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Irmãos ganham
cosa em rupá
Cinco irmãos deficientes mentais vão
receber uma casa nova para morar

amanhã. Com ajuda da Prefeitura,
comunidade e empresários foi possível
realizar o sonhos dos PoschaL

PáginaS

Estudo· divulgado ontem pelo IBGE
aponta que o crescimento da propor
ção de pessoas que viviam sozinhas
em dez anos, entre 1997 e 2007, cres
ceu de 8,3% para 11,1%. A pesquisa
aponta ainda que a tendência é fruto
da redução das taxas de mortalidade
e do eumento da 'esperança de vida,
especialmente para as mulheres. Em
2007, cerca de 6,7 milhões viviam so

zinhos. Quatro em cada dez eram pes
soas com 60 anos ou mais de idade. De
acordo com a pesquisa, a quantidade de

pessoas que vive sozinha cresce à medi
da em que elas envelhecem. Menos de
1 % dos que moram sozinhos estão abai
xo dos 19 anos. Esse número cresce para
11,1% até os 29 anos, sobe para 13,9%
até os 39 anos, atinge 15,4% até os 49

/

anos e chega aos 17,9% até os·59 anos.

Fonte: Agêncio Brosil
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Festival de dança
r:

tem abertura hoje f
Gastronomia traz
deliciosas receitas
Salada de agrião, salmão com ervas e suflê
de chocolate estão no cardápio de hoje.

Página 12 Compr�misso conú{ vida.
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Canarinho testa

. bilhete eletrônico
Sistema deve entrar em funcionamento
em novembro,_assim como o passe único

para passageiros de Jaraguá.
Página 4

Texas Show
amanhã
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EDITORIAL

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

PONTO DE VISTA

Fome x Tecnologia
sidade do espírito humano,

Malthus acertou quanto ao ex

plosivo crescimento da população
na Terra. Mas, apesar disso, em ge
ral, o mundo está comendo mais e

/

melhor, graças à disseminação de
novos conhecimentos científicos e

tecnológicos.
'

Nosso Estado' é um grande exem

plo disso. Operamos o 'milagre de fa
zer, em apenas um por cento do terri
tório nacional, a quinta produção de
alimentos do país!

'

Além da ponte e do aeroporto da

Capital, tamhém devemos essa visão
de futuro ao Governador Hercílio Luz,
que, em 28 de setembro de 1895, cria
va a primeira Estação Agronômica e

Veterinária, que; primeiramente; fun-

-OPINIÃO----------

��'
(047) 3273-6433

CARIMBOS - flYER" S - PANFLETOS - XEROX - RECARGA DE CARTUCHO

CARTÕES DE VISITA - A PARTIR DE 45,80

LUIZ HENRIQUE
DA SILVEIRA,
GOVI'iJ�NAi).OR
DO ESTADO

Em meados do século 19, Tho
mas Malthus lançou a idéia apoca
líptica de que, no futuro,' faltaria
comida em quantidade suficiente
para todos. Alertou que a população
mundial cresceria em progressão ge
ométrica, enquanto que a produção
de alimentos cresceria em progressão
aritmética.

'

O vaticínio alarmista não se con

firmou, porque o economista e de
mógrafo inglês não previu a engenho-

DO LEITOR

Não há nada de errado em ser ambicioso na

vida, muito menos em ter "grandes" ambições. As
pessoas mais ambiciosas que conheço são os líde
res de entidades beneficentes do Brasil, que que
rem "acabar com a pobreza do mundo" ou "elimi
nar a corrupção do Brasil". Esses, sim, sâo projetos
ambiciosos.

Já ética são os limites que você se impõe na

busca de sua ambição. É tudo o que você não quer
fazer na luta para conseguir realizar seus objeti
vos. Como não roubar, mentir ou pisar nos outros

para atingir sua ambição. A maioria dos pais se

preocupa bastante quando os filhos não mostrará
ambição, mas nem todos se preocupam quando os

filhos quebram a ética. Se o filho colou na prova,
. não importa, desde que tenha passado de ano, o

objetivo maior.

