr: 3275-141 O.

.

Í)IVERSOS

MADEIRA - Precisa-se, de madeiras

usadas. Tr: 9652-4626 cf Cláudio.

• VENDE-SE .

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

9109-4666.

BICICLETA - Vende-se, relíquia,
marca centrum. Tr: 3371-21 90.

CAMERA - Vende-se, digital Canon

A510, 3.2 megapixel. R$ 260. Tr:

9917-3771.

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

0508.

.

FILHOTES - Vende-se, de Labrador,
vacinados, vermifugados, cl 2

meses. R$ 250,00. Tr: 3273-5534 ou

9183-5784.

Saúde, Amor
e Negócios

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

9109-4666.

encontro ees amigos e casais

ShoW I>e streeP tese.

com maiS De 15 mUlheres

Horário de atendimento
a partir das 18h,
de Segunda à Sábado

Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058.
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$19,00
Pizza M 30em = R$ 12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Plzza-s--«
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30

Fazemos

.J��!� � �.�.. �.�.�.ç�.� j
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3275 3300 • 3055 0707 HORÁRIODEATENDIMENTO
.

.

.

.

S£GUNOA II SêXTA: Ilhas: àS12l11l
I

.

.. . 13h30 às1911 • SÁIlA£lOS: litiS!) àS.1Zh

<m.:ImWi�hJIn(!]!J� � Atmn!MElHO

SPEDITO �...-. ,6;���R
IMÓVEIS � CRECt: 4364

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS. www.espeditCtmOlllfls.wm.br

Venha conferir
. .

nossos seraicosl

(47) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro .. Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Existeuma

por meio da

ante a

. arcas, irritação'até lesões mais'

Com tanta tec��IQgia presente. no nosso dia a dia foi
desenvolvido Um. aparelho especialmente para você.
É O laser de (tight Sheer), mod@rha/índicação

s pê�9S encrav q�iculites,
;::?

dx

lÊste tipo de ão permite a elimibaçã6
petlJ?anente des ,Jí'êlos de forma seg'llr�i'eficaz e mais

confortável do qifje os cansativos e antig6s métodos

(eletrólise e de com cera). .�

.

enamenro da
raiz do pêlo c

cOBsequ�nte refrigeração dá! pele ao redor;
protegendo .. a e evitando queimadura.
A luz emitida é absorvida numa fração de segundos '

pelo pigmento localizado no bulbo do pêlo, tempoi'
suficiente para neutralizar a raiz, impedindo assitríJ
seu. ct�.scim�nto.

C) te de duração de u

pÕ1:l.COS minutos a uma horae trials, dependen<:1
áreaa.ser tratada. Para tratamento completo, sã
necessárias em média de 5 a 7 sessões, com

freqüência mensal.

, Odo.ntologia 24 h
1 Dr. Ervino Siebel Neto

CfrurgJ60 Dentista CRO 7653

Dr. Jonathan H. Mandalho
P$riodomiJfQ CJl'O 7790

Clínica Geral

..r j J 1 I Périodontia
J
-.iJJ Implantes dentais

........I Próteses Dentais

Angelo Schlochet, 173, Centro, JaroguQ do Sul
I."'.mo ao Be'''' R'o J fone, 3055-0024

,-

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

MediCclnientos em geral
Manipulação de fórmulas m�dica�

fitoterápicos e
•

Cosméticos manipulados '�k�
Presidente Epitácio Pessoa, JIll 532

SC-EAPO-711 I
Dr. 'Thiago 'M.onsdfBorela

'

C<l{{)/SC-8.42'

Cpntro dp Estética

DroA=�::4145FislfJteropeuto
Cremo 5'29945

5}[estre em Lmpíantcdontía
Especíahsta em hnpkmtcdontía
'Especialista: em (}?eriodoll1 ia

Chnica çerar
(Próteses

No ápice da sua belm!
Estética Facial, Corporel, �elki
Rua João PicoHi, 449 - Centro

Rua Joãu 'Picolli, 110 .. -Centro

TeL 3371-8298 Rua João Mareata, 103 - centre - Jaraguá do Sul
E-mail: clinicasorrident@superig.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FORD
ECOSPORT
XLS Lot 1 FteX

a�itJ 51.990

NOYO FORb J<A
flex 12009

a�i$ 26.190

Promoção "Você Pode Comprarum Ford Zero' (válida até 15/09/2008 ou enquanto durarem os estoques): Ford Ka 1.0l Flex 2009 (t;al. KBA91.a partir de R$ 26.190,00 à vista, Ford EcoSportXlS 1,Sl Flex 2008 (cat2831) a partir de R$ 51.990,00 à
vista Ford Ran�rSpnrt4x2 2.3L Gasolina 2008 (cat. G7231a partir!le A$ 51.990,00 à vista. Toda linha Fiesta 2006 rom preço denota fiscal defábrica, Ford Fusion (cat. FUI8) a partir de R$ 83,620,00 àvísta oufinaneiado na modalidade Leasing
com 50% de entrada e pagamento em 24 parcelas sem juros. Na compra de um Ford Fusion o cliente pndern receber um bônus de 60,000 pnntós no cartão Fidelidade TAM, Para sa,ber mais infonnações sobre o regulamento do Programa Fidelidade,
acesse www.lam,com.br. Consu�e o regulamento da pmmoção "Fusion nas Alturas" no site www.ford,com,br, O regulamento do Programa Fidelidade está disponível no site www,tam,com,bf. Valores para pintura sólida e frete incluso. Toda linha
de�utomóveis e pick·ups Ford com zero de enfrada, financiamento na modalidade leasing em 60 meses comceência de 120 dias para pagamento da l' parcela, taxa de juros a partir de 1,52%a.m, '" 19,84% aa através do Pr<ígrama Ford Credit
e Custo Efetívo Total (CIT) a partir de 1,59% am. - 20,84% aa também através do mesmo Programa Ford Credit Não abranqem seguro, aeessérios, documentação e �lViços de despachante, manutenção ou qualquar outro serviço prestado pelo
Distribuidor. Sujetto à aprovação de créd�o. Estas condições de financiamento podem oscilar de acorde com a região e o peml de crédito do consumidor, Estas ofertas não abrangem os veículos destinados a locadoras, auto-escola, autarquias e

órgãos pllblicos, táxi, test-drive, transporte de passageiros ou qualquer outra modalidade de venda direta, Ford EcoSport vencador da categoria Utilitários Esportivos da edição "O!la! Comprar - 2008' da Revista Auto Esporte, publicação de n' 516
veiculada em Maio de 2008. Fotos meramente ilustrativas, As jntorma�es e ofertas nesse andncio substiltJem e irwalidam o anúncio publicado em 09/09/2008,

•••••/

.- SegurosFord
CARTÃO FORO UNICARO. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até R$l 0.000 em descontos na compra de ser Ford Zero. ,

-

Copitajs. r,gI;;., metl1>I>Olítanas: 40044960 I o.mais localidad..: oaoo 7281960.
Ford Empresas: (11) 4174.3929

..
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Novela global
é tirada do ar
A baixa audiência da novela Ciranda
de' Pedra' em Portugah na rede SIC,
emissora que trabalha em parceria
com a Rede Globo, fez a novela ser

retirada do ar no terceiro mês de

exibição, segundo o jornal Folha de
S. Paulo. No site oficial do SIC, o

link que dá acesso às informações
de Ciranda de Pedra ainda pode ser

acessado, mas os resumos da novela
se limitam até dia 31 de agosto.

vem (10 Brasil
o grupo R.E.M. confirmou apresen
tações no Brasil em novembro como

parte de sua turnê mundial. A banda
fará dots shows em São Paulo, nos

dias 10 e 11 de novembro, um no Rio
no dia 8, e uma apresentação em

Porto Alegre, no dia 6. Michael, 'Mike
Mills e Peter, integrantes da banda,
apresentarão o último trabalho,
"Accelerate". Informações sobre

ingressos ainda serão divulgadas.

Continuação de
Homem Aranha
Segundo a imprensa americana, Tobey
Maguire já assinou contrato para O
Homem Aranha 4. Havia rumores de
que o ator deixaria a franquia e que
Patrick Fugit e MiChael Angarano eram

os favoritos para substituí-lo. Mas,
tanto Maguire quanta o diretor Sam
Raimi concordaram em fazer o quarto
episódio da saga. Kirsten Dunst ainda
não confirmou se continuará no papel
de Mary Jane Watson.

