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Canarinho alego que financiamento pleiteado junto 00 BNDES nõo tem doto poro ser liberado.
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Jaraguá estréia no

Joguinhos amanhã
Atletismo, basquete, futsal e handebol são
os primeiros equipes o iniciar os disputas.
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A arrecadação de impostos e contri

buições em todo o país chegou essa

semana aos R$ 700 bjlhões, segundo
.

dados do Impostômetro do Associa

ção Comercial de São Paulo (ACSP).
A medição inclui tributos munici

pais, estaduais e federois pagos pe-
"los brasileiros desde l°de janeiro
deste ano. Em 2007, esse valor foi

alcançado 33 dias mais tarde, em
o

11 de outubro. Em 2006, os R$ 700
bilhões forom alcançados em 11

de novembro. A estimativo da ACSP
o

paro o fim do ano é que os tributos

pqgos pelos brasileiros ultrapassem
R$ 1 trilhão. Em 2007, o impostô
metro chegou 00 final do ano mar-

'condo R$ 921 bilhões arrecadados.

Empresários vão
ouvir candidatos
Dionei do Silvo (PU abre o série
do programo Eleições em Pauta,
no próximo segundo-feira.
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Barra Velha já
espera turistas
Quem pretende alugar apartamento
ou cosa deve antecipar reserva de
imóvel por causo do gronde procuro.
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As Três Irmãs chega
.. com grande elenco

Globo oposta no nova novelo com surf, amor e
muitos armações que começo segundo-feira
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VAI NESSA
Uma champanhe
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OPINIAO�---------

EDITORIAL

Fumo passivo
'teatros, cinemas,Sete pessoas morrem pot: dia por causa do

fumo passivo. Mais de dois rfiil leitos da rede
pública de saúde sãopoclJ..t>auos !por pessoas
que sofrem de doenças càusadas pelo fumo
passivo. São alguns argumentos'utilízados pelo
deputado Giancarlo Tomellin
(PSDB} para 'justíficar proposta
de projeto que proíbe o consu
mo de cigarros ou de qualquer
outro produto funúgeno em

ambientes, fechados de 'uso co

letivo, .....
O problema, se assim'se

page 9izer, é que o projéto trata
s de use) coletivo
tqtjil qp !��dial:

aÍl\dã que �ó:viqs"
cifl ou circula

r âi:tl;pi
.

te .,ou

'O'prbbl�mO'
está n�s .hates,

boates e

nchõnetes
e»

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

GABRIELLA KUSZ, ESTUDANTE
"

Destaque no Estado
o MEC divulgou esta semana o Índice Geral de Cursos

de 1.448 Instituições de Ensino superior do Brasil, deste
total, 1.144 são faculdades isoladas e integradas - represen
tando 78,8% das instituições.

Na avaliação das Faculdades isoladas ou integradas, é uti
lizado o CPC (conceito preliminar do curso) que tem como

base o conceito do Exame NacionaLde Desempenho dos Es
tudantes (ENADE), e as chamadas variáveis de insumo que
consideram o corpo docente titulados com pós graduação
stricto sensu, o projeto pedagógico e a infra estrutura.

Os cursos de Educação Física e Biologia, da Faculda
de Jangada, avaliados em Z007, obtiveram bons conceitos

para fins de reconhecimentos, esses resultados elevam o

conceito e coloca a instituição, com apenas três anos de
atividades acadêmicas, na 7a posição do ranking. das Fa
culdades do Estado e a: 104a posição do Brasil, consideran
do o número de IES avaliadas isto é muito positivo.

Das dimensões avaliadas, o corpo docente, o projeto
pedagógico, acervo bibliográfico da área de saúde e equi
pamentos, além dos resultados de seus acadêmicos, são os

pontos fortes da Instituição.
'

PROF". MS. MARA CORAZZA, DIRETORA ACADÊMICA

Agradecimento
Começou comuma entrevista para o colégio, com o Tiago,

goleiro da Malwee, Depois, conheci mais duas pessoas mara
vilhosas, Dica e Belinha. Percebi que a amizade foi crescendo,
mesmo eu tendo apenas quatorze anos, dava para perceber as
igualdades que existiam entre nós. São três pessoas maravilho
sas, com um coração bondoso, humilde e commuitos objetivos,
um deles é conquistar seu espaço profissional com dignidade
e respeito a todos aos seus semelhantes. Por mais que o tempo
passe e que as dificuldades possam surgir, eu eminha familia es

taremos sempre com vocês.A nossa amizade é verdadeira e para
todas as amizades verdadeiras o tempo nunca passa, a distância
nunca existe, simplesmente a cada dia se fortalece. Eu admiro
vocês, por serem es�as pessoas batalhadoras, amigas com esses

corações enormes. São verdadeiros anjinhos, que aparecem na

nossa vida só para alegrar e completar a nossa felicidade.
Tiago, você tem uma familia maravilhosa e, merece! Agra

deço á vocês três, por serem essas pessoas essenciais na mi
nha vida. Tudo o que passamos e o que iremos passar vão
ficar guardado emmeu coração commuito carinho.

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

enviados para o e-mail redocao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro a

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

" telefone (" não serão publicados),

Eleições em Pauta! Momento de ouvir propostas
GUIDO JACKSON

BRETZKE,
PRESIDENTE DA

AC!JS ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL
DE JARAG!JÁ 1)0 SUL

Engajada ao sentimento da socieda
de de participar do processo político, a
ACIJS e a APEVI dão início, a partir da
plenária desta segunda-feira, dia 15, ao

projeto Eleições em Pauta, que objeti
va dar oportunidade aos candidatos à
Prefeitura de Iaraguá do Sul se mani
festar no Centro Empresarial sobre as

suas propostas de governo.
o
É o

.

momento de conhecermos os

planos de governo dos candidatos e das
.

coligações que representam, Desneces-

sano dizer o significado de momentos
como esse para a comunidade, pois após
a eleição de outubro só restará torcer para
que a próxima admínistração desenvolva
suas metas de modo a atender aos inte
resses do conjunto da população.

Há um esforço de vários segmentos
da sociedade organizada no País, in
cluindo a Justiça Eleitoral, ONGs e os

meios de comunicação, no sentido de
conscientizar quanto à necessidade de
escolhermos nossos representantes
identificados com as questões da éti
ca, do respeito ao dinheiro público,
que tenham condições para desempe
nhar o papel que lhes cabe de modo
a promover o desenvolvimento social
com equilíbrio e justiça.

Convidamos a classe empresarial e
a comunidade. em geral a acompanhar
as próximas plenárias, quando teremos
individualmente a participação dos
candidatos que aceitaram o convite das
entidades. Como sempre acontece, o

Centro Empresarial se torna o ambiente
de discussão e de troca de idéias, com
o objetivo de contribuir para amelhoria
da nossa comunidade.

.

O que desejamos para o nosso futu
ro depende só da gente. Participar é
decisivo. Corrtamos com a presença
de todos, para 'que os candidatos pos
sam alinhar suas idéias aos interesses
do município e da região. A plenária
acontece no CEJAS, a partir das 18
horas. Todos são bem-vindos .
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FALA Aí!

"Acho que
meu pai me
inspirou "

MARCOS IGOR GRABOWSKI,
22 anos, o Mr. Goy Brosil 2008

" Foi o último

que investiu em

infra-estruturo."
PRESIDENTE LULA (PT-SP),

destacando investimentos feitos no

setor pelo governo do general
Ernesto Beckmonn Geisel {l974/1979}

no regime militor.

." Só quero
esquecer tudo. "

NARIMAN OSMAN CHIAH,
BRASILEIRA, que fugiu do morido

com quem morovo no Líbano,
.

voliondo poro suo coso em

Motinhos (PRJ.

CONSULTA
Saiu o primeiro pesquiso do eleição poro
prefeito no região registrado no Tribunal
Regional Eleitorol. É do coligoção "Reno
vo Guóramirim", que apóio o chapa li
demda pelo vereador Evaldo João Junkes
(P1) e que tem, aindo, o PR, PSDB, PRB e

PTB. Cujo ossessorio troto os adversários
_

Nilson Bylaardt (PMDB) e louro Froüli
ch (DEM) como condidotos "B" e "C.
Como se nos entrevistas fossem esses os

nome�_sugeridos.

.

Pelas crianças
Além de assistência médica já garantido, só que quase nunca cumprido,
os crianças e adolescentes poderão ter ampliados, por lei, os direitos o

açães e serviços púiblicos com o inclusão de cuidados com o processo
de crescimento e de desenvolvimento mediante intervenções educativos,
preventivos, diagnósticos e terapêuticos. Essas ações, determino proje
to de lei em tramitação no Senado, precisam levar em consideração
o estado nutricional e o história olimentar, o curvo de crescimento, o
programo de vacinas, o desenvolvimento neuropsicomotor, o acuidade
visual, o função auditiva e o saúde bucal. Deverá considerar também
os condições do meio ambiente, o quantidade e o qualidade do sono, o
desempenho escolar e cuidados dispensados pelo escola, o ·podrão de
atividade físico, os cuidados domiciliares e o desenvolvimento sexual.
Vai virar lei e nenhum agente público, os prefeitos e governadores, por
exemplo, poderá ignorá-lo. Terá seus efeitos desde que os vereadores
façam o popel que lhes cabe de fiscalizar.

CONSÓRCIOS
Se o seu soldo é bom, leio isso. O
Senado aprovou projeto de lei que
permite 00 utilizar o soldo do FGTS,
poro liquidoção de soldo devedor
ou dor lances, em consórcios de .

imóveis. Pelo projeto, quem otuar
como administrador de consórcio
sem II prévio autorização do Ban
co Central poderá ser punido com

prisão de quatro o oito anos e com

pagomento de milito equiv.olente
o 100% dos parcelas já recebidos
e o receber no referido consórcio.
Agora, dependem de sanção do
presidente Lula.

AINDA NÃO-
A primeiro quinzena desetémbro está

. no fim e dois candidatos o prefeito de
Joroguá oinda não distribuíram suas

propostos de governo, umo dós armas
básicos poro conquistor eleitores.
Mos que também pode ser uma faca
de dois gumes em eleição futuro se

promessas de impacto não forem
realizadas. É que o eleitor de hoje
onda meio que escaldado, mais po
litizado e, por isso mesmo, atento
00 que se falo agora e 00 que se vai
dizer depois.

'

Sanco
t:Tuzeiro
doSuf

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais' e Estaduais·, Tribunal de Justiça
Aposentados e Pensionistas "",

Forças Ànnadas' e ECr- (Correios).

Conheça nosso escritório na
Rua Walter Marquardt, 1133 - Sala 06
em frente a Prefeitura Municipal ou

entre em contato pelo telefone 3371-4210
ou e-mail consig.adm@terra.com.br

O CORREIO DO POVODSEXTA·FEIRA. 12 DE SETEMBRO DE 2008

POR QUE SER VEREADOR?
ADRIANINHO JUNKES - 65.555 (PCDOB) ,

Adriano Junkes, 29 anos, solteiro, profissional de Ma
rketing. Iniciou sua vida profissional aos 15 anos na

empresa Weg S/A, tendo sempre se dedica�o aos es

tudos. Cursou a Escola de Governo do Amvali e Marke- '

ting pela Anhanguero/Fatej. Filho de Bertino e Lucino
Petf'l, irmão de Luciano e Cristiano. Procurará pautar suo conduta pela
ética e transparência no Legislativo, propondo'projetos que visem a me

Ihorio do I[�nsporte público municipal. e a humanização no'trânsito de
Jaraguá do' Sul, seja através da ampliação, iluminação e cobertura das
ciclovias, seja por meio de outras soluções criativas e de baixo custo o se

rem oportunamente apresentadas; buscará o aproximação do populoçlío
com o poder·público na tomado de declsõesn respeito dosinvestimentos
prioritários em cultura, esporte e lazer, forttJlecendo. a democracia no

âmbito da municipalidade; mostrn:�ê imperjoso a criação da Fundação
Municipal do Juventude, composta por representantes das orgonizações
de!"�Qvens em diversos segmentos,do comunidade, seja para se,plcon-;

., ço�,lum espaço digno e soudáv,el de e�tretenimento, seja l!yra foinentor
voponun�dodes de crescimen1o,� evolúçãq pessool, em oténdi a

:qye'p.r��çreve,o Estotuto da Crionçq e do Aâol'escente (Lei 8.06 . É
;Jen�voçQP 'no Câmora!

