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Renovação altera
,

.

o time da Malwee
Márcio, Willian e Augusto deixam o

grupo e Andrey é o novo reforço da

equipe, além de Parrel e Anderson.

Página 15

Estudo conduzido por pesquisadores
britânicos sugere que, ao contrário
do que se pe'nsava, roupas estampa
das com listras horizontais temem a

pessoa mais magra. Na contramão
dos conselhos de especialistas em

moda, uma equipe de psicologistas
da Universidade de York afirma que
as listras verticais são as verdadei
ras vilãs na hora de tentar esconder
as gordurinhas. Os estudiosos pedi
ram a voluntários que observassem
fotos de mulheres usando 200 trajes
listrados e apontassem as mais ma

gras. Para sua surpresa, ao olharem

imagens de mulheres com o mesmo

corpo os participantes opinaram
que as que usavam roupas listradas
na horizontal eram as mais magras.
A pesquisa inspirou-se na teoria da
ilusão dos quadrados de Helmholtz.

Fonte: BBe Brasil
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México é mescla de
luxo, festa e história
Sol e mar formam uma paisagem de tirar
o fôlego de turistas do mundo inteiro.

Página 17

Atividades paro
todos as idades
Scar está com matrículas abertas parf!
cursos de artes em mais de 25 modalidades.

Página 20

Eleitos podem ser cassados
por propaganda irregular
Segundo a juíza Eliane Luiz, poucos candidatos estõo atentos à novi�ade introduzida nestas eleições.

Página 4

Cresce procuro .

com nova sede
OLHAR
ATENTO

MUDA
REGRA

CRISE GLOBAL
A enfermidade
do capitalismo

Em três dias foram emitidas mais de
180 novas carteira de sócio do Sesc.
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EDITORIAL

CHARGE

��
(047) 3273-6433

CARIMBOS - FLYER'S - PANFLETOS - XEROX - RECARGA DE CARTUCHO

CARTÕES DE VISITA - A PARTIR DE 45,80
Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

PONTO DE VISTA

Pare e pense um pouquinho

MARCELO WAGNER, �
V!CE-PRESmEN1E IJ!£
MA.Rf\!ITiNG DA. SCA�

vou direto ao ponto que faz toda a dife

rença: O voluntariado. Eu desconheço
cidade no Brasil que tem uma comuni
dade mais unida que a nossa.

Empresários comprometidos, gru
pos de senhoras, SCAR, associações de
bairro atuantes e profissionais liberais

que, com total descrição e sem alarde
social, dedicam horas do seu trabalho
para os que necessitam.

Outro dia estava conversando com

o pastor William e ele comentou que,
somente ligados à igreja luterana do
centro existem mais de 30 grupos de
trabalho voluntário para os mais diver-

sos fins.

Fiquei impressionado,
E isso que é legal... Cada um ajuda

na sua área, dedicando seu tempo e seu

saber para ajudar ao próximo e melho
rar a nossa Jaraguá. O que talvez seja
urn diferencial nosso no Brasil, em paí
ses de primeiro mundo dedicar-se a co

munidade onde vivemos já é cotidiano.

Legal que neste aspecto nossa cidade já
está na frente.

E você?
Gostaria de fazer a sua parte aonde?

Oportunidades não faltam. Jaraguá do
Sul agradece.
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O que mais te chama a atenção-em
Jara__guá do Sul?

.

E o potencial industrial?
A qualidade de vida?
A beleza do vale onde nos encontramos?
Ou o povo acolhedor?

/'
Poderia encher linhas aqui citando

o que admiro na minha cidade, mas

\'

.. ','t.

Os resultados
da globalização

o continente latino-americano foi testemunha da pri
meira experiência neoliberal na década de 80, no Chile,
sob a ditadura de Pinochet. Pinochet iniciou seu progra
ma de forma decidida: desregulamentação, desemprego
massivo, repressão sindical, redistribuição da renda entre
os mais ricos e privatização dos bens públicos. O neolí
beralismo chileno, bem entendido, teve como proposta
central a abolição da democracia e a instalação de uma

das mais selvagens ditaduras de pós-guerra. Nesse senti
do, os pais do neoliberalismo, Friedrich Hayek e Milton
Friedman, viam com admiração a experiência chilena. A
liberdade e a democracia, diziam, podiam tornar-se facil
mente incompatíveis, se a maioria democrática decidisse
interferir nos direitos incondicionais dos agentes econô
micos para dispor das rendas e propriedades conforme
seus interesses. Tal modelo, tão aplaudido como uma ex

periência de sucesso e reproduzido na atualidade sob o

-comando de uma socialista, a presidente Michelle Bache
let, mostra sua capacidade de mimetizar seu poder atrás de
figuras outrora inimigas. Conforme um estudo da Universi
dade do Chile, por conta de tal modelo econômico, o paga
mento de utilidades e juros a capitais estrangeiros radicados
no país (mineradoras privadas) foi recorde em 2006, num

total de 25 bilhões de dólares. Isso representa uma caída do
Produto Nacional Bruto (PNB) de 3,3%. O esgotamento re

lativo do modelo é mostrado pelo próprio Banco Central do
Chile. Nesse período entraram no país 5,6 bilhões de dólares
e saíram 25 bilhões, que configura um saldo negativo mons

truoso. A grande maioria do dinheiro exportado correspon
de aos ganhos das mineradoras transnacionais, resultado da
desnacionalização do cobre. A estatal Codelco possui 30%
dos negócios e as estrangeiras 70%. Entretanto, o paga
mento de impostos e contribuições acontecem no sentido
contrário: a Codelco aparta 70% e as mineradoras estran

geiras 30%. Segundo a CEPAL, a saída de capitais para
o exterior em 2007, equivale a 17% do Produto Interno
Bruto (PIB), que representa 84% do orçamento do Estado.
Os países em desenvolvimento devem começar a resistir
a esses modelos econômicos, apátridas e insensíveis às
necessidades humanas.

VICTOR ALBERTO DANICH, So.mÓLOGO

• -S' Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

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

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

ç,�:informar nome completo, profissão, 'CPF e • telefone (' não serão publicados). '.
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FALA Aí!

"O povo quer ver o

circo pegar fogo."
MALVINO SALVADOR, ATOR,
o Damião da novela "A Favorita",
amante de Dedina, Q mulher do

prefeito Elias.

" Algum dia vão querer
punir até um feto."

PRESIDENTE LULA (PT-SP), a�
criticar proposta de redução da

idade penal para 16 anos.

"Começo no primeiro
semestre de 2009."
IDELI SALVATTI, SENADORA,

referindo-se às obras de duplicação
.da BR-280 entre São Francisco do

Sul e Jaraguó do Sul.

Com razão
O senador Cristovam Buarque (POT-OF) observo, como o coluna faz quase todo
dia, que candidatos o prefeito e vereador não estão preocupados com o ne

cessário debate de propostos junto às comunidades, embora afirmem que de
lá surgiram os idéias apresentados, o que ocorre apenas quando instados por
órgãos de comunicação de mossa. Todos preferem o postura recomendado pelos
marqueteiros muito bem pagos. Na falta de propostos, muitos eleitores acabam
escolhendo um candidato apenas pelo rosto, pelo cenário que apresentam em

seus programas ou pelas frases de efeito produzidos por sua equipe. 00 alto dos
seus 35 anos de vida pública, ele sabe o que diz. Porque até mesmo o compo
nho do Tribunal Superior Eleitoral, sobre li importância do voto, merece reparos
quando fala da importância dos candidatos, dos eleitores e até dos mesários,
mos não toco em um ponto relevante, que é, no visão do senador, do coluna e de
milhares de eleitores, o discussão de idéias e propostos pelos candidatos.

À VONTADE COMO FAlER?
Enquanto se discute o volto ou não Ouanto custa um viaduto, uma ponte,
do estacionamento rotativo, o Pre-

"

o quilômetro de asfalto, um posto de
feitura segue liberando o construção saúde, um hospital? E de onde tirar
de lojas de todos os portes e até de dinheiro 00 curto prazo para tudo isso

edificações maiores sem exigência de em quatro anos? São perguntas que,
estacionamento. Ou seja, estimula-se acredita-se, um candidato a prefeito
ainda mais o circulação de veículos tenho no ponto da língua. Entre outras
sem prever os conseqüências imedia- coisas, é o que o Correio começou o per-
tos na área central do cidade onde guntar esta semana individualmente aos

tudo está concentrado, desde bancos quatro candidatos o prefeito de Jaraguá
o hospitais. E, parece, não há nenhum do Sul. As entrevistas começam o ser pu-
candidato preocupado com isso. blicadas na terço-feira, 23.

EXEMPLO
A convite do cApevi,o navegador
Amyr Klink, reconhecido interna
cionalmente pelos suas grandes
aventuras em continentes gela
dos, é palestrante, dia 23 no Scar.
Falorá- de suas experiências como

o desafio o que empreendedores
são submetidos a cada dia para

iii se manter competitivos. Grande
� oportunidade poro candidatos que
êl queiram saber o que é planejar e

executar alguma coisa com suces

so. E, melhor ainda, fazer sozinho.
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POR QUE SER VEREADOR?
,,'

EUGENIO MORffil GARCIA - GENO --45660 (PSOB)
Vereador pelo primeira vez em 2001 e reeleito em 2004.
Formado no área agrícola, priorizo o preservação do
Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável da agri
cultura em Jaroguá do Sul. É agente poiítico formado
pelo Escola de Governo e Cidadania da Amvali com curso

de especialização em Incçntivo de Administração e Desenvolvimento da Pe
queno e Média Empresa. E autor de diversos projetos para essas áreas, tendo
apresentado mais de 60 projetos de lei nos dois mandatos. Entre eles, () que
isento os doadores de sangue do pagamento de taxas de inscrição em concur

sos públicosmunicipais e o que prioriZO o atendimento de portad9res de defi
ciência físico e mental em unidades de saúde. Atualmente, luto pelo redução
de .impostos sobre o ºleo<dieseJ, que ofereceria um traJ)sporte urbano mals
eficiente e barato; apóio á descentralização do poder público, levando aten
dimento aos munícipes de bairros mais distantes. Trabalho em conjunto com

o comunidade e busca atrávés dessa parceria o envolvimento dos cidadãos.
Por isso quer continuar sendo vereador e na Cô!l1ara defender os interesses
da comunidade, trabalhando com seriedade, honestidade e coerência:'

PROMESSAS 1
"A Justiça já decidiu que.é público'e sóJ�lta definir a formo de pagamento:��
Então, nós vamos fazê-lo funcionar novamente." Resposta do petista Oionei .

da Silvo o empresários sobre o destino do parque agropecuário. Uma. brigo"
judicial que pode custar ao· município entre R$ 5 e 18 milhões, dependendo
de quem �.er o sentença final.

PROMESSAS2
E, mais: "Todos os secretários serão pessoas de Jaraguá {lo Sill, alguns deles,
funcionários de carreira da Prefeitura, mos, com certeza, todos profissionais
que saberão mais do que eu em suas respectivas áreas de atuação. Além
disso;'l1 escólha deles obedecerá a critérios técnicos e não partidários." In
cluin�o repre�n��ç��' em Brasflia poro acompanh�r projetos.. �o município
na dependênciô de recursos federais.

"

PROMESSAS3

�ROMESSAS 4
'. , \

Cêcília Konell {IlEM);psa a figura do candidato a vice-prefeito lrineu Pàsold
(PSOB), que já foi prefeito, e também vire na gestão de Geraldo Wemioghaus,
para dizerque "quem já fezvai fazer mais":Tam.bémtonta com apoio do marido
e também ex-prefeito Iva Konell. Já Luiz Corlos Andrade (PTe) promete governar
uma "JaragÍ1á sem remendos", uma crítica, deduz-se, ao governo atual.

p o I i t i c a @ o c o r r e i o-d o p o v o. c em.: b r ,',
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Segundo o juízo, propagando em locais de uso público e placas justapostos sõo os irregularidades mais comuns

LEI ELEITORAL

Propaganda irregular
pode gerar cassaçõo
Novidade foi introduzida nestas eleições
JARAGUÁ DO SUL

Pela primeira vez, a propa
ganda irregular poderá ser con

siderada gasto ilícito de recursos

e, com isso, acarretar a cassação
do diploma do candidato eleito
se for comprovada. A mudança
foi introduzida pelo artigo 30-A
da lei 11300/2006, qUE? passou a

vigorar nestas eleições munici

pais, permitindo à Justiça Elei
toral abrir investigação judicial
para apurar a arrecadação e os

gastos irregulares de recursos

com a campanha.
"Penso que os concorrentes

não sabem desta grave conseqü
ência", afirmou a juíza eleitoral
Eliane Alfredo Cardoso Luiz,
em função do elevado número
de irregularidades relacionadas
à propaganda eleitoral constata
das pela Justiça Eleitoral e que
motivaram denúncias e repre
sentações por parte do Minis
tério Público e de candidatos e

coligações adversárias. Eliane,
mais o promotor eleitoral Hélio
Sell Júnior e a chefe do cartório
Simone Ladeira, concederam
ontem entrevista coletiva à im

prensa no Fórum.

Segundo a juíza, as pri
meiras interpretações doutri
nárias dão conta de que não

'�.""" •.• "",o,;_,.

Permitida propaganda por e-mail
A juízo eleitoral Eliane Alfredo

Cardoso Luiz concedeu",na terça-fei
ra, liminar permitindo o propagando
eleitoral por e-mail. Elo acredito que
tenho sido o primeira decisão sobre
o temo no Estado. A legislação elei
toral não especifico o usode correio
eletrônico no componho deste ano. As
regras dizem respeito somente 00 uso

de páginas no internet, que devem ser

destinados exclusivamente à compo
nho. E também proíbe o uso de blogs.

"Naquele coso concreto não

será necessano comprovar
que a irregularidade tenha
interferido no. resultado da

eleição para acarretar a perda
do mandato. '� cassação fica
dependendo somente da pro
va de gasto ilícito", esclarece
Eliane, informando que todos
os casos de propaganda irregu
lar constatados por ela são re

passados a 17a zona eleitoral,
responsável pelo recebimento
das prestações de contas dos
candidatos.

. Por isso, os concorrentes são

obrigados a informar todos os

gastos com propaganda, regu-

era spam. Em princípio, não há ir
regularidade frente à lei eleitora!",
disse Eliane, acrescentando que
outras questões, como conteúdo
difamatório, devem ser observados.
No entendimento do juízo, o cor

reio-eletrônico corresponde e tem
o mesmo finalidade de uma corto
enviado pelo correio tradicional.
"Mos também alerto que pode ser

um risco, porque pode aborrecer o

eleitor, de modo o auto-prejudicar o

candidato", pondera.

lares ou não, inclusive cessões
de espaços e doações. Além das .

denúncias feitas à Justiça Elei
toral e ao Ministério Público,
uma equipe do TRE também

começou a fazer rondas para
exigir o cumprimento da lei
eleitoral. Neste caso, a irregula
ridade é sanada pela equipe e,
em caso de reincidência, é apli
cada a multa, que varia confor
me o caso. Em bens públicos,
a multa vai de R$ 2 a R$ 8 mil
e, em bens particulares, de R$
5.320,00 a R$ 15.961,50.

CAROLINA TOMASELLI

Pode
• Alto-falantes e amplificadores de som podem 'ser usados das 8 às 22

horas, desde que à distância de pelo menos 200 metros de sedes dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e hospitais, além de escolas,
bibliotecas, igrejas e teatros no horário de funcionamento;

• Placas, cartazes, pinturas e inscrições em bens particulares, com tamanho
máximo de quatro metros quadrados. Também devem respeitar o distância
mínimo de um metro para não caracterizar outdoor;

• Aparelhagem de sonorização fixa é permitido nos comícios, das 8 às 24 horas;
• Colocação de bonecos e de cartazes móveis ao longo das vias públicas,

desde que não dificulte o bom andamento do trânsito;
• Comercializar material de divulgação institucional, desde que não..contenha

nome, número de candidato nem o cargo que está disputando;
• Comício;
• Propagando em propriedades particulares localizados nas faixas de

domínio público dos rodovias estaduais e federais, desde que no

perímetro urbano.

Denúncias de propaganda irregular podem ser feitas através
do e-mail zona087@tre-sc.gov.br. pelo telefone 3371-4542 ou no cartório

eleitoral, que fica na Av. Marechal Deodoro, 972, Edifício Royal Barg.
Não é necessário se identificar.

NA REGIÃO

Senador prestigio candidatos
o ex-governador e atual senador Casilda Maldaner (PMOB) cumpre hoje

agenda de visitas no região. Às 16h30 estará em Corupá, onde o PMOB disputa o

Prefeitura com Luiz Carlos Tamanini. Em Guaramirim, o encontro com o candidato
Nilson Bylaardt (PMOB) acontece às 18 horas. E, às 19h30, estará em Jaraguá do
Sul paro apoiar o candidatura à reeleição, do prefeito Moacir Bertoldi (PMOB),
em comício no Salão Amizade.

"Vamos mobiliar e adquirir acer

vo para biblioteca, continuar com o

apoio aos grupos folclóricos e via
bilizar o aquisição de instrumentos
musicais para o Banda Municipal e

equipamentos para o "Cinema nos

Bairros". Também vamos levantar o

histórico do cidade através de pesqui
sa e edição de um livro. No esporte,
propomos o iluminação e drenagem
do Estádio Municipal Cláudio Toma
selli, além da implantação de áreas
de lazer nos bairros. Vamos melhorar
os locais paro prático de canoagem�
atletismo e caminhados. Vamos con

tinuar incentivando o realização de
competições esportivos nos mais di
versos modalidades".
FELlPt:: VOIGT (PP)

"Implimtação de oficinas de mú
sico, de teatro, de violão (ou qualquer
outro instrumento musicol), de artes

plásticos, pinturas, bem como escoli
nhas de teatro, cinema escolat· artes
marciais, esportes radicois, ete. Constru
ção do Pulco Alternativo para promover
eventos municipais e regionais.lmplan
tação do Biblioteca Virtual e do Intemet

.