Algumas escolas estão ensinando a nossos fi
lhos que ética é ajudar os outros. Isso, porém, não
é ética, � ambição. Ajudar os outros deveria ser um

objetivo de vida, a ambição de todos, ou pelo me

nos da maioria. Aprendemos a não falar em sala de
aula, a não perturbar a classe, mas pouco sobre éti
'ca. Não conheço ninguém que tenha sido expulso
da faculdade por ter colado do colega. "Ajudar" os

outros, e nossos colegas, faz parte de nossa "ética".
Não colar dos outros, infelizmente, não faz.

O problema do mundo é que normalmente deci
dimos nossa ambição antes de nossa ética, quando
o certo seria o contrário. Dependendo da ambição,
torna-se difícil impor uma ética que frustrará nos

sos objetivos. Quando percebemos que não conse

guiremos alcançar nossos objetivos, a tendência é
reduzir o rigor ético, e não reduzir a ambição. De:
finir cedo o comportamento ético pode ser a tarefa
mais importante da vida. Nunca coloque sua am

bição à frente da família. Defina sua ética quanto
antes possível. A ambição não pode antecedê-la, é
ela que tem de preceder à sua ambição.

OSCAR LUIZ MABA, AMAUSTA it!:: S1STEMAS

Ambição
e ética

>".� Os textos poro esto coluna deverão ter no máximo 2,000' carocteres e podem- ser
,�,':' enviados poro o e-mail redacoo@ocorreiodopovo,com.br. ou por curta paro a'
;;;:',Ruo Procópio" Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18, É obrigatório
r:z informar,: nom,;, comple,to,

'

p�ofissão, "CPF e
• telefone, (' não serão' publlcados). '

cionou no prédio do Portal de Floria

nópolis e, depois, onde hoje é a Casa
dAgronômica,

Glauco Olinger é celebrado, com

justiça, como inspirador da Associa
ção de Crédito e Assistência Rural de
Santa Catarina (Acaresc) e do Escritó
rio Técnico de Agricultura (ETA), en
tidades que deram a largada aos traba
lhos .dos extensionistas no estado.

Tirante a África, ínfelízmenteví
tima de uma catástrofe humanitária,
seja pela fome, seja pela Aids, as eco

nomias emergentes, China, Índia e

Brasil à frente, com mais de um terço
dos habitantes do planeta, estão co

mendo mais e melhor, graças à tecno

logia e,a homens como Hercílio Luz e

Glauco Olinger.

-
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FALA Aí!

" Se gritar
pega-ladrão, não fico
um, meu.lrmãe. .."

BEZERRA DA SILVA, CANTOR E
COMPOSITOR CARIOCA,

definindo em sambo o perfil dos
políticos brasileiros.

" É a loucura
de muitos em

benefício de poucos. "
ALEXANDRE POPE; POETA'
BRITÂNICO DO SÉCULO 18,
conceituando o que entendia por

partido político.

," NãO se pode
comprar deputados,
porque elescontám.".

PAULO MALUF (PP-SP),
DEPUTADO FEDERAL e candidato'

.

o pr.efeito de São Paulo.

Vassourada
Senadores do República receberam um ultimato do presidente do .Cosa, Ga
ribaldi Alves: até dia 10de outubro, cinco dias após os eleições municipais,
terão obrigatoriamente de nominar ÍI parentada que empregaram em seus

gabinetes. Mulheres, filhos, filhos, sobrinhos, genros e vai por aí aforo. Ain
da nem se sobe quantos são e quanto custam, há quem fole em 2.500. Só
que, agora, não há mais como odiar o deelsüo tomado pelo Supremo Tribu
nal Federal, com base no que diz o Constituição Federal, que alguns deles
ajudaram o estrevet mos que burlam em benefício próprio. Eles, que são
os que fazem os leis poro que os outros brasileiros cumpram. Mos não há
dúvidas de que vão enrolar até dezembro, garantindo o pagamento de férias
e 13° salário dos parasitos. Mos consolo saber que, o partir de janeiro de
2009, não vamos mais pagar por isso.