-

C4MPAIHA �Té
PT de Jaraguá mobilizou militantes no tard'i�â�;,quaJ1a-feira poro ·uma
manifest

.

no te,rminol urban,!) em protesto pelo desoumprimento dó
prazopi no contrat� da Canarinoo comoprefeilurp pard,Q �ntreg.a �
no novo prédio, que üevéria estar concluído no úl1imo di�#tOr Distribu
íram panfletos denu�ciaJldo o caso e leJIlbrondo aos usuqrtos sobre a

novelo que se. artpst(J há dois anos. ,.Com outros três prazo iores
não cumpridó's também.

SEGURANÇA ',.
Não se' ouve henh"um �n
plunos e professores em e

, .�. sindicato da categoria
:êJtsosdé omeÍJç(Js e ag
fbi

.

em aumentar o efe
m

.'

. S� alguém pergun ar quan es s' lotados no 14� Bato-
, Jh�:ô dq,PM de Jaraguó, hoje, se são �ufi�ieg.tes pora o segurança ae todo

O· regiã9 � como se dá o processo seletivo e de incorporoção; ficô sem
respostg:Ou no 'mais ou menos'.

pol iti ca@ocorreiodopovo.com.br
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"Nossa administração irá re

ver, em parceria com a Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de

- Massaranduba (ACIAM), o sistema
viário do centro do cidade e buscar
alternativos para o substituição dos
quebra-molas. Também vamos via
biOzar àtravés do iniciativa privada,
transporte coletivo paro os comu

nidades do interior. Ampliar a pa
vimentação no perímetro urbano e

nas áreas rurais. Criar Programo de
Recuperação,de calçados adequando
o acesso à pessoa com deficiência
(Dec. lei 5.296/04). Executor alar
gamentos, aberturas, conservação e

revestimento das estradas e acessos
- às propriedades".
ODENIR DERETTI (PP)

, Coligação faz
14 comícios
A Coligação "Pra Frente,

Guaramirim", do candidato
Lauro Frohlich (DEM), real
izará 14 comícios pelos bairros
da cidade a partir da próxima
semana. O primeiro acontece

dia 18, a partir das 19h30, na
Figueirinha. Segundo a coorde
nação de campanha, a intenção
é levar ao eleitor as propostas
do Plano 25" e dos 16 candida
tos a vereador.

AS DATAS
• Figueirinha
• Bananal do Sul
• Poço Grande
• Imigrantes
• Figueira
'. Reca nto Feliz
• Rio Bronco

.. Caixa d'Água
• Guamiranga
• Vila Amizade
• Corticeira
• Avaí
• Centro

dia 18
dia 19 .

dia 22
dia 23
dia 24
dia 25
dia 26
din 27

. din 28
din 29
din 30
l°de outubro
2 de outubro

POLíTICA----------

ELEiÇÕES EM PAUTA

Acijs sabatina prefeitu.ráveis
.

Dionei abre a série de encontros, na próxima segunda-feira
JARAGUÁ DO SUL

OS associados das duas

principais entidades do setor

produtivo poderão esmiuçar
as propostas fazendo pergun
tas àqueles que pretendem
governar a cidade nos próxi
mos.quatro anos, A partir de
segunda-feira, os candidatos a

prefeito participam do progra
ma "Eleições em Pauta"; que
vai acontecer durante as reu

niões plenárias da Acijs (Asso
ciação Empresarial de Jaraguá
do Sul) e Apevi (Associação
das Micro e Pequenas Empre-'
sas do Vale do Itapocu).

A série no Centro Empresa
rial inicia com o ex-deputado
estadual Dionei da Silva , do
PT. Na próxima plenária,

.

dia
22, será. a vez do prefeito Mo
acir Bertoldi (PMDB) e, na se

qüência (dia 29), Cecília Konell
(DEM). O candidato Luís Carlos
_Andrade, do PTC; declinou do
convite. Os convidados terão
meia hora para apresentar suas
propostas e mais uma hora para
responder a perguntas feitas pe-

Paro Guido Bretzke, ti criação de bons ambientes de negócios depende de uma gestão pública eficiente

posse dos candidatos traz ações
elencadas pelo PróJaraguá, que
primam por uma melhor gestão'
e aplicação do dinheiro público.
'1\s empresas precisam de uma

gestão eficiente para se manter e
crescer", destaca.

los associados.
O presidente da Acijs, Gui

do Bretzke, afirma que a atu

ação do governo é decisiva
para viabilizar a criação de _

bans ambientes de negócios, -,
a proposta maior da entidade.
"Um bom governo significa
tributação justa, infra-estrutu-

ra adequada, um lugar seguro
para se viver. E a Prefeitura é a

parte principal", destaca..
"Num outro momento já en

tregamos os anseios oficialmente,
emnome daentidade.Agora éum

bate-papo dos candidatos com os

associados", acrescenta Bretzke.

Segundo ele, o documento em CAROLINA TOMASELLI

<'

História de candidato contada em gibi
Revista em quadrinhos começa a ser distribuída pela coligação de Moacir Bertoldi

Capa
destaca
as duas
maiores
obras

do atual

governo

JARAGuÁ DO SUL

A Coligação "Jaraguá nossa

gente" encontrou uma forma
didática para contar a histó
ria do candidato à reeleição,

. Moacir Bertoldi (PMDB). Esta
semana começaram a ser dis
tribuídos 15 mil exemplares da
revista em quadrinhos "Meu

Amiguinho". O título faz refe-

� rência a um termo usado pelo
� candidato e que integra o jingle
� da campanha.

Na capa, a publicação traz
o candidato, uma senhora, um
trabalhador e uma criança se

gurando o livreto. Ao fundo,
as duas principais realizações
do atual governo: A Arena Iara
guá e o Centro Histórico. Em 24

páginas coloridas, o gibi traz a

história da família Bertoldi des
de a década de 1950, quando
morava em Rio dos Cedros e se

.

dedicava à agricultura.

Procurando aproximar o

eleitor do candidato, os qua
drinhos contam a trajetória de
Moacir, desde o nascimento,
a passagem pela faculdade de
medicina, casamento, e o retor

no a Jaraguá do Sul para traba
lhar. Outro espaço é reservado
a experiência política do candi
dato, seus mandatos e realiza
ções como prefeito, encerrando
com apelo por novo mandato.

Seremos eternamente

gratos ao SESC, pela oportunidad� de
mostrarmos nosso trabalho. E estamos

, orgulhosos por participdr desta obra,
um presente dado à cidade de

Jaraguá do Sul.
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Presos assaltantes
Dois homens armados invadiram casa

e fizeram quatroreféns emCorupá
CORUPÃ não tem passagem pela polícia,

. Dois homens foram presos enquanto Claudemir Gonçalves
depois de invadir unia casa e fa- já havia sido detido por porte
zer quatro reféns na Rua Roberto ilegal de armas.

Seidel, Centro de Corupá, por De acordo como responsável
volta das 7h de ontem. Claude- pela delegacia de Corupá, Mau
rnir Gonçalves, 30 anos, e Dione rício Francisco, a suspeita é de
Ribeiro Luiz, 18 anos, invadiraín que havia uma terceira pessoa
a residência do casal Ronaldo Ei- envolvida no assalto, que seria

pper, 68 anos, e Ada Eípper, 67, o motorista do bando. Segundo
pela área externa, próxima da ele, vizinhos teriam visto um

lavanderia, e renderam uma das carro escuro nas imediações.
filhas do casal. Armados com Gonçalves e Luiz informaram
uma pistola e um revólver cali- à polícia que teriam roubado
bre 38, eles amarraram Ronaldo, urnamotocicleta emItajaí e que
amulher dele e as filhas Marisa e teriam utilizado o veículo para
Margarete, de 40 e 38 anos. se deslocar até Jaraguá do Sul.

Ao perceber o movirnen- Porém, a polícia acredita que
to na residência um vizinho esta informação seja falsa, já
acionou a Polícia Militar e, em que a moto não foi encontrada.
pouco tempo, quatro viaturas A polícia informou que, em-

. cercaram a casa. às policiais bora tenham sido ameaçados,
iniciaram a negociação com os os moradores não

_ apresenta
bandidos que, de imediato, de- vam marcas de agressão. A re

cidiram se entregar. Eles foram
.

portagem de O Correio do Povo
conduzidos para a Delegacia tentou contato com a família
da Comarca de Jaraguá do Sul, Eipper, mas nenhum dos farni
e encaminhados ao Presídio liares foi localizado.

Regional. Os bandidos' moram
em Itajaí. Dione Ribeiro' Luiz ,

DAiANE ZANGHEUNI
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Para Vereadora:

-

''', "

Sempre ao seu lado'
JAAAGlJÁ.NOSSAGENTf·pt.1DB4'R.p5B-Pil4'T�PR&PMN �- I

�

NOSSAJAAAGlJÁ,PMDB''''N-fTdoS
.

\tiMoacir Pedro

Quadrilha -pode
sera mesma

Claudemir (foto) e Dione foram levados à Delegacia da Comarca de Jaraguá

o assalto frustrado registrado
na manhã de ontem pode ter rela
ção com o assalto à casa da família
linzmeyet ocorrido em Corupá no

mês de julho. De acordo com o res

ponsável pela delegacia de Corupá,
Maurício Francisco, existe o possibi
lidade de Cloudemir Gonçalves, 30
anos, e Dione Ribeiro Luiz. 18 anos,
fazerem porte da mesma quadrilha
que invadiu e roubou a residência
do empresário Curt linzmeyer Isso
porque todos os assaltantes en

volvidos nos duas ocorrências são
da região de ItajoL Na época, três
bandidos envolvidos no assalto fo
ram detidos, enquanto outros dois
continuam foragidos. _

Em março, quatro homens arma
dos invadiram o casa do seeretária de
Turismo do Prefeitura de Çorupá,Alice
Maçaneiro, no Centro. Dois filhos dela
ficaram trancados no banheiro por
mais de quatro horas.

Valdecir de Souza foi levado de helicóptero para hospital em Joinville

Vítima fala sobre acidente na BR-280
GUARAMIRIM

Três pessoas envolvidas no

acidente entre automóvel e ca

minhão
-

na BR-280 (perto do
Estofados Mannes) na tarde de

� quarta-feira, se recuperam dos
� ferimentos. Adão de Souza, 30

; anos, que conduzia o Celta com

� placa de Guararnirim, teve lesões
� no rosto e está em observação
� no Hospital São José. Um dos ir- '

� mãos dele, Valdair de Souza, 18,
também se recupera num quarto.

O cunhado, Lourival Vieira, 34,
teve apenas ferimentos leves. Já
o outro irmão, Valdecir de Souza,
29, que estava no banco do caro

na, foi levado de helicóptero ao

Hospital São José, em Joinville.
Até' o fechamento desta edição,
Valdecir permanecia ,internado
naUTI em estado grave.

De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal de Guara
mirim, a suspeita é de que o

acidente tenha ocorrido por fal-

ta de atenção do motorista do
caminhão. Na tarde de ontem,
Adão' conversou com a repor
tagem de O Correio do Povo e

relembrou o acidente. "Só lem
bro de ter visto o caminhão
atravessando na nossa frente",
disse. Ele comentou que todos
trabalham na área de cónstru
ção "civil em Jaraguá do Sul e
que, na hora da colisão, esta
vam voltando a Guaramirim,
onde moram.
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METAS DESCUMPRIDAS

Município multa Viação Canarinho
Concessionária deveria ter entregue novo terminal de ônibus nesta semana
JARAGUÁ DO SUL

O prazo era dia 10 de setem

bro, mas até hoje os mais de 600
mil usuários mensais do trans-

'

porte coletivo jaraguaense con

tinuam apenas com a promessa
de um novo terminal urbano. O
limite de tempo expirou, no en

tanto, a população permanece
obrigada a pagar a cada vez que
sobe as escadas de algum dos 91
ônibus em circulàção na cidade.

Essas situações foram deter
minantes para a Prefeitura en

viar, ontem, uma notificação à

Viação Canarinho. Conforme o

procurador geral do município,
EduardoMarquardt, agora, o des
cumprimentos parcial das metas
inclusas no contrato de conces

são do serviço firmado em 2006,
deve causar prejuízos à empresa.
Amulta equivale a 10% dasoma
da contrapartida de R$ 3,7 mi
lhões que constam no documen
to, ou seja, R$ 370 mil.