ComunitálÍa. Já no esporte, nossos

propostos são o construção de pistas de
bicicross, parques recreativos públicos e

piscina semi-olímpico. Também vamos

construir o Ouiosque Municipal junto o

praça. Centro Esportivo com o criação
de centros de treinamentos de moda
lidades esportivos, como por exemplo:
arco e flecho, tênis, pólo aquático".
OSNILDO KONELL (PSOL)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Coso novo e moviment
intenso no Sesc

JARAGUÁ DO SUL

Depois da inauguração
da nova estrutura do Sese,
o trabalho dos funcionários
aumentou. A demanda é tão

grande, que desde a última
segunda-feira, 186 pessoas
procuraram a entidade para
fazer a carteirinha. No total,
154 matriculas novas foram
efetuadas.

A gerente da instituição
em Jaraguá do Sul, Mery Laise

Warmling, falou sobre a gran
de procura. "Em três dias na

nova sede atendemos prati
camente o mesmo número de

pessoas que atendíamos em

um mês no endereço antigo",
comparou. Ainda de acordo
com Mery, 70% das pesso
as que buscam os serviços
são comerciários e a procura
maior é pelo espaço esportivo
seguido dos cursos na área de
cultura.

O corretor de seguros Mar
celo Wiele, 39 anos, resolveu
trocar a academia que freqüen
tava para praticar esportes no

Sesc. O motivo? O custo que é

mais baixo e a estrutura apro
priada do lugar. "Vou fazer
academia e natação", conta.

Mas é importante lembrar

que as aulas de natação, hi

droginástica e artes iniciam
a partir de outubro. Já a edu
cação infantil vai funcionar
somente no ano que vem. As
atividades que aconteciam no

antigo endereço continuam na

nova casa. Hoje, são 200 alu
nos freqüentando os cursos de
idiomas e 600 matriculados
na academia. Aos poucos, as

opções em modalidades e ho
rários estão sendo ampliadas.
A musculação, por exemplo,
agora é oferecida das 6h às
24h. Outra novidade é que o

Sesc conta com uma bibliote
ca. Antes, era apenas uma sala
de leitura.:

Desde o último dia 13,
acontecem atividades em co

memoração ao novo espaço. O
calendário inclui orientações
de saúde e apresentações ar

tísticas. Todos os eventos são

gratuitos e abertos à comuni-
dade. .
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Para Vereadora:

" .r

Sempre ao seu lado

.)

N
�

r' �
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Procura maior é por atividades esportivas, seguidas pelos cu=d�rtes l5'!

A Embrátel
.

vai fornecer.
acesso à Internet banda larga,
sem fio, a 171 pontos de 135

municípios de Santa Catarina,
entre eles Jaraguá do Sul (2),
Guaramirim (1) e Massarandu
ba (1). Serão 868 pontos locali
zados na Região Sul do Brasil,
num total de 550 municípios.

O consórcio venceu licitação
do Cesac, (Governo Eletrônico
- Serviço de Atendimento ao

Cidadão) programa de inclusão

digital do Governo Federal, que
contempla regiões em que as

redes de telecomunicações não
oferecem acesso local.

O projeto inclui o fomeci

N menta de acessos com velocida

�. des que variam de 256 Kbps a 8

�. Mbps, permitindo aplicações di-
o::

l5'! versas como VoIP (voz sobre IP)
para 25% dos endereç?s contem- .

lnternet mais fácil e ágil para
mun·icípios do Vale do Itapocu

plados no contrato e a criação
de redes sem fio que suportam,
inclusive, transmissões de ví

deo, possibilitando a realização
de áudio e videoconferências. A

operadora garantirá, ainda, o ge
renciamento completo da solu
ção e ferramentas de segurança
de acesso à Internet.

Todos os locais de acesso

contarão ainda com um admi
nistrador indicado pelo Ministé
rio das Comunicações, além de
suporte técnico disponibilizado
pela Embratel por meio de línhas
0800. Essas centrais são sistemas

avançados de gerência de perfor
mance da rede, com monitora
mento on-line. O Ministério das
Comunicações também vai criar
uma equipe de fiscalização para
acompanhamento da qualidade
da prestação do serviço.

• 20/9 - sábado
• 10h às 11 h - Baú de Histórias
permanente "A longo história de
um pequeno boi"
• 20h às 21 h40 - Cine CineSesc
62 anos - "Cidade Baixo"

Busca por cursos e atividades esportivas
aumenta com a mudança de endereço

�

·-1
m ....

1�1 ;61
/fJ
�

Regiiió vai receber pontos de acesso para Internet banda larga

'.

Quem pode ser

associado?
A preferência é poro funcioná
rios do comércio e dependentes
(pois, filhos e cônjuges). 70% dos
vogas dos cursos são reservados
o esse público. Os outros 30%
são destinados o comunidades
em geral. Poro os comerciários
o custo do corteirinha é de R$3
por ano. Já poro o comunidade é
R$10. Os preços dos mensalida
des também são diferentes poro
es dois grupos.

...

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA FAZER A CARTEIRINHA

• COMERCIÁRIOS
• Carteiro de trabalho e último
contracheque
• Comprovante de residência
• CPF
• Carteiro de Identidade
• Foto atualizado
• Pagamento do taxo de emissão
do cartão

.

• COMUNIDADE
• CPF
• Carteiro de Identidade
• Foto atualizado
• Pagamento dá taxo

ENDEREÇO NOVO SESC
Ruo Jorge Czerniewicz, 633
Telefone: (47) 3371 9177

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
DO NOVO SESC

• 19/9 - sexto-feira
• 15h às 16h - Contação de
História no Biblioteca
• 19h às 21 h - Contoçõo de
Histórias no Biblioteca
• 20h às 22h08 - CineSesc 62

.

anos - "11 de setembro"
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Filme é conhecido pelo fotografia

Cineclube tem
encontro hoje
JARAGUÁ DO SUL

A sala multimídia do
Centro Cultural da Scar se

transforma em ponto de en

contro
.
de cínéfilos na noi

te de hoje. O Cineclube de
Jaraguá do Sul volta a se

reunir, a partir das 19h30,
para assistir à exibição do
Ionga-metragem ''A deusa de
1967" .. Apesar do título, ele
foi gravado apenas há oito
anos em locações divididas
entre a Austrália e o Japão.

Dirigido por Clara Law, o

filme tem a: fotografia como

um dos pontos marcantes. O
outro é a própria história, que
gira em torno de Yoshiyashi,
vivido por Rikiya Kurokawa,
e Deirdre, personagem da
atriz Rose Byrne. Ele é um

colecionador de cobras deci
dido a comprar o carro dos
sonhos: o Citroen DS antigo
conhecido pelos especialis
tas como "a deusa". Quando
chega à casa do vendedor, no

entanto, o encontra morto.

Nesse momento, conhe
ce uma garota cega e os

dois resolvem procurar o

verdadeiro proprietário do
automóvel. Mas, para isso,
precisam viajar juntos pelo
deserto australiano. O ca

minho serve como cenário à
troca de tristes confidências
do passado. Ao todo, o tra

balho possui 118 minutos de

duração. O acesso é gratuito
e logo depois da sessão, os

participantes são convida
dos a discutir o filme. A

mediação fica por conta do
curador do Cineclube, Car
los Henrique Schroeder.

CONSCIENTIZAÇÃO

GEMl--------------------

Ciência na teoria e prática
Alunos produzem trabalhos e se empolgam com feira escolar
JARAGUÁ DO SUL

"O que custa trocar o car

ro pela bicicleta? Isso ajuda a

natureza e a nós mesmos". As
frases, em tom educativo, não
foram proferidas dentro de
uma sala de aula e nem saíram
da boca de algum ecologista.
Mas, para surpresa, são do ga
roto Jean Grim, de apenas 12
anos de idade.

O menino também não foi
induzido à conscientização
ambiental em casa. Pelo con-

. trário, tenta levar aos pais di
cas de como evitar problemas
de ordem ecológica e, ainda,
garantir a continuidade dos
recursos naturais. Para se

tornar militante, no entanto,
ele precisou de muito esfor-

. ço. Lado a lado com amigos
da Escola Max Schubert, o

estudante passou quase todo
o período letivo de 2008 em

completa dedicação a um

projeto sobre o aquecimento
global. Ontem, o grupo apre
sentou os resultados na la
Feira de Ciências realizada
dentro do colégio.

Orgulhosos dos trabalhos,
os alunos mostraram corno

a poluição emitida pelas fá
bricas pode prejudicar o ser

humano e os animais. Além
disso, ainda fizeram questão
de reproduzir na forma de

maquetes a destruição das ge
leiras da Antártida e do Pólo
Norte e a formação de fura
cões. ''Aprendemos que temos

Evento começou na segunda-feira

Evento do Max Schubert teve maquetes, documentários e até trilho ecológico monitorado

Roteiro engloba 23 unidades
A Feira de Ciências do Escalo

Max Schubert não é o único reoli:.
zodo no cidade nos últimos meses.

De acordo com Denise Ribeiro, co

ordenadora de Programas e Projetos
do Secretario de Educação, o roteiro
abrange 23 instituições de ensino

Jangada e Sesc fazem jornada científico
Ao todo, são cinco dias de palestras, oficinas, cursos e apresentações artísticas

que cuidar da camada de ozô

nio", conta Adriano Machado

Junior, 12, outro integrante da

equipe.

JARAGUÁ DO SUL

Termina amanhã a quarta
edição da Jornada Científica
Cultural da Faculdade Jan
gada, de Jaraguá do Sul. São
cinco dias palestras, ofici
nas, cursos de curta duração

.

e apresentações artísticas .

Paralelo a isso, ainda acon

tece a 1 a Semana Pedagógica
do Sesc (Serviço Social do
Comércio). Todas as ativida
des estão concentradas na

sede da entidade, instalada
na Rua Jorge Czerniewicz.

do município. No próximo dia 20 de
outubro, os melhores de cada unida
de mostram os trabalhos no Arena

. Joroguó. Ao final, os selecionados
.

recebem prêmios. O evento é aberto
à comunidade e acontece entre os

9h30 e 16h.

Já a turma de Greicy Pe

reira, 14, preferiu tratar de
desmatamento e queimadas.
"Muitas vezes não percebemos

Conforme Luiz Dua�te dos
Santos, diretor da universi
dade, a agenda de ambas ás

iniciativas tem como foco as

suntos de interesse dos aca

dêmicos, porém, ela também
é aberta a profissionais e co-

. munidade em.geral, Ao-todo,
cerca de 500 pessoas de-vern

participar, 1\:s inscrições an- .

tecipadas para programas es

pecíficos custam R$ 20.
Ao contrário do restante

dos dias do evento, no penúl
timo as atividades começam

o quanto fazemos mal aos ani

mais", explica. Segundo ela,
antes do projeto, pouco sabia
a respeito das conseqüências
provocadas por atitudes corri

queiras como jogar um pedaço
de papel no chão.

Conforme o professor de
Ciências Luiz Piovezan, a fei
ra serve exatamente para isso.
Na opinião dele, quando se

adere à prática vinculada à
teoria, o conteúdo tende a ser

entendido na completude.

KELLY ERDMANN

mais cedo, às 14h3ü, com

oficinas de saúde da voz, pri
meiros socorros e animais pé
çonhentos e dança circular.

Depois, às 19h, os temas são:
cinema e intefaces pedagó
gicas, materiais recicláveis
e arte, corpo e criatividade e

elaboração de projetos e cap
tação, de recursos. O encerra

mento ocorre na sexta-feira,
19. O último encontro é às
19h e trata da motivação. Ou
tras informações no site www.

faculdadejangada.com.br.
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Justiça faz Mutirão de Conciliação
Das 9h às 19h a Vara Cível de Jaraguá do Sul terá três dias de audiências
JARAGUÁ DO SULjREGIÁO

Descontos de 30, 40 ou mes

mo 60% dos valores nominais
de dívidas é o que pode conse

guir quem participar do Mutirão
de Conciliação realizado pelo
Sistema de Conciliação de San
ta Catarina, na Justiça Federal,
em Jaraguá do Sul. Atendendo
também aos municípios de Co

rupá, Cuaramirim, Massaran
duba e Schroeder, o prédio da
Vara do Juizado Especial Cível,
está de portas abertas das 9h às
19h, trabalhando em torno de
processos do Sistema Federal de
Habitação, com conselhos regio
nais de classes cujos membros
são executados judicialmente
por inadimplência de anuidade
e empréstimos bancários.

A estimativa dos resultados
de cada negociação é variável,
mas nos poucos minutos em

que as partes sentam. na sala

para a audiência, os sorriso e

apertos de mão deixam claro

que a mobilização para acele
rar processos pendentes é vá
lida. "Temos programadas 104

audiências, de hoje (dia 17) até
sexta-feira", coloca o juiz fede-

ral, coordenador do Sistema de

Conciliação de Santa Catarina,
João Batista Lazari. Mesmo
com reuniões pré-agendadas
o coordenador afirma que há a

possibilidade de atender casos

que não constam nas designa
ções previstas. Não havendo a

possibilidade de atendimento
imediato será dada.a oportuni
dade de agendar outro horário,
dando celeridade ao processo.

As propostas de negociação
levam com base não o saldo de
vedor do empréstimo, mas o va

lor atual do imóvel. Muitas vezes

os valores pendentes são muito
maiores que o valor imobiliário,
avaliado por peritos da Caixa

Econômica, desta forma, há um

abatimento que faz bem ao bol
so. "Solução rápida e eficiente, só
mesmo com a Justiça Federal", co

memora o morador de Jaraguá do "

Sul Luiz, Sérgio de Assis Pereira,
que acompanhou sua mãe, autora
de uma ação que estava há quatro

. anos tramitando e que conseguiu
abater para menos da metade a

dívida com o banco.

FREDERICO CARVALHO Audiências começaram ontem e devem somar mais de 100 em três dias

BalTa Velha entrega obra de nova escola
Instituição será inaugurada nos próximos dias, mas começa funcionar em 2009
BARRA VELHA

Será inaugurada na próxima
semana, em data a ser definida,
a Escola Professor José Miguel
Zimmermann no Bairro São'

Cristóvão, em Barra Velha. A

instituição será a maior já cons

truída na cidade com 3.S42 me

tros quadrados de obra. A escola
atenderá alunos do Pré até a sa
série que serão remanejados da
Escola Antônio de Freitas.

Segundo Rosemary da Silva
dos Santos, secretária de Edu

cação, os móveis da nova escola
devem chegar até 20 de setem
bro e a escola antiga atenderá o

Cejas (Centro de Educação de

Jovens e Adultos).
.

A construção da nova escola
e ginásio de esportes estão or

çados em mais de R$ 700 mil.

"Queremos concluir os detalhes
e abrir a escola. No próximo ano

letivo as crianças já estarão estu

dando nas novas dependências",
informou Rosemary.

Polícia de Schroeder forma
294 estudantes no Proerd

A partir das 19h de hoje,
294 estudantes do ensino mé
dio das escolas públicas de
Schroeder irão se encontrar
no Ginásio dos Imigrantes
- Rua Guaramirim, no Bair
ro Schroeder I - para come

morar o recebimento dos
certificados de formatura no

Programa Educacional de
Resistência às Drogas (Pro
erd), iniciado no meio deste
ano. Esta é a oitava turma na

cidade formada pela Polícia
Militar. Os trabalhos buscam
efetivar uma ação pró-ativa
com o intuito de diminuir o

número de jovens envolvidus
com drogas lícitas e ilícitas
no município.

Ao todo são atendidas
pela Polícia Militar oito es

colas municipais e duas es-
o taduais. Alunos de 10 a 11

anos participam de palestras
e realizam debates sobre a

Nova esco.la foi construído. no Bairro São Cristóvão; um dos mais populosos prevenção contra o uso de

entorpecentes e cigarro, mi
nistradas e mediadas pelo
soldado Rodrigues, de Gua
ramirim. Durante três meses

ele é cedido ao batalhão da
cidade para realizar a forma
ção dos adolescentes. Além
de palestrar aos alunos da
do município onde é lotado
e Schroeder, Rodrigues tam

bém atende aos alunos de
Massaranduba.

AMPLIAÇÃO
"Hoje, realizamos ativi

dades com estudantes do 5°
ano, e no 7° fazemos uma re

ciclagem", explica o soldado
tratando do acompanhamen
to feito pela PM para garan
tir êxito nos ensinamentos.
A intenção do policial, que
desde 2005 realiza o trabalho
com Proerd, é encaminhar
um projeto estendendo o pro
grama também aos alunos' da
6° ano.
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Cantor Waldick Soriano morreu há dez dias vítima da doença

Câncer de próstata; 50 mil novos casos
Maioria dos homens foge do urologista colocando a saúde em risco

em 2008 e taxa de incidência
de 50 eml00 mil mulheres. A

grande diferença está na bus
ca pela detecção precoce da

doença. Enquanto em 2007,
17 milhões de mulheres pro
curaram um ginecologista,
apenas 3 milhões de homens
foram ao urologista.