METRÔ 1
Os quatro candidatos o prefeito de
Jaraguá falam em metrô de super
fície como alternativo de transporte
urbano. Estruturo com custo muito
além dos recursos do município, com
receito estimado em RS 285 milhões
poro 2009. Negócio atrativo poro o

iniciativa privado, porém, neste toso é
preciso demando de passageiros queá

resulte em lucratividade, garantindo
retorno seguro do investimento.

METRÔ 2
Ouondo prefeito, Irineu Posold (PSDB)
testou alternativo de transporte urbano
sobre trilhos que consto nos propostos
de governo de Cecília Konell (DEM), de
quem agora é vice. Autor do projeto do
contorno ferroviário, ele trouxe de Curi
tiba empresa tspecializoda em sistema
de rodagem de ônibus sobre trilhos devi
damente adaptados. A idéio não vingou
porque o transposição do linho férreo,
trajeto do anunciado metrô, empacou.

MAQUIAGEM
.

No capricho, os obras de reformo do
'rodoviário de Joroguá prosseguem.
Mos, naquilo que já se pode ver, no
item conforto nado vai mudar. Com

L",; ':':'8 I,\� chuva, quem chego mesmo de cor
tltW lC'iiilll'

o ro, levo um banho porque o projeto
� não prevê emendo dos telhados no
� acesso principal. Cobertura que
�' também poderio proteger os táxis.
iil. Prestação de serviços nem pensar.
-....

Não é coso único. Todos os rodo-
e> -

9 viários do Estado pecam por não
� . privilegiar os iJsuários.

O'CORREIO DO POVODOUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2008

POR QUE SER VEREADOR?
NATÁLIA LÚCIA PETRY - 40123 (PSB)
Para,legislar com transparência, fiscalizar os atos do
Executivo e pJopor projetos poro todo município. Nos

''\.meus3(}tmos de serviço público, trabalhei mUi,to pe-ii
, los idosos, clubes de mães, pelo esporte,' educaçã� ,

li cólturo. Atuei no captação de R$ 3 milhões parg.
revitolizaçõq do Cflntro Histórico. Meus projetos são: garantir os direitos�;
dos'idosos; defender educação de qualidade o todos; sugerir parcerias
com a iniciotiv<Í pútilica e privada pára ampliação de vogas nos creches;
:'�ugeril ações para fomento, preservuçõoe,difvsáo dos,.,manifestaçõts
artisUco-c"lt.urais; ocomp�nlT.or napHcução do fundo Municipal do CuI
tUJa; prop.or projetos qt!f incentivem financeiramente (IS modalidades
esportivos de base; reiviõdii:af melhorias no infro-estruturo dos bairros,
entre outros projetos para Jaraguá do Sul,

J�iM�T.DÔURO if'. ..... .

. S.,. .

t:li(D.ión�r;90 Silva tPT) � tuis'.2of1o <'
qrade (PTC) Jêm propo'stas idên·

��{ticas.sobre 'O desfin'º 'do. pr�dio construído pêlo 'ex·prefeito Irineo
s PdsoJd (PSDB) e criticadtl porMoacir�ertoldJ (PMDB), embora tenha
autorizado reformo na parte elétrtca: vender o prédio o.nde nodaJun:
.�ionÔlroté hoje e. construir estabeleCil11entDs m�nores �,m áreas com
'real demando de abate. .

"

/�,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



In O CORREIO DO POVO
.... QUINTA-FEIRA. 25 DE SETEMBRO DE 2008 GE�l--------------------

PRIMEIRO PASSO

asse único começa em novembro
Sistema de bilhetagem eletrônica já é testado nos ônibus do município
JARAGUÁ DO,SUL

O passe único está próximo
de, se tornar realidade para os

jaraguaenses. O sistema que pro
mete agilizar o seryiço prestado
aos usuários do transporte co

letivo depende da implantação
da bilhetagem eletrônica que já
iniciou. De acordo informações
divulgadas ontem. durante cole
tiva de imprensa, pelo gerente de
operações da Canarinho, Rubens
Míssfeldt, a empresa está em fase
de análise dos testes .realízados
em alguns veículos _e de formata

ção do sistema.
Até o dia 6 de outubro deve

ocorrer a aprovação do projeto
executivo e também iniciam os

treinamentos com motoristas e

cobradores. Já no próximo dia
20, o projeto passa a ser efetiva
mente implantado. 'Aprevisão é
de que até novembro todo o sis
tema esteja funcionando. Temos
um cronograma e ele tem que
ser cumprido", afirmou Missfel
dt garantindo que com o início
da l1ilhetagem eletrônica o passe
único também começa a valer.