No entanto, a multa ainda
pode ser reconsiderada, segun
do estabelece a Lei Orgânica de
Jaraguá do Sul. A concessioná
ria, notificada- ontem, tem até
cinco dias úteis para devolver a

Metas e obras
da concessão
• Instalação de 18Q novos abrigos
de ônibus: meta cumprido;

,

• Implantação de 11 míni-termi
nnls em bairros: meta cumprida;

• Construção do novo terminal,
urbDno de ônibus: obra não
executada na totalidade; ,

"

• Implantaçõo da bilhêtagem
,

eletrônica: meta não cumprida'
na totalidade;

."

• Pesquisas de origem e destino,
sobe/desce�. sptisfação do.�suário .

e levantamentos de campo neces
sários para o projeto e dimensio
namento do sistema .integrado:
execução não confirmada;

• piano de divulgação e info_r
mação social: prazo venceria
em 31 de dezembro e ação de
pende do execução de todos os

outros itens.

própria defesa já feita antes. De
pois disso, um processo admi
nistrativo deve ser instaurado.

Independente da notificação,
a Canarinho segue obrigada a

concluir as obras do terminal,
assim como também precisa
.implantar a bilhetagem eletrô
nica com passagem única.

O que persiste indefinido é
o prazo para a entrega dessas
melhorias. A determinação fi-

.

nal será dada por uma comissão
de, no mínimo, três funcioná
rios públicos. Ela será formada
na próxima semana. De acordo
com Marquardt, a nova data li
mite será divulgada até quinta
feira, provavelmente.'

.

Se antes a Prefeitura não cogi
tava a quebra contratual, a partir
do descumprimento das metas
e da aplicação da multa, o cená
rio se altera. O procurador alerta
que, caso haja reincidência, ou
tra notificação é expedida e há a

chance de a Canarinho deixar de

operar o serviço dentro da cida
de. '� caducidade da concessão
será inevitável", afirma.

KELty ERDMANN Procurador afirma que justificativas da empresa nõo convenceram

Bogo: única obra nõo finalizada é o terminal, mas 80% do resto está pronto

o contrato vai
ser cumprido nem

-que �ejo por
decisão judicial

Empresário deve
assinár termo

Segundo o procurador Eduar
do Marquardt, o proprietário da
Viação Canarinho, Déeio Bago,
deve .. comparecer na Prefeitura
até o próximo quarta-feira, 17_
Ele é obrigado o assinar um termo
aditivo que prorroga o prazo de
execução das metas existentes no

contrato de concessão do serviço
de transporte -coletivo filii Jam
guá do Sul. Quanto ô notificação
da multa, ele avisa: "caso não
quiserem receber pelo,município,
será via cartório como já fizemos

ynles com outros documentos".

Atraso na aprovação de pedido
de financiamento é justificativa

Em documento assinado
por Décio Bago, diretor da Ca
narinho, e enviado à procura
doria do município, a empre
sa confirma a não entrega o

novo terminal de ônibus e de
parte das metas estabelecidas
no contrato de concessão. Os
motivos seriam "fatores que
refogem .a alçada da conces

sionária",
Como primeira justificativa,

a Viação cita a necessidade de
'obter financiamento junto ao

Ministério das Cidades .para, a
,

partir disso, executar a obra. O
pedido ainda está em análise '

e sem qualquer previsão de
ser aprovado. Como 80% dos
custos da construção depen
dem da liberação, teria ficado
impossível respeitar o prazo de
10 de setembro.

Além disso, a Canarinho
ainda reclama dã demorado
processo de desapropriação e

compra do terreno anexo ao

atual terminal. Porém, confor
me Eduardo Marquardt, a des
culpa não é aceita. "Em 8 de
julho expedimos o alvará de
construção e dois dias depois o

de demolição da casa da família
Lombardi. Mas, esta só ocorreu
em 12 de agosto", explica,

Para, completar, Bago tam
bém alega que os orçamentos
elaborados por construtoras, à

pedido da empresa, extrapo
lam os sugeridos pela Prefei
tura em 2006, quando o con

trato foi firmado. No total, ela,
precisa investir R$ 3 milhões e

700 mil nas melhorias do trans
porte coletivo.

Ontem, a. reportagem do O
Correio do Povo procurou a di
retoria da Canarinho para res-

'

ponder à informação de que a

multa seria expedida. Décio

Bogo não foi encontrado. Já o

gerente operacional, Rubens
Missfeldt, preferiu não co

mentar o assunto.
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Ações focadas para atrair turistas
Programação da temporada de verão começa a ser idealizada em Barra Velha
BARRA VELHA

Apesar de ainda faltarem
três meses para a temporada
de verão, a secretaria de Turis
mo de Barra Velha já prepara
ações para atrair turistas às suas

praias. A meta para este ano é
receber para o réveillon 150 mil

� pessoas, o mesmo número do
ano anterior.

Feira de artesanato, shows
musicais, competições esporti
vas e comércio padronizado na

orla .são algumas das iniciativas
idealizadas pelo poder público.
Segundo Roseli de Oliveira Lo

zada, secretária de Turismo, a

Prefeitura pretende implantar
oito quiosques padronizados na

beira da praia, além de criar fei
. ras permanentes no centro. '�s

ações visam oferecer entreteni-
mento às famílias promovendo
eventos diários. Mesmo não
tendo falta d'água na temporada

,

passada, a rede de abastecimen
to está sendo ampliada e ruas

pavimentadas", disse.
Roseli ressaltou que o muni

cípio possui 16 hotéis e pousa
das e uma área de camping, com
a secretaria de Turismo aberta

todos os dias das 8 horas até a

meia-noite. A intenção é acom

panhar a situação dos turistàs
em Barra Velha. "Recebemos
pessoas de São Paulo, Paraná,
Santa'Catarina e Rio Grande do
Sul, além de argentinos e para
guaios. Queremos proporcionar
a melhor estadia a estes visitan
tes para que, se eles não volta
rem, ao menos recomendem a

cidade aos amigos e vizinhos",
ressaltou."

,

No setor de infra-estrutura,
a Prefeitura está pavimentando
as principais vias da cidade
como as Avenidas Bernardo

Aguiar, Santa Catarina, Para
ná e Itajuba. Os bairros Icaraí
e São Cristóvão também estão
recebendo asfalto .

Os comerciantes e vendedo-
'

res ambulantes que ainda não

adquiriram licenças para corner
cializar nas praias do balneário

já podem fazê-lo junto a Prefei
tura. A Câmara de Dirigentes
Lojistas mantém cadastro atuali
zado de empregos temporários e

atende no 3456-2748.

OSNI ALVES Aluguel de imóveis é importante fatia ,de mercado no temporada

Edite'afirma que até o dia 20 de dezembro não haverá mais imóveis

Imobiliárias cadastram
os imóveis para locação
BARRA VELHA

O município de Barra Ve
lha possui cerca de 15 imo
biliárias que trabalham com'
casas e apartamentos. Os cor
retores buscam desde o final
de julho o contato com pro
prietários para cadastro de'
imóveis para locação. A in

tenção é manter um cadastro
.

vasto de casas e apartamentos
disponíveis para a temporada
de verão.

Para -Edite Zini, corretora
de imóveis, já há alguma pro
cura para reservas de imóveis,
mas é no mês de outubro que
as buscas se intensificam. Os
valores custam em média aci
ma de R$ 200 a diária de um
apartamento de dois quartos
.e R$ 250 para casas. "Na tem

porada passada tivemos de
encaminhar famílias a outras

cidades, como Joinville e Ja
raguá do'Sul, pois não havia
mais nada disponível. Então,

as pessoas ficavam o dia in
teiro na praia e voltavam às
cidades somente para dor
mir", disse.

Edite ressalta que a imobili
ária para a qual presta serviços
possui mais de cem imóveis
cadastrados até o momento.
O perfil das pessoas que mais

procuram residências de verão
são famílias com até quatro
membros e casais de namo

rados. "Em dezembro do ano

passado, atendi uma família

paranaense que já havia passa
do por todas as praias daquele
estado e vindo para Santa Ca
tarina sem encontrar nada para
alugar. Portanto, a reserva se

faz necessáriae as pessoas não

podem e nem devem se aven

turar", ressaltou.
A expectativa de locação

para os corretores é de que até
20 de dezembro não hajamais
imóveis disponíveis em Barra
Velha.

Peabirú pode
ficar fechado

O Parqué Caminhos do Pe
abirú poderá não estar aberto

para visitação nesta tempora
da de verão. A informação é
de Orestes Rebello, presidente
da Fundema (Fundação Muni
cipal do Meio Ambiente).

Para Rebello o motivo é a

burocracia em função da ne

cessidade de licitações para
realizar o projeto de manejo
do lugar. "Precisamos cercar

o parque e para isto temos de
contratar uma empresa que
realize a obra. Isso demora",
disse.

Em virtude dos muitos tu
ristas que Barra Velha deve
receber, Orestes afirma que
mantém programas de fisca
lização do município. ''E pre
ciso cuidar do meio ambiente
e fiscalizar a cidade. Não po
demos permitir a depreciação,
poluição de matas e rios e ou

tras coisas que eventualmente
possam ocorrer", ressaltou.
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COM A PALAVRA: ELES!
Em meio o uma rodinha de colegas homens, entrei no assunto: Roupa de
mulher. Alguns disseram preferir vestidos saltinhos, discretos, que deixem
o imaginaçõo fluir. Outros preferiram o vestido justinho, com comprimento
do meio do coxo até o joelho. Teve um fulano que disse achar lindo, uma
mulher de bermudinha social e solto alto, ou outro bermuda, com tênis ou

sapatilha. Um dos colegas disse que adoro os macacões usados sobre um

top. O interessante é que em nenhum momento citaram microssaias, grandes
decotes ou shortinhos escandalosos. Quando perguntei a eles, um deles con
firmou minhas suspeitos: O truque do mulher sedutora-está no jogo sutil do
mostro/esconde, um misto de sexualidade com pureza, uma pitado de "sem
vergonhice" entre o bom senso. Revelar sem' pudor nõo é seduçõo. Mostrar
escancaradamente nõo dá o vontade de desvendar, descobrir o que ainda
falto. Isso nõo era segredo poro nós, mulheres espertas, Sim, todos nós ado
ramos decotes e peçàs curtos e nõo é proibido lançar mõo desses recursos. O

-

que fico estranho é tudo junto, misturado. Um decotõo, "uma sainhazinha",
uma transparência ... Aí nõo né, gente? O que valeu nessa converso com os
meninos foi ter desvendado um pouco do olhar masculino sobre os panos que
recobrem o perfeiçõo feminino (acho que me superei!).

ASPIRANTES A FAMA
Será que os olheiros e caçadores de talentos estõo com os dias contados? No
internet, um site recruto pessoas que querem ser famosos. Você preenche um

perfil e vai conquistando fõs. A principio, suo fomo se restringe o uma copo do
site. Porém, há projetos-futuros de distribuiçõo de prêmios e de uma grande
seleção dos inscritos no site poro um curso de interpretação. Poro aqueles que

.

sonham com Hollywood (exagero pouco é bobagem), fico aqui o site: www.que-
roserfamoso.com.br.

MULHER----------

TRAMA DE FIOS
O São Pàulo Fashion Week, sol
tou um dos segredos do próximo
verão, poro os cabelos: Tranças.
Dependendo do combinação mode
lito/maquiagem, o tranço pode dor
aquele ar de moleca, garoJa mo

derno, mulher elegante ou femme
fatale. Além de ser um penteado
fresquinho, ideal para o estação,
é também super fácil de fazer. Não
requer grandes habilidades, exceto
numa tranço mais incrementado,
ideal poro ocasiões sociais. De que
bra, o gente ainda deixo o mostro
um pescocinho gracioso e bem cui
dado. Porque o mulher vaidoso se

cuido desde o unho bem feito dos
pés até o último fio do tranço, que
é pro garantir sucesso absoluto.

DEU ZEBRA
Você crio aquela criança com tonto amor, troco fralda, dá o peito, tapinha nos costas,
cheirinho no bumbum ... Pro depois ele chegar, te convidar pra uma converso e soltar
no bucho: "Mãe, eu sou gremista!" Aí você pergunto rezando pro ter entendido
errado: "Artista? Artes plásticos, meu filho?" "Nõo, mãe. Gremista, timasso!".
E você, Inter até o fim, sugere mil coisas. "Não prefere ser outro coisa? Tipo,
político, advogado, cafetão?" É aí que você vê que ser mãe é padecer no paraíso .

E morre de vontad,e de esfolar os parentes influenciadores de criancinhas.

BISCOITO DA SORTE

Pronto poro mais um dia?

ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

Morechol Deodoro, 739, loja 04
-

.