"Fizemos um levantamento
com 400 pacientes que foram

pela primeira vez ao médico
e 40% deles só chegaram ao

consultório por influência da
. mulher. -Homern é muito reti

cente", diz Ferreira. O câncer
de próstata não tem sintoma

algum na fase inicial, por isso
os exames de sangue (PSA) e

.

toque são imprescindíveis.
De acordo com os médicos,

o preconceito resultante da
cultura machista que inibe o

homem de fazer o exame de
toque ainda é o grande.entrave
para prevenir a doença.

*0 câncer de próstata é usslntemétlce.
Ouando há sinais, como dificuldade
para urinar e gotejamento, o câncer já
está avançado. A detecção é feita por exa

me de sangue e de toque. Homens acima
de 45 anos devem fazer exames todo ano.

Pouco mais de dois anos

após ter diagnosticado tardia-'
mente um câncer de próstata,
o cantor Waldick Soriano, de
75 anos, faleceu há 10 dias,
vítima da doença. O triste

episódio serve de. alerta para
os homens: quando diagnos
ticado na fase inicial, em que
o câncer ainda está restrito à

próstata, a chance de cura é
de 90%, segundo o urologista
Ubirajara Ferreira, presiden
te da Sociedade Brasileira de

Urologia, secção São Paulo.

Segundo dados do Ins
tituto Nacional do Câncer

(Inca), o Brasil terá neste
ano 49.530 novos casos de
câncer de próstata, o que
significa que, a cada 100 mil
homens, 52 desenvolverão a

doença. Os números são se

melhantes ao principal cân
cer entre as mulheres, o de
mama: 49.400 novos casos

,ç f·7Ilil�]]rrn'
*0 câncer de próstata é considerado o

câncer da terceira idade: 3/4 dos casos

no munde ocorrem a partir dos 65 anos.

Ouando detectado na fase inicial (com o

tumor restrito à próstata), o tratamento
é feito com cirurgia ou radioterapia.

*0 tratamento pode levar à impotência
(em 60% dos casos) e à incontinência
urinária.
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ATUAÇÃO

Márcio Garcia encaro papel destaque
o ator quer fazer bonito em sua volta para a Globo

Márcio Garcia não tem do

que reclamar, pois se tornou um

dos principais nomes artísticos
do País, e chegou a ser disputa
do pela Globo e Record. Na Re
cord ele esteve até pouco tempo,
onde brilhou e alavancou a au

diência da emissora, principal
mente quando apresentou "O
Melhor do Brasil", cuja atração
mostrou seu talento e credibili
dade, atraindo vários anuncian
tes. Bom para ele e bom para a

Record, pois ambos encheram
os cofrinhos.

De olho em tanto talento e ca

risma a Globo não perdeu tempo
e fez uma proposta irrecusável

para o versátil artista. Voltando
a emissora dos Marinho, Már
cio Garcia já está compondo seu

personagem para a próxima no

vela das oito, que substituirá "A
Favorita". Escrita por Glória Pe

rez, e com o nome provisório de
"Caminhos da Índia"; a novela
será protagonizada por Márcio

Garcia, claro, afinal ele não iria
deixar a Record para interpretar
um papel secundário na Globo.
"É ótimo ver os rostos de todos

que trabalharão comigo e um

privilégio me preparar para o

personagem. Bahuan é um dos

personagens mais complexos
que fui convidado afazer", re-

.
velou Márcio Garcia, sobre a

alegria de ver velhos colegas de
trabalho e sobre seu novo per
sonagem.

Na novela de Glória Perez,
o ator será um "intocável"; se

gundo os textos sagrados dos
hindus, os intocáveis são aque
les que nascem "impuros" e

não podem usufruir e nem se

relacionar com os integrantes
de outras castas. Isto quer dizer

que tais pessoas não têm direito
de freqüentar escolas ou mesmo

ser atendido nos hospitais.
A saga de Bahuan come

ça quando ele se apaixona por
Maya, papel de Juliana Paes,
uma moça de alta casta. Apesar
de apaixonados, o casal acredi
ta que o amor deles é maldito e

poderá trazer muitas desgraças
para suas famílias e futuras ge
rações.

Tal situação é criada pela
crença deles e isso causará uma

certa polêmica entre o público
brasileiro, por isso a novela, e

especialmente o personagem
.

Bahuan, promete fazer sucesso.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Sobre encontros e

desencontros e voyeurs
Em uma imersão involuntária à memória,

lembrei-me do quanto gostava de observar os

aviões passando sobre minha cabeça. Eles pas
seavam lá em cima, no céu azul, pequenininhos,
quase imperceptíveis ao meu olhar infantil. Dia

após dias, perguntava a mim mesma quem
eram as pessoas que poderiam estar dentro da
quela máquina móvel cheia de incógríitas.

Pensava em recém-éasados buscando a so

nhada lua-de-mel e em tristes enlutados indo
ao encontro de parentes. Projetei também exe

cutivos e executivas. Eles e elas tinham male
tas nas mãos, gravata no pescoço, salto alto ou

sapato preto nos pés. Os olhos fixos no relógio
indicavam a ânsia de chegar logo ao destino.
Vi ainda família de férias, solteiros na busca
incessante de aventuras e mais vários outros

personagens, todos comuns. Queria saber
quem eram, o que fariam, por que viajavam, o

que almejavam. O avião pouco importava, ja
mais conseguiria entender como algo daquele
tamanho poderia voar tão alto.

Dias atrás me lembrei disso tudo. Sentada
num duro banco de rodoviária, vi milhares de
pessoas caminhando ao meu lado, à minha fren
te e por qualquer canto possível. Voltei a sentir

çuriosidade e gastei grande parte das horas da-
quela ociosidade na observação. Homens, mu

lheres, jovens, velhos e crianças pareciam ter

exatamente o mesmo semblante. Estavam dis
tantes. Quis saber no que pensavam, em quallo
cal desembarcariam, quantas horas iriam viajar. c

Talvez fosse nisso que pensavam também.
O restante do meu tempo de completa inér

cia resolvi ocupar com leitura. Sentei-me, abri
um recém-ganho 'livro e li. Concentrada, nem

notei quem ao meu lado passou. Talvez tenha
permanecido uma hora assim, não sei, me per
di entre uma página e outra das histórias vivi
das e contadas pelo escritor. No momento no

qual despertei, direcionei as vistas ao relógio
pendurado logo à frente. Faltava pouco para
o embarque. Levantei-me, fui à lanchonete,
comprei alguns quítutes e voltei a sentar, des
sa vez, num confortável sofá marrom.

No meio de cada mordida no pão de queijo
.

e no bolinho de chocolate, me percebi, de novo,
atenta aos movimentos alheios. E, tive a. im

pressão de antes: os viajantes pareciam não dar

importância para o local onde estavam naque
le momento nem às pessoas que transitavam a

passos largos sob igual teto. Possuíam no olhar
a vontade de seguir adiante, de partir e chegar
logo, rapidamente. .

Talvez eu tivesse sido vítima do mesmo

sentimento. Talvez alguém tenha me visto

enquanto lia, caminhava ou observava a vida
alheia, assim de longe, sem querer tocar ou

integrá-la nos possíveis encontros e nem nos

impossíveis desencontros. .

IIkellyerdmann@gmail.com

JARAGUÁ DO SUL

VARIEDADES---------

.• tU quero ocredltur{Leg)
(1 5 - lodos es dias)
• O reino proibido (leg)
(14h15, nh15 - todos os dias)
-Cine Mueller 3

•• A íllKl do imaginação (Dub
(13b4<ff;15b40, {7M5 �

• O pnwurado (leg) (19h3&
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• Mamma Min (leg)
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. BtUMENAU

s es dias)

.

IfCine Neufflurkt 1 "'

• Perigo em.8001lKOk � (leg}
(11h, 1911311 - todos os dias)
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a�/doJl1)

orkt2
(leg)

(16h3IU9h, 211130 � todosos dias)
(14h � sex/sob/doml
.Cine t�eumar1d 3

"Ku, (Dub)
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(14h15 -sel(!snb/dom)
• Bezerra de Menezes � O d,átio de um espírito (leg)
(18bl11, 20h, 2h45 - todos os dias)

rkt 4
• Ao er{leg)
(I 6b50, m, 21 h50 - lodosas dias)
(14h20 - sex/sob/dom)

.Cine Neumark! 5
• A mumlo 3 (90b)
(191l40do·dos os dios) '.

(14h40 �'seXlsnbldom)
� Zohan - (I agente bom de corte (Leg)
(m10, 22h - todos os dias}

DVD

Ela e os caras

buscando espaço
Uma calóura expulsa da fraternidade pelas
amigas ciumentas, se junta a um grupo
de nerds e fica desolada com a maneira
como eles são tratados pelos mais popula
res. Com a ajuda de um conquistador, ela
organiza uma gangue para transformar os

rejeitados ell! vencedores.

.Cine Shopping 1
• O procurado (Leg) (16h40, 19h, 21 h1 O � todos os

dias) (14h30 � sex!sab/dom!qua/qui)
_Cine Shopping 2
• Mais do que você imagina (Leg)------
(19h, 21h -jedes os dias)

CIRANDA DE PEDRA
Margarida tosse sangue. linda Iva descobre que
Menelou é Cícero. Daniel diz a Virgínia que o

emocional pode afetar o sistema imunológico.
Virgínia diz o Eduardo que quer que ele se en

tendo com Margarido.Rogério aceito averiguar
o contabilidade do clube poro verificar irregu·
leridndes. Natércio se irrito com o relatório que
Afonso está fazendo sobre o dono do lancho
nete. Frau Herta diz para Afonso encontrar o

fito o quanto antes poro poder reconquistar o

confiança de Natércio. Daniel visito Letícia .

TRÊS IRMÃS
Alcides diz que talvez Virgínia tenho tido uma

emoção forte, o que provocou um AVC. Andrade
diz o Vidigol que não pode ter sido seqüestro,
pois não pediram resgate. Alma diz que Dudo
vai se chamar Carlinhos. Xonde cuido de Suzana
que sofre por Virgínia� Dora se emociono 00 ar

rumar o quarto da mãe. Augusto acordo Virgínia
e diz que voltou poro proteger os filhos, Dora
descobre um lenço de Violeta no casu de Virgí
nia. Waldete ameaço cantor o passado de Viole
ta, se elo não contratá-lo como governantq.

A FAVORITA
Cilene pressiono Sharon, Melissa e Manu. Comilo
sente o apartamento de Dulce tremer. Um vizinho
diz que o prédio vai desabar. lé Bob furo o cordão
de isolamento poro salvar Comilo. Romildo se

preocupo com o investigação sobre o construção.
Holley pede demissão. Cida e Lorena têm ciúmes
da odmiroção de Mariano por Stela. Amelinho
oferece ajudo o Cossiano. Manu entrego o Dodi o

carta de Cilene. Pepe canto o Donotela que lé Bob
está investigando o tráfico de nrmns, Dodi ameaço
os planos de Floro.

OS M UTANTES -'

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Ano Luz, Pepe e Jonete vêem noves nccéu e cor

rem. Rainha Formigo e o Formigão conduzem os

homens-formigo à Agorto. O povo de Shongrilá
festejo o chegado de Melquior, Mario, Marcelo,
lati, Bianca, Leonor e os bebês. O Rei Ada·
mostor e o Rainha Sibilo cumprimentam o to
dos e fazem um banquete. Luciano aviso que
os homens-formigo planejam invadir Agorto.
As no.ves se aproximam de Ano, Pepe e Ja
nete. Vivione espalho cartazes anunciando
os poderes de curo de Clara. Pocholo e Vovó
chegam à cosa de Guigo.

CHAMAS DA VIDA
luquinho abraço Lourdes, que diz que tinha
medo de não ver mais a mãe. Tuquinha diz que
o procurou em todos os lugares. Lourdes se

desculpa e diz que acabou com a vida dela
indo atrás- de um homem. Dionísio pede que
Tuquinho deixe lourdes no pensão. Cazé, Gui
lherme e Junior vão salvar os limpadores de

janelas. Junior diz que tem medo de altura.
Cazê. solvo um homem. Guilherme pede ajudo
o Junior. Junior se desequilibro e fico pen
durado. Tuquinho diz que preciso de tempo,
porque Ivonete está revoltado.

(O resumo des capítulos é de inteirq responsa
bilidade dos emissoras).

• A múmia 3 (leg) (16h50 � todos os dios)
(14h40 - sex/sob/dom/quo/qui)

.Cine Shopping 3
• lohon - O agente bom de corte (leg)
(16h40, 18h50, 21 h � todos os dias)
(14h20 � sex!sob/dom/qua/qui)

.

JOINVILLE
. -Cine cidade 1

• Hancock (Dub) (14h, 15h50, 17h40 - todos os dios)
• Casamento em dose dupla (Leg)
19h30, 21 h30 � todos os dias)

BCine Cidade 2
• Jogo de amor em Las Vegas (Leg)
(17h, 19h, 21 h � todos os dias)
• Kung Fu Pondo (Dub) (15h - todos os dias)
-Cine Mueller 1
• Hellboy 2: O exército dourado (Leg)
14h, 16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias

_Cine Mueller 2

LIVRO

""

DO AMAN'HA

Grandes
ensinamentos

Marie frequentemente acorda aos berros,
sempre com o mesmo sonho: vê-se assediada
por um homem que a persegue. É Augusto, um

espírito perturbador que atormenta a família
de Marie, com juras de vingança. Ele se apro
veita da fragilidade de Irene, mõe de Marie,
levando a depressão. A trágico morte de Marie
durante um assalto completa a trama espírita
que se desenvolve neste cenório.
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. Vai comprar ou trocar
seu arro ???

.

. ,

Porque ão vemaqui ? .

.

AiJTOMÓVEIS�
,

,,'
....

.

Temos mais de 1 00 OFERTAS

. E à MENOR prestação da cidade
.

.

CONFIRA ...

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

, * Entrada Clube AtléUco tlaependi

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
�;�li�,Bernardo Dornbu�ch, 1380.� 327�J055 ".

EMAIS...
.

ASTRA CD 2P rodas 16 04
ASTRA Gl 2P GNV 99
ASTRA SEDAN Gl 1.8 99
ZAFIRA confort 06
VECTRA Gl compl. + gnv 00
VECTRA gl cornpl. 00
CELTA 4P flex c. ar 06
CELTA SPIRIT 05
CELTA 01
CORSA 1.8 completo 05
CORSA SEDAN 03
COSA WIND 2P 01
CORSA SEDAN AR + OH 01
CORSA WIND 4P 00
CORSA SEDAN 00
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL SPECIAL 04
GOL 1.6 POWER cornpl. 03
GOL SPECIAL 01
GOL CLll.8 + COURO 96
PAllO WEEK. AdventtB 06
PAllO WEEK. 1.5 cornpí 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 04
FOCUS Gl cornpl 05
COURIER 1.607
KAOO
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 campI. 01
ESCORT GLX cornp! 97
ESCORT ZETEC 4P OH 98
VERONA Gl GNV + RODAS 94
DEL REV 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 1.0 cornpl . OH 04
CLIO 4P 02
CLIO Rl 4P C/AR VIDRO 00
KAWASAKI NIJA ZX 110094
FEZER 06
TWISTER AMARELA 07
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
. é' CONSULTE.NOS

----�- - -� ----�-

ZAFIRA CONFORT 2006 / MERIVA 1.8 2004 COMP. + GNV PALIO 4P FLEX 2007 C. AR

Grupo e-�e;t-t 30 Anos
PARA VEICUlas

CRÉDITOS 70

MESES

Agora .u_b__
consórcIo de iiiDlõveis

98'1 08

'1.3'18,68 '1.090,09
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AR VIE RO urr Al PP

AR mer AlW PP

AR VIE inr AO PP W

ARVfEIDTWPi>
AR OH VIE lOT ABAG ASS COURO W PP

AU VIE IJ)' na WP?
AR DH VIE ABAG AD fN LOT PP

1999 la.980

2001'

1001

2003 22.990
20'J2 23.490

2004 ,4,,\90
1999 25.500

2000 2M90

zem 26.900
2000 26.890
2004 27.ll90

2000 3().99D

2002 30.990 28.990

2000 ,. 32.400 <9.ijoo
2001 32.800 30.500

ZO!l5 33.790 �t.7!lQ
2001 14.290 32.090

2003 34.890 ..
32:490

..

200l 37.490 34.U9IJ

ZOM 36.700 34.900
2005 36.990 35.090

ZOQ;l 3S.490 1$.000
20Ç3 39.900 37.000

2UO� �9.99Ô oi.1SQ
1004 42.890 40'090
10!l5 43':t�ô 40.490'

. AROHOTWfP
AR AOAL WTTEW

A!l0H\'TEA�9Twff
AR OH \�E 01 A.BAG ABS RD AL AUT W pp

Al1DHVltOT�,;�.R{1w.ff
AR DH VIE RD DT PP

AI! DHVlf DfRO fNWt�
AH OH VIE OT ABAG RE W PP AUTO RO

AR PH VIE tOT RD R�ro Ai-WPP
AR OH VIE ABS A.BAG RD W PP

.