SUDOKU

8 9 4 1

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

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

SOLUÇÃO
Sol e temperatura alta pela manhã. À tarde, uma

frente fria vinda do Rio Grande do Sul avança em

direção ao Estado, ocasionando de pancadas de >_f_as_e_St_la_lu_a� _

chuva, com risco de temporal isolado. CHEIACRESCENTE

.'-i

�7!9� Jaraguá do Sul e Região
29i9

HOJE SEXTA SÁBADO'

O
DOMINGO

MíN: 19° C Mí�:18°C o. MíN:15°C MíN: 12° C
MÁX: 27" C 1', r =, MAX: 22° C

I , MÁX: 19° C MÁX: 17" C
� ; I ,

Sol com pancadas Chuvoso 'Chuvoso Nublado
de chuva

•

lit! ÁRIES .

4��' (20/3 a 20/4)
.)7 Dia excelente para

� l falar dos sentimen-
tos e desejos. Mas

cuidado, a necessidade de se

abrir é tamanha que você pode
esquecer o discernimento. Ótima
fase para esclarecer algumas
questões mal resolvidas em seu

relacionamento afetivo.

)(
GÊMEOS

.

(21/5 020/6)
O dia está ótimo

para pequenas
viagens. À noite,

procure se reunir com parentes
ou amigos próximos e se divertir.

Esqueça'um pouco as dificuldades
de trabalho e faça uma limpeza
-livre-se das preocupações.
Aproveite as boas.energias.

L� LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
.::. '} Dia ótimo para

� � resolver questões
relacionadas a

qualquer tipo de parceria, seja
comercial ou afetiva. Se tiver

algo mal resolvido, aproveite as

energias para tentar- uma solu

ção satisfatória. Novos projetos
prometem bons resultados.

#
LIBRA

(23/9 a 22/10)
É no ambiente
doméstico que você
vai encontrar as

maiores alegrias este mês. Expan
são e diversão, lazer e divertimen
tos. Se tiver filhos os momentos

serão ainda melhores. Não

pense muito nos problemas e

aproveite as boas energias.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você sente que algo
germina em você,
mas não sabe bem
o que é. Terá que es

perar alguns dias para entender o

que se passa. Procure não pensar
nisso - apenas entenda que em

todo processo de nascimento exis

.

te um processo de germinação.

� ""'- CÂNCER
c._� (21/6 a 21/7)
;��f� Você coloCÍlrá em

: ; primeira pauta tudo
o que diz respeito à

sua casa. É possível uma mudança
de residência, ou mudanças
dentro.de sua residência. Receber

amigos ou parentes poderá trazer

alegria e fará de seu dia algo
muito especial.

IIf
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Agora que você
consegue se sentir

-

mais leve, coloque
suas finqnças e planos em ordem.

Organize os seus praje\os de-Iongo
prazo e não se perco dos seus ob

jetivos. Procure reservar algum
tempo poro relaxar e descansar

junto à família.

.�
TOURO
(21/4 a 20/5)
Voce pode fazer

planos mais efetivos

poro o vidci profis-
sional. Novidades niío são muito
suo praia, mos está no hora de
dar espaço às possibilidades e

se abrir poro que algo de novo

possa acontecer. Ligue-se mais
às energias invisíveis.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Plutão volto 00

seu movimento
direto. Isso faz

os dificuldades entrarem em

contagem regressivo. Mos tudo
terminará somente em dezem
bro, quando plutão deixo de vez

sagitário. Prepare seu coração - o

fé e a alegria retomam seu curso.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

At[. ��ta semana voc�
la começo o sentir
olívio e vontade de

voltar a sonhar. Depois de alguns
sustos nos últimos meses, você
pode relaxar, pelo menos até o

fim do ano. Portanto, procure
ter bastante claro que rumo

quer dor à suo vida.

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 200ã

ANIVERSÁRIOS

11/9
Aline Danielle Ferreiro
Ana Cristina SOuza Zanetti
Andressa Koslowski
Anelore Pinheiro
Angelico Koslowski
Bianco Camargo Costa
Cláudio Schuh
Elcio Lotito
Fabiano C. Ribeiro
Fábio Fernandes
Felipe Gabriel Guenze

,·Felipe Rodrigo Siebert
Fernllndo Rodrigo Ropelato
Heloiza Krazewsky
Jayne Rejane Moser
Jenifer Dolfi
Joceli da Silva
José Carlos Moura
José J. Martins
Josiane Rita Lemes Meyer
Juceli da Silvo
Luiz Janunze
Maiko Paulo Kinos
Márcio Piske
Moria EduaJ:da S. Cilusinsky
Mario Salete Tomas
Mariele Paterno
Marli Behling
Odi N. Alessi
Onesio L.-Garcia
Ovanir Rosa
Plácido Gorg,s
Ricardo Roberto Rosa'
Satete Ripplinger
Tais Cristina Schroeder
Valdir Kopsch
Valdir Moretti
Vanessa B. Zangheline

DIVIRTA-SE ,-'

O
,.,

I
- vao.

No interior de Minas, uma galinho
pôs um ovo de meio quilo (um baita
ovo!).
A história correu o mundo. Televisão,
repórteres... todos atrás da galinha.
- Como conseguiu esta façanha, Sra.
Galinha?
- Isto é segredo de família.
- E os planos para o futuro?
- Pôr um ovo de um quilQ!
Vão entrevistar o galo, para mais
detalhes.
- Como conseguiram a façanha, si:
Galo?
- Segredo de família!
- E os planos para o futuro?
- Encher o avestruz de porrada!

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Acordou aqua
riano? Parou de
pensar e começou o

agir? Ou ainda está questionando
se essa relação vale' o peno? Pen
sar demais é uma forma de fugir
dos desejos. O que impede você
de se entregar? Medo de sofrer .

ou medo do compromisso?

PEIXES

... (19/2 o 19/3)
•• A briga interno
""f*' entre o tradição

e o �ovo, o com

promisso e-a liberdade, o rotina
e o aventura começam a'dar

lugar a uma .escolha baseado no

experiência. Agora você preciso
parar poro refletir e escolher de
foto qual cominho seguir.
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Quinto-feira, 11 desetembro
- Chuperia Bi�rbllde: música 09 vivo com bando COVle Jack, repertório pop-rock.
Início às 21 hOf.as.

. ..

- Estação doTempo: piscótecagem alternado entre os OJs do Festa do Vinil. Acesso:
R$ 3�00 tertli"ino e R$ un masculíne - cobrodos o partirdos21 horos.

'

- Meu Buteco: música 00 vivo por Palilicoa partir 005206..

Sexta-feiro, 12 dê setembro
- Choperin Bi�rbude: apresento Bolada Sertanejo - especial house. Show cam duplo
Mazzo & Gahriel e banda, mais apre�entbção do OJ Alan Pierre (ex-BBB).
Oistri de rodados de caipirinha pOrt1 o públiCO feminino até 0!lh30. Acesso:
RS 8 inino e RS 12,00 masculino.lnícioàs 22 horas.
- Estação do Tempo: música ao vivo porbandll. interpretando clóssicos do rock.
Acesso: R$ 8,00 feminr'no 6'R$12,OO mosculino - cobrados li partir dos 21 hems.
- Moinho Disca: show com quatro horas de duraçõo do banda Os Chefes,
comemor�ndo seus dez anos de cerreíre, A apresentação trot cornu convidados
especiais Alexandre Green.(teclado), Mr: Emus (percussão) e Brass: Trio lmetols)..
Aináa 110 noite,DJ MurcosEspindolo.Acesso: R$10,00feminino e R$15 masculino.
Início às23 horns.
- Recreotivo MBS; acontecI}!) evento l.nédito Full Dual Party, Apresentação do dupla
de sertanejo universitório Henrique &. Diego mais ojs Pig, Fernondo S. e Bomba.
Haverá promoçõo double drink cQm vodka Abslilut. Acesso: R$ 10,00 feminino e R$
15 masculino.ln ieio às 23 horas.
- Chopperla Avenida: em GUlltomirim, apresentando pagode por grupo Desejo
Constante. Acessos:valo@Snõodivulgados.lnício às 22 horas,
.- Curupira Rock Club: em Guarumirim, apresentação dos bondos de rock' n roll e

blues Os Impublicáveis e Etílicos s Sedentos. Acessos:-R$ 7,00. Início às 22 horas
com discotecagem nick .