Defronte 00 colegio Bom Jesus

, '_:' 47 3055 0878

blogdocarmelo com br

Um dos dez hotéis mais
coros do mundo, O Carlton

. Ritz, de Moscou está vendendo
garrafas de champanhe por
156 millibras (cerco de RS 472
mil). Ficaram no fundo do mor

por mais de 80 anos, quando
o navio que os transportava
naufragou.
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COMÉDIA ROMÂNTICA É
NOVA APOSTA DA GLOBO

Smfe, amor e armações serão os ingredientes de "Três Irmãs",
novela que estréia nesta segunda, substituindo "Beleza Pura"

NOVELA

o vocabulário dos surfistas, cheio de
gírias e jargões, vai passar a conviver com
as declarações de amor dos apaixonados e

as armações dos vilões da trama que está
sendo escrita por Antonio Calmon. "Três
Irmãs" promete ser uma comédia românti
ca muito bem humorada.

A trama conta a história de uma família
só de mulheres. Ela se desenrola em uma ci
dade fictícia, localizada no litoral fluminen
se. Desta vez, o cenário é Caramirim, famosa
pela belíssima Praia Azul, point de surfistas. É
lá que três irmãs vivem paixões e desilusões;
que Virgínia, combate as maldades de Violeta;
e que a misteriosa Waldete chega para inter
ferir na vida de todos os moradores.

Segundo Antonio Calmon, "Três Irmãs"
tem todos os elementos tradicionais de
um folhetim: drama, romance, suspense e

humor (muito humor). Na história, o autor
aborda também o universo do surfe e discu
te tenias como a especulação imobiliária e a

descaracterização de uma cidade histórica,
tendo a ecologia como um dos destaques.

ATRAMA
A tradicional família Jequitibá tem raí

zes na pequena Caramirim. Descendentes
do fundador da cidade, Aristides Jequitibá,
Virgínia e as filhas são conhecidas como

"as Jequitibá". Dona Virgínia é a mãe, mu
lher doce e amorosa, dona de uma pequena
farmácia.

Dora é a irmã mais velha. Preguiçosa des
de pequena, nunca foi boa aluna, apesar de
inteligente. Na adolescência, se tornou uma

linda moça, deslumbrante e irresistível - a

flor mais bela de Caramirim. Deslumbrada,
ambiciosa e deliciosamente fútil, sempre
quis pertencer ao mundo dos ricos, mas o ca

samento comArtur (Alexandre Borges), filho
de Violeta, não foi por interesse: os dois se

. amavam e tiveram um filho, Marco Aurélio

(Vitor Novello).Desde a morte de Artur em
um acidente de carro, Dora enfrenta a oposi
ção venenosa e o rancor da sogra Violeta, que
a responsabiliza pela perda do filho.

Dora (Claudio Abreu), Alma (Giovonno
Antonelli) e Suzana (Carolina Dieckmann)
são os irmãs que dão nome à trama

/

Virgínia (Ano Rosa) e os

três filhos lutarão contra
Violeta Áquilo (Vera
HOltz), uma divertido
vilã que quer destruir o
cidade onde moram

A misterioso
e picaresco

Woldete (Regina
Duarte) chego o

Coromirim poro
interferir no

vida de todos os

moradores
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Ginecologista
dlrapalhada

Alma (Giovonna Antonelli), o.lrmã
do meio, é uma médico ginecologista
muito competente, embora um pouco
atrapalhado. Engraçado e enconfa�o
ro, é uma idealista que batalho pela�
saúde do mulhet mos ain

-

o en-

controu o companheiro id bolha
no Rio de Janeiro, onde Robi-
nho (Eribeqo �o). Quo

'

certo
de ser pedido em coso o Hagrg
com outra mulher e fico transtom(Jda.

A irmã mais novo, Suzana (COro
lino Dieckmann), foi adotado porVir
gínia e Augusto. Embora muito orna
do e protegido pelo família, se senle ,

rejeitado, pois sobe que foi deixado
dentro de umocesta no p far-
mácia. A verdadeiro iden dos
pois é um mistério. Exí sta,
Suzana trabalh(J como p
Escola de Caramirim.

Apesar de não ser o
Xonde (Dudu Azevedo), o vive
uma reloçóo harmoniosa como rapaz.

. Xande. tem um problema no pema,
cousado no início do adolescência por
um atropelamento, no qual salvou di
vida de Suzana. Grato, elo
um omorqºe no fundo não

,

A poderosa e aristocrá
Aquilo (Vera Holtz) é a "do 'lia re

gião. COsada com o bondoso ewIdoto
De Alcides (Marcos COruso), teVe um

longo coso de amor com AuguSto Oosé
Wilke�, marido deVirgínia (Ana Roso),
mos ele nunca quis largar o esposa
poro ficor com elo. Ouond usto
decidiu partir de Carami
acreditou quê. finalme
p amado, 'porê"" ele
também. Por cousa di
correga o ódio nas Jequitíbó:
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCR!TOR

11 de setembro
Nessa semana de 11 de setembro, a data do

atentado terrorista que mudou o rumo da his
tória contemporânea, não há como deixar de
.comentar da política externa dos EUA. Uma
política que vem sendo feito como dois pesos e

duas medidas ..
A posição oficial americana é de que a Euro

pa deva permitir a entrada da Turquia na União
Européia. A adesão daría aos cidadãos turcos o

.

direito de viajar livremente para qualquer outro
país da DE. Essa insistência para os europeus
acolherem a Turquia parte da mesma nação que
está construindo ummuro de 1.100 quilômetros
ao longo de sua fronteira com o México ..O pre
sidente dessa nação declara também: o muro

que quase finalizado, entre Israel e Palestina é
uma cerca de proteção para os cidadãos isra
elenses. Oras, uma cerca de oito metros' de al
tura e 730 quilômetros de distância? (o muro de
Berlin não passava dos seis metros de altura). O
governo americano pressiona os países africanos
pobres devastados pela aids a não comprarem re

médios genéricos do Brasil ou da Índia. No entan
to, quando os Estados Unidos enfrentaram uma

crise na área da saúde, quando dos ataques com
antraz, em 2001, o secretário da saúde, anunciou
que o país estava pronto para adquirir versões
genéricas do C�ro (medicamento antiantraz) de
fabricantes na India, se a Bayer, empresa farma
cêutica alemã dona da patente, se recusasse a re

duzir seu preço.
As autoridades americanas gera,lmente justi

ficaÍn essa política dupla dizendo que o mundo
está muito desordenado e não pode haver uma
única política externa adequada a todos os casos.
Situações diferentes exigem respostas diferentes,
afirmam eles. Por que os Estados Unidos esco

lheram como aliado umamonarquia islâmica, rica
em petróleo, pátria de quase todos os piratas do ar

do 11 de setembro (a Arábia Saudita), e ao mesmo

tempo se tornaram inimigos jurados do Irã, outro
país rico em petróleo? Quando o presidente ditador
FervezMusharrafassumiu o poderno Paquistão, os
EUA colocaram sanções ao país por ter se tornado
menos democrático. Isso até 11 de setembro.Então,
da noite para o dia as sanções foram derrubadas
e Musharraf passou a ser considerado um alia-

.

do dos americanos na luta contra os talibãs, no
vizinho Afeganistão. E o embargo contra Cuba.
Por que insistem num embargo obsoleto, se por
outro lado mantêm comércio com o Vietnã e até

negociam com a Síria e Coréia do Norte?
Quando Bush assumiu o poder sua doutrina

era manter o poder sobre aquela Europa, para
eles "afrescalhada", e sobre o resto do mundo,
que para a política Bush sempre foi considera
da mesmo, "o resto do mundo". A última deles:
reinventaram a contagem de medalhas nos jogos
olímpicos.A conta americanamistura ouro, prata
e bronze, todas tem o mesmo peso. Dessa manei
ra, foram eles os grandes vencedores da última

olimpíada - pela quantidade de medalhas. Agora
imaginamos o futuro, quando a China bater o seu
Produto Interno Bruto, que pode ocorrer em 10
anos. Será que vão reconhecer a derrota?

NOVELAS "
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B
1

; em Bangkok - (Leg)
(m, 19h3i} - todos os dias)
(22h05 ., se�sob/dom/seg/ter/qua)
14h311-�sob/dom)

.Clhe N(�m.Qrkt 4
• Ao entQfIl� (Leg)
(16f151l; 19h,'21 h50 - tO�O-SllS dias)
(14h211'àse(sob/d0l!')

s)
b/dom}

o agente bom de carte (Leg)
(17hl0, 22f1- todos es dias)

.Cine Nemnorkt 6
• Hellboy -o exército dourado {Leg}
(16h4,s, 19h15, 21 h40 -todos. os dias)
(14blh;Se�sob/dom)

DVD

JARAGUÁ DO SUL
.Cine Shopping 1
• O procurodo (Leg) (16h40, 19h, 21 hI O -todos os

dias) (14h30 - self/sob/dom!qua/-qui)

Intrigas em
Efeito Dominó

Terry é convidado a liderar um assalto
perfeito em coírespesseols de um grande
banco. O que eles desconhecem, são os

segredos desses cofres, que pode enredá
los em uma perigosa rede de corrupção,
envolvendo altos escalões do governo, a

máfia e até a família real.

CIRANDA DE PEDRA
Afonso não aparece poro jantar em família,
Sarita cancela o encomendo no Maison. Me·
nelou/Cícero afirmo poro Peixe que foi o gênio
do garrJlfa quem deu muito dinheiro a ele,
Menelau/Cícero diz que aceito trocar o garrafa
mógica por perfumes. Peixe oferece o mostruó
rio de Elzinha. Louro se revolto 00 perceber que
Notércio planejou destruir o Maison. Natérico
mondá Frau Herta localizar Rito. Otóvia conto
o Conrodo que se sente mais frógil quando
estó sozinho, Conrodo dó um beijo delicado em

Otóvia, Lauro diz o Natércio que quer tirú-lo de
suo vida. Natércio retruco que Louro deve sair
do coso dele.

BElEZA PURA
A emissora não divulgou o capítulo.

A FAVORITA
Floro entro no sola do cofreJuca c�_nta o lé Bob
que o matéria sobre Romildo foT autorizado.
Flora se desespero 00 ver Dodi no coquetel.
Lora flagro Floro e Dodi conversando e fico
desconfiado. Flora entro escondido no solo do
cofre e roubo os barros de ouro. Floro entrega
duas barros de ouro poro Dodi. Irene e Gonçalo
se decepcionam com o namoro de Lora e Holley.
Lora quer que Holley o apresente o Cilene, Pe
dro dó a entender que Dod! pode ter roubado us

barros de ouro. Gonçalo explico que em breve
o verdade viró à tono, jó que cs barros têm um

códig� de identificação. Floro fica nervosa.

OS MUTANTES -

CAMINHOS ao CORAÇÃO .

Samiro pego o espada e parte poro cimo de
Marcelo, Tatl cria um escudo de proteção em

volto de Marcelo e impede que Samiro acerte
o espada nele. Samira resolve atacar os bebês
e aviso que dessa vez ninguém irá impedi-lo.
Juno ataca Sumira com ondas mentais e Lúcio o

ataco com suo luz. Samira lanço choques contra
os bebês, De repente, Tati lanço uma grande
onda eletromagnético contro Sam ira. Marcelo
joga uma pedro no cabeça de Samiro, que des
moia. Marcelo e Tati cumprimentam o Príncipe,
Bianco e Leonor. Eles seguem rumo à Agarla. O
Rei e a Rainha de Agarla comemoram a vitória
do Príncipe e dos bebês,

CHAMAS DA VI DA
Ivonete diz poro Tomós que vai contar poro Co·
rolina que ele estó fingindo. Tomós diz que orno

Ivonete. Cintia diz poro Vivi que vai visitar Guga
porque ele deve estar preocupado com Tomós.
Joaquim diz que Gugo não ligo poro Cintia.
Tomós diz poro Ivonete que vai' se casar com

Carolina poro se vingar de Walter, porque o pai
dele morreu de desgosto quando foi acusado de
roubar o fóbrica de sorvete. Tomós diz que nun-:

co ornou Carolina e que Ivonete é o mulher da
vida dele, Beatriz diz paro Antônio que Vilma a

expulsou de coso. Antonio e Beatriz se beijam.

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

.Cine Shopping 2
• Mais do que você imagino (leg)

.