.M OH \(IE RO ASS AJRBAG WT PP w;'"
AR OH vrr lOT W PP

AR Oll Y!E iJ)T.A.SAG R,.RPj:1l W pp.
AR DIG OH VIE RO A.BAG ASS COURO CO P.AUT
ilR Diiv:rEWtAMG.& iw ReFNcobBuW
!\R OH \(IE LOT A.BAG RD R� E;'J COURO W PP

AR DItI/rEOf A.ElAG AIlS.HO HE W PP

AR OH VIE tOT A.BAG AD HE W PP

"AR rilfVWlmRE ml vil pife ,

AR OH VII un A.SAG ASS HE RD FN COURO CO

J\R OHVWWT t\8S Â.BAG 2D lÍÊ'iilP'
"
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Não passe aperto,
passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opçõps abaixo com dpsconto em folha, para sua tranqüilidadp, agora também na Goldpn!

c
,�
""

;:!

� • FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
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

• CRÉDitO PESSOAL

NOVOS ÓU SEMINOV,OS
• REFINANCIAMENTO DEc

:� VEÍCULOS MESMO COM MULTAS
Q

� , OU IPVA VENCIDOS
c3

Rua'l;:xp. Antônio Carlos Ferreira, 850 -,SLOI Nova Brasjl,la. �i�3''""0 �626'1:E-mail: financiamentos@ibest.com.br
.

"

.'

..
< -

"';1iiI I !""
I _ •

' � �' • '.
,

;,
" •

j
I'> ,�� ;:. s', r 1- :; _ �

,
•

BR 280 nO 460 - Chico de Paula - 89254-580 - Jaraguá do Sul - SC
Em frente a Carinhoso Roupas. Tr: 3275-1920

grandcar@grandcarautocenter.com.br

Ano/Modelo 04/05, Cor Prata,
Gasolina, Ar-conoícíonaoo Digital.
Direção Hidráulica. Vidros
Retrovisores e Travas Elétricas,
Alarme, Rodas de Liga-Leve, Farôis
de Neblina, Air Bag II, Frelqs ABS,
Desembaçador Traseiro, CD Player
p/6 Cd's, Piloto Automático.

•
Ano/Modelo 01/02. Cor Branca,
Gasolina, Valor RS 17.500.00,
Ar-quente, Limpador e

'desernbaçacor traseiro.

Ano/Modelo 04/05. Cor Cinza.
Limpador e Desembaçador Traseiro.
Travas elétricas, Alarme.
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t MOTOS
PAllO - Vende-se, 07, Fire Flex, 4 pts. R$
23.000,00. Tr: 9169-1272. Consórcio

BreitkoPAllO - Vende-se, 08, Fire Flex, 4 pts, BIZ - Vende-se, 05, clOD, sf ES, vermelha.
campI. R$ 29.900,00 ou financiamento. Pouco uso. Tr: 9653-9898.
Tr: 9169-1272.

.

BIZ - Vende-se, 06, ES. ,R$ 3,500,00. Tr:
3370-0983 ou 8403-5027.PALIO - Vende-se, Young, 01. R$16.000,00

aceita carro natroca. Tr: 8404-7674.

CG - Vende-se, Titan, 05, 150, preta em

ótimo estado. R$ 4.900,00. Tr: 3371-8700
ou 9922 8700.

.PALIO RX - Vende-se, 00, bordo, 2pts, ou

troca-se. Tr: 8803-7468.

CG 125 - Vende-se, Titan, 02, verde, R$
3.800,00. Tr: 3370-0983 ou 8403-5027 .tFORD

• CHEVROLET DR 650 - Vende-se, 96, pra estrada ou

trilha. Tr: 9112-3138.ECOSPORT - Vende-se, 05, prata,
4.000km, R$ 35.700,00, Tr: 8406-6508.CELTA - Vende-se, 05, 1.0 VHC, TE, AL,

vermelho. R$19.700,00. Tr: 8405-9034. . SUZUKI - Vende-se, AN 125 Burgman -

Partida Elétrica, autornátíca, 2005 - Preta
- R$ 4.500,00 neg. Tr: 9973-3449.

FIESTA - Vende-se, 4pts, 01, AR. AL, TE,
licenciado até 2009: R$ 18.500,00. Tr:
8825-2449.

CORSA - Vende-se, 98, 2 pts, branco,
emplacada até mês 07 de 2009. R$
12.300,00. Tr: 9193-9539 (após 17h).

FOCUS - Vende-se, 03, branco impecável.
Baixa km. R$ 30.500,00. Tr: 8434-2587.KADET - Vende-se, 97, campi,

amortecedor e embreagem nova, todo
revisado. R$14.900,00. Tr: 3373-0806. SCANIA - Vende-se, 75, motor 112

interculado., carreta 3 eixos rondon, porta
'containerano 86. Tr: 3370-7144.MONZA - 94, GLS, COMPL, AR, OH. R$

1 OAOO,OO: Tr: 3370-7144.

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

MONZA - Vende-se, 96. 2.0� grafite,
cornpl-ar, imposto 2008 pago. R$
12.000,00 Tr: 3376-2247.

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

MERCEDES - Vende-se, classe A 160, 99,
azul, cornpl+couro, 70 mil km, cambio
manual. R$ 22.000,00. Tr: 9128-.8100.

VECTRA - Vende-se, 01 gis, cinza, campi,
10 dono, placa final 7, licenciamento até

2009., R$ 25.500,00. Tr: 3370-7623.
Ca--• ...nhõesa Partir deMITSUBISHI - Vende-se, 93, azul, diesel,

campi + 4x4. R$24.000,00. Tr: 9128-81 00.VECTRA - Vende-se, Cholleng, 2.2,
comple!. + couro, 01, R$ 31.500,00. Tr:
9993-3911.

GOLF - Vende-se, 97, GLX 2.0. R$.
17.000,00. rr: 9607-3335.

PAJERO - Vende-se, TR4, 2000, 4x4, azul,
top de linha, compl+couro, GNV, 80mil
km. R$ 38.000,00. Tr: 9128-8100.

KOMBI - Vende-se, 93, furgão, branca,
ótimo estado. R$ 8.100,00. Tr: 3374-5418

(após 13h).
.

VECTRA - Vende-se, 94 GL, campi, 4

pneus novos, gnv, azul. R$ 15.000,00. Tr:
9128-8100.

até 72 hlesesPara pagar
.

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 cf Jean

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

• 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.
FIAT STRADA - Vende-se, cabine simples,
02. VETE,AL. R$19.500,00. Tr: 8848-1838.

VOYAGE - Vende-se, 86, bege, ótimo
estado, R$ 4.800,00. Tr: 9184-2485.

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

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

R$ 35.900,00

Polo Sedan 1.6
2005
COMPL/CD/RLL

BELINA GLX OH i 990
BIZ ES 125 2006
BLASER BLX 2.2 GNV 1998
CELTA SUPER 2005, LOT, AO, TE, AL
CLIO HATCH 1.6 SI 2001
CORSA SEDAN CLASSIC 2004
CORSA WIND 1995
CORSA WIND 4P 1999
CORSA WIND 1996
COURIER lA 1998
COURIER 1.62004

• ESCORT 1.81995
ESCORT 1.aZETEC 19997
ESCORT GHIA Cf AC 1989
ESCORT XR3 1987
FIORINO BAU KIT GNV 2001
FIORINO BAU KIT GNV 1991

. GOL CITY Cf KIT GNV 2005
GOL PLUS 1 995
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 Cf KIT GNV 1993
S10 4.3 COMPL. 1998
SANTANA 4P 1996 OH
SIENA FIRE 2001
TWISTER 250 2007
UNO 1.6 R 1990
UNO FIRE 2002
VECTRA ELEGANCE 2006
VECTRA GL 1997
VECTRA GL 1998 COMPL + GNV
VECTRA GL 2000 COMPL
VECTRA GLS 1996
VERONA GL 1994
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CAEP ,- Central de Atendimencó Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

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

Blurnenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661

Rio do Sul - (47) 3522-0686

BANCO PEUGEOT

�Fotos somente para tillS ilustrativos. Peugeot 207 XR l.4L Flex- 3portas . ano/modelo 20Da/2oo9, pintura sólida, frete incluso. Preço pÓ!>!ioo sugerido para venda a vista: RS 37.790,00. Taxa de juros de 0,99% a.m. válida para toda a Unha Peugeot 207. Promoção vâJida para quem financiar com O
BanDO Peugeot nas condições da campanha descritas a SEgUir. Simulação, na mod;;Hctade Leasing pelo PSA Finance Ammdamento MercanW S/A, ccnsideando o veiculo Peugeot 207 XR iA . Flex, 3 portas a{1O/modelo OBi09, pintura sólida. Frate mcluso para todo o Brasil. Preço Dúhlicq
sugando para vanda à vista a partir de R$ 37.'790,00. Pane de 24 meses sendo: Entradado A$18,895;OO{50'%1 à vista. mais 24 parcelas mensais totais flxasde A$ 918,24com vencimento da 1� {primeira) parcela para 30 dias. Taxa lntema de Retomo (TiR} de 12,55% aa. e 0,99% a.m: a eET
(Custo EfetivP Tolal} da operação da arrendamento mercanli! é de 16,36% a.e. e 1,27% am. com incidêr1cia de ISS e Te inclusa na CEr (Cuslo Efetivo Total). Valor totallir.anr:iado: AS 40.932,76.. Sujeito à aprovação de aMito. As condições acima poderão ser alteradas se houver mudanças
significalívas no mercaõo lip:mceíro, sem aviso prévio. Os equfpsmenroscifadOs sãc hens de série da versâc Peugeot 207 XS AUtc..máãca 1.6L �6V Rex· 5 portas . anoJmock!lo 2000l2009com o preço público sugerido para verda a vista: AS53.SOO,OO. A escolha do item opcional air bag duplo
fronlal e lateral está vinculada ao item bancos revesücos de COVfO, e vee-verse, e sâo ítens eXtlusNos para a versão XS Automática i .SllSV Flex,S portas. Peugeo1307 HB Presence l.SL HIV mecânico Flex, 5 pertas. ilOC,lmodmo 08i09, pintura sõlea, Frete Incluso, Muito mais por manns,
Quantidade-.: 02 unldadesem estoque na Concessíonária. Peugeol206 senseson tAL Flex, 3 portas, anOfrncdelo OOl08: pintura metálica preto perta roera, atravésdo Peugeotoeure. Frete incluso. Preço público promcdcnal sugerídopara venda Êi vista através do Peugeot On Une: R$.28.690,OO.
Esíoquede 03 undades'na ccncesscréna, Paugeot207 XS A!;1omática 1.6L 16V Rex, 5 portas. anofmodelo200Sí2009 -05 urãdades. P..e;Jge<>1207 SW XS Allmmã!ica'l ,8L 16VAel\.. 5 portas. ano!modeic 2008/2009-04 unidades. Peugeoi 307 HB Presence 1.6L 16V mecânico Rex, 5 portas,
ano/modelo 08.'09, pintura sólida - 02 unidades. Peugeol2OS seressen 1.4l Fiex, sponas, anoImodelo 2008:'2008, pinrura metálica preto perta rera -03 unidades. Preços vaHdos de 17l09/2008 <I 04fl0!2(k."8ou enquanto durarem osesíoques. Para mais informações sobre preços eccndíçces
especiais, consertea Rede de Ccncessíonárías Peugeot. ligue para 0800 7032424 ou acesse �'WW,peugeotCO!l! br,

Segunda a Sexta, das Bh às 1%. Sábado das 9h àsT3h. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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Aslra2DAdvanIage�2009

Porapenas 1$46.990
1tali:aIQ)��m!li'I1��

Prisma 1 AJoy Econo.Flex2009

Por apenas R$ 31.990 '�
taxa O,99%{24x com entrada 50%). .�.

1- ml[g)fHllJ!J'jj@
I

.

V liE I C U·L.O S

I �«&lCU))

Sonhos que se transformam em realidade

..

"

., .1; ._
��. �_: -' r Ó,
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'3372-2222

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro

......�I É.ASSIM
QUE EUVOU.

(ól\l:
sredas de liga leve
• freio a disco
• partida elétrica e

a pedal
• indicador digital
de marcha
• marcadorde
(:(,'),mbustlvel

"

éom:
• todas de liga
leve
-freio a disco
• partida elétt'ica
eapedaJ

Jaraguá df SOl .. se
A.v. Mal. Deodoro da Fonseca, 657 .. (47) 3370-1737 ---

:�NEWMOTOS.,� -

Ror parcela. C
curarem 0$ estocu
erros gráficos
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-NEGÓCIOS

RISO
CORRETORA DE SEGUROS

"A OpçÃ'O CERTA EM SEGUROS"

Trabãlhamos com as melhores. companhias de seguros nos ramas de:

- Automóveis
- Residendal
- Empresarial

- Vida
- Acidentes pessoais
- Marftimos

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

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

3275 ..

3216
6336
0927

Bfumentor.veiculos@holmoll.com • Angelo RUbin! nO 815 • Borra do rio Cerro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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!:os • �
SPONCHIADO
-

COMPRA- VENDE - FINANCIA

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

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

Fale online
.

gibacont@hotmail.com

• CASAS

CHICO DE PAULA - Vende-se, alv, cf
4000m2, um pouco depois da
menegotti, pronta pra morar. R$
40.000,00 aceito carro e proposta
para pagamento a vista. Tr: 3371-
8700 ou 9922-8700.

CORUPÁ - Vende-se, cf 206,20m2, no

centro, duas salas comerciais, 4 qtos,
4 bwc,.2 salas, 1 coz, área de serviço,
garagem pf 2 carros, documentação
em dia. R$ 210.000,00. Tr: 3375-
2798 ou 9905-9850.

. CZERNIEWICZ - Vende-se, prox. ao

centro. R$: 110.000,00 Aceita-se
apto até 80.000,00. Greci 2183J. Tr:
3376-0102

ERVINO - Vende-se, de mad' com

varanda, terreno quitado.
R$17.000,00. Tr: 3370-3561.

RIO CERRO 11- Vende-se, 50 mil m2,
2 lagoas, 2 nascentes, cachoeira. R$
150.000,00. Tr: 3376-0726.

• TERRENOS

GUARAMIRIM - Vende-se, parte
mais elevada, 452x40, 18milm2, cf
possibilidades de lotes. R$
220.000,00. Tr: 3373-2847. 8844-
3542. /

JOAO PESSQA - Vende-se, 2800m2.
R$1 00.000,00. Tr: 9607-3335.

LOTEAMENTO BEIRA RIO - Vende

se, cf 325m2, no Rau, cf escritura,
documentação em dia, pronto para
construir. Tr: 8823-8479. (após 17h).

PROCURA-SE - Terreno direto cf o

dono, aceite carro como entrada + o

financiamento. Tr: 3371-7424.

2 e 3 dormitórios independentes, de
alv. R$ 400,0 e R$ 550,00. Tr: 3373-
25069128-5366.

PROCURA-SE - Gasa para alugar. Tr:
3371-7424 .

QUARTO - Aluga-se, quarto prox ao

centro, que trabalhe no 2° turno. R$
250,00 água e luz. Tr: 3371-7424.

". Compressor de ar

* Rompedor de pedras !le êoncreto
* Trator de esteirá

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

O CORREIO DO .POVO DIQUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRD DE 2008

O'�- ���� CORRETOR DE IMÓVEIS - CRECI 7.146

J$7� 3370-178819113-1311

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

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

luca.corretor@uol.com.br

PROCURA-SE-Gasa, nas proximidades SANTO ANTONIO � Vende-se,
Brasão,FigueiraTr: 8816-621 O. 350m2, água, luz, asfalto. R$

30.000,00 ou R$ 5:500,00 de
RAU -Vende-se, cf 03 qtos 'e demais .. entrada + parcelas de um salário. Tr:

dependências. R$ 85.000,00. Greci . 3371-6069. Greci 11831.
2183J. Tr: 337601 02,

SCHROEDER - Vende-se, cf 03 qtos,
sala; coz e piscina. R$ 121.000,00.
Greci 2183J. Tr: 3376-0102 .

. '

SOBRADO-Vende-se, cf sala comercial,
cf área total 300m2• R$: 140.000,00.
Greci 2183j. Tr: 3376-01 02.

t CHÁCARAS
CHACARA - Vende-se, prox a prainha
da omã, 20.870m2, cf casa, telefone,
3 lagoas, cercada. R$ 75.000,00. Tr:
3371-6069. Grecii 11831.

VILA RAU - Vende-se, industrial,
6847rn2 pronto pra construir. R$
220.000,00 aceita' proposta Tr:
3371-6069. Grecii 11831.

• LOCA ÕES
GALPÃO - Aluga-se, cf 3.500m2 no

João Pessoa, cf 4 bwc; escritório cf
100m2 ; 05 entradas pf carreta;
plataforma pfcarga e descarga. creci
2183J. Tr: 3376-01 02.

GUARAMIRIM - Aluga-se, no centro,

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 SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 1136

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

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: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.mas$oterapia.estetica.ciemsahb.com.br

X
UNIVERSlpADE DA BELEZA,

ESCOLA PARA CABELEIREIROS

www.sc�senai.brl(47) 3372 9500

VENDE�sr .::': ..

'

.

-

, A, � ,

AQUARIO - Vende-se, grande, cl
gabinete. Tr: 3273-5233..

AQUARIO- Vende-se, marinho, grande.
Tr: 3273-5233.

BICICLETA - Vende-se, relíquia,
centrum, masculina. Tr: 3371-2190.

BODE - Vende-se, reprodutor, raça
Bôer. Tr: 9182- 8764.

CAMA - Vende-se, de casal, cl colchão.
R$ 80,00. Tr: 3370-5533.

CARINHO - Vende-se, de cachorro

quente, novo. R$ 500,00. Tr: 3370-1856.

CARPAS - Vendem-se, colorldas,
váriostamanhos. Tr: 3273-5233.