• Corambu' s: em lndalal, opresentando DJs Carlos Fuse e Rodrigo Correira &. Gobi
limo em setexclusivo de comemoraçõo às clássicos do Carambo' s, Acesso: R$
2Q,OO feminino e R$ 25,00 masculino.lnício às 23 horas. .

'

Sábado/13 de setembro
• 'Choperia Bierbude: músico 00 vivo com duplo Jean e July. rep.ertário pop-rock.

- Início às21 horus.
.

.

- Flora Style: IlOVG edição do bala�a, �:ltop em evidência por 01 Puff. Segue-
se repe e music pell}§ rco TOli1el.im e Eduardo Moretti.
Haverá do bebida as fOO primeiros mulheres (I

. Acesso:,RS 15,00 lbascullno - primeiro lote.
Iníciqu'S23 horos.locllllza�õo; e Molwee Malhas.

: díscotecug oca até mllia-noite, após, repertório
Dl Acesso:R$ MO feminino e R$1 0,00 masculino � Ilobrodoso

.com.br; 'Clloperia Avenida: cbo.pperioovenida.com.br ou

Bierbude: bterhude.com.br ou 327& t68f>; Curupira Club:

_rock ou 8454 6509; Estação dn Tem!l9: 3376 4822; Floro

700tLienreria: 32751327; Momma: mommo.cortl,br ou 9185 1t127.

r.3@poracaso.com .' '.s.<

Os artistas interpretam
personagens na adaptação do
texto que prende uma história
escrita pelo poeta e historiador
italiano Nicolau Maquiavel
(1469 -1527) a outra redigida
pelo dramaturgo francês Mo
liere (1622 - 1673). No espe
táculo, os atores são inseridos
no conjunto estético da arte
dramática e na musicalidade
da peça. Eles são graduados e

estudantes de cursos de artes
cênicas e de música de Í3lu
menau.

No palco, o paspalhão Dr.
Nícia Harpagone é irmão gê-

mea do avarento Dr. Nécio

Harpagone. O personagem
Cleanto faz o filho de Dr. Né
cio, que volta de Paris e con-

.

quista a esposa de Dr. Nícía.:
.

a Lucrécia. Lucrécía tem uma

irmã mais velha, a viúva Lu
retta. Cleanto conta com a aju
da. do empregado Sirino para
obter êxito na empresa. Frosi
na é uma casamenteira esperta
e parasita. Ela e Frei Timóteo
tiram proveito do orientador
espiritual para conseguir van

tagens.

VARIEDADES---------

TEATRO

Espetáculo mos.tra resultado do trabalho de dois anos da Cia.de Teatro O Grito no próximo dia 21 na Scar

,

TEM MANDRAGORA
NA PANELINHA

. Texto une os clássicos: A mandrágora, de

Maquiavel, e, O avarento, de Moliere
Depois de dois anos de

preparo, Gam oficinas, semi
nários e pesquisas, a. Com

panhia de Teatro O Grito,
apresenta "Tem mandrágora
na panelinha". No palco do
Grande Teatro da Scar (Cen
tro e Cultura Artística)" a

peça une os clássicos da dra

maturgia: A mandrágora, de

Maquiavel, e, O.avarento, de
Moliere. O espetáculo será
exibido às 20h, do domingo
(21). Esse é o resultado do
trabalho do grupo blume
nauense que promete ao pú
blico comédia e risadas.

Peças de .teatro
A peça teatral "Tribobó City" está mar

cada para ser apresentada neste sábado
(13) e domingo (14), o partir das 18h,
no Museu Emílio da Silva, em Jaraguá
do Sul. Nos dias 20, 21, 27 e 28 deste
mês, às 17h, a peço teatral "Ouem matou
o leão" seró·exibida também no museu,
da cidade. Os ingressos sãe gratuitos,
porém limitados.

DAIANA CONSTANTINO

Técnicas para oratória
Q treinamento sobre �écnicos de teatro para aprimorar a oratória - ministrado pelo
professor e diretor de teatro Nelson Qorchard - estó com inscrições abertos. O cur

so será realizado nos terços, quartas-feiras e sábados, no Centro Cultural da Scar,
em Jaraguá do Sul. Nesta edição, o capacitação vai reunir atividades de expressão
através de jogos dramáticos, musicais e plásticos. Os lnteressedes devem procurar a

secretaria da Scar para se inscrever e obter mais informações. As pessoas podem ligar
para os telefones 3275-2477, 3275-0381 e 9171-4439 ou enviar um e-mail para o

endereço lisajaworski@netuno.com.br. O valor do investimento é de R$ 180 e pode
ser parcelado com cheque pré-dotado em três vezes.

�
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ESTÁ CHEGANDO
É mais um pouquinho, só uns dias e pinto o primaveril. Poro mim, o estação
mais bonito do ano. Sai de cena esse "chove e não molho" - como se o natu
reza ficasse o tempo todo checando os nossos limites - e chego à maratona

�e festas pré-verão, praia, -

que agora só se acabo quando o carnaval passar.
E cloro que o gente também pode encontrar -e deve- um monte de coisinhas
belos e gostosos no dia-a-dia, seja qual for o estação! Mos setembro, em

particular, sempre contribui com seu empurrãozinho poro me deixar com o

olmo mais leve e reforço extra de fôlego.

POR FALAR EM
PRIMAVERA
• Chico Piermonn me garantiu terço-

-

feira à noite, que em setembro não
posso e será inaugurado o seu Pub, o

point mais esperado dos descolados de
Joraguá. Cá entre nós: Chico, não. piso
no bolo. Promessa é promessa!

• Falando em Chico Piermonn r: depois
que começou o namorar virou um pia
no do solo: quietinho, quietinho. Ouem

.

te viu "joburu"!

" A confiança é um
. ato de fé, e esta

dispenso raciocínio' ,
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

DICA
.

Olho só mulherado. Enquanto nos ca

bides o modo pede o preto e o bronco,
no porto-jóias os palavras de ordem
são: cor, muito cor! Tudo poro dor uma

alegrado no visual.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é minha querido amigo
Marlene Isidoro do Costa, lá do Kayrós.
Elo sempre dá aquela forço poro cul
tura joroguoense e também lê o minha
coluna poro ficar super ontenodo no

que acontece de melhor no sociedade.

.

�.�Plfliia
Disque..."trog_a

32754689

NÃO ENTENDI?
Uma novo pesquiso feito nos

Estados Unidos mostro que o
.

maioria dos mulheres america-
nos prefere roupas o sexo. Poxo,
ou os coros são fracos demais ou

os roupas de lá evoluíram muito.
Eu, hein!

OS CHEFES
Poro marcar os dez anos de car

reira, o bando Os Chefes, já fo
moso no nosso região, é presen
ça garantido, nesta sexto-feira no

Moinho Disco.
.

MEU BOTECO
Hoje à noite os meus omigos'Re
nato Stofoni, o Tubarão, e Nelsinho
Pereira, diretor aqui do jornal. da
rão aquela canja no bar O Meu Bo- .

teco! garanti0 de muito pagode e

MPB dos bons. Vale conferir.

SOLTEIRA
A todo banitono Eliessc Priscilla Vi
cente, depois de um breve namoro,
está de volto os bolndos do urbe
sorriso. Mais lindo do que nunca e

solteiríssimo.

Curtir os delícias do
Confraria do Churrasco.

• Pelo meu e-mail fiquei saben
do que o "diabo moreno" tomou o

· maior carão essa semana de um

poderoso político. Mau caráter e

amargo, continua �rdendo no fogo
do inferno. Também; com tantas
bobagens que diz. vive pagando
mico. Só pedindo minha deliciosa
"Pimenta do Ouintol de CosO".

• Oue boa notídn, O governador
Luiz Henrique do Silveira (PM DB)
já garantiu paro o prefeitura de
Jaroguá do Sul. no começo de
2009, cincomilhões dereois
para asfaltar as ruas da cidade.
Coisa boa.