(19h, 21h -todos os dias)
• A múmia 3 (Leg) (16h50 - todos os dias)

.
(14h40 - self/sab/dom!qua/qui)

.Cine Shopping 3
• lohan - O agente bbnlcde corle (Leg)
(16h40,18h50,21h"":lodososdias)

·

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

JOINVlllE
.Cine cidade 1
• Hancock {Dub} (14h, 15h50, 17h40 - todos os dias)
• Casamento em dose duplo (Leg)
19h30, 21 h30 -Iodos os dias}

.Cine Cidade 2
• Jogo de amor em Los Vegas (Leg)
(17h, 19h, 21 h - todos os dias)
• Kunq Fu Pondo (Dub) (15h -Iodos os dias)

.Cine Mueller 1
• Hell boy 2: O exército dourado (leg)
14h, 16h30, 19h, 21 h30 - tQdos os dias .

.Cine Mueller 2
• Arquivo X: Eu quero ucreditar (Leg)
(16h45, 21 h45 -todos os dias)
• O reino proibido (Leg)

.

(14hI5, 19h15 - todos os dias)
"

.Cine Mueller 3
• A ilha do imaginação (Dub)
(13h45, 15h40, 17h35 -todos lis dias)
• O procurado (Leg) (19h30 -todos os dias)
(22h - self/dom!seg/ter/qua/qui)
• Momma Mia (Leg)
(22h - sob)

LIVRO .-.

I-Ienr:y Ansgar Kell:y

Satã: uma biografia
em vários contextos
o livro cumpre um papel cultural que vai
além de seu escopo específico, ou seja,
demonstrar como a figura de Satã foi
sendo construída por uma tradição pos
terior à Bíblia. Isso demonstra não ape
nas a natureza histórica do cristianismo,
como a

I

natureza histórica do religião,
senso lato, pois o cristianismo não é,
neste cspectc, uma exceção.
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A separaçõo
do ex-paquita
Letícia Spiller, 34, está separada do
editor de som Daniel Mazzuca, com
quem era casada há dois anos. Procu
rada pelo site OFuxico, a assessoria da
atriz confirmou a informação, dizendo
que ela está separada há pelo menos

dois meses. Letícia já foi casada
com o ator Marcelo Novaes, com
quem teve o filho Pedro, de 11 anos.

Recentemente, ela viveu a sensual Eva
na novela Duas Caras.

Atriz adoraria
ganhar R$1,5 mi
Carolina Dieckman esclareceu em seu

blog o bafafá da suposta indenização
de R$ 1,5 milhão, da RedeTVL Ela dis
se que gostaria muito que isso fosse
verdade, mas que não é bem assim.
Ela afirma que o canal descumpriu
realmente, por três vezes, determina
ção da Justiça. As multas, segundo o

advogado, somariam R$ 1,5 milhão.
Já a RedeTV! garante que o valor de
cada multa é de R$ 50 mil.

Magal vai fazer
humor na Band
Sidney Magal já fechou o contrato

que define sua nova função na Band.
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o
cantor vai comandar um humorístico
semelhante à "Escolinha do 'Professor
Raimundo", programa antigo de
Chico Anysio na Rede Globo. Assim
como Chico, Magal será o professor.
A nova atração deve estrear no fim de
outubro e tem o nome provisório de
"Uma Escolinha Muito Louca".

SUDOKU
Êsse é o Foguinho,
lodo preocupado em

- manter o poslura _

no hora do folo. A

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muilo simples e viciante, O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

O tempo segue instável em todo o estado com céu
encoberto e chuva em todas as regiões catarinens
es. Temperatura estável, declinando no final do

SÁBADO
MíN: 13° C
MÁX: 17" C
Chuvoso

HOJE

MíN: 19° C
MÁX: 22° C
Chuvoso

lSI ÁRIES

4:!1�' (20/3 ó 20/4)
." Você está sentindo

� l alguma necessidade
de romper cóm

antigas formas de se relacionar
e introduzir definitivamente o

novo em sua vida. Tudo está
meio nebuloso ainda, mas você
sente que existe algo em ebuli

ção dentro de seu coração.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 10/6)
Dia ótimo para
você refletir sobre
o sentido de Deus

,em sua vida. Tantas mudanças
nos últimos anos devem ter al

gum sentido. Se parar e pensar,
poderá perceber que quando
encontramos esse sentido, tudo
fica mais leve e tranqüilo.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Investigue em você
qualquer resquício
de baixa auto esti

ma. Isso tem atrapalhado suas

decisões. Sua identidade tem
sofrido mudanças, o que fazia
sentido hoje já não faz mais. Por
isso você deve fechar de vez as
portas do passado.

TOURO
• (21/4 020/5)
Não se preocupe se

.

algo nebuloso in-
terferir em algumas

decisões que já havia tomado.
Talvez você tenha dúvidas em

escolhas já feitas no seu passa
do. Procure não se deixar levar

por essa maré, pois todo esse

sentimento é passageiro.

,., '"
CÂNCER

�;__;� J!j��:c:���rá
: 'introspectivo, pen-

sando em coisas e

situações que tem enfrentado
ultimamente. Vá até o fundo de
você e procure entender que
algumas coisas aparentemente
sem sentido, podem levar você
a uma nova vida e felicidade.

or
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
A fase é boa para
fazer investimentos
de curto prazo.

Olhe melhor sua vida financeira
e mesmo que esteja passando
por dificuldades neste momento,
é importante estabelecer cla
ramente os limites necessários
para seu restabelecimento.

CRESCENTE CHEIA
-

MINGUANTE NOVA

DOMINGO

MíN: 13° C
MÁX: 18° C
Nublado

fi:
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Quando o baixo
astral tentar se
instalar. ignore-o.

Onde estiver seu olhar. lá estará
sua energia. Entenda que apesar
de algo em sua vida estar lhe

preocupando, durante este mês
você estará recebendo bênçãos
maravilhosas do Universo.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Com plutão voltem
ao seu movimento
você pode começar
a se planejar

novamente sua vida. Apesar das
provações e perdas nos últimos
anos, seus pensamentos agora es

tão tranqüilos e os planos podem
ser executados sem ansiedades.

SEGUNDA

MíN: 16° C
MÁX: 22° C
Sol com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
O Universo lhe obri
gou a ficar mais
sério ultimamente

e a famosa alegria e bom humor
ficaram um pouco massacrados
diante de tantas provações. Agora,
você pode começar a se permitir
voltar ao seu estado natural. Volte
a pensar em você.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

� Nesta fase você
vive ótimo,s mo
mentosde calheita,

depois de algum trabalho e dificul
dades. Isso nunca foi problema .

para você. Afie suas garras e

suba ao pico da montanha. Mas
não deixe de olhar para aqueles
que caminham ao seu lado.

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS
,

> .'
•

>J ,",

12/9

DIVIRTA-SE '

29/9

Troco
No dia do julgamento, o réu faz uma
proposta ao seu gdvogado:

,

-Vamos combinar o seguinte. Se eli
pegar 5 anos, te pago 2 mil reais, se
eu pegar 3 anos lhe pago quetm mil e
se eu pegar somente um ano lhe dou
dez mil, concorda?
-Com certeza! Estamos combinados.
Na manhã seguinte, o advogado vai
visitar o cliente na prisão.
-Eu consegui que você pegasse um

ano, portanto você me deve dez mil!
E olhe que tivemos sorte, pois eles
queriam absolvê-lo!

.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Hoje você estará, mais terno e suas

emoções à flor da
pele. Aproveite este dia para
deixar um pouco de lado sua

capacidade reflexiva e entre
em contato com seu coração. O
mês pede seu olhar para o lado
mais sutil e romântico da vida.

PEIXES

"• H(1�/2 01.9/3),ole voce esta
mais disposto e

com uma louca
vontade de jogar toda respon
sabilidãde para longe. Se puder.
faça isso, mas se não puder, não
desafie saturno, que cobrará de
você a responsabilidade pelas
conseqüências dessa atitude.
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Registro de Imóveis daComarca dcJaraguá do Sul/SC
lSAMARTAMOHRZIEMANN,Oficialado Registro de lmóveisdaComarca
de Jaraguá doSul/SC, toma públicopelo presente edital, queA;GUERRA
SIA IMPLEMENTOSRODOVIARIOS, CNPJsob 0'.88,665.146/0001-05,
estabelecidanaRodovia Fedml.BR 116, Km 146,4, n' 15.675,nacidade de
Caxias do Sul-RS, requer com base no art. IS daLei n' 6.766179, oREGlSTRO DE DESMEMBlt.l,MENTO, situado nas Ruas
502 - Bertha Weege e 1247-Vidal José Maestri, Bairro Barra do Rio Cerro, penmerourbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo
caraclerizade, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC. conforme Certidâo n' 58/2008, expedida em

24.03.2008,assinando comoresponsável técnico, (I técnico em agrimensuraAntonio Carlos da Silva,CREAn' 47483-8.ARTn'
2682192-4. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 2.073,40m" sendo constituído de 2(duas) parcelas
e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de IS (quinze) dias, contados da data da última publicação do presente
edinl, e deverá ser apresentada por escrito peraníe a Oüciala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1.683 - centro, Jaraguá do SuliSC.Porma apresentadas: Certidão Positiva do PoderJudiciário,Comarca de
Caxias doSul, Estadodo Rio Grande do Sul, datada de 19.06.2008 deA.GuerraSíAlmplcmentos Rodoviários;CertidãoPositiva
AçõesCíveis em geral n' 16415 doPoder JudiciárioTribunal de Justiça do Estado de Santa CatarinaComarca de laraguá doSul
setor da Distribuiçãc datada de 20.05.2008 de Evaldo Maestri; Certidão Positiva Ações Cíveis em Geral u' 16417 do Poder
judiciário tribunal de justiça do estado de Santa Catarina, Comarca de Jaraguá do Sul- setor da Distribuição datada de
20.05.2008 de Elvira DombeckMaestri e Certidão Positiva de Distribuição Poder judiciário Justiça federal da 4"RegiãoAções e
Execuções cíveis e fiscais, e execuções Criminais Pessoa Físicaíjurídica datada de 19.06,2008 deA. Guerra SiA lmplementos
Rodoviários.

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Thulos contra:

845.3151000

Valor: 317,00

E� como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida lnttrnacao. faz [;lor intermedlo do
presente Edital, para que os mesmos compareeam neste Iabeüonato na Av. Mal. Deodoro da rcnseea. ru; 1589. no prazo da
Lei, a fim de liquidar o seu debito. ou entac. dar razao por Que nao o faz. sob a pena de serem os referidos protestados na
forma da Lei, etc.

Jaragua do Sul. 12 de Setembro de 200B JaragulÍ doSui, 04 de Setembro 2008
AOFICIALA

LOTERIA

CONCURSO N° 1003

mWUilU,),;1d
CONCURSO N° 04276

S.OOO,OO
6.00()�,OO

Vitrine Vivá
A sa edição do Vitrine Vivo está mer

cada poro sexto-feira (19), sábado (20) e
domingo (21) deste mês, no Hotel Ber
gblick, em Pomerode. Espaços variados,
como quarto de bebê, suítes poro casal,
copo, cozinho, solo de estar e de jantar,

. solo de jogos, churrosqueir(l...'- piscina,
devem estar expostos no evento. Dentre'
os expositores estão Noni Atelier, Horl
culturo Trópico, Andreon Mannes Store,
Arte do Lar, Velas Guenther, Seducao tín
gerie, Loja das Porcelanas, Souvenir Ecke,
Diva Bolachas. A Vinícola Son Michelle de
Rodeio oferece degustações .No dia 19, o
horário de visitação é das 14h às 22h, no
sábado (20) é dos 9h às 20h e no domingo
(21) é das 9h às 20h. A entroda e o esta
cionamento são. grotuitos.

Festa anual
A festa anvol promovido pela escola

Cristina Morcatto -eStá marcado paro ama
nhã, a partir dos 15h, na própria unidade
·escolor. Os convidados podem contar com

serviço de bar e cozinha e sorteio de rifo,
entre outros atmções pam as crianças.
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CAMUFLA
Olha só. Para quem gosta do mote: "mates têm olhos, paredes têm ouvidos",
querem colocar o primeiro escândalo de um candidato no ar. O babado deve
navegar ao sabor da mídia, com os mínimos detalhes, n,a semana que vem.

Mas cá entre nós, se a bomba é o que eu estou pensando, quero ver coragem.
Nunca se sabe de onde um processo pode respingar e terminar.

PARAPOUCOS
.

Para quem curti ficar por dentro. lED� éo equipamento do
último grito nas melhores pistas de dança do mundo. Óbvio,
é super caro, mas alguns dos privilegiados de um mega
cqsamento que aconteceró em Jaraguó, no próximo ano, vão
conhecer e se esbaldar. Agora é só aguardar.