CAMERA - Vende-se, Digital Canon
. A51 O. R$ 280. Tr: 9917-3771.

COMPUTADOR - Vende-se, revisado, -

Sepron 2800 2 HD 80 e 40 Gb.rnemória
700 amd, Dvd- Rw; monitor 17". R$
500,00. Tr9622-1592.

CUBO - Vende-se, para. guitarra

SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

A INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO

Meteoro. R$150,00. Tr: 3370-5533. 1856.

OVO - Vende-se, britanía. R$ 50,00. Tr: YORKSHIRE - Vende-se, cl 1 ano.

3370-5533. Vacinação em dia. Tr: 9146-486

FILHOTE - Vende-se, boxer, fêmea. Tr:
3371-2190. �
FILHOTE'_; Vende-se, de pastor alemão.
Tr: 9982-8929. -FILHOTES - Doa-se, 4, SRD, lindos! Tr:

3372-2221.
FILHOTE - Vende-se, Rottweiler, 30
dias. Tr: 3375-2006 ou 9107-8915.

FILHOTES - Vende-se, de labrador,
vacinados, vermifugados, cl 2 meses.

R$ 250,00. ,Tr: 3273-5534 ou 9183-
5784

-

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

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

LOJA - Vende-se, no centro de roupa
feminina, cl estique, aceita casa/carro
no negócio Tr: 3055-2285 I 3372-0984
ou 9916-4355.

MAQUINA - Vende-se, fotográfica,
Sansung, modelo tradicional. R$ 70,00.
Tr: 3370-09838403-5027.'

MAQUINA - Vende-se, interlok,
especial duas agulhas, 4 meses de uso.

R$1.800,00. Tr: 3374-1 933.

PEDAL - Vende-se, de distorção para
guitarra. R$ 80,00. Tr: 3370-5533.

TELEVISAO - Vende-se, 20" Sansung
preta. R$ 245,00. 'Tr: 3370-0983 ou

8403-5027.

TOLDO - Vende-se, 6x1,25. Tr: 3371-
1604 ou 8817 -6462.

VIDEO CASSETE - Vende-se, em ótimo
estado cl contnile. R$ 60,00. Tr: 3370-

- PESSOAIS: ':: �.'.,-

wBar
EnContro 1105 amigos e casaiS

ShOW I>e street> tese.
com maiS lie 15 mUlheres

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

Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-9716

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm = R$ 12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza----
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30

� .•. Rio Branco� 1"000 ..�larâ9uá do Sul - se
.

mercado Angeloni ae lado da Help Informática) .

Lanches

LANÇAMENTO.
Ps3 s co

TA
c

-

..
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Acupuntura
Drenagem Linfática
Fisioterapias:
Convencional eespeclaliza
Pilaies

Psicologia
Psicopedagogia

.

Shiatsu

Terapia da mão e mçmbros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

Medicamentos em gmt
Manipulação de fórmulas m�dicas

FitoterápicDs e

Cosm�ticos manipulados

Dr. 'I'fiiago 9vlonseff !J3ore[a
OR.P/SC - 8.421

9vl.estre em Impíantodimtia
'Especialista em Impíantodonua
'Iispecíaíista em (feria/ontia
C{iniea çera[

Centro de Estptica

DraA·".oo��m41�
Fisioterapeuta

Crento 5/29945

No ápice da sua beleza!
Estética facial, Corporal, Reiki

Rua João Picolli, 449 - Cpntro
Rua João PicoUi, 110 - Cpntro

,�.Tel. 3371-8298 Rua João Marcato, 103 - Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: clinicasorrident@superig.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(!J!Ii3VJ��I.r.mtmJ�E3E� ATtNIlIMENTO

SPEDITO �CiDl� . EN����A��AT•

.

.

fAZEMOS EMPRÉSTIMOS PARA COM UM CORRETOR

IMÓVEIS _ CREel: 4364
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS. www.espediloimovels.com.br

PLANTÃO DE VENDAS: ESPEDlTO: 8422.7895 • 9996-6400 • KARINA: 8422.7894 • WANDERLEI: 9167.9974
II Barão do mo Branco, 124· Centro· Jaraguá do Sul/S� • MS»; espedítoimoveis@hotmail.com • SKYPE: espedlto.lmoveis1 • E-maU: vendas@llspepltoimoveis.com.br

3275.3300 • 3055.0707

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

Agropecuárias, Lojas em geral e Industrias.

Rua Avelino Flortano de Borba, 263 - lIha da Figueira
Fone: 3372-2633 E-mail comercial@tropicalembalagens.com.br

Ce!ular: 9991-5209 ou 8427-2718 (plantão finais de semana e feriados)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: llh30 às 12h e

l3haO às 19h • SÁBADOS: 3b30 às 12h

Ref 758 - Casa nova com 03
rmitórios e demais
pendências, 01 vaga de

gem. Bairro: Estrada Nova.
$ 80.000,00,.' Entràda·,·

$ 8.000,00 e saído
notado pelo banco.

(47) 3376-4262
PLANTA0: ELTON 9192·7300! JOAO 9196·0445! JONAS 8824·5411

SITE: WWW.GERENTIMOVEIS.COM
E-MAIl: ELTON@GERENTIMOVEIS.COM

BR 280 km 69, esquina Edward Krisch, n"29· Sala 01· Água Verde· Jaragua do SuVSC

CHACARA EM ARAQUARI ,

BAIRRO GUAMIRANGA , Ci
11.322 M2 E CASADE

MADEIRA. VALOR
RS 110.í)1l0,OO COO. 26APARTAMENTO 207. NO

EDIFICIO RESmENCIAL
ARFil.CRlS. 03 QUARTOS,

SENDO Oi SU1TE Cf SACADA
E DEMAIS DER TODO

MOBil lADO CI MOVEtS
PLANEJ(IOQS APTO Oi

14. Hi M2. VALOR'
RS 28 000.00 COO. 29

CASA NO RAU , 03
QUARTOS, SENDO 1)1 SUITE

DE.MAIS DEl'
8 M2

AREA CDNSTRUlDA
12ü,l)GM2, VALOR

R$ '55.uOD,OO COO.37

CHACARA EM JARAGUA DO
SUL, BAIRRO TIFA DOS

MONOS, Ci 02 CASAS SENDO
UMA DE ALVENAR1A E OUTRA

DE MADEIRA. TERRENO C,
20.000,CO 1\12. VALOR R$

lBO.OOO,DO COO. 23

CASA NO TlfA DOS MONOS
03 OUi\RTO$ E DEMAIS CEP,

NO C / 550,DOí\Jl2 AREA
G TR. 190.00M2 PODE

fjNANCIADA. VALOR
HS160.GOO.OG COO 311
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CONSTRUTORA & JNCORPO'RADORA

Kazza Construtora e Incorporadora Ltda e Caixa Econômica Fed�ral
Parabenizam os novos proprietários

do Condomínio Jardim das Flores

Foto meramente ilustrativa
'-'-'·/.;1 ..

anciame
Caixa Eco

Consulte o plantão de vendas e faça
gratuitamente a simulação de crédito.

FONES: 33'70-5960 ou -9909-7282

Aprovamos seu crédito junto a Caixa,
sem nenhum custo adicional! -

Condomínio Jardim das Flores: Rua 947, (acesso pela Rua Jéferson'Machado)
Bairro Estrada Nova - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Processando
uma sauna gay
o ator Bruno Gagliasso vai processar uma

'

sauna gay mexicana que distribuiu folhe
tos cam uma foto dele, feita há quatro ,

anos para um site. O advogado do
ator, Ricardo Brajterman, já notificou
a empresa e entrará com pedido
de indenização por danos morais e

materiais. Situações semelhantes
aconteceram com Juliana Alves, Flávia
Alessandra e mais recentementecem
Carolina Dieckmann.

SUDOKU

Clooneyapóio
Barack Obama
George Clooney conseguiu, com sua

presença, arrecadar US$900 mil; em

um jantar para milionários america
nos, destinado a obter fundos para a

campanha do candidato à 'presidência'
dos EUA, Barack übnmn. Clooney foi
a estrela do jantar, cujo objetivo era

apoiar o democrata para chegar à
Casa Branca. Teve quem desembolsou
até US$l O mii, apenas para ouvir o

discurso pró-Obama do galã.

Namorado de
atriz: o pivô
As atrizes Carla Regina, 31, e Cláudia
Alencar, 58, se desentenderam du
rante evento da Record. Em seu blog,
Carla disse que Cláudia faltou com .

respeito e invad,iu a intimidade dela e

de seu namorado, o médico Malcolm
Montgomery. "Durante todo o fim de
semana, esta senhora agiu de forma
inconveniente". Tudo indica que
Cláudia teria exagerado nas demons
trações de afeto com Malcolm.

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Momento de conflito

que deve ser tra

tado com raciona
lidade. É preciso colocar cada
coisa em seu lugar e. ir adiante.

Algumas soluções relacionadas
ao trabalho serão definitivas.
Momento de preparar o terrene
para novas plantações.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Momento de investir
em relacionamen
tos mais sérios.'

Tente não deixa!' que medos
inconscientes com origem no

passado atrapalhem o equilíbrio
emocional. Hoje em especial,
você estará mais receptivo e sua

sensibilidade estam maior.

Formação de nevoeiros 00 amanhecer com

presença de sol no maior porte do dia. As
temperaturas estarão mais altos no decorrer
do tarde. Umidade do ar baixo no Estado.

'

'CHEIA NOVACRESCENTE

HOJE

MíN: 10° C
MÁX: 20° C
Sol com nuvens

'

Ensolarado

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Algumas estruturas
criadas deverão
ser questionadas e

possivelmente você precisará fazer
umas mudanças para levar adiante
os seus planos e projetos. Não
desanime, faça o que deve ser feito
sem achar que tudo está perdido.
Tenha precisão e racional idadae.

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
.:. '} Procure pensar

� \.,,&.--; antes de entrar
em conflitos com

pessoas importantes para você.
Você está sensível demais e as

decisões hoje devem ser fetlas
com racionalidade. Reflita sobre
os motivos que estão levando
você a agir ctessa lUaneil'a.

#
LIBRA I

(23/9 a 22/10)
Seus sentimentos
estão instáveis e é

,

preciso pensar por
quê. No geral, as energias estão
favoráveis e por isso você pode
colocar algumas coisas no lugar
e reequilibrar seu humor. A fase

,

é boa, mas pede discernimento
nas escolhas.

� '"
CÂNCER

�.� (21/6 � 21/7)
•

�-';"-'.;:, A fase e boa, nao
: ;. fossem as mudanças

que deixam suas

emoções ainda mais instáveis.
Procure confiar mais na vida e

nas escolhas que tem feito. Elas
serão definitivas na construçõo
de uma Ilova fase que desponta.
Seja mais I'acional.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11 )
Os astros inclinam
você a se voltar ao

ambilÍnte domestico
esp!léialmente à

sua forma de se relacionarcom
filhos, coso es tenha. O que está
em jogo é suu capacidade de amar

e'receber amor, a auto estima e a

firmaçüo de sua identidade.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

-'

Durante esta
semana você se

sente mais frágil
epor isso deve refletir ainda
mais sobre os caminhos.que tem

trilhado nos últimos tempos.
Lembre-se: foi você mesmo quem
os escolheu. É hora de decidir se

é neles que pretende continuar.

MINGUANTE

29i9

DOMINGO

MíN: 16° C
MÁX: 23° C
Nublado com possibiliade
de chuva

SAGITÁRIO
(22/11021/12)
Agora é fundamen
tai que você reflita
sobre escolhas

feitas sem reflexão. Procure ser

mais racional e se deixar levar
menos por promessas e palavras.

, Observe aatitude das pesso�s
e tente não cair em nenhuma
armadilha criada por você.

,

CAPRICÓRNIO

� (22/12020/1)
� Já há olguin tempo

o Universo pede a

você maior entrega
e fé. Enquanto não perceber que
muitas das respostas que busca
estó fora do alcance da racio
nalidade, não poderá entender
grande parte das coisas que
acontecem em seu'coração.

O CORREIO DO POVO mQUlNTA·FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2008

18/9
Alexandre Drews
Alvori Drechsler
Anderson R. Costa
Antonio Marcos do SUva
Ant.onio Zipf
Bárbara Vii;tória
Daniela de Oliveira
Diogo W. Zanluco.
Dither Bachamon"
Eduardo Moura de Magalhóes
Guilherme Schmitt
Guilherme Souza Kauling
Imar Glatz
Ivo Darem
Jaqueline Weiller
Jéssica Gambin
José A. Corre0
José Roberto Andre
Juliana Patricio llibio
Juliano Janssen

,

Katiane Mara Lindemann
Loiva G. S. Schulz
Marcos da Silva Oliveira
Marta Moura de 'magalhães
Patrícia Ehmke 'Enke,

'Paulo R. Quintino
Rubia W. Zanhica
Silvana de Lourdes Bogo
Silvério Andrezjewscki
Silvério Andrzkewisld
Valmor L. Voltóline
Valtrides H. Longe
Vanderlei Spézio

Amigão.
De partida poro o guerra, o soldado
ciumento resolveu colocar um cinto de
castidade no 'esposo.
- Mos não é justo. E se eu morrer?
Elo é jovem, bonito. Já sei, darei o

chove ao meu melhor amigo. Se algo
cccntecet ele poderá soltá-lo.
No dia do partido, 00 sair de coso

e virar o esquina, ouviu o amigo
gritando e éorrendo em seu encalço.
- Que aconteceu amigo, o que houve?
- Companheiro! - disse o outro, sem

fôlego.> Você deixou o chove errado!

AQUÁRIO
(21/1018/2)

\
Não se d.eixe levar

por sentímentes
de baixa auto

estima e menos valia. Faça uma

réflexão profunda sobre quem
é e o que quer. Muitos desses
sentimentos têm origem em seu

passado e devem ser deixados
para trás e dar lugar ao novo.

PEIXES
(19/2019/3)
Nesta semana você
estará'mais firme e

fará escolhas mais
acertadas. Nado passará batido e

você deixol'á ns confusões de lodo
e entrará em um mundo de maior
racionalidade. Aproveite as boas

energias. Pense em uma nova

forma de viver.:
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aúinto�feiro, 16 de setel1lbro
- Choperio Bierbude: música 00 vivo eem cantor Joslel, repertório pop-rock.
InícfaàsZi horns.
· Estação do Tempo: discofetogem uiternoôo entre os DJs dt! Festa do Vinil.
Acesso: RS 3,O{) fêminioo e RS 8,00 masculino - cobrados a partir das·Zl harus.
- Momma Club: em Pome:rode, nOtle 00 estilo sertonejo universitário com duplo
Mazzo & Gabriel. Acesso: feminino free e RS 5,00 mascuHno.lnício às 23 horas.

Sexttl-felroj 19 de setembro
· Choperio Rierlmde: incrementa suo estruturo pam apresentar noile (rspecial
com o eelebroda- dupla Dl Sandrinho e �ercussionlst{t Rodrigo Pac}ornik.
Complementam o.line-up oslHs Fernando S. e Rodrigo rubro. Acesso: R$10,OO
femininoeR$15,00 muswllno - primeifulote.lnício às n horas.
• Estoç.fio do Temp!}: músico (la vi.llo por �Ilnd(! irlterpretillldo clássicos dQ JOCK.
Acesso: RS Mit) femininlJ e R$l2,O{) masculino· cobrado$o partir das21.horas.
· Chopperio Jlvenldu: em Guaramirim, MPB 00 vivo com muslço Paulo Henrique.
Acessos:.vllloresnlÍO' divulgados.lnício às 22 horas.
- Caramba's: em l"daia!, opreselltnnôa os conceituados produt()res nacionals
de e-lllusíc DoU' Anese e Fdbia Castro. DJ Carlos Fuse eomplementu o line-ap:!

.•

ACes$a: R$ ZO,QO feminino e RS lua masculina.lnício Ds?3 Ooros.
y

Sób(Jdol·�.O de setembro
- .Chopetia Bierbude: musico mfvivo CQm banda CómbÍlltfçiío Perfeito, repertórlQ
p.ap-rock,lnícip ns21 horas.
• Moinho Dispo; evento especial de pagode com bonda Nova Tendência fazendo
Itlnçanient� de suo tour "Coisa 9tl Cinemo". SÍlblrào 00 polca es convltlndos
especiais Endrigo Moraes (ex-Travessos), Ed White (ExoJtosllmba), Jun11100
Percussiio, Renntinho !tonconi .e Moriel (.Exo!lIlsGmno). Após e show, DJs
fernando. S., Marcelo luís e Xolinho assumem. liS piçk-ups, Acesso: R$ 10,00
femlninoé R� 15 musculino.lnícla às 23 nof,ttS.
• Stor: apresentação no gronde teetre da Especial Pink floyd cllm hando
Immigrant, único tOMer nncional com performance reconbecido peta original
britânico .. AceSso: R$ 60,00 - melo-entrado RS 30,00, disponível medionte

j!laçôô de 1 kg ne alimenta. O inÍ£io d.a.espefúcu!o serÍlôs 21 h. Neste dia o Scar
antes e depOiS do evento,

prinCIpal,
• Est!lçào
repertórip de fi
- cobfddoso Porti!' dos21 horos.
, licorerlat �stoní de portas fecnaãos devido eventO Phrticulot parém com

.

fUllcionomento das 17 hOfOS às 2 hóras no otendimenttY. �e-sell tele-ent
.

go de
bebidas. fi telefone éS2151321,

.