• Meu De,us tem candidatos
que prometem de tudo, mos não'
explicam como farão determina-

�. dos coisas nem de onde sairá o

dinheiro. Coisa feio!

• O engenheiro, boa gente,
Fabiano Alves Xavier, deixa
Jaraguá poro novas aventoras no

cidade de Videira. Mos promete: .

no próximo ano estará oqui no

urbe poro o Feijoodo do Moa e a
Stommtisch. Ouem viver verá!

• £stá circulando no internet
fotos íntimos do bonito .Ioiro,
Francine Mendes. Elo é esposa
do candidatado o prefeito de
Florianópolis, Cesar Souza Jr.
Embora elo seja uma grociiiinha,
é golpe baixo!

• Hoje Q noite o meu gmigo
Uilson Maba, o Mobinha, recebe

• amigos no 6T Society, com 20 kg
de costela, em comemoração ao

seu niver:

• Na minhtl opinião: o" Bife
à Parmegiona" do Casarão, é
melhor do norte do estado .

• No fim de semana, em Corupá,
tem Mine Rodeio Country no

Piquete Império das Estâncias.

• Com essa fui!
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Dia 21 de setembro a Malwee faz um amistoso em Brasília,
contra uma Seleção do Distrito Federal. O objetivo é testar as
funcionalidades e a nova estrutura do Ginásio Nilson Nelson,
que receberá o jogo de abertura do Mundial de Futsal, dia
30 de setembro, entre Brasil e Japão. O horário de ambos os

jogos é o mesmo - 10h30. O convite parfiu da CBFS:-Todo o

ginásio foi adequado às normas da Fifo.

Malwee faz amistoso

INGRESSOS PRO MUNDIAL
A partir do dia 17 de setembro, já estarão à vendo os ingressos para
o Mundiol de Futsal. A primeira leva vai até 23 de setembro, somente
por telefone (11 2846-6244) ou internet (www.fifa.com). Poro a pri
meira fase, os valores são R$ 20 e 40, para a segundo, R$ 25 e R$ 50,
paro as semifinais R$ 30 e 60 e poro as finais R$ 40 e R$ 80. Depois
do dia 23, já terão ingressos nos locais de competição. O Brasil joga a

primeira fase em Brasília e depois vai para o Rfà de Janeiro.

ATIVIDADE EXTRA
A rapaziada dOA Associaçõo Joraguaense de Bikers se reúne hoje à
noite no Praça Angelo Piazera, para se confraternizor de uma formo
diferente. Como o pista de bicicross do Parque Malwee está fechad'a
poro reformas dos golpóes que ficam 00 lodo, os atletas organizaram
um torneio de tênis de mesa, aberto também ao público. Eles apro
veitam poro comemorar as conquistas de Guilherme Getetino'''(boys 16
anos) e Luiz Markiewicz (junior men), que trouxêrom bOD$,Jesultodos
do Brasileiro, realizado em Betim (MG), no fim-de-semqpul

PALESTRA COM CANOíSTA
No próxima segunda-Ieiro, 15/9, o Acijs receberá umo palestro com o

canoísta Sebastian Quottrim, um dos maiores nomes do modolidade
. no Brasil. Há 20 anos eJe é atleta da Seleção Brasileiro, tendo 13 títu

los pan-americanos e, desde 1997, é premiado pelo COB como melhor
atleta do canoagem brasileiro. O valor é de R$ 20. MoiSjnformaçóes
com Marciano dos Santos, pelo telefone 8401-6586.

JUVENTUS QUE·R ADIAR JOGO
Como o gramado do João Marcatto ainda nôo tem condições de jogo, o

diretoria do Juventus tento odiar o estréio no returno contra o Hereílio
Luz. A intenção é passar poro o próximo domingo, dia 21, e, segundo
o diretoria tricolot o time de Tubarão já teria aceitado o sugestão.
Falto apenas o resposta do Federação Catarinense de futebol. O que
dificilmente deve acontiu:et No máximo, possam o jogo para um dia

.

de semana. Afinal, o calendário já onda bastante apertad�.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

.ESPORTE----------

POLÊMICA NA PRIMEIRONA

Noite a Fora deixa
disputa· na ·1 a Divisão
Time se mostra indignado com arbitragem
JARAGUÁ DO SUL

Desde que o futebol foi
inventado, a arbitragem é
criticada. Sai ano, entra ano,
muda time, troca árbitro,
mas as reclamações perma
necem. Mas algumas vezes

o caso é levado ao extremo.
E foi o que aconteceu com o

Noite a Fora. Indignado com

a atuação do árbitro' Vander
lei Machado na derrota por
2xO para o Vitória, na segun
da

.

rodada do Campeonato
Não-Profissional da Primeira
Divisão, no último domingo,
a equipe resolveu abandonar
a competição.

O técnico do Noite a Fora,
Marcos Roberto de Moura..
enviou ontem um oficio para
a Liga Jaraguaense informan
do a desistência, "Fomos

assaltados no domingo. O

juiz não mareou um pênalti
a nosso favor, mas deu um

pênalti ridículo para eles,
Isso só para dar um exemplo,
porque foi muito mais coi-·
sa", esbravejou o treinador.
"Não adianta investir até 2,5
mil por partida e sofrer com

isso", emendou.

JULIMAR PIVATTO

Associação vai
avaliar caso

O presidente da AJA (As
sociação Jaraguaense de Ár
bitros), Jerry Luft, diz que
a reclamação é um direito
da equipe do Noite a Fora
e prometeu. avaliar o caso.

"Vamos nos reunir e apurar
os fatos. Temos de ouvir até
aonde vão as coisas".

Ontem, no final da tarde,
a AJA se reuniu com a di
retoria do Noite a Fora para
analisar o caso. Juntamente
com o presidente da Liga
Jaraguaense, Marino Pater
nolli, tentaram convencê-los
a voltar' atrás, mas o time
manteve a decisão.

Noite a Fora perdeu as duas partidas que disputou no campeonato,

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaraguà 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 d� Titulos contrai.

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficia! taz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos Que interessar que os presentes Ed1tais virem ou deie tiverem conhecimento, que deu entrada neste Oficio para
serem protestados contra os respcnsàves, após decomdo o craze de 03{três} dias úteis.

Proíocoío: 85851 Sacado: PIZZARIA E LANCH.FlHOS DE SIAO LTDA CNPJ: 09.469.202/000
Cedente: DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERViCOS CNPJ: 03.658.1361000
Numero do Titulo. 0000666601 Espécie: Duplicata de Venda Mexantii por Indicação
Apresentante: 8RADESCO Data Vencimenlo: 2010812008 Valor: 400.00
. __._--_.__._---_._--

Protocolo: 85001 Sacado: ALEXANDRE RODRIGO CIESLAK STUANI CPF: 036.027.669-50
Cedente: BV FINANCEIRA S/A·C.F.!. CNPi: 01.149.953/000
Numero do Titulo: 540156372 Espécie: Cédula de Crédito Sanearia
Apresentanle: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ SIC Data Vencimento: 12i02l2007 Valor: 4.787.99

. Protocolo: 86331 Sacado: ADELINA MAFEZZOLLI ',�E eNPJ: 00.532.3621000
Cedente: MALHAS TREZE IND E COM LTOA CNPJ: 85.385.4901000
Numero do Titulo: 67427.1. Espécie: DupEcata de Venda Mercantl por Indicação
Apresentanle: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 13/0612008 \/aIOf: 366,78

Protocolo: 86393 Sacado: JOSE JACI COLIN CPF: 351.001.419·72
Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.6621000

�:���������sg Espécie Duplicata df,�':�:�1����:! 'mo���oVaiOr 360,71

Protocolo: 66466 Sacado: RELMS GANCALVES SANTOS BENEVENUTTI ME CNPJ 09.010.142/000
Cedente: REtSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDACNPJ: 81.334.864/000
Nlimero do TrtUio: 7933/3 Espécie: Dupnea'''' de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 28108.12008 Valor: 347,73

Pro!c-colo: 86613 Sacado: LOTARIO STISS CPF: 418.203.209·87
Cedente: GS! BRAStL IND.E COM.DE EQUIP.AGROPUDA CNPJ: 01.770.039/000
Número do Titu:Q: 157011 001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicacão
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vefu:imemo: 2610812008 Valor: 2.713,55
-------_._._---,,-----