GRANDE AVENTURA ESSA É -BOA
O nosso presidente aqui do jornal, Acontece de tudo. Em Joinville
Walter Janssen Neto, o Teco, e sua Uma mulher morena de 38 anos

esposa Solange, fizeram um percurso precisou de atendimento médico
de aproximadamente 400 quilômetros, ap.õs engolir o dente postiço do

.

entre a Alemanhq e 'a frança. Visita- namorado em um .momento de
ram a região dos vinhos em cima de

. paixão. Ela chegou ao hospital
suas "magrelas". foram sete dias pe- reclamando de dores no estôma-
dalando. Isso é que é aventura. go e disse apenas ter engolido

um objeto estranho, sem espe-

FLORA STYLE cificar. Os médicos ficaram sur-

presos quando o raio x revelou o
Amanhã, mais conhecido como sába- conteúdo do seu estômago. Entãodo, acontece na flora e Botequim a ela admitiu: engoliu o dente en-
festa fiord Style, com a participaçõo quanta experiméntava urn novo
do renomado DJ Puff, de São Paulo,

. tipo de beijo apaixonado. Juro
o melhor do Hip Hop no Brasil. Festa

que estou muito curioso paraimperdível! saber como foi esse beijo tão
caliente. Só pedindo uma dose
do meu uísque doze anos com o

energético Flash Power."TOdOS sabem fazer
história" mas

só os grandes sabem
escrevê-Ia "OSCAR WILDE

CLASSE A
Ulha que chique. O empresário jara
guaense Maurício Bueno da Rocha e

sua esposa Silvia Eloá lima estõo na

-"Paulicéia Desvairada" (Sõo Paulo).
No programa participam hoje, de um

casamento em Campinas, dois .canto
res famosos: Lucas lima e Sandy, que
formavam a dupla Sandy e Júnior. O
evento mais esperado do ano.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a amigo Ariane
Raizer, do Hotel Saint Sebastian.
Ela lê a coluna para ficar sempre

.

ligada nas melhores novidades da
nossa sociedade. Valeu querid_a!

TRADUTOR ANIMAL
É o bicho. No Canadá um tigre,
no zoológico de Edmonton Valley,
está precisando de tradutor. Boris
nasceu no zoológico de Ouebec e

cresceu ouvindo francês, por isso,
nõo entende quando os funcioná
rios de sua nova "casallihe dõo
ordens em inglês. Será que nõo
dava para resolver o caso com

legendas? _

Curtir o show do grupo
Os Chefes- em comemoração aos
dez anos da banda - na Moinho.

o DJ AlanPierre, ex-BBB, é atração maior hoje à noite na Bierbude

o empresário
Walter Janssen
Neto, o Teco,
e a esposa
Sólange. O

-

casal "dá um

tempo",
durante a

"pedalada"
de 400

qu!iômetros
entre Alemanha
e França

-ach e sorriso,
que andô mordendo Ii Un
o término do casamento/soltou
cobras e lagartos sobre o mqrido.
Pintou'o diabo falando dosll�teitos
do jovem, gente boa, para várias
amigQs.� agora o-feitiço virou. Os
ddis andam se encontrando na

maior recaída. Dizem que a família
dele está "por aqui" com a possível! ;

volta. Essa, só pedindoUma dose
-

-

dupla da minha poderosa Veuvf
CHcquol Brut.

'

• Hoje à noite, na Choperia
Bierbude, tem festa .das boas com
a duplo sertaneja Mazzo e Gabriel
e,a presença da DJ, ex-BBB, Alan
Pierre. Festa das boas.

.0 meu camgrpdg R_oberval
ti- um das COOlpetentes profiss·
da áreo de fi�iologia- está arm do
para o dia 20 de setembro uma '�pe
dalada" em volta da ilha de floripa.

• Ama��;@, 13 de setembro,
estarei completando 20 anos ij�
colunismo social. "

-Amanhá! emtorupáí tem@ine
Rodeio COuntry no Piquete'lmpério
das Estâncias. (} patrõo do évento
é omeu amfgº Ivo Carlos Vieira,- o
Vossourõo.

aí Tudo tem limite .. ;

.COm essa, fui!!!
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Brasileiro de bicicross
o piloto Guilherme Bourscheidt, d� Equipe Joraguoense de Bicicross,
estará em Sobral (CE) no fim-de-semono, onde disputo o 70 e 80 Eta
pas do Compeonoto Brasileiro de Bicicross, promovido pelo Confede
roçõo Brasileiro do modalidade. líder no categoria boys 15 anos, ele
conto com apoio dos pois, dos Colhas Hansen e do Ice Kor poro tentar
buscar o título brasileiro. A provo acontece omonhõ e domingo.

,JOGO DO JUVE É ADIADO
A diretoria do Juventus pediu"o Hercílio Luz oceit�u e a Federação Co- ,k
torinense'de Futebol acotou. O prim�iro jógo do ��tlJrÍ1o, que seria lÍeste�
domingo, às 15 horas; contra o time de Tubarõo;\no Joõo. Marcotto, foi
odiado poro o próximo·domingo, dia 2t. O motivo é o gramado do estádio,
que. passou por reformos no último semana e ainda nôo reúne condições'
de jogo. O time de Tuborõo;, que enfrentaria o Imbitubo em co�o, dio 21,
pediu adiamento deste jogo poro 'o dia 24 de setembro, já que haverá �nl
show.no ijio 20 no estádio do Hercílio Luz.

,PUN.I§ÃO .' .

.

,

Dez mil reois. Esta foi o puniçõo poro o Guomni de eolhoço, por ter de
sistidO'de disputar o Divisõo EspeGiol deste ano. Além disso, o Bugre nõo

. poderá porticipor dos próximos dois compeonotos. Se ,voltot só em 2001.
Mos. 'Dindo têm um processo correndo 'no·SIlD e o equipe do Grande F10-
rionópolis promete recôrrer. E o jogo entre Imbitubo e. Próspero, q�e nõo
oconteceu por folto de ombulâncio, multo de R$ 1 mil poro o, Imbitubo-.4-
decisõo nõo folo se hoverá outro jogo ou se o equipe mundtmtê perde' Il�
pontos. NoUcili dado no blog do RodrigoSol1tos.

TRÊS LíDERES -

O Municipol de Bocha mostro muito equilíbrio. Agora três dividem o

lideronço com 12 pontos - Boependi/Molhas Popp, Baépendi/Sipoco
e Refrigeração Frigomaq.logo atrás ve,tn o Arduíno Pradi com dez e o

Miglas/CME Schroeder com nove. Já foram disputados cinco rodados
e os resultados desta semono foram: KUchenbecker/Leier lx2 Arduíno
Prodi, Boependi/Molhos Popp 2xl Miglas/Schroedêr:Bãependi/Sipacg
3xOArsepum, frigomoq 3xOI)'Jqck.e Amizade 112 Joõo Pessoa/Amigos
do Onça. A-rãi!ódo segue"no próximo semano; de t�rçõ' à quintfl,'o

.

partir dos 19,h15 no Socie�ade Amizade.

EAGORA?
.

. Jogo ruim, mos muito ruim esse do Brasil contra o Bolívia. Esse sempre
t4li o problema do Brosil nas Eliminotórias - nõo tem regularidode. Bom,
vainos pensor entõo no próximo confronto, dio 12 de outubro contra o

V�nezuela. Os jornais de lá deveriam fazer chamados provocotivos e, quem
sobe, olgum político critique o futebol brosileiro e elogie o líder Paraguai.
�m, no pressão, no provocoção, quem sobe o time consigo jogar Porque

.

empotur em coso, com o,lontema e jogando quose um tempo inteiro com

um Ifmais, é.poro qualquer torcedor perder o paciência.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

,ESPORTE-,----�-----'--------
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Basquete feminino (preto) é o atual campeão dos Joguinhos e vice-campeão estadual na categoria juvenil

ATÉ 18 ANOS

Joguinhos começam
ámanhã em Joinville
Quatro equipes iniciam as disputas no sábado
JARAGUÁ DO SUL

Começa amanhã, em Join
ville, a 21a edição dos [ogui

. nhos Abertos de Santa Ca

tarina, competição voltada
para atletas 'com idade até 18
anos. E quatro equipes jara
guaenses já 'entram nas dis
putas no primeiro dia - atle
tismo masculino e feminino,
futsal e basquete feminino
e handebol masculino. Com
240 pessoas representando
a cidade, entre atletas e di
rigentes, Jaraguá do Sul tem
como objetivo ficar entre os

cin-co primeiros.
Das modalidades coleti

vas, a primeira a entrar em

quadra é o futsal feminino.
As meninas da Malwee/G:i
rolla/Kelme/FME jogam às 9
horas de amanhã, no Ginásio
Ivan Rodrigues, contra Iporã
do Oeste. A competição pro-

.

mete ser equilibrada, já que
pelo menos sete equipes bri
gam para terminar nas pri
meiras posições, incluindo
aí as jaraguaenses. Mas o fa
voritismo é de Chapecó, que
tem como base a equipe' que
disl?uta a Liga Futsal.

A tarde é a vez das meni
nas do basquete. Atual cam-

Willian (D) tenta o ouro nos 100m

peã dos Joguinhos, a equipe
Jangada/FME joga às 14 ho
ras contra São José, no Giná
sio Abel Schulz. Mas a busca
pelo bícampeonato promete
ser difícil. O principal adver
sário é o time da casa, que se

reforçou bastante neste ano e

já levou o título do Estadual.
Nos últimos anos, Jaraguá do
Sul e [oinville protagonizaram
as disputas de primeiro lugar
tanto nos Joguinhos, como no

Catarinense.

E às 15h30 no Ginásio 'da
Univille, o handebol masculi
no da ADHJ/FME joga' contra
Caçador. O grupo dos jaragua
enses é um dos mais difíceis.
Além da equipe do meio-oes
te, eles enfrentam também na

- primeira 'fase os donos da casa

e Itajaí, que é o favorito ao tí
tulo da competição. Por isso, o
primeiro objetivo da equipe é

passar para a segunda fase. O
elenco é praticamente o mes

mo do ano passado.
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, RETA FINAL

Breakers joga semifinal do se Bowl
Time- de Jaraguá enfrenta o Brusque Admirals, domingo, fora de casa
JARAGUÁ DO SUL

Confirmando a boa campa
nha do ano, os representantes de

" Jaraguá do Sul no Campeonato
-

Catarinense de Futebol America
no, o SC Bowl, disputam no do
mingo, 14 de setembro, a semi
final da competição. Para seguir
no torneio o Breakers precisa
derrotar o Brusque Admirals ern -

apenas urna partída na casa dos
adversários - já que o Admirals
classificou em primeiro. A outra

semifinal do SC Bowl é entre o

Caxias Panzers e Floripa Istepôs.
Amissão de levar o time a pri

meira final de Liga será urn teste
ern tanto para o Breakers. Primei
ro porque o time da cidade do
Alto Vale do Itajaí vem animado
da última-partida, quando derro
tou o Floripa Istopôs. Segundo,
porque eles têm a experiência de

três finais consecutivas, ou seja,
é o segundo melhor time do Es
tado. E terceiro e último, terá que
quebrar o tabu de nunca ter ven
cido a equipe de Brusque.

Por isso o Breakers treinou
forte durante as últimas sema

nas e acertou todos os detalhes

para quebrar este tabu. '� duas

equipes estão muito parelhas em
tudo. O que definirá a vitória se

rão os erros. Quem errar menos e

souber aproveitar as falhas leva-
'

rá a vaga", explicou o técnico da

equipe Diego Bayer.
Os números comprovam a

semelhança: ambos perderam
apenas uma partida. Para a se

mifinal o time de Jaraguá terá o

retomo do Helton e os desfalques
do Negão e Tamba.

GENIELLI RODRIGUES Breakers teró que superar o tabu .de nunca ter vencido o Brusque para chegar na primeira fina da Liga

TALENTOS A GRANEL OS CAMPEÕES DO FUTURO
..

Quem foram as estrelas deste magnífico evento?
• ATlETISMO MASCULINO - Gabriel Holzinger Caglioni - EMEF Max Schubert

• ATLETISMO FEMININO - Patrícia Reichert - EMEF Max Schubert.
• BASQUETE MASCULINO - Humberto Pacheco - Colégio Marista
São leis

• BASOUETHEMININO - Betina da Silva - Escola Hêleodoro Borges.
• FUTSAL MASCULINO - Gabriel Kalusny - Escola Lilia Ayroso

.