•

...
Curllpim Rock CI.11b: em parrrpubfico de apenus 300

pessons conferir show do o unico do novo turn� l'Como se

Comportar" que'$ení em Abrem<c noite as bUlldos Ursullo
lJoinvllltll. P� Show (Balneário Cam»oriú) ..

AcessdS 20, •

do prO'jélG de e-mlJSic fille �eppers,
Vl1iversitdtío com duplo Orlando e

às23 horas.
.

hits de época até meÍlHloite, após,
: ItS &,00 íeminlnoe,gS 1 o,no mascuHno

Cartetêjroda Ihtegtuçflo, ev�dtp do curso
terá onimoçâo pelo grupo SaQto Chilo. Aces�o;

emando pagode com grupo Deseja
Aberturans 1J haras.

tórteteiro do Integrnçóa: 3311 5624';
nida.coll'l.br !lU 3373 1597> Chope
5 1'686; Curu,pifo Club: fotolog.com/cufupif1l_fock ou

Tempo: 3215 m7; Mommll:
:fl121;Sc (evento cOql Immlyrant): 841lÓ65S5.

VARIEDADES---------

EDUCAÇÃO

Projeto Biogás vai

para Feira Estadual
Fonte de energia não polui o meio ambiente
JARAGuÁ DO SUL

Com otema "Biogás: umafon
te alternativa de energia", a esco

la Holanda Marcelino Gonçalves
levou o prêmio de primeiro lugar
na categoria ensino médio na Za

. Feira Regional de Ciência e Tec

nologia. O projeto desenvolvido
por professores e alunos será

exposto na 3a Feira Estadual de
Ciências e Tecnologia da Edu

cação Básica. O evento aconte
ce nos dias 24 e 25 de outubro,
na Ufsc (Universidade Federal
de Sarita Catarina), na capital,
Florianópolis.

.

o. objetivo dos educadores
Adair Rogério Keske, Ivane
te Helena Machado, Leopoldo
Díhl Filho e Pedro Amâncio
Ranghetti foi construir um bío
digestor que produz bíogás e

utíliza-.materíais alternativos e

reaproveitáveis."Fizemos com

que os alunos entendessem a

importância de criar uma fonte
de energia sem gerar poluição,
além de despertar o interesse
da comunidade sobre o tema",
destacaram. Além das pesqui
sas, o tema foi estudado em todas
as disciplinas. O que resultou na

empolgação da estudante Malu
Francine Girardi, 16, do segun
do ano do 2° grau e das alunas
Larissa Naumann, 17, Thaise
Wollan, 17, Alessandra de Souza
Machado, 16, do terceiro ano do

Marina Lima
O show "Topo Todas Tour:' da cantom

.

Marina Uma acontece hoje, a partir das
20h30, na Sociedade Harmonia-Lym, em

. Joinville. O v910r do convite vai de R$ 50 a

R$ 80. Os estudantes e pessoas acima de
60 anos pagam apenas a metade do preça
do ingresso. As entmdas devem ser adqui
ridos no Biergarten Chopp e Cozinha (Rua
Visconde de Tauna� 1183) ou pelo site m.
ingressompido.com.bt

Alunos e professores do Homogo levam projeto de biogõs para Feira Estadual

2° grau, na elaboração do equipa
mento. As meninas pensam em

continuar o projeto. Felizes com

o prêmio oferecido por cinco

instituições de ensino superior
da região, que vai de descontos
nos cursos a bolsas integrais, as

garotas confessaram: "O jurado
falava de prêmio e bolsa, mas

nós nem sabíamos do que eles
estavam falando".

Na categoria ensino fun
damental, a escola Professor
José Duarte Magalhães levou
o primeiro lugar com o proje
to "Reuse de Alimentos e seu

Valor Nutricional". Assuntos

Vitrine Viva
A 8° edição da Vitrine Viva está mar

cada' pam amanhã, sábado e domingo,
no Hotel Bergblick, em Pomerode. Espaças
variados, como quarto de bebê, suítes pam
casal, copa, cozinha, sala de estar e de jon
tat sala de jogos, churrasqueim, piscina,
vão estar expostos no evento, O horário de
visitação amanhã será dos 14h às 22h, no

sábado (20). dos 9h às 20h e no domingo
,(21). das 9h às 20h. Entmda gmtuita.

como obesidade, anorexia,
questões ambientais, receitas,
modos de cozinhar, foram abor
dados. O professor de biologia
Eleio Matkevicz, dinamizou o

tema nas aulas e a educadora
Rita de Cássia Vanin orientou
a parte pedagógica e científica
do trabalho. Uma instituição de
ensino superior do município
ofereceu duas bolsas integrais
como prêmio. Eduardo lago
Lisboa, 15, [úlia Duarte Silvia, .

14, e Shayla Talita Moretti, 13,
elaboraram o projeto.

DAiANA CONSTANTINO

JARAGUÁ

Sehützentest
O desfile de lançamento da 20° Schüt

zenfest será neste sábado (20). a partir das
9h30. Os participantes se encontram em

frente à Estação Ferroviário e seguem pam
o Museu Emílio do Silva, Após o evento, es

tão marcados as apresentações de bandos,
danças folclóricas, entre outms atmções. A
festa está agendada pam o dia 8 e vai até
12 de outubro, flO Sociedade Aliança, no

Bairro Rio Cerro:
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PSIU, TA AI?
Venho cá, não é por nado ... Mos metas o gente crio, caminhos o gente acho,
desafios o gente enfrento, programas o gente invento, saudade o gente curte,
sonhos o gente realizo. Então, de nado adianto se estressar, desanimar, desís
tlt desencorajar ou abandonar. Até porque, todos os dias ern todos ossegun
dos, o vida é um espetáculo onde podemos contar, chorar, dançar, trabalhar,
sorrir e amor. Depende de cada um de nõs.quetodns os cenas luntus formem
uma peço vivencia!, cujos seqüências sejam apenas felicidade. Pense nisso!

·ESPIANDO •

Agora nado é mais off. A estréio do novo edição do Big Brother
Brasil 9 irá acontecer no dia 13 de janeiro de 2009, uma

terço-feira. A nono edição doBBB contou com uma novidade
.'

no processo seletivo: o entrevisto. No próximo fim de semana

o produção estará em Florianópolis conversando com mais de
500 convidados. O que deixo bem cloro que você ainda pode

.

virar um Brother

CRISTA DA ONDA
Mais uma loiro baixo no área poro
soltar os trinados. Mos não se

troto do Madonna e muito menos

de Cyndi lauper. A fero em ques-
AINDA CONTINUA tão atende pelo nome Alana, uma

. Nao sei porque eu insisto em comen- joinvilense radicado em Sampa.
tor, se nem mesmo os seguranças do Elo chego poro soltar o voz nos

pátio do supermercado Angeloni, no rádios do região. Seu primeiro
Ruo Rio BrancMlão estão nem oi. Mos' CD tem como músico de trabalho
eu não me agüento e tenho que falar. "Sei", que já é o maior sucesso no

É um absurdo ver motoristas, jovens e sudeste.

sadios, estacionando 00 "bel prazer"
seus automóveis em vogas designados
aos idosos e defientes físicos. Como
diria Boris Casoy: "É uma vergonha'�.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu querido amigo,
e competente profissional do Studio
Fm, Joe Jr. Ele lê todos os dias o minha
coluna poro ficar super antenado nos

novidades do sociedade. Valeu irmão!!

QUERIDAS.
Unia duplo noto dez em nossos points é
formado pelos amigos Hayde e Talita Ger
manó. Elos são figurinhas carimbados, que
chamam o atenção pelo beleza e simpatia.

DROGAS, TÔ FORA!
Olho só. Ontem, aqui em Jaraguá, me

ofereceram CD do "Belo" por apenas RS
8. Aí eu achei legal. Pensei: vão me pagar
paro guardar um álbum dos coros. Foi só
depois que eu vi e tomei um susto. Hein?
Como assim? Oxê, como é? Eu tenho que
pagar pelo disco? Ah, não, obrigado.

Oisque�ntrega
3275-1689

VOILÁ
Com o convite dos proprietários
Cláudio Utech e Carol Tolentino,
durante o semana, tive o prazer
de conhecer os instalações do loja
Voilá, recentemente inaugurado
em frente 00 Shopping Breithaupt.
Fiquei simplesmente maravilhado
com o decoração, espaço e a quali
dade dos produtos, distribuídos re

almente com muito charme e bom
gosto. Cá entre nós, acabou aquele
tempo que os "más línguas" di
ziam: "Poro comprar coisas baratos
e de qualidade só em cidade gran
de". Podes crer, isso realmente é
coisa do passado.

ENTOCADO
O moço já não era' de aparecer
muito, e agora que tinha começado .

o sair nos bolados resolveu proçu
ror um esconderijo em suas raízes.
Segundo comentários, o local é
um paraíso secreto vazio - por
enquanto! Quem é o moço? Calito
Mannes. Mos parece que está só!
Tem coisa nesse moto.

.

Voto secreto e casamento são um

convite 00 adultério.
AMARAL NETTO

'�'.,

�
:::,SPORT .�/'J..

�r:?CE¥J'UI.!I.
J Troféus e Medalhas

L._�2?�=4Q44.
A bonito secretário do Beiro Rio, Juliano Corrêa,

. ,também foi presença animado no Feijoada do Moa

Patrício Enke, o chefe de Recursos Humanos do jornal
O Correio do Povo, certamente é o aniversariante mais festejado
4e hoje. Aiiás, os col�gas do coso v�o fazer coro de parabéns,

mes querem bolo regado o refrigerante. Mil vivos!!

TE CONTEI!
• Sobe aqueles dois profissio
nais liberais que se separaram há
alguns meses, até tentaram uma

reconciliação, mas nõo vingou?
Agora ele está solteiro, de bem
com a vida, e com a fila andan
do. E ela também, bonito e de
new look, vivendo o nova fase e

curtindo o cria. Ambos encarando
a vida sem medo de ser feliz! É
isso ai!!

• Um casal destaque de nosso
mundo jovem é formado pelos
queridos Théo Sasse e lois Mar
cos. Sempre apaixonados.

• Nesta sexta-feira, no Bier
bude, tem música eletrônico de
qualidade com a participaçõo
dos DJs Sandrinho e Rodrigo
Paciornik {percussionista inte
grante do tife is a loop). Festa
simplesmente imperdível!!!

• No sábado, dia 20 de setem
bro, tem lançamento da turnê e

gravaçõo do DVP "Coisa de Cinema"
do grupo Novo Tendência. O álbum
terá a participaçõo dos renomados
pagodeiros Endrigo Moraes, Rena
tinho Ranconi, Ed White, Juninho
Percussõo

..
e Muriel.

'_

• A ausência de um candidato
nos debates, elaborados por ins
tituições da cidade, está deixando
todo mundojndignado.

• Tem político mentindo mais no

palanque do que macaco pulo de
galho em galho em lona.

• Hoje é quinto-feira. Um bom
dia poro curtir as delícias do bar
O Meu Boteco.

• Ainda continuo recebendo
cumprimentos pelo possage.m
dos meus 20 anos de colunismo
social. Valeu!

• Uma ótimo quinta-feira o todos.

• Com essa, fui!!!
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_ Mudanças
nos Joguinhos

Está mantida a decisão de reduzir a idade máxima permitida nos

Joguinhos Abertos e na Olesc. A partir do ano que vem, as compe
tições serão voltadas para atletas com 17 e 15 anos, respectiva
mente. üntem, em reunião em Joinville, 89% dos municípios aprova
ram a mudança. Foi discutida também a entrada do caratê no Olesc
e do taekwondo nos Jogos Abertos íneste ano será como demonstra
ção). lsse tudo foi encaminhado ao Conselho Estadual de Desportos,
que dará a palavra final sobre a aprovação ou não das decisões.

,ASSAÍDAS
Márcio, Willian e Augusto deram adeus à Malwee.' Pode-se dizer que
os três'surgiram para o futsal brasilejro aqui. Por seus respectivos de
sempenhos, chegaram às seleções de base ou adulta. Márcio sempre
foi mais raçudo do que técnico, mas conseguia se sair b�m em alguns
dribles. Willian viveu altos e baixos e seu melhor momento foi no

ano passado, quo�do fi�ou artilheiro doliga.,E Augusto nun�a foi um;

jogador brilhantê; masSempre aparecia nos momentos decisivos. Os
tr�s saíram e pronto. Não cabe aqui ficar dizendo se mereciam ou não.
E dificilmente ficarõo muito tempo sem clube.

BASQU!TE "

)\j;gatqtado dQ. Wi�Qrd/Marista/F�E defeQde a liderança do Esta�u-,
(lI de' Basquete. Mirim Masculino nesté fim-de-semóna, em Brusque.
Amanhã eles enfrentam o Bandeirante e, 00 sá6gdo, a A,D Brusque e

JEt. Os Jarílguaenses estão com 11 pontos, seguidos de Brusqº� com

nove e BOoja/JoinviUe (que folga na rodada) com sete;!'

E O IMBITUBA?
Visitando o site da Federação tatarinense de Futsal, não se vê ainda
uma previsõo para o julgamento do Imbitubu, que simplesmente nqo
compareceu em um jogo da categoria juvenil. E o regulamento prevê
que a equipe qU�"der WO nesta categoria"é el,iminada no profissional
também ..E o Imbituba 'jã estreou no returno vencendo' a Camboriuen
se. Vamos ver se vai dar alguma coisa.

SAIBAM quantos o presente EDITAL virem ou dele tive..rem conhecimento que [oi protocolado neste ofício
sob flO 05782. para ser protestado por falta de pagamento contra o(os} devedories) do 'titulo abaixo

:

caracterizado, após decorrido o pJ'8Z0 de ;� (três) (DaS úteis.Este edital é expedido em virtude de a(s) �

devedorfes) não ter{em) sido encóntradots] no endereço fornecido a este olícío.Especíal para Fins :

Falimentares, de conformídade corn a Lei NI) 11.101 de 09 de fevereiro de 2005.
.

Protocolo: 85762 Sacado:
CONSTRUBENNER COMERCIO DE MATERL>\JS DE CONSTR,LTDAIVIE, CNPT' 05.761.94 7/0001-:19
Credor: HSBC BAi\1( BRASIl. SA BANCO MUJ::fJPW CNPJ: 01.701.201/0001-89
Número do Título: 0000006450969415 Espécie: Nota.Promissoria-

Apresentante: SISTEMA DE CARTORIOCERTlIJ.OES L'):DA. Data de Veneimen!o:06/09/2Q07_ -, �

Valor R$:30.118,08
'
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.Meninas do notação (à esquerdo) terminaram com a medalha de bronze no revezamento 4x100m livre

JOGUINHOS ABERTOS

Jaraguá conquisto
bronzes no piscina
Modalidades coletivas estãona reta final
JOINVILLE/JARAGUÁ DO SUL

Ontem as disputas de me

dalhas para Jaraguá do Sul se

concentraram nas piscinas.
E vieram duas no inicio das

provas da natação. A primeira
veio com a jovem Helena Cs
chwendtner, nos 100m costas.
No fim do dia, as meninas do
revezamento 4xl00m livre
também ficaram no pódio,
com o terceiro lugar.

Os resultados colocaram as

meninas na terceira colocação
geral, empatadas com Joinville.
Já os meninos estão em sexto.

Hoje acontecem as últimas pro
vas e para o técnico Ronaldo
Fructuozo, o Kika, o objetivo é

que, no feminino, seja mantida a

colocação. "Nas provas de ama

nhã (hoje) não temos as mesmas

chances de medalhas que tínha
mos hoje, mas acredito que dá

para ficar no pódio", comentou.

No tênis de mesa, os jara
guaenses perderam as duas na

estréia da segunda fase da dis

puta por equipes. As garotas
foram superadas pOT Chapecó
e o os garotos por Chapecó.
Hoje cada equipe faz duas par-

tidas e precisam vencer para
chegar na fase eliminatória. O
feminino joga contra Concór
dia e Joinville e o masculino
com Rio do Sul e Criciúma.
Amanhã aconteçem as dispu
tas entre duplas e no sábado
as individuais.

Nas modalidades coletivas,
o futebol masculino ficou no

lxl com Florianópolis e volta a

campo hoje precisando vencer

Criciúma para chegar na semi
final. Se perder, terá de torcer

contra o time da Capital no con

fronto contra os sulistas.
Mas as meninas do futsal

já se garantiram na semifinal.
Ontem elas bateram Blume-

nau por 4x2 e hoje decidem o

primeiro lugar do grupo contra
o favorito Chapecó. Basquete
feminino, handebol e futsal
masculinos folgaram na roda
da de ontem. Este último joga
hoje às 18h45. As meninas
do basquete se classificaram
com a vitória de Blumenau e

enfrentam o time do Vale do
Itajaí hoje às 15h30 na briga
pelo primeiro lugar do grupo.
Mesma situação do hande
bol, que enfrenta o Criciúma
às 15h15 de hoje. O basquete
masculino estreou na segunda
fase contra Blumenau, mas até'
o fechamento desta edição o

jogo não havia terminado.
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MUDANÇAS NO ELENCO
-

Três saem e um chega na Malwee
Márcio, Willian e Augusto deixam o grupo e Andrey é o novo reforço
JARAGUÁ DO SUL

De olho na próxima tem

porada, a Malwee renova seu

elenco. Depois das estréias de
Parrel e Anderson e da contra

tação de Cabreúva, mais um

reforço está confirmado no

time jaraguaense. Trata-se do
ala Andrey, ex-Ulbra e Carlos
Barbosa e que defendeu o Pe

trópolis na Liga 2008. Já Ca
breúva, que não pode jogar o

Estadual porque já defendeu
a Unisul, ainda não tem data

para se apresentar e pode ser

emprestado a outro élube até o

início da Taça Brasil e do Sul
Americano, que devem acon

tecer em novembro ..