Prole"olo: 86657 Sacado: VIDA BElA COM DE CGNF LIDA CNPJ: 07.860.666j000
Cedente: CONFECOES E REPRESENTACOES J SALIDA CNPJ: 07.045281/000
Número do Titulo: 9729·3 Espécie: Duplícata de Venda Mercanlii jlOf Indicação
Apreser..Jante: BANCO SANll\NDER BANESPASA 'Data Vencimento: 1510812008 Valor. 223,20

_lo: 86658 Sacado: VIDA BElA COM DE CONF tIDA CliPJ: 07.860.666i000
Cedente: CONFECOES E REPRESENTACOES J SALIDA
Número do TItUlo: 9728-.3 Espécie: Duplicata de Vemla Marcanti! por fnãlCBção
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA SA Data VeOOmento: 1510812008 Valor. 706,66

. E. corno os dites devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por íotermed'w do
presente Edital, para que os mesmos oomparecam neste Tat-eflOOato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, or. 1589, no prazo
da Lei, a fim de liq.'ida, o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz. sob a pena de serem os referidos
protes!edos na forma da Lei, eíc.z

Jaragua do Sul, 11 de Setembro de 2008

, _ .. _ -_ - _ _ _ -

::;_ ,-- .__ .. _-_ _ _--- _ _-_ -
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Time sub-15 estréia na 41 fase

Times de futsal

jogam fora
JARAGUÁ DO SUL

Neste fim-de-semana a

Malwee/CEJ/FME participa
em Blumenau da 4a fase do

Campeonato Estadual de
Futsal Sub-15 Masculino.
O time de [araguá está no

Crupo X, que tem ainda

Apama/Blumenau, Chapecó
e Joinville. Nesta fase da

competição são três grupos
de quatro equipes cada e

passam para a próxima fase
os dois primeiros de cada
chave, mais os dois mel
hores índices técnicos, que
disputarão então os quad
rangulares semifinais. Nesta
fase o time sub-15 enfrenta
amanhã o time de Chapec6,
no sábado pega o Joinville e

no domingo disputa os três

pontos com Blumenau.
O time jaraguaense tem a

segunda melhor campanha
do certame até agora (venceu
13 jogos e empatou dois),
marcando 70 gols e sofrendo

apenas 17. Na liderança ger
al está a Hering/Blumenau,

.

com 15 vitórias em 15 jogos.
Já os garotos do sub-13

Gráfica Régis/CEJ/Guaramir
im vão a Lages onde dispu
tam a 4a Fase do Campeonato
Estadual da modalidade.
Amanhã eles enfrentam o
AABB Ioinville, sábado pe
gam o -Ki-Bola/Lages e Co

legial. São quatro times em

quatro chaves, que jogam
dois quadrangulares

.

e os

dois melhores de cada chave

passam para o quadrangu
lar semifinal. Os próximos
jogos serão disputados em

Joinville nos dias 19 e 20 de
setembro.

CATARINENSE

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2008

Parrel e Anderson estréiam
Jogadores do adulto reforçam time juvenil contra o São Bento

Novos ,contratados Anderson (E) e Parrei ficaram impressionados com a paixão da cidade pelo futsal

_ JARAGUÁ DO SUL

As comemorações do tri

campeonato da Liga Futsal mal
terminaram e o time da Malwee .

entra já entra em quadra hoje,
. às 20h30, contra o São Bento

fora de casa, pela segunda fase
do Campeonato Catarinense de
Futsal. Devido à folga dos joga
dores titulares e a convocação
de cinco atletas para a Seleção,
a Malwee será representada pelo
time sub-20 com a partícípação
das duas recentes contratações:
Parrel e Anderson, jogadores que
vieram do futsal espanhol.

Os estreantes fizeram um

longo período de treinamentos
físicos e táticos e estão prepa
rados para v.estir a camisa do
time de Jaraguá. Anderson, que
veio do Gestesa Guadalajara,
ficou quatro meses treinando
forte e emagreceu mais de cin
co quilos neste período. Por

isso, ele se diz preparado para
começar a jogar. ':A vontade de
entrar em quadra é grande. Foi a

maior pré-temporada que já fiz
.

na minha vida, mas pelo menos

agora estou 100% fisicamente",
relatou Anderson,

Já Farrel, que está em Jaraguá
do Sul há quase um mês, corre

contra o tempo para recuperar a

forma física e representar bem a

Malwee. "Tenho orgulho de ves

tir essa camisa pela primeira vez,
ainda mais que agora estou no . .tes de voltar para a Brasil.
meu país. A vontade de ajudar a Os dois são unânimes quan
Malwee é ainda maior", observou do o assunto é a paixão do jara
o ala, que estava no Benicarló an- guaense por futsal. "Ver à AreIÍ�

lotada é uma coisa que ímpres
siona, será muito bom atuar em

uma cidade .que respira futsal",
revelou Anderson.

Cala,rinense de Futsal' Divisão Especial2008
QUARTA-FEIRA (17/9)
'20h - Cqlegiol xiMolwee
{Sest/S�not) ,

smA�FEjAA d9�)
" ..

20h - Môlwee doncórdia
�Por9.ue Mqlwee�

CHAVE B - 2° FASE
Hl}JE
20h30 - Sôo Bento x Molwee (Sesi)

'sABADO (13/9�·
;

....

10h - Mq,lwe� x JqQçobo
(p,arque r;;1olwee) :

t;Ar;
U'ui\;;,

E a dupla, juntamente com

os jogadores do sub-20, terá que
mostrar trabalho durante o Ca
tarinense. O fato da Malwee ter

participado da Liga Futsal atra

sou a participação no torneio
estadual e o time entrou na se

gunda fase. Os dois melhores ti
mes de cada chave passam para
a próxima fase e se enfrentam
nas semifinais em jogos de ida e

volta. No total são duas chaves
com cinco times nesta segunda
etapa da competição.

GENIELLI RODRIGUES

Atletas jaraguaenses são convocados
Dois jogadores e um técnico de Jaraguá do Sul participam do Brasileiro de Bocha

JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul terá três re

presentantes na Seleção Cata-
.

rinense de Bocha Rafa Valo no

Campeonato Brasileiro de Se

leções. A equipe Baependí/Ma
lhas Papp/FME, que passa por
um bom momento no Estadual,
teve os atletas Clair Benatti e Pa
blo da Silva e o técnico Carlos
Améríco .confírmados no time

.$i! de Santa Catarina. O Estado vai
c-

g sediar a competição, marcada
� para os dias 17 a 21 de setem

Clair Benatti é um dos convocados bro, em São Ludgero. Além do

Estado sede, estão confirmados
Rio Grande do Sul, Paraná, São
Paulo, Rio de Janeiro, Espíri
to Santo, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul.

Benatti e Silva comemo

ram a boa fase. Eles venceram

os Jogos Abertos de Santa Ca
tarina, no ano passado, em Ia- .

raguá do Sul. E fazem parte da
equipe que lidera o' Campeo
nato Estadual 2008, ao lado de
São Ludgero. O técnico Carlos
América, disse que a convo-

, cação fez justiça ao trabalho

que vem sendo feito na mo

dalidade. "Nada mais Justo do
que essa convocação, a equipe
passa por um momento muito
bom e saberá representar o Es
tado", analísou.

Santa Catarina é uma das
favoritas ao título, além de
ter os jogos em casa, este é o

primeiro ano que q Brasileiro
acontece neste sistema de dis
puta (a rafa valo) e porque as

disputas serão em cancha de

carpê, especialidade dos atle
.

tas catarinenses.
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RECUPERADO Três medalhas
em PequimVolto de Kaká é 'problema'

Antes mesmo da próxima convocação, Dunga já pensa no jogador
MILÃO

Recuperado de contusão
no joelho esquerdo, Kaká
já está de volta ao time do
Milan. Assim, seu retorno
à seleção brasileira é ape
nas uma questão de tempo.
Mas quem sairá do time

para a entrada dele? Em
uma primeira olhada na

equipe do técnico Dunga,
o meia Diego parece ser o

principal candidato. Na

prática, no entanto, pode
ser diferente.