Oe_chsler.
'

• FUTSAL FEMININO - Joane.Garcia - EMEF Anna Towe Nagel.
• HANDEBOl MASCULINO - Lucas BusareHo - Colégio Evangélico
Jaraguá.

• HANDEBOL FEMININO - Rafaela Padilha - Colégio Evangélico
Jaraguá.' ,

• NAJAªO MASCULINA - RafaelLeut�rechet - Colé9io Bom Jesus.
• NATAÇAO FEMININA;:J

.

a D�marchi - Colégio Bom Jesus.
• VOLEIBOL MASCULlNO�:_ lei Possamai - Escola Giardini Lenzi
• VOLEIBOL FEMININO - Tânia Santana - Escola julius Karsten
• XADREZ MASCULINO - Jefferson Màyer - Colégio Evangélic
Jaraguá

.

• XADREZ FEMININO - Andrielly Ziehlsdorff - Colégio Evangélico
, Jaraguá

Findo os Jogos Escolares da Semana do Pátrio, quando alunos-atletas, com idade até 12 anos, desfilaram
pelos pistas, quadros, piscinas e tabuleiros: talento, determinação e sonho. Mérito também aos seus profes
sores, cujo trabalho nem sempre é reconhecido.

HONRA AO MÉRITO
O Troféu em disputo homenageio o ex-prefeito Senhor Ge
raldo Werninghaus, cuja paixão pelo esporte, era incon
teste. Em sua juventude fora atleta nas modalidades de
voleibol e punhohel. Homem feito, industrial bem sucedi
do, nunca abandonou as atiVidades esportivos. Integrou a

equipe de bolão "Az de Ouro" e defendeu nosso Jaraguá
no condição de bolonista em vários edições dos Jogos
Abertos de Santo Catarina. Foi, também diretor técnico
do maior e mais laureada equipe de natação do história
do município. Ouando assumiu o comando do município,
elegeu como prioridade o incentivo e o apoio 00 esporte
de base. O homem partiu, mos nos deixou o legado de
que no prático desportiva também se forja uma noção.

A GRANDE'PERGUNTA
Acompanhàmos o desenrclnr-ías disputas e constntcmos
que emtndcs os modalidades há uma plêiade de talentos
notáveis. É lncempreenstrel a ausência da ginástica e do

judô, modalidades estas que sempre fizeram história nos

competições em que o município participou, conquistan
do títulos o nível estadual e até nacional. Temos trazido
muitos eventos para Jaraguá do Sul, é verdade, mos não

ganhamos quase nado. Estamos fazendo o festa poro os

outros. Construir ótimos instalações é importante, porém,
investir no atleta é fundamental. "Quando o atleta luru
guaense será valorizado?"

O PRIMEIRO VÔO DA ÁGUIA PEQUENA .

Um grupo de 23 meninos alinhou para o corrida de 600m rasos. Ao estampido do tiro de partido, assustados qual bando de pássaros, alçaram vôo
rumo 00 infinito. Entre os pássaros havia uma águia. Uma águia pequeno é verdade, mos era uma águia. Dois dos pássaros, afoitos, comandaram
'0 pelotão até amnnn dos 350 metros finais. Foi quando o águia pequena deu ri ar de sua graça. Deslocou-se como o próprio vento, transpassando

'

o tempo e os rivais. Os outros corriam, o águia fluía. Imponente cruzou o llnhcde chegado com 60m de luz. Siga em frente, águia pequena, foz o
sol e o sombra das tuas fulgurações, desfilo pelos pi�tas deste planeta as tuas passados lépidos, o cantarolar a musico do padre Zezinho: - "Tu me
fizestes uma dos tuas criaturas. Com ânsia de nmat Aguia pequeno que nasceu para as alturas. COQ! ânsia de voat Eu percebi que as minhas penas'
já cresceram. E que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci poro voar"

,

redacao@ocorreiodopovo.com.br.'
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PARAOLíMPIADAS
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,

Natação·dá show no Cubo D'Agua
Além das três medalhas nas piscinas, Brasil ganha no hipismo, remo e atletismo
PEQUIM

Os nadadores paraolímpí
cos brasileiros, a exemplo do
que fez a modalidade nos Jo
gos de Pequim, estão dando
um show no Cubo D'Água.
Ontem o Brasil conquistou
três medalhas na natação,
uma de cada cor. Primeiro
foi o ouro com Daniel Dias
nos 200m medley (S5), de
pois foi a prata com André
Brasil (S10) e em seguida le
vou o bronze no revezamen

to 4x50m.
Daniel Dias provou mais .

uma vez que é o grande nome
brasileiro dos Jogos Paraolím
picos de Pequim. Ele faturou
sua quinta medalha na com

petição, com direito a mais
'um recorde mundial com o

tempo de 2m52s60. A marca

anterior (2m54s90) também

. ,
'

'J �

era do nadador brasileiro.
Na final dos 200m inedley

da categoria S10, mais uma

medalha para o país. Desta
vez, André Brasil não conse

guiu garantir a medalha de
ouro, mas levou a prata com

o tempo de 2m14s20.

Já Clodoaldo Silva con

quistou sua primeira meda
lha nas Paraolimpíadas de

Pequim. Junto com Joan Seo,
Daniel Dias e Adriano Lima,
ele faturou o bronze no re

vezamento 4x50m livre. A

equipe brasileira completou
a prova em 2m30s17 e ficou
atrás de China e Espanha.

Além das três medalhas
na piscina o Brasil conquis
tou mais três: no hipismo,
remo e atletismo. Nas provas
de equitação, Marcos Alves,
garantiu sua segunda meda-

lha de bronze no individual
estilo livre. No remo, outros
dois brasileiros subiram ao

terceiro.lugar do pódio. Elton
Santana e Josiane Lima con

quistaram o bronze na prova
do skiff duplo misto.

No atletismo, Odair San
tos conquistou sua segunda
medalha de bronze nos Jogos,
garantindo·a terceira coloca
ção na prova dos 5,.000m para
deficientes visuais (T13), com
o tempo de 14m53s35.

E mais uma medalha está

engatilhada .. A dupla Dirceu

Lopes 'e Eliseu Santos, na

bocha, garantiu pelo menos

a prata. A dupla jogou a' fi
nal contra os portugueses
Fernando Pereira e Bruno Va
lentim, mas até o fechamento
da edição a partida não havia
encerrado. Joon, Adriano, Daniel e Clodoaldo conquistaram o bronze no 4x50m livre

Str sbourg

Sábado e Domingo das � as 18h

no GinásioArthurMüller
em Jaraguá do Sul

, .
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Por
RicArdo
DANieL freis

o nome das pick-ups: DJ fernando S. e sua

na11lorada Cinthia Mora, em evento na Bierbude

MENINA DOS OLHOS
Enquanto não tomado pormendigos ou os habituais mau
encarados que rodeiam o terminal rodoviário, deve-se
reconhecer que o. Centro Histórico pós-revitolizaçõo está
uma tetéia. Vai valer o passeio de bicicleta no domingo ou

a leitura no banquinho - quando devidamente preservada
IT segurança e çivilidode no locol.lnevitável referenciar o
triste exemplo qúe a praça Ângelo Piezern tornou-se, a

,

ponto de hoje ganhar comentários do tlpe liA praça? flo
ainda é reduto de jovens... Que usam crack!" Nõo
bastassem os viciados e seus entorpecentes no período
noturno, ainda têm o drogo de som que geralmente ouve
se por lá durante o dia, que afugenta o mais perseverante
dos visitantes de volta para casa.

'

Também na Moinho Disco, os sorrisos de Daiane
Thaís Lux e Claudiane Pscheidt

contato@ oracaso.com www.oracaso.com

EI VOCÊ, POLITIZE-SE!
O que os candidatos o prefeito em Jaraguá do Sul têm destinado para o

público jovem? Nõo sabemos muito, mos hoje na cidade existem 30.000
eleitores nessa faixa, número que pode decidir uma campanha inteira.
Pensando nesse e em outras, abrimos um espaço no blog poro os leitores
enviarem as perguntas que desejariam fazer aos quatro candidatos a

prefeito.
Escolha um temo (saúde, educação, urbanismo; cultura, etc) e deixe lá no

'

post o que você gostaria de ver sendo respondido por eles - não há limite
paro a quantidade de perguntas. Na segunda-feira encerraremos esse

levantamento e escolheremos as quatro melhores questões feitas, que entõo
envimemos para os candidatos. Os ditos terão até dia 23 para enviarem suas

propostas e defesas, mostrando o quanto estão preparados paro atender
nos. Quer fazer diferença nesse campanha? Acesse www.poracaso.com e

participe!

Com alto-astral e à rigor, Bruno Lunelli conferindo a balada sertaneja de
sexta passada na Moinho Disco

Beldades.da cena: Aline Hintz (e) e Fernanda Chiodini

e

MAX

��
,adyr sac oque.blQ9.'pot.cC!m

FAIXAS l)ESTA SEMANA: Moplop - tu Avisei I Emi!íon TO'Tini - Birds I
Chuiriilt Bruises I The Asteroids GoloxyTour· AmumJ the Beild I futhoi'
Slim - Right Here, Right Now

QUE VENHA O VERÃO!
_ A Diana deu uma refrescado na caixa de

correspondêncle aqui ontem mandando
umas fotos muita, er, inspiradoras de uma

novidade da Rosa Choque. A moça avisava
do chegada exclusiva do grife de proin
Brosileirissimo às prateleiras, com

linkzinho pro blog do loja. Merehan
inevitável, fico recomendação à uma

passada no ladyrosachoque.blogspot.com
para conferir o potencial das peças.

FALANDO EM SOl..
Final-de-semana promete ser outra nhaca. A previsão é para tempo
nublado e umidade até quarto-feira que vern, com uma mínimo de 8°
para a madrugada de sábado. faltando 10 dias para a entrada oficial da
primavera, a agonia do pé-gelado parece prolongar-se ao limite.

MOMENTO DA CITAÇÃO
"A juventude hoje; apesar dela ter mais informação� tem menos

conhecimento." - político José Genoíno, em referência à masse

que só consome e não é ameaça II política da impunidade.

O NOVO POLmCAMENTE-CORRETO
Secnlinhns de algodão, distribuiçõo de sementes de árvores nativas, ÚSO
de papel recíclado, cotas de carbono zero. É ••. O marketing ainda vai
salvar o mundo.

UM DESENHO

'Bubblequm", por Alexandre Meldau - meldau.blogspot.com.
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APEVI COMEMORA 23 ANOS
O empreendedorismo como fator de desenvolvimento econômico; fortalecimento do associativismo e de estímulo à res

ponsabilidade social emprescrlal formo o base de atuação do APEVI- Associação de Micro e Pequenos Empresas do Vale
do Itapocu, que comemorou 23 anos de fundação nesta quarto-feira, 10de setembro. Integrado 00 CEJAS - Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul, é uma dos principais entidades do movimento associativista de Senm Catarina. Conto com um

quadro de 1.154 associados em conjunto com o ACIJS - Associação Empresarial, representando segmentos de negócios do
indústria, comércio e de serviços.

NATAL DEVE GERAR 113 MIL
EMPREGOS TEMPORÁRIOS
Ainda faltam mais de 90 dias poro o Notal, mos parece que este
seró um dos melhores de todos os tempos. A previsão é que os

vendas deverão ter um crescimento significativo e em conseqü
ência deve gerar um grande número de empregos temporários.
O período deve gerar cerco de 113 mil empregos temporários
em todo o Brasil, o que denoto um acréscimo de 8% no com

paração com o ano passado, de acordo com um levantamento
do Asserttem e do Sindeprestem - entidades que representam
empresas do setor de serviços - realizado pelo Ipema (Instituto
de Pesquiso Manager). Os setores que apresentarão maior cres-

, cimento são os de lojas de departamento (10,7%), de varejo de
ruo (8,8%), supermercados (7,6%) e shoppings (4,9%). Os pro
fissionais mais solicitados, segundo o pesquiso serão: fiscais de
lojas, empacotadores, atendentés, estoquistas, etiquetadores, .

operadores de telemarketing, auxiliares de crédito e analistas
de crédito. Os principais fatores que irão contribuir poro este
crescimento são a facilidade de crédito, o surgimento de novos

pontos-de-venda e o combate à informalidade.