Andrey, que deve estrear
nesta sexta-feira às 20 horas
contra Concórdia, pelo Esta
dual no Sesi, já falou da ex

pectativa de defender o time

jaraguaense. "É um desafio

chegar a' um clube tão acos

tumado a grandes conquistas
e com jogadores vitoriosos,
mas eu venho para somar e

lutar por títulos como a Taça
Brasil, o Sul-Americano e o

Estadual, mas principalmen-

te o Mundial de Clubes, que
a Malwee ainda não conquís
tau", analisou.

Também ontem três jo
gadores deixaram o elenco
da Malwee. Os alas Márcio,
Willian e Augusto serão em

prestados até o fim do contra

to deles com o time jaraguaen
se. Os três têm compromisso
aqui até o fim do ano. No final
da tarde de ontem, Willian foi
anunciado como novo reforço
do JEC.

DERROTA NO ESTADUAL
Ontem à noite, em Floria

nópolis, a Malwee perdeu sua

primeira partida no Estadual.
Melhor para o Colegial que
venceu por 5x3 e assumiu a

liderança da Chave B com oito

pontos, dois a mais que os ja
raguaenses. O auxiliar técnico
Marcos Moraes disse que o

time da Capital foi melhor e

por isso mereceu a vitória. "Se
eles jogarem sempre assim,
disputarão o título. Mas este
é o Estadual, para mostrar que
sempre. teremos jogos difíceis

pela frente", avaliou. Andrei (uniforme escuro) defendeu o Petrópolis na Liga Futsal 2008 e já deve estrear amanhã pelo Estadual

BICICROSS

Aberto de Futsal já conhece os

times classificados para 20 fase
Jaraguaense

fica em terceiro
Guilherme Bourscheidt voltou da

cidade de Sobral (CE) com a medalha
de bronze no Campeonato Brasileiro
de Bicicross. No ranking nacionai do

càtegoria boys 15 anos o atleta está
em segundo, sete pontos a menos que
o primeiro Antonio Araújo (PB). O utle
ta tem o apoio de Calhas Jansen, Ice
Kar e Bike New.

JARAGUÁ DO SUL

O Campeonato Aberto de
Futsal, com apenas três jogos
faltando para o término da
primeira fase, já tem a relação
de times classificados para a

segunda etapa do torneio. Fal-
tam apenas as definições das
posições dos Grupos D e E,
que tem jogos hoje à noite na

Arena Jaraguá. Pela Chave A,
classífícaram Kíbel/Ex-Astros e

Karlache, na B, Baumann e Du

tra/Brandenburg e na C: Kiferro
e Nei Automóveis.

Pela Chave E, Smurfs/Ca
chaceiros enfrenta a Nicopel,
às 19h15, para saber quem fica
com a segunda vaga, já que a

primeíra é da Borracharia Se
nem, que venceu as quatro par
tidas disputadas no grupo. Pelo

o

� Grupo D, a briga segue aberta. O

� líder Vitória, com sete pontos,
Õ

pega o Taka Fácil/Sport Center,
às 20h05. A Taka está em ter-

ceiro com seis pontos ganhos.
Já o Posto Cidade/Tio Patinhas
é o vice-líder e só se classifica
em primeiro se fazer a sua par
te vencendo o Noite a Fora, às
20h55, e o auriverde do Rio da
Luz.tropece na rodada.

Pelo regulamento da com

petição, 12 times passam para
a segunda fase onde serão for
madas três chaves de quatro
equipes cada. Os dois melhores
de cada grupo seguem para a

terceira fase, onde serão defi
nidos os semifinalistas. A FME
deve divulgar a tabela da próxi
ma etapa até sexta-feira (19), já
que segunda etapa do certame

começa na terça-feira (23).
O torneio teve até agora 34

partidas, com 212 gols, uma

média de 6,23 bolas na rede por
jogo. Até agora Renato (Dutra!
Brandenburg) é o jogador que
mais balançou as redes, com

oito gols.

Badminton tem
curso no sábado

A Federação Catarinense de Badmin
ton realiza no próximo sábado (20/9) um

curso de capacitação. O evento é voltado
para professores de educação física. As
aulas acontecem na Faculdade Janga
da, às 9 e 15 horas, e serão ministradas
pelo ex-técnico da Seleção Brasileiro de
Badminton Bo Witarsa. Os interessados
devem entrar em contato pelo telefone
3275-2134 e pagar a taxa de R$ 10.1 Posto Cidade/Tio Patinhas (com a bolo) e Vitória estão clcsslücedes
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PARAOLlMPíADA

ESPORTE-

Brasi fica em nono
Brasileiros conquistam mais duas medalhas
PEQUIM

Depois de 11 dias de com

petições, com a participação
de mais de 4 mil atletas de 147

países, terminou ontem, a Para

olimpíada de Pequim. E o Brasil
teve a melhor performance de
sua história, com a conquista
de 47 medalhas no total (16 de
ouro, 14 de prata e 17 de bron
ze), com 9a posição na classifi
cação geral da competição.

.

O Brasil ainda conquistou
duas medalhas neste último
dia. No Futebol de 5, para cegos,
o Brasil conquistou o bicampeo- .

nato olímpico, repetindo o feito
dos Jogos de Atenas/2004. Des
sa vez, o titulo veio com uma

vitória de virada na final com a

China, par 2xl - Yafeng Wang
abriu o placar, mas Marquinhos
e Marcos Felipe fizeram os gols
brasileiros.

"Estou muito feliz, não só

por mim, mas por toda a nação
brasileira. Me concentrei bem e

mudei o jeito de bater na bola.
O goleiro deles estava pegando
muito os chutes rasteiros, bati
no alto e deu certo", explicou
Marquinhos, autor do gol de

pênalti, já no último minuto da
final, que deu o titulo ao Brasil.

Também ontem, o brasilei-_
ro Tito Sena conseguiu a me

dalha de prata na maratona da
classe T46, para amputados ou

com má formação congênita.
Ele completou o percurso em

2h30m49, tendo sido superado
apenas pelo mexicano Mario

Santillan, que fez o tempo de
2h27m04.

Em casa, os chineses domi
naram completamente o quadro
de medalhas. Foram 89 de ouro,
70 de prata e 52 de bronze.
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TURISMO
, ,

S MULTIP AS FACES DO MEXICO
Sua história é rica; até hoje a população conserva a cultura dos povos

Maia e Asteca e isso toma a região incomum e maravilhosa de se conhecer
�o México é um país de múltiplas fac

es cujo povo é cordial e alegre. E é mui
to mais do que simplesmente Cancun; o

México também tem a sua Los Angeles,
com resorts luxuosos e restaurantes muito

chiques e requintados. Estamos falando de
San José Del Cabo e Cabo San Lucas.

As duas cidades são conhecidas pelo
codinome "Los Cabos", juntas compõem a

parte sul da Península da Baja California,
cuja fronteira é os Estados Unidos.A maior

atração é uma faixa de praias cujas areias
são branquíssimas e os freqüentadores são
exclusivos, uma vez que quase ninguém
sabe da existência dos maravilhosos re

sorts na região, cujo acesso é restrito aos

muito ricos e famosos e privacidade tem

que ser garantida. O conforto e suntuosi
dade andam juntos por ali, tudo sob um

sol que parece sempre estar na tempera
tura certa; os restaurantes são chiques o

nos cardápios tem sempre o melhor da
cozinha internacional mesclado com os

sabores da comida mexicana.
E falando do México, outras opções

de passeio vão desde as cordilheiras
que seguem o curso do mar até incríveis
selvas e praias tropicais a maravilhosos
vulcões nevados.

As pirâmides astecas contrastam com

as modernas estruturas da paisagem ur

bana, e as ruínas maias embelezam o Ca
ribe mexicano. Explorar tesouros arque
ológicos, percorrer cidades coloniais ou

simplesmente desfrutar das maravilhosas

praias mexicanas são apenas algumas das

opções de lazer.
Mais de três milhões de pessoas de ori

gem maia habitam o México. Sua cultura e

suas tradições seguem vivas até hoje. Tudo
é muito festivo, com uma média de 6 mil

comemorações por ano. São eventos curio
. sos, geralmente regados a música e danças
que mostram a cultura local.

No México, cada praia tem seu próprio
encanto, afinal são quase nove mil quilô
metros de litoral: águas de cor turquesa
no Caribe Mexicano, ondas ideais para a

prática de surfe no Pacífico e uma mistura
de deserto e praia na costa do Mar Cortes.

Los Cabos (alto) é o lugar escolhido pelos chiques e

famosos quando querem sossego. Além,do sol e do
mor que formam uma paisagem de tirar o fôlego,
os hotéis e resorts oferecem luxo e conforto como

em poucos lugares do mundo. O que foz do México
um lugar incomum é justamente o suo vocação poro
mesclar luxo, alegria e muito história. No cidade de
Pueblo (00 lodo), o vulcão Popocateptl dá um toque
de mistério 00 lugar. Acapulco (abaixo) é o centro
festivo do México e já serviu de cenário para muitos
filmes de Hollywood

10días/07noítes
/J\ partir de 10x

R$ 299,05
Saldas; Novembro 2008

10dias/07noites
A partir de 10x

R$ 364,05
Saídas: Novembro 2008

08dias/07noites
A partir de 10X"

R$ 411,50
Saídas: 28 dezembro 2008

A VIDA É FEITA DE MOMENTOS.�ekbr�/
"Favor Consultar sobre os roteiros

"Preços por pessoa, sujeito a disponibilidade.
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A enfermidade do

capitalismoamericano
Há uma história de que um grande investidor de Wall

Street levantou como de habitual se preparando para
mais um dia de atividades em sua corretora. Tomou seu

café e desceu para comprar o jornal para ver as notícias
do dia e aproveitou para engraxar o sapato, em uma ban
ca de engraxates perto do prédio da Bolsa de Valores de
Nova York e também de sua empresa. Qual foi sua sur

presa quando o engraxate falava espontaneamente sobre
seus investimentos em ações, dande até dicas das barba
das do dia. No escritório, pensou: se até engraxates estão

especulando na bolsa, alguma coisa está errado! Ligou
para seus corretores e mandou vender todas suas posi
ções. Até aquele momento o som que mais se ouvia no

pregão era o da palavra "buy" que significa "compro".
Outros observando este movimento de venda estra

nharam, mas passaram a copiá-lo (efeito manada), pois
ele tinha uma fama considerável no pregão. Então co

meçou uma gritaria com a palavra "sell" que significa
"vendo". Aí foi um Deus nos acuda, pois quando todos

querem vender e ninguém quer comprar os preços de
sabam e assim quebrou a bolsa de valores americana em

outubro de 1929, arrastando a economia mundial. Não
tenho espaço para comentar sobre os efeitos, mas ficou
marcada na história como a pior depressão que o mundo
já passou. Na verdade, a crise já vinha se instalando desde
o início dos anos 1900 pelo excesso de oferta de produtos.
Mascarada pela primeira guerra mundial, volta com mais

força no momento em que o parque e o campo europeu se

retompuseram no pós-guerra, atingindo seu ápice em 19Z9.
O que a'atual crise tem a ver com a de 19Z9? (Mês que vem

é outubro, vixe!). Exatamente a palavra "críse", que de lo
cal pode se tomar global. Naquele tempo as notícias de
moravam dias para chegar, hoje é no momento em que os

mercados estão em movimento, portanto, antes do término
dos pregões já se tem uma estimativa dos resultados, ante

cipando os fatos. Os jornais do mundo todo estampam em

primeira página o ápice (será?) da crise americana, mas

também descrevem sua trajetória que começa em feve
réiro de Z007, quando a execução de hipotecas nos EUA
bateu recorde no último trimestre de Z006.

No decorrer do ano, financiadoras de hipoteca pe
dem proteção contra credores(4/Z007); o quinto maior
banco de investimento no EUA, o Bears Stearn anuncia
a quebra de dois de seus fundos especulativos(6/Z007);
bolsas despencam no mundo todo, o Banco Central Ame
ricano e Europeu socorrem os mercados(8/Z007); 1,8 mí-

lhões de devedores têin o juro de seus financiamentos
congelados por cinco anos(lZ/Z007). O ano Z008 começa.
com estimativas de perdas com hipotecas de US$100
bilhões(1/Z008); a lucratividade dos bancos cai a níveis
recordes e o FED empresta US$200 bilhões a um grupo
de grandes bancos(3/Z008); o gigante americano J.P. Mor

gam com a ajuda do FED compra o Bear Stearns par mó
dicos US$Z36 milhões, instalando-se o nervosismo dos
investidores com a crise americana, provocando queda
de US$ Z trilhões nas bolsas de valores dos EUA e dá
América Latina(março/Z008); novos cálculos relaciona
dos às hipotecas de alto risco americanas somam US$400
bilhões(5/Z008); o Lehman Brothers, quarto maior banco
de investimentos cai 9,52 % após os analistas dizerem

que a instituição deverá levantar capital em função de

prejuízos com subprime(6/Z008); governo americano

garante resgate das agências hipotecárias Fannie Mae e

Fredie Mac com um aporte de US$100 bilhões para cada

uma(8/Z008); Merrill Linch, terceiro maior banco de in

vestimentos é comprado pelo Bank ofAmerica por US$50
bilhões e o Lehman Brothers declara falência(15/9/Z008).
Ainda sobraram os bancos de investimentos Goldmamn
Sachs e o Morgan Stanley.

A meu ver, se o governo e o tesouro ameticano, mes

mo com recursos dos contribuintes, não tornar atitudes
mais fortes e preventivas, este foram apenas os primeiros
caranguejos que tiraram do saco, um agarrado no outro,
e podemos crer que tenha mais e haverá mais vítimas.
Se a crise de 19Z9 se espalhou pelo mundo, porque essa

não vai se espalhar? É esperar para ver, pois durante dois
anos muito se escondeu para chegar neste ponto, é quan
do todo o espectro da crise ficai visível, passaremos a

entender a gravidade do momento que vivenciamos. Até
a crise de 19Z9 todos o pensavam que houvesse forças
alJio-ajustantes no mercado para as crises, mas foi pre
ciso surgir a Teoria Geral (Keynes, 1936) para provar que
não e a intervenção governamental até então repudiada
volta como tábua da salvação. George Soros em seu livro
mais recente diz que "as finanças ficaram a deriva, iludi
das pela idéia de que os mercados são naturalmente vir
tuosos e que é preciso deixá-lo agir sem restrições". Será

que não aprendemos a lição? O capitalismo está enfermo,
para alegria de muitos socialistas, porém, uma nova or

dem mundial vai surgir. Alguém aí se habilita a ser um

novo Keynes? Ou resolvemos ou vamos para uma nova

guerra para ajustes.

�;.-�:.P.rofessor da. Univille e Consultor • b�ognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.,br
.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 143/2008 POLICIA CIVIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS

FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL
Processo: 002l2008-FMDD - Processo: 003/200S-Froagro

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, em conformidade com as especificações do Anexo I deste EditaI.REGIMENTO: Lei Federal

10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos EN
VELOPES (PROPOSTA E HABILITAÇÃO): Até às 09:00 horas do dia 30 de setembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. Abertura dos envelopes 01-PROPOSTA: às 09:10hs do dia 30 de
setembro de 2008, na Coordenadoria de Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS, pela equipe Técnica da

Coordenadoria de Informática. Obs: para esla sessão não há necessidade da presença dos representantes. O CREDENCIAMENTO dos representantes,
a disputa dos lances e abertura dos envelopes 02-HABILlTAÇÃO serão as 15:00hs do dia 01/10/2008, na Coordenadoria de Licitações e Contratos.
VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$-38.190,00 (trinta e oito mil centõ e noventa reais}. INFORMAÇÕES: A integra do Edital e esclarecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, municipio de Jaraguá do Sul-Se, ou via Intemet
no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 16 de setembro de 2008.
.

CELSO ORLANDO PIRMANN • Secretário de Administração

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designi)da
da Coma[� de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

MargotAdelia Grubba Lehmann. Oficial faz saber que por não lerem sido enconírados pessoalmente nos endereçosa mim
fornecidos aosqoe lnteressar que os presentes Editais virem ou deletiverem conhecimento, que deu entrada
neste Oficio para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(trêsJ dias úteis.