O treinador da seleção
está bastante satisfeito com

o desempenho do meia do
Werder Bremen, dá Alema
nha, em campo. O compor
tamento fora dele também já
foi elogiado algumas vezes. E
isso conta muito na cabeça de
Dunga. A briga de Diego com

o seu clube para disputar os

Jogos Olímpicos de Pequim,
por exemplo, fez ele ganhar
pontos com o técnico.

Outro aspecto positivo
para Diego na briga pela
vaga de titular é o futebol
apresentado 'pelo seu prin
cipal concorrente: Ronaldi
nho Gaúcho, que ainda não

conseguiu se recuperar do
longo período que ficou sem

jogar. Nem o tempo que terá
até a próxima convocação
- o Brasil enfrenta Venezue
la e Colômbia em outubro,
pelas Eliminatórias para a

Copa do Mundo de 2010
- parece ser suficiente para

CORINTHIANS

Dentinho sofre
nova contusão

O atacante Dentinho sofreu uma

novo lesão· no perna direito durante o

treino do Corinthians desta quarto-feira,
e pôs fim· às dúvidas do técnico Mono
Menezes sobre suo escoloção no partido
deste sábado diante do Borueri, pelo 24°
rodado do Série B do Campeonato Brasi
leiro. O atacante, que já vinho sentindo
dores no perna direito, estava afastado
do elenco desde o partido contra o CRB,
em 23 de agosto, quando sofreu o pri
meira lesão, no mesmo local. Na segun
do-feira, Dentinho chegou a ser liberado
pelo departamento médico alvinegro e

treinou separado do restante do time.

ESPORTE----------

Recuperado de Lesão, Kaká já treina no Milan e quer buscar sua vaga como titular da Seleção Brasileira

Se firmando cada vez mais
Já os atacantes Rabinho e Luís

Fabiano parecem garantidos entre
os titulares do seleção. Ambos, numa

análise.,iniciol do trabalho de Dunga,
não perderiam espaço com o possível
retorno de Kaká. Rabinho, que trocou
recentemente o Renl Madrid pelo
Manchester City, se transformo quan-

do está no seleção. É o tipo de jogador
que, muitas vezes, jogar melhor pelo
Brasil do que pelo clube. "As coisas
saem bem poro mim no seleção. Eu me

sinto à vontade aqui e espero continu
ar assim, porque no seleção eu tenho
a confiança do torcedor e do comissão
técnico", afirmou o atacante.

ele se recuperar totalrriente.
"Ainda não é o momento de
pensar nisso", avisou Dun-

ga, ao ser questionado sobre
a volta de Kaká ao time.

Diego, no entanto, come-

FÓRMULA 1

HAMILTON TEM APOIO DA TORCIDA
Os torcedores ingleses fizeram um abaixo-assinado on-line contra

a decisão da Federação Internacional de Automobilismo de punir lewis
Hamilton pela ultrapassagem sobre Kimi Roikkonen no GP do Bélgica. A
manifestação 40 mil assinaturas.

mora o atual momento na se

leção. Ele disse não temer uma

possível concorrência com

Kaká, e acredita que pode ficar
na-equipe mesmo após o retor
no do craque do Milan Dunga
também já mostrou que coloca
rá qualquer um no banco, sem

qualquer constrangimento. No

começo do trabalho de Dun

ga na seleção, em 2006, logo
depois da Copa do Mundo na

Alemanha, Kaká, por exemplo,
ficou no banco de Ronaldinho
Gaúcho no amistoso contra o -

Kuwait.

FILHO DO REI

STJ anula

processo
A sexto turma do Superior Tribu

nal de Justiça (STJ) decidiu anular o

processo que acusava Édson Cholbi do
Nascimento - filho de Pelé e ex-golei- .

ro do Santos - e outros dez pessoas por -

formação de quadrilha e associação
para o tráfico. Edinho, que aguardava
o julgamento em liberdade, foi preso
em junho de 2005 por envolvimento
com o grupo liderado por Ronaldo
Barsoti, o Naldinho, então coman

dante do comércio de drogas no

Baixada Sontisto. O tribunal já en

viou telegrama informando a decisão
a todos as partes interessados.

PEQUIM
Dessa vez, não veio ouro.

Mas o Brasil conquistou mais
três medalhas nesta quarta
feira na Paraolimpíada de

Pequim, com duas de prata
e uma -de bronze. Assim, os

brasileiros aparecem em 7°

lugar no quadro geral de me

dalhas da competição, com

oito de ouro, seis de prata e

seis de bronze.
O destaque brasileiro nes

ta quarta-feira foi novamente
o nadador Daniel Dias. De

pois de ter conquistado .nos

últimos dias três medalhas
de ouro na piscina do Cubo

D'Água, ele subiu ao pódio
para receber a prata na prova
dos 50 metros borboleta na

categoria S5. Com as quatro
medalhas conquistadas, Da
niel Dias é até agora o maior
medalhista individual da Pa

raolimpíada de Pequim.
No lançamento de dar

do, Sirlene Coelho bateu o

recorde mundial da prova,
ao atingir a marca de 35,95
metros. Mas não levou o

ouro, porque a competição
teve atletas de diferentes=ca
tegorias, sendo que cada uma

tem um coeficiente desigual
-

para cálculo da média final.
Assim, a brasileira somou

1.513 pontos, sendo supera
da apenas pela chinesa Qing
Wu, que fez 1.662 pontos - o

bronze ficou com a polone
saRenata Chilewska (1.161
pontos). Já na disputa dos 800

metros, categoria T12 (deficien
tes visuais), o brasileiro Odair
Santos ganhou a medalha de
bronze ao terminar a prova
em 1m53s73.
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Derrapando na curva da retomada.
Alguém aí tem dúvida de que o mundo se tornou me-.

nor? Creio que não, pois este sentimento já vem sendo sen

tido desde os primórdios da revoluçãoindustrial, quando o

mercantilismo passou a ser substituído por um novo movi
mento denominado "liberalismo" a partir do livro de Adam

.

Smith, com o título '1\ Riqueza das Nações", editado em

1776, reeditado e encontrado até hoje nas melhores livra
rias. O liberalismo reinou como senhor absoluto no Século
XIX e início do Século XX fortalecendo a iniciativa priva
da, o capitalismo e a divisão do trabalho. A riqueza passou
a ser gerada pelo aumento da produção e a comercialização
dos excedentes. Porém, tinha um erro em sua bandeira de
uma doutrina e de ciência, o famoso "Laissez faíre, laissez

'passer", ou seja, "deixa fazer, deixa passar", que toda críse
econômica seria resolvida através das forças auto-ajustan
tes do mercado, que se acreditavam existentes.

A crise de 1929 com a quebra da bolsa de valores ame

ricana, culminando entre 1939 e 1945 na segunda guerra
mundial, teve como termo trágico deste período de de
sordens, a ascensão da intervenção dos poderes públicos
como jamais conheceu o rnundo entre os povos beligeran
tes. Por outro lado, mostrou.a guerra, mais uma vez, ser o

mundo "um único", estando sujeito as nações, quisessem
ou não, uma estreita solidariedade e interdependência. Em
1936 foi publicado o livro: "Teoria Geral do emprego, do

juro e da moeda", de autoria de J. M. Keynes, assinalan
do um novo marco na história- da ciência econômica, tão

INDICADORES

importante quanto o de 1776 com Adam Smith. Enquanto
o liberalismo e seus seguidores individualizaram o pro
blema econômico (microeconomia), Keynes considerava
o problema em termos gerais de "rendimentos globais",
"procura global", "emprego global", ou seja, raciocinar com

base em dados de conjunto (macroeconomia), provocando
uma nova revolução na teoria econômica, demonstrando
a inexistência de mecanismos auto-reguladores, favorável
a uma política de "mercado livre", mas trazendo a inter

venção do Estado para controlar e estimular investimentos
sem estatização.