RESULTADOS

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (R$)

COMPRA VENDA
1,814 1,816
2,542 2,542

Atacado cresce 16%
Setor movimenta mais de R$ 2 bilhões

O setor de distribuição e ata
cado de Santa Catarina cresceu
16,8% em 2007. O segmento
movimentou R$ 2,1 bilhões e

teve a sexta maior participação
no faturamento atacadista. O

que significa R$ 106 bilhões.
O setor é responsável por 7,2
mil empregos diretos e 6 mil
indiretos, "O segmento de ata
cado e distribuição tem papel
fundamental no desempenho.

- da economia catarínense. Por
meio grandes ínvestímentos em
armazenamento, equipamen
tos, sistemas de logística, fro
tas e qualificação profissional,
as empresas do setor garantem
o escoamento da produção ín

dustrial", destacou o presidente

da Adac (Associação dos Distri
buidores e Atacadistas Catari

nenses), Alceu Pereira.
A Adac tem 215 associados

e assessora empresas em várias
áreas. Entre seis associados es

tão as maiores empresas do Es
tado presentes no ranking das
maiores do País. A Tozzo e Cia.,
de Chapecó, teve o maior fatu
ramento em 2007, com R$ 88,6

.

milhões. Na seqüência, Pedro
Muffato & Cia.faturou R$ 177,6

'.

milhões e teve o maior índice
de crescimento, com 34,8%.
A RWR Logística e Distribui
ção, de [oínville, teve o terceiro
maior volume de negócios e ar

recadou.Râ t-tê.z milhões.
Conforme Q ranking daAbad

(Associação Brasileira de Ataca
distas e Distribuidores), a Tozzo
e Cia está entre as dez maiores
do País em frota própria e ocupa
o oitavo lugar com 152 veícu
los. A Distribuidora Muller, de
Itajaí, está em quarto lugar com
clientes ativos e 98.257 parcei
ros. A Boesíng Comércio Ataca
dista de Alimentos e Transpor
tes teve o segundo maior índice
de expansão, com 27,8%. A em

presa faturou R$ 4,9 milhões no
ano de 2007.

A Tozzo e Cia. emprega 495

profissionais. A Pedro Muffato
&Cia tem 383 funcionários e é a

segundamaior empregadora do
estado no setor. ADistribuidora
MUller tem 290 profissionais.

COPOM EL�VA NOVAMENTE-TAXA DE JUROS
Mantendo o aperto monetário promovido em suo. últim{l reuniõo, o
Copow (Cowitê de Político Monetário áo Banco Central) optou no

noife do quorta�feira, dia 10, por elevar em 0,75 ponto percentual o
taxa,SeUc, lévando-à 00 patamar de 13,75% ao ene.. A ato do último
encontro do comitê, rea,lizado rios dias 22 e 23 de'julho e que contou

com,ôlta nojuro bósico da mesmo magnitude, já dava claros sinais de
uma novo éle�açãõ:l1a taxo Selic dada Q;persistêncio do descompasso

"entre oferta e demanda na eçonomia brasileira somado à
tendência global de pressõo'ioflacionóri{l. Portanto cuide

It

com
..
o crédito. rotativo do cartão de crédito, cO�loS gasto§

desnec�ssários' com o cheque especiah e com as' compras
sllpérfluas np crediário.

'

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
O Código de Defesa do �onsumidor compl�!ou 18>lIoos de
existência no quinto-feiFO, dia 11, com muito o comemorar,
mas ainda algum respeito aconquistllf. Ai-folla pheci-
meQtSl),do cg.?!��tTlidplj.!;p �esfe�peito po{�ürt�> Igu
emp(�sas'e a,;morosidade do J�§!jç 'a .sãol'p e

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODERJUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do. Sul/2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP

89.259-300, Jaraguá do Sul - SC - E-mail: jgsciv2@tj.sc.gov.br
Juiz de Direito: Eliane Alfredo Cardoso Luiz

I=scrivã Judicial: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 20 DIAS

Ação Monitória n° 036.06.001306-6

Autor: Taipa Fomento Mercantil Ltda

Réu: Alakau coméclc de Confecções Ltda ME

Citando(a)(s): Alakau Comércio dê Confecções Ltda ME, Rua 88-

Henrique -Marquardt, 57, Czerniewicz - CEP 89.255-078, Fone (047), Ja
raguá do Sul-SC.

Valor do DébitolDescrição do(s) Bem(ns): R$ 3.001 ,36. Data do Cálculo:
18/01/06. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identlflcadats],
atualmente e local incerto ou não sabido, fica(m) cientes de que, neste

Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CrrADAS(S) para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a en

trega da coisa reclamada ou oferécer(em) embargos. Em 15 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu

isento do pagamento de custas e honorários advocatícios ( art. 1.102-c,§
1°, do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no pra
zo marcado constituir-se-á de pleno direito, o titulo executivo judicial (art.
1.102-c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de

costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 31 de julho de 2008.
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Segurança das urnas sob suspeita
Parlamentares da CPI dos Grampos Telefônicos pedem auditoria externa
BRASíLIA
o suposto envolvimento da

Abin (Agência Brasileira de In
teligência) com escutas ilegais
pode colocar sob suspeita as

urnas eletrônicas utilizadas nas .

próximas eleições. Parlamenta
res da oposição; integrantes da
CPI (Comissão Parlamentar de

Inquérito) dos Grampos Telefô
nicos, procuraram o presidente
nacional da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil), Cezar
Britto, pedindo a realização de
uma auditoria externa para as

segurar a segurança do módulo
de criptografia inserido nas ur

nas eletrônicas. A preocupação
dos parlamentares é porque
essa criptografia - um dos ins
trumentos técnicos que garante
o sigilo do processo - é elabo
rada justamente pelo Cepesc
(Centro de Pesquisas e Desen
volvimento para a Segurança
das Comunicações), órgão que
faz parte da Abin.

Na avaliação desses parla
mentares, é necessário que se

. reforce a prevenção sobre as

urnas, depois da revelação da
revista Veja de que a Abin pode

ter participado de escutas tele
fônicas clandestinas em pelo
menos uma conversa do presi
dente do STF (Supremo Tribu
nal Federal), ministro Gilmar
Mendes, com o senador Demós
tenes Torres (DEM-GO). "Não
temos evidências que apontem
para a existência de fraude en-

.

volvendo as urnas. Mas é im

portante que tomemos medidas

preventivas. Então, queremos
um acompanhamento externo

desse trabalho coin a segurança
das urnas para termos a certe

za que as urnas são totalmente

protegidas contra fraudes", afír
mau o deputado federal Gusta
vo Fruet (PSDB-PR), autor do
pedido junto com os deputados
Vanderlei Macris (PSDB-SP) e

Raul Jungmann (PPS-PE), todos
integrantes da CPI.

O presidente daOAB afirmou

que vai pedir informações ao go
verno e ao TSE (Tribunal Supe
rior Eleitoral) sobre o sistema de

segurança das urnas eletrônicas.

Segundo Britto, "as urnas devem
ser sagradas e invioIáveis" .

AGÊNCIA ESTADO

Novo incidente na Bolívia
reduz envio de gás ao Brasil -,

LA PAZ

Um novo incidente em um

gasoduto boliviano provocou
ontem a redução para pelo me

nos metade do volume normal
no envio de gás natural ao Bra

sil, informou o consórcio ope
rador do sistema de. transporte
do gás.

O Transierra, consórcio do

qual participa a Petrobras, afir
mou em um comunicado que
"durante a noite/madrugada
uma válvula de segurança ( ... )
foi manipulada, gerando a in

terrupção total do serviço pelo
(gasoduto) GASYRG'.

Ainda não se sabe o que pro
vocou o novo problema, uma
vez que a válvula não foi dani
ficada o que, em princípio, per
mite-se descartar hipótese de

sabotagem. A expectativa é que
o incidente não tenha impacto
direto no abastecimento.

O fornecimento total de gás

da Bolívia para o Brasil, antes
dos incidentes no gasoduto de
Transierra, na região do Chaco,
girava entre 30 e 31 milhões de
metros cúbicos diários.

"O que está ocorrendo na

Bolívia são atos terroristas pro
movidos por grupos muito re

duzidos de 200 a 400 pessoas,
em apenas algumas localida
des. São grupos pagos. O gover
no da Bolívia está redobrando
os esforços para quê tudo volte
à normalidade", disse o minis
tro da Fazenda da Bolívia, Luis
Alberto Arce Catacora,

O ataque de quarta-feira,
somado à invasão de várias usi
nas do país, nos últimos dias,
levaram o presidente Eva Mora
les a reforçar a presença militar
nas instalações petrolíferas. Ele
também ordenou a expulsão do
embaixador dos EUA, que foi
acusado de apoiar a oposição e

conspirar contra a democracia.

Presidente nacional da OAB, Cezar Britto, vai pedir informações sobre segurança das urnas ao lSE

execu!pu ontenf�ino norte�nmericano durante ce-w
rimoma em �gem ãs vítimas dos otentailos 4e\11 de setembro,
no local emque antes existiam oS,íorres gêmeas do Worrd Trade Çen�
tet em No�� Iorque. Evento qu� lem�rou o 7P aniversórjo dos ataqu��.

Mulher e filho'
voltam ao Brasil
SÃO PAULO'

A brasileira Nariman Os
man Chiah e o filho, Abbas, de
6 anos, desembarcaram onte
mno aeroporto de Guarulhos,
depois de uma longa viagem
que se iniciou na Síria. A mu

lher e o menino teriam sido
impedidos de viajar de Beirute
ao Brasil devido a uma ordem
supostamente dada pelo grupo
xiita libanês Hezbollah, ligado
ao marido dela. Os dois con-'

seguirám fugir para Damasco,
capital síria, onde se refugia
ram na embaixada brasileira .

.

Nariman, que está grávida, e

Abbas seguem para Matinhos
(PR), onde vive a família.

"É um alívio muito grande.
Quero agradecer a Deus e ao

pessoal que rezou por mim",
disse Nariman. Naríman de
cidiu deixar o marido libanês
alegando ter sido ameaçada
de morte. Ela afirmou que não

pretende processá-lo.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MAIS SAUDE E LAZER PARA A REGIAO
Unidade mais moderna de Santa Catarina foi inaugurada na noite de ontem

JARAGUÁ DO SUL
A nova sede do Sesc (Serviço

Social do Comércio) foi inaugurada
na noite de ontem, com a presença
do ministro de planejamento, Paulo
Bernardo, do diretor geral do Sesc,
Roberto Anastácio Martins, e outras
autoridades. Apresentações artís
ticas e culturais deram um brilho
especial à cerimônia. A partir de
amanhã, os comerciários e a comu

nidade em geral poderão começar a
.

usufruir dos serviços oferecidos na

unidade.
A nova unidade do Sese é a mais

moderna do estado. Com 21 metros
quadrados de área total e 6 mil metros
quadrados de área construída, a sede
é dividida em cinco blocos indepen-

. dentes, de dois andares. As instala
ções contam com espaços voltados à
realização de exposições, apresenta
ções culturais e artísticas, atividades
assistenciais, educativas, lúdicas e de
lazer para pessoas de todas as idades.

São dois' consultórios odontoló-

gicos, quatro salas ambientadas para
atendimento das crianças até cinco
anos, teatro, sala de música, salas de
idiomas, refeitório e banheiros com

equipamentos adaptados, brinquedo
teca e playground externo. A bibliote
ca, de 110 metros quadrados, tem um

acervo de cinco mil volumes.
O bloco esportivo conta corn

piscina semi-olímpica (12,5 por 25
metros) térmica e coberta, quadra
coberta polivalente e salas para a

prática de ginástica, musculação e

bike indoor. Também há um campo
de grama sintética, pista de cami
nhada arborizada e lanchonete.

Quem quiser se associar ao Sesc
já pode procurar o local. A nova

unidade fica na Rua Jorge Czer
niewicz, 633, no Bairro Czerniewi
cz. Outras informações podem ser

obtidas através do telefone (47)
3371-8930 ou e-mail cajaraguado
sul@sesc-sc.com.br.

.

..

DAIANE ZANGHELINI Grande público prestigiou a cerimônia de inauguração da sede, que abre a partir de amanhã

www.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela-financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veiculas Automotores). Ofertasválidas até 12/09/2008 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 linhâ2009, com preço promocional à vista a partir de RS 51.930,00. Garantia de 3 anos para a linha \IVY 08/09, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em ccmponentes internos de motor etransmissão (�xceto Kombi, limitada a 80.000 km). t: necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção, lmaqern meramente ilustrativa, não condizente necessariamente com as modelos ofertados.
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ragua
Uma relação de confiança.
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