Protocolo: 8627B Sacado: GILMAR DE PAIVA RAMOS CPF: 025.793.829-09
Cedente: JOAOAPARECIDO BELMIRO CPF: 759.777.459·15
Númerodo Título: 300057-5 Espécie: Cheque
Apresentante: JOAOAPARECiDO BEMIRO Data Vene<mento: 2410612008 Valor: 500,00

Protocolo: 86411 Sacado: MS CALLCENTERlTOA
_

CNPJ: 08.862.407/000
Cedente: TAIPA SECURITIZADORASiA CNPJ: 08.928.243/000
Número do Titulo: 7699B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndlcação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 25/0812008 Valor: 480.00

Protocolo: 86429 Sacado:ALDENEI DECORACOES LTDAME CNPJ: 06.952.192íOOO
Cedente: BRANYL COMERCIO E INDUSTRIATEXTll LTOA CNPJ:43.631.191/000
N"merodo Tilulo: 1 306268A Espécie: Duplir.aia de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data V"ncimento: 28/08/2008 Valor; 345,00

Protocolo: 86438 Sacado: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES CNPJ: 72.464.951/000
Cedente: LOCALIZA RENT ,i GAR SA CNPJ: 16,670.085/000
Número do Titulo: CJGS002503 Espécie: Dupllcata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO D08RASILSA Dala Vencimento: 0510812008 Valor: 1.226,61

Protocoío; 86604 Sacado. INDEX COMERCIO DE GOMPUTADORES LTDA CNPJ: 06.215.8481000
Cedente: HAYMAX DISTRIBUIDORADE PRODUTOS ELETRONICOS LGNPJ: 01.725.627/000
Número do Tilulo: 422734003 Espécie: Duplicata de venca Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: :l1!OB/200a Vaior: 405.75

Protocolo: 86621 Sacado: OSWALDO VIEIRA CPF: 565.9B1.909-59
Cedente: GTS FOMENTO MERCANTIL LTDA. CNPJ: 09.453.489/00.0
Número do Título: 5258 Espécie: Duphcala de Venda Mercantil por lndicação
Apresenlanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 26/07/2008 Valor: 1.559,OQ

Protocolo: 86649 Sacado: J.BSERV DE LAV. TING.EA GNPJ: 02.130.826/000
Cedente:SOUTZTEC INDCOM DE MAQ LTD,i CNPJ: 07.462.116;000
Númerô do Tllulo: 00293 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vencimento: 18/08/2008 Vainr: 4.200,00

Protocolo: 86843 Sacado: LIGUE Ji\LOC COM EQUIP CONSTR CIVIL LTOA CNPJ: 00.951.865/000
Cedente: COM IND BREITHAUPT SA GNPJ: 84.429.810/000
Numero do Titulo: 1 02477-04 Espécie: Duplicaia de Venda Mercanti!
Apresentante: COM IND BREITHAUPT SA Data Vencimenlo: 1910212008 Valor: 1.105,19

ProIOCOlo: 86849 Sacado: SVMODASCOM DE VESTUARIO CNPJ:06.227.296/000
Cedente: RADIO HORTENCIALTOAME CNPJ: 03.881.428/000
Númerodo Titulo: 4831 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento; 23/08/2008 Valor: 300.00

Protocolo: 86865 Sacado:ZAPYTEXTILLTDA. CNPJ:OO.374.664iüOO
Cedenle: TAVARES FACTORING FOMENTOS COMERCIAL LTO CNPJ: 81.514.473/000
Número do Titulo: 00020i001 Espécie: Dupiicata de Venda Mercantil por Indicaç,"o
Apresentanle: BRADESCO Data vencimento: 03/09/2008 Valor: 144,90

Protocolo: 86888 Sacado: ELll4BETE FABIANI PEZZINI CPF: 701.673.549-49
Cedente: JARAGUAFACTORING LTDA CNPJ: 03.642.422!000
Número do Tilulo: 5189-1 Espécie: Duplicata de Venda Mereaolil por Ind;cação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento; 29/08/2008 Valor: 1.128,98

��j��f!�k����c�����:g�g��:��ÃI��A CNPJ of��J��i�66 0921°9°
Númerodo Titulo: 90197/1 Espécie: Duplicala de Venda Mercantii por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 01/09/200B Valor: 61 ,72

Prolocolo: 86942 Sacado: BORDABRASILLTDA. CNPJ: 02.914.0921000
Cedente: SANITEC SERV PROD DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 01.211.944/000
Número do Tllulo: 90186/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL Data Vencimemo: 01109/2008 Valor: 249,07

Protocolo: 86953 Sacado: UP UP COMERCIODE ELETRONICOS E PRESENTE CNPJ: 08.321.819/000
Cedente: SIPOMADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 06.0 14.742/000
Númerodo Título: 9654/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO REAL Data Vencimento: 0611212007 Valor 645,Q8

Prolocolo: 86954 Saoado: UP UPCOMERCIO DE ELETRONICOS E PRESENTE CNPJ: 08.321.819/000
Cedenle: SIPOMADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA eNPJ: 06.014.742/000
Numerado Tilulo: 9654iC Espécie: Duplicatade Venda Mercanli! pcr Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 04/0212008 Valor: 645,27

Protocolo: 86960 Sacado: MAURI BORTOLINI CPF: 222.632.339-20
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVECNPJ: 01.149.9531000
Número do Titulo: 540147218 Espécie: Oulros Tipos de Dívidas
Apresentante: SERGIO SCHULZE &ADVOGADOSASSOCIADOS Dala Vencimento: 18110/2006 Valor:4.530,16

Protocolo: 86962 Sacado: EDSON SCHALLENBERGER CPF;034.126.739·27
Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A GNPJ: 59.285.411/000
Nlimerodo Titulo: 000023727783Espécie: Nola Promissória
Apresentante: BANCO PANAMERICANOS!A Data Vencimento: 27/0712007 Valor: 2,451 ,97

Protocolo: 86983 Sacado:JOSELAINE MACIEL CPF: 029.796.949-83
Cedenle: MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAWIN LT eNPJ: 83.645.911/000
Numerodo Tilulo: 90282 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimenlo: 10i08/2008 Valor: 100.00

Protocolo: 86984 Sacado: FAB!OKOSLOWSKI CPF: 042.648.209·36
Cedenle: MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAWIN rr CNPJ: 83.645.911/000
Numerado Tilulo: 21610 Espécie: Duplicatade Venda Mercantil porlndlcaçâo
Apresentante: BESC Data Vencimento: 12/08/2008 Valor: 61 ,00

Protocolo; 86992 Sacado: BORDABRASILLTDA CNPJ: 02.914.0921000
Cedente: PAPELARIAATIVALTDA GNPJ: 07.181.141/000
Numerodo Titulo: 1170211 Espécie, Duplicata de Venda Mercantil porlndicação
Apresenlanle: CAIXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 29/0812008 Valor: 110,00

Protocolo: 86993 Sacado: JARDELINADASILVAPINHEIRO CPF: 010.467.239-01
Cedente: DMEQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 02.884.053/000
Número do Tllulo: 011685002 Espécie: Dup!icata de Venda Mercanli! por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 30/08/2008 Valor: 42.50

Prolocolo: 86997 Sacado: JARDELINADASILVA PINHEIRO CPF: 01 0.467.239-01
Cedenle; DM EQUIPAMENTOSLTDA CNPJ: 02.884.0531000
Númerodo Titulo: 011272004 Espécie: Dupiicala de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAl Data Vencimento: 30/0812008 Valor: 32,80

Protocolo: 81002 Sacado: CVi COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE LTOA CNPJ: 09.123.3071000
Cedente: VERSATILIND E COM DETINTAS LiDA CNPJ: 07.986.147/000
Numerodo Titulo: 04988-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL Dala Vencimento: 02109/2008 Valor: 84,00

Proíocoo: 87040 Sacado: GABRIELASGHMAUCH CPF: 005.318.239-11
Cedenle: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662.958/000
Número do Titulo: 2990629 Espécie: Duplicata de Venda Mercanli! por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 30108/2008 Valor: 637,78

Prolocolo: 87156 Sacado: MERC PORATH LTDAME CNPJ: 08.584.5651000
Cedente: LUDOVICOJ TOlZO LTDA CNPJ: 83.299. 743/000
Númerodo Titulo: 0006023201 Espécie: Duplicata de}'enda MercanUi por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 02109/2008 Vaior. 232.32

! Faz por infermédío do presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato, à Avenida Marechal Deodoro da

1_:Fonseca,
1589 A fim de liqoidar o seu debito, ou entao dar razão por que não o faz sob a pena de serem os referidos protestados

formada Le'
etano de Fundonamento do Tabehonato 09 OOh as � 8'Oüh

Jaragua do Sul, 18 de Selembro de 2008
,

�._-- -- ---���� �---�--�---�- �----�-- �------------
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TRABALHO

Brasil ultrapasso dois
milhões de empregados
Em agosto foram quase 240 mil novas vagas
BRASíLIA

Foram gerados 239_123 em

pregos com carteira assinada
no país no mês de agosto, o

maior saldo da série histórica
do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desemprega
dos), divulgado pelo Minis
tério do Trabalho e Emprego.
Tal resultado representou um

crescimento de 0,78% no esto

que de assalariados celetistas
do mês anterior e situou-se 79%
acima do resultado de agosto de
2007 (133.329 postos).

Nos oito primeiros meses
do ano, o montante de empre
gos criados já atinge 1.803.729

(+6,23%), resultado recorde
da série histórica para o pe
ríodo, situando-se 33% aci-

, ma do saldo ocorrido em 2007

(1.355.824 postos ou +4,96%)
e 23% superior ao recorde an

terior verificado no mesmo pe
ríodo de 2004 (+1.466.446 pos
tos ou +6,28%). Nos últimos 12

meses, foram registrados pela
primeira vez na série do Caged
a geração de empregos supe
rior a dois milhões de celetistas
(2.065.297 postos ou +7,19%).

Entre 2003 e 2008 foram
gerados 8.072.497 postos de

" '''>-

Lupi garante que o Brasil vai bater os 2 mi com carteiro assinado em 2008

trabalho celetistas.
Em termos setoriais, os

dados mostram uma expan
são quase generalizada do
emprego no mês de agosto,
cabendo destacar, os seguin
tes setores: Serviços, com o

Fed anuncia empréstimo de
US$ 85 bi para salvar AIG
WASHINGTON

O Fed (Federal Reserve), o

banco central dos Estados Uni
dos, irá conceder um emprés
timo de US$ 85 bilhões para
tentar evitar a falência da segu
radora AIG, a maior do país.

Em retorno, o governo as

sumirá o controle de quase
80% das ações da empresa e

o gerenciamento dos negócios
- medidas similares às acerta
das no acordo de resgate das
gigantes hipotecárias Freddie
Mac e Fannie Mae.

O pacote de resgate foianun
ciado um dia depois da quebra
do Lehman Brothers, que já che
gou a um acordo com o banco

britânico Barclays. A compra,
porém, precisa da aprovação
da Corte de Falências dos EUA.
O negócio transformará o Bar

clays no terceiro maior banco
de investimentos dos EUA

Em comunicado, o Fed de
clarou que a decisão sobre o res

gate da AIG contou com "todo o

apoio do Tesouro (norte-ame
ricano)" e que o acordo para o

empréstimo inclui condições
feitas para "proteger os inte
resses do governo americano
e dos contribuintes". O banco
central dos EUA afirmou ain
da que agiu para prevenir um

fracasso que poderia prejudicar
a economia global.

acréscimo de 95.191 postos
(+0,80%); Indústria de Trans

formação, com 54.756 empre
gos (+0,74%); Comércio, com

54.159 postos (+0,82%); e a

Construção Civil, com 35.882

postos (+2,04%).

BRASíLIA

Serviço social pode
ser obrigatório

o ministrodoSecretorio deAssuntos
Estrotégicos, Mongobeiro Unger,
defende que os jovens de 18 onos que
forem dispensodos do serviço militor
obrigotório sejom enviodos 00 interior
do poís, poro serem oproveitodos no

serviço sociol obrigotório. Se o jovem
dispensodo do olistomento militor
estiver fozendo curso superior, ele serio
encominhodo poro olgum trobolho em

suo óreo de otuoção. "Se não tiver o

terceiro grou, voi receber o educoção
complementor poro poder engojor
se", explicou Mongobeiro. Segundo
ele, nesse sistema, oté as mulheres
seriom obrigorlos o servir. Poro Gilberto
Gorcio, presidente do Conselho de
Reitores dos 'llnlrersidudes, o idéio é
boo, mos hó umo preocui)(ição sobre
os custos envolvidos.

'caSSllli
www.cassuli.advbr

Além da defesa de seus direitos, a

evolução de seus negócios jurídi

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99

Rua Donaldo Gehring, 1"35 • Fone 47 3371 7511 - Fax 473275 1820

MARISTA
A estrela que leffa rr1?

longe está em toda parte
Um guia está presente em

todos os lugares; e assim é a

Rede Marista; presente em 77

países, tem uma qualidade no

ensino que, da Educação
Infantil ao Ensino Médio, segue
sempre na melhordireção.
Rede Marista, a estrela que vai

i guiar o seu futuro.
� Em Jaraguá do Sul:

COLÉGIO
IS

SÃO
,

L U IS

SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL DE SANTA CATARINA

Florianópolis, 15 de setembro de 2008.
ATO Criação de turno e remanejamento de vagas

o Diretor Regional do SENAI Santa Catarina, mantenedor da Faculdade
de Tecnologia SENAI Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições regimentais
e de acordo com a Portaria Normativa 40 de 12 de dezembro de 2007 rios
termos do § 4° do art. 61, torna pública a criação do turno matutino do Curso
Superior de Tecnologia em Produção de Vestuário pelo remanejamento das
40 vagas totais anuais do período noturno para o período matutino, garantin
do as condições de qualidade e de oferta constantes no ato autorizativo do
curso. Esta alteração entra em vigor no processo seletivo 2009.

ASS SÉRGIO ROBERTO ARRUDA
CAR Diretor Regional

Jaraguá do Sul. 15 de setembro de·2008.

A Kleber Juarez Heise
Rua João Januário Ayroso, n. 1590. Jaraguá do SulfSC.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Eu. ALESSANDRA RAMOS. brasileira, estilista. solteira, inscrita no RG rn.

3.231.618fSSPfSC. e CPF n. 005.749.649-83. residente e domiciliada ria Rua
Fiscal Verdi Francisco Lenzi. n. 106. Jaraguá do SuIfSC. vem por meio desta,
NOTIFICAR V. Sra., acerca da.revogação de instrumento de mandato outorga
do em 23.07.2008 por meio de escritura pública lavrada junto ao Tabelionato
de Notas e Oficio de Protestos de Títulos Áurea Muller Grubba. através do
Protocolo n. 00002357, registrada no Livro 0100. Folha .0026. estando o referi
do ato em consonância com o art. 682, I. do CCf2002, para produção de seus

jurídicos e legais efeitos.
Cordialmente.

Alessandra Ramos
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CURSOS

JARAGUÁ DO SUL

Sabe aquele projeto de aprender
a tocar um instrumento musical, in
terpretar um personagem de teatro
ou simplesmente queimar calorias
através de uma dança? Pois agora é
hora de repensar a idéia e não há des
culpas para a idade ou falta de tempo.
A Scar está com matrículas abertas
para cursos nas áreas de artes visuais,
música, teatro e dança. São cerca de
50 turmas e 25 modalidades diferen
tes, em opções variadas de horário e

faixa etária, com mensalidades que
variam de R$30 a R$180.

Entre as novidades 'deste semes

tre estão as aulas de dança de salão
e expressões afro-brasileiras e dan
ça primitiva africana. Já para quem
prefere o estilo clássico, a instituição
conta com aulas de balé, sapateado,
além de acrobacia aérea e de solo. As
aulas de balé são oferecidas também
para crianças a partir de três anos,
através do

.

projeto Brincando de
Dançar. Já a dança do ventre possui

\,

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

duas turmas e podem se inscrever
maiores de 14 anos.

Na área musical, os cursos ofere
cidos vão desde técnica vocal, coro

e teoria musical até instrumentos
como violino, viola, piano e harpa.
Dependendo do instrumento, po
dem participar crianças a partir de
três anos.

Mas para aqueles que preferem a

emoção do teatro, os cursos são divi
didos em infantil, juvenil e adulto e as

aulas acontecem uma vez por semana..
E na área das artes visuais, as turmas
são de crianças a partir de sete anos,

jovens de 13 a 18 e adultos.
Outras informações sobre os cur

sos de artes da Scar podem ser ob ..

tidas através do site www.scar.art.br
ou pelo telefone (47) 3275 2477. E
se você se identificar com algum dos
cursos, deve comparecer à Secreta
ria da Scar para preencher a ficha
de inscrição. É necessária a apresen
tação do CPF ou do RG e a taxa de
matrícula custa.R$30. Cursos võo desde técnica vocal, coro e teoria até instrumentos como violino, viola, piano e harpa

,

E TEMPO DE VIVENCIAR A CULTURA
Scar está com matrículas abertas para cursos de artes em mais de 25 modalidades

NA COMPRA DE UM CARRO NOVO
OU

.

SEMINOVO VOCÊ LEVA UMA
BIKE OU IPVA + EMPlACAMENTO.

• Broke-light
• Espelhos retrovisores exlemos

com comando interno
• Porto-copes e Porta-objetos
• Rodos 15 de ferro
• Sistemo Jete! Flex de o;ombustivel
• TemporiZador do limpador do pófa.brisa
• Tmvamento central elétrico das portas com

odonomento â distância
• Travamento do banco traseiro c9Q1 chave

;&-,

ITENS DE SÉRIE
• Trio Elétrico:

Direção hidráulica
AN:ondicionado
Trova .elémcc

• 4 Portas
• Alonne
• Banco dianteiro com ajuste de altura

www.autoellte.com.br • Financiamento está sujeito it aprovação de cadastro pela financeira. Os veicules Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veiculas
Automotores). Ofertas válidas até 18/09/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Fax City 1.0 2 portas Total Flex linha 2009, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.690,00. Spacefox Plus preço à

.

vista a partir de R$ 46.990.00 - completo. Garantia de 3 anos para a linha \NY OSf09, sem limite dequilometragem, para defeitos de fabricaçãoe montagem em componentes internos de matare transmissão (exceto Kombi, limitada a
80.000 km). É necessário, para sua utilização. ocumprimento do plano de manutenção.lmagem meramente ilustrativa, não condizente necessariamentecom os modelos ofertados.

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 47 3274 6000

:.

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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