De lá para cá no mundo, o fluxo e refluxo peculiar dos
fenômenos sociais e econômicos, puseram em foco certas

doutrinas, que parecem estar fadadas a perdurar, relegan
do outras ao segundo plano. Fazemos este preâmbulo para
entendermos o porquê da natureza da ajuda do' governo
americano a várias empresas que atuam no ramo de imó
veis e hipotecas nos EUA. Também fez uso de dinheiro do
tesouro enviando cheques para as famílias americanas fa
zerem frente a certas despesas e estimular o consumo. Isso
evitou que a crise se espalhasse e o pessimismo atingisse os

mercados dado a interdependências dos países. No Brasil,
o presidente com as mãos cheias de petróleo do pre-sal, a

temporada de boas notícias da economia brasileira contí-
.

nua, voltando o risco do ufanismo do "petróleo é nosso".

Quatro setores da economia brasileira, siderúrgico, auto

motivo, papel e celulose e petroquímico vão movim�ntar

CÂMBIO

MERCADO INTERNACIONAL

MOEDA
Dólor comerciol (RS)
Euro (RS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,78'3 . 1,785 0,68% f------

2,499 2,499 -0,80%

Exportação cresce
Aumento de 19% , segundo pesquisa da Fiesc

As exportações de Santa Ca
tarina cresceram 19,57% nos

oito primeiros meses de 2008, o

que acumulou US$ 5,69 bilhões
até agosto. No mesmo período,
os embarques brasileiros tive
ram um crescimento maior, de
27,73%, com as vendas externas

chegando a US$ 130,84 bilhões.
Os dados foram divulgados pela
Fíesc - Federação das Indústrias.

Com. o maior crescimento
entre os produtos exportados
pelas empresas catarinenses,
as carnes e miudezas de frango
lideram a pauta de exportações e

ultrapassaram a marca de US$ 1

bilhão entre janeiro a agosto. As
vendas externas chegaram a US$
1,187 bilhão até o mês passado,

um avanço de 53,03% em rela
ção ao mesmo período de 2007.

O valor iguala o total embarcado

pelo estado no ano passado, e foi
de US$ 1,192 bilhão. .

Entre os grupos de produtos
mais vendidos no exterior, fi
cou na seqüência o fumo (US$
485,3 milhões), motores e gera
dores elétricos (US$ 313,3 mi

lhões), moto compressores her
méticos (US$ 294,2 milhões)
e carnes, carcaças e miudezas
de suíno (US$ 282 milhões).
Dos dez maiores clientes do Es

tado, apenas nos Estados Uni
dos reduziram as importações
este ano. Apesar da queda de
10,87% nos oito primeiros me

ses de 2007) a maior economia

do planeta continua sendo o

principal destino dos produtos
catarinenses, com US$ 775,9
milhões. Em seguida ficaram
aHolanda (US$ 389,2 milhões
e alta de 42,15%), a Argentina
(US$ 371,4 milhões e aumen-.

to de 16,05%), o Japão (US$
359 milhões e crescimento de

78,15)eaAlemanha(US$265,3
milhões e alta de 11,03%).

Nas ímpórtações, o cresci
mento catarinense está acima
do nacional. O Estado comprou
do exterior US$ 5,27 bilhões,
71,28% a mais que no mesmo

período de 2007. As importa
,

ções brasileiras aumentaram

52%, chegando a US$ 113,95
bilhões.

mais de R$ 120 bilhões até 2014. Só em Santa Catarina
serão R$ 6,1 bilhão até 2010 na indústria-alimentícia (R$
1,14 bilhões), papel e celulose (R$1,23 bilhões), máquinas
e equipamentos elétricos (R$ 1,12 bilhões). Enquanto ob
servamos um processo de intervenção salutar nos EUA,
que ajudará outras economias mundiais, no Brasil o inter

vencionísmo, como criar'uma reserva para exploração e

criação de uma nova Petrobrás para a camada pré-sal, afu

genta investidores e mostra que este governo pode derrapar
na curva da retomada do crescimento e desenvolvimento
do Brasil, apelando para a boa fé da população, desligan
do-se do plano da razão, passando ao da paixão, com um

único objetivo, o de angariar votos. A iniciativa privada
tem dado mostras de sua competência, ajustando estatais
falidas que só consumiam recursos do tesouro nacional

para serem gerádoras líquidas de impostos. As indústrias.

ampliam seu estoque de capital para aumento da oferta. A

arrecadação. de impostos bate recordes sem a CPMF, e há

provas do aumento da carga tributária, embora o governo
queira convencer que não.

Nos últimos três meses houve queda nos índices de in

flação e o mercado aposta no aumento da SEIlC para res

tringir consumo e garantir a meta de inflação: A manutenção
da SEIlC já seria um reconhecimento ao esforço empresarial.
Ao lado da curva da retomada há um enorme precipício, o Uà
recessão, bastando derrapar para cair. Percebam, para muitos

quanto pior melhor, entre eles os bancos.

brognoli@netuno.com.br

EDITAL

.Regístro de Imóveis da Comarca de laragué do Sul í se
ISA MARTA MOHR'ZIEMANN, Oficiala do Registro do Registro de
Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul ! se, lama público pelo
presente edüal, que TERRi\NOVA IMOVElS U'DA, eNP) sob n"
01.142.277!OOIlFl1, estabelecida. na Rua \)·25 de Julho n" 1AOO,
Bairro Vila Nova .. nests cidade. requer corn base no art. 18 da Lei n"
6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado
RESIDENCIAL DEMATHE,sitllado na Rua 71l5-Albíno Zanghelini
Comerciante, Bairro Nereu Ramos, Perímetro urbane de [aragué do
Sul/SC. abaixo caracterizado. aprovado pela Prefeitura Municipal
de Iaraguá do Sul/SC, coníonne Decreto.n" 6.373/2008, expedindo em ()3.06.2008, assinando corno

responsável técnico, 'engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, eREA n" 36872-9, ART n"
:�·125234-0. O loteamento é de caráter residencíal, possui a área total de :17.503,8�1rn21 sendo
constituído de 51(cinqüenla e umt Iotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde, A.P.P., sistema
viário e remanescentes. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinzej dias, contados da
data da última publicação do presente edital, H devorá SHr apresentada por escrito perante a

Ondula que subscreve este .. no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-

centro. [araguá do Sll1iSC
JARAGUÁ DO SUl., 03 HE SETEMBRO DE 2008.

.

AOFICIALA

Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do suuse
ISA MARlAMOHR ZIEMANN, Oficial. do Registro de lmóveis da Comarca
de Jai"goá do SoUSC, lorna público pelo presemeedital, que A. GUERRA
SIÀ IMPI.EMENTOSRODOVIÁRIOS. CNPJsobn' 88.665.1 46/9001-05,
estibdecidanaRodc>viaFedcralBR 116. Km 146,4.n' 15.675,nacidadede .

Caxias de S\lJ,RS, requer com base no art 18 da Lei n" 6.766/79. o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas
502 . Berlim Weege e 1247-Vidal José Maestri. Bairro Barra do Rio Cerro, perímetrourbano de Jaraguá do S\lliSC, abaixo
caracrerizado, "Provado pela Prefeitura Municjpai de Jaraguá do SulfSC, conforme Certidão n" 58/2008, expedida em

24.012008,�"inando como respmlsávél técnico, o técnico em agrimensureAntcnio Caríosda Silva, CREA o" 4i483-8. ARTn"
2682192-4. O de-smembramento éde c..aráterresidencial, possuí a área totalde 2.0í3.40m\ sendo constituído de l{duàS) parcelas
e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15 {qrnnze} dias, contados da data da úlrima publicação do presente
edital. e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1.6&3 - centro, Jnraguá do SuLiSC.Forma apresentadas: Cenidão Positiva do Poder Judiciário, Comarca de
Caxias do Sul, Estado doRic Grnndedo Sul, õ.,.d. de 19.06.200& deA. Guerra Sú\lIP.plemenrosRodovíários; Certidão Positiva

Ações Cíveis em geralu" 1 (415 do Pode,Judiciário Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina Comarcade laraguá do Sul
setor da Distribuição datada de 20.05.2008 de Evaldo Maestri; Certidão Positiva Ações Cíveis em Geral n" 16417 do Poder
judiciário tribunal de justiça do estado de Santa Catarina, Comarca de Jarnguá do Sul - setor da Distribuição datada de
20.05.2008 de Elvira Dombeck Maestri e Certidão Positrsade Distribuição Poderjudiciâric Justiça federal da4'Regiâo Açõcse
Execuções cíveis e fiscais ', e execuções Criminais Pessoa Física/jurídica datada de 19.ú6.2oo8 de A. Guerra SiA lmplementcs
Rodoviários.

Jaraguá do S.� (l4 deSeiembro 2008
AOFICIALA_
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PRIMEIRO SEMESTRE

PIB registro expansão de 6%
No 2° trimestre, economia cresce 6,1%, acima das estimativas

DECRETO

Horário de verão
tem dotas fixos
o presidente luiz Inácio lula do Silvo

instituiu dotas fixos paro o início e o fim
do horário de verõo, quando porte do po
pulaçõo adianto o relógio em uma hora.
De acordo com o Decreto 6.558, o horário
de verõo começará o partir de zero hora
do tercéiro domingo de outubro de cada
ano até zero here do terceiro domin

go de fevereiro do ano seguinte. Se o

, doto final do horário de verõo coincidir
com o domingo de carnaval, o prazo
final será estendido poro o domingo
seguinte. Este ano o horário de verõo

começo dia 19 de outubro e vai até 15
de fevereiro de 2009.

'o minist Fazend ido'
Montega, revisou suq"eStifllotlVg após
o divulgoçõQ do resultado do' PIB e

passou o projetor um crescimento
econômico d� até 5,�% pilroÜodo o

ano de 2p08. Até o' momento,. ieSt9

o maior número para o perí
odo desde o início da série da

pesquisa em 2000. A formação
bruta de capital fixo é consti-

tuída príncipalmente por má

quinas e equipamentos e pela
construção civil.

O aumento do cons.umo das

SÃO PAULO

A economia brasileira cres

ceu 6% no primeiro semestre
de 2008 sobre igual semestre de
2007, mesma variação apresenta
da no acumulado dos últimos 12
meses. Já no segundo trimestre
do ano, a expansão da economia
foi de 6,1%, em comparação ao

mesmo período do ano passado,
acima das estimativas dos ana

listas ouvidos pelo AE Projeções
(5,2% a 5,9%). Em relação ao

primeiro trimestre deste ano, o

crescimento foi de 1,6%. Esses'
são os números do PIB (Produto
Interno Bruto), divulgados ontem

_

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).

O PIB representa o total de
riquezas produzido em um de
terminado período num país..

Segundo o IBGE, em valor, o

PIB do segundo trimestre so- Ministro da Fazenda, Guido Mantega, revisa estimativa de crescimento econômico de até 5,5% em 2008
mau R$ 716,9 bilhões. Já no,

.

primeiro semestre, o PIB so

mou R$ 1,38 trilhão.
Os investimentos em produ

ção, ou FBCF (Formação Bruta
de Capital Fixo), continuam
crescendo bem acima da média
da economia. No segundo tri

mestre, elevaram-se 16,2% em
.

relação ao mesmo período do
ano passado e 5,4% na compa
ração com o primeiro trimestre
deste ano. No primeiro semes

tre, a alta foi de 15,7% ante

igual período de 2007.
A taxa de investimento

(FBCF/PIB) ficou em 18,7% no

segundo trimestre, registrando

ALEMANHA

BALQ�� COLÔRfM CÉU fM F
Festivolde �olõesde ar quente corndu céudo cidode alemã de Wors-'

tein ontem. Evento ocontece todo onô e reún� bal>Ões de vários tipos, e�a'
ano o novidade foi um bolõo em formoto de bolo de aniversário.

famílias no segundo trimestre
deste ano foi de 6,7% na com

paração com o mesmo período
de 2007 e de 1,0, %" em relação
ao primeiro trimestre de 2008.
No primeiro semestre, a alta foi
de 6,7%. O consumo do gover
no também continuou subindo,
com aumento de 5,3% no perí
odo de abril a junho em relação
a 2007 e de 0,3% na compara
ção com janeiro a março. No
acumulado do. semestre, a ele

vação foi de 5,6%.

AGÊNCIA ESTADO

LlCENÇA-MÁTERNIDAD�

Lula sanciono
lei com vetos

A lei que amplio o licença-materni
dade poro seis mêss foi publicado ontem
no Diário Oficial do Uniõo. As empresas
podem, facultativamente, estender o di
reito à licença por mais dois meses pam
suas funcionários. Coso optem pelo prazo
maiot os empresas deverõo pagar o salário
e o contribuiçõo dos funcionários, mos

poderõo descontar o valor do Imposto de
Rendo. A medido nõo vale poro micro e

pequenos empresas que fazem parte do
Simples. As novos regras podemser apli
cados imediatamente poro os servidoras
públicos,. mos só võo entrar em vigor
poro o iniciotivo privado em 2010.

O CORREIO DO POVO WQUINTA-FÉlRA, 11 DE SETEMBRO DE 2008

; Protesto contra Evo em Santo Cruz
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·Campo tomado,
na Bolívia
LA PAZ

Oposicionistas tomaram

ontem o controle de ou

tro campo petrolífero 'que
abastece regiões do oeste
da Bolívia. O país vive um

clima de tensão crescente

por causa da polarização
entre lideranças regionais
e o governo do presiden
te Eva Morales. Segundo
relatos os líderes cívicos
"tomaram pacificamente"
o campo Vuelta Grande, a

sudeste de La Paz.
Uma parte da produção

desse campo é destinada à

Argentina. Na terça-feira,
9, outro grupo interveio no

campo Tahiati e fechou as

válvulas, A instalação fica
perto, da fronteira com Pa

raguai, de onde se bombeia
parte do gás comprado pelo
Brasil. O governo assegurou
que não foi interrompido o

fluxo.
O governo central denun

ciou os distúrbios em Santa
Cruz como o "início de um

golpe de estado" realizado
por lideranças cívicas e dos
governos estaduais.

Grupos de choque sa

quearam novamente ontem

os escritórios da Empresa
Nacional de Telecomunica
ções, em .Santa Cruz, leste
do país. Na terça, houve
bastante violência na região,
principal bastão da oposição
a Morales.
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www.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar porVeículos Automotores). Ofertasválidas até 11/09/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Spacefox Plus preço à vista a partir de R$ 46.990,00 - completo. Crossfox 4 portas linha 2009 preço promocional à vista a partir de R$ 43.025,00. Golf 1.6 4portas Total Flex linha 2009. com preço promocional à vista a partir de R$ 51.930,00. Garantia de 3 anos para a linha WV 08/09, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor eíransmtssãc (exceto Kcmbi.Iirnitada a 80.000 km]. Ê necessário. para sua utilização, a cumprimento do plano de manutenção.lmagem meramente Ilustrativa, não-condizente necessariamentecom os modelos ofertados. Caraguá Auto Elite
Uma relação de conflcnço.Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 47 3274 6000

_J

Asegurança é responsabilidade de todos.
A solidariedade voltada à segurança de uma comunidade
é tão importante quanto as próprias ações de policiamento .

.

Em Santa Catarina, a atitude solidária e prevenüva da população
tem promovido a melhora dos índices de segurança.

PRATIQUEASEGURANÇASOUDÂRIA EM SUACOMUNIDADE.

Conheça alguns dos nossos programas e participe: Atitudes de prevenção:
CONSEG
Conselho Comunitário de Segurança.
O CONSEG promove o policiamento comunitário nos bairros, aproximando
e integrando a policia à população. Santa Catarina conta com 282 Conseg's.
Saiba como participar: (48) 4069-9813.

Vizinho Solidário
Quando se ausentar, informe a um vizinho de sua confiança, Antes de
sair, certifique-se de que as portas é janelas estão trancadas.

Motorista Solidário
Procure ir a festas na companhia de amigos. Escolha sempre alguém
que não tenha bebido para dirigir na volta para casa. secretorla do

Esladoda
seaurança PúblICa e
DefeSa do Cidadão
www.ssE·sc_gov.br

PROERD
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.
Incentive a participação de seu filho no PROERD. Ele é voltado TELEFONES ÚTEIS:
aos alunos das escolas públicas e particulares de todo oEstado. POLicIA MILITAR - ·190

"A�esseWVM,pm.sc',90v.br/PrO:_�__�"""""""",,,",,,"�D�I_SQ_U�E_DENÚNCIADA PO��IACIVIL�:___, / SANTA CATUINA
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