O sistema de arrecadação
eletrônica, que em Jaraguá do

Sul recebeu o nome de Tem,
vai utilizar um cartão com chip
que substituirá o passe de papel
usado hoje. O esquema é seme
lhante ao de recarga de créditos
nos celulares pós-pagos. "Cada
usuário compra créditos para o

cartão e o valor é descontado na

catraca a cada viagem", explica.
Também será possível repassar o
valor dos passes de papel para o

cartão. Serão seis tipos diferentes
de bilhetes eletrônicos: cidadão,
vale-transporte, sênior, gratuida
de, escolar e operador.

O sistema foi desenvolvido

pela empresa Dataprom, de Curi
tiba. O processo de implantação
envolveu também a compra de

software, hardware, impressoras
e outros equipamentos específi
cos, como os próprios validado
res instalados nos ônibus. Todo o

investimento foi de cerca de R$
1,6 milhões. Já em relação à obra
de ampliação do terminal, não há
novidades. "O terreno está pron
to para construir. Mas depende
mos dos recursos do Ministério
das Cidades", disse.

,

A previsão é de que
até novembro todo
o sistema esteja
funcionando

Idosos podem
se cadastrar

Pessoas acima de 60 anos que
utilizam gratuitamente os ônibus da
Canarinho podem realizar a partir de
hoje o codastro de usuário. Mas o cor
tão eletrônico será entregue somente
no próximo mês.

O primeiro passo para fazer o

codastro é comparecer à central de
atendimento da empreso que fico na

Rua Hany Hadlich, atrás do Posto Ma
rechal, munidos de CPF, RG e compro
vante de residência. O atendimento
acontece das·8h às 11 h e das 13h às
16h. E tanto o codastro como a con

fecção do cortão são gratuitos. Para
os demais usuários o codastro inicia
somente em outubro.

Ônibus foram adaptados para receber o sistema de bilhetagem eletrônicaDEBORA VOLPI

SAÚDE 1
c'

Concluída ala feminina
do presídio regional

�
Bebê

deixa UTI
Já deixou a UTI, mas permanece

internado no Hospital Infantil Joana
de Gusmão, em Florianópolis, o bebê
de um ano e três meses natural de Ja
raguá do Sul que caiu do terceiro an-

.

dar de uma pousadô- em Bombinhas.
Devido à queda, o menino chamado

Joaquim teve traumatismo craniano"
fraturas nâ costela e dificuldades de

respiração:

A construção da ala femi
nina do Presídio Regional de
Jaraguá do' Sul está pronta.
É o que garante o presiden
te do Conselho Comunitário
Penitenciário de [araguá do

Sul, Milton. Zen. Segundo
ele, foram construídas qua
tro celas em uma área de 89

metros quadrados. Cada cela
tem capacidade para abrigar.
seis detentas, num total de
24 vagas. "Também foi am-

"pliada a área de apoio com

espaço para banho de sol",
destacou.

Hoje o presídio conta

com 22 detentas. "Agora
elas vão ter um espaço mais

apropriado", afirmou Zen
lembrando que a unidade

antes, não contava com ala
feminina.

Os trabalhos iniciaram em

abril deste ano e os investi
mentos para a conclusão da

obra giramem torno de R$ 40

mil. A verba foi um repas-se
dos Conselhos Comunitários
Penitenciários de [araguá .do
Sul e Guaramirim. Mas ainda
não foi definida a data de en-

-trega da obra. "Quanto antes

for entregue, melhor", suge
riu Zen.

O Presídio Regional de

Jaraguá do Sul foi construí
do com capacidade para 75

presos. Mas o número total
de detentos na unidade hoje

. já chega a 218, ou seja, quase
D triplo do ideal. O presídio
conta ainda com 17 agentes,
mas seriam necessários pelo
menos 30 para atender a de
manda crescente de deten
tos. Em menos de um ano,

foram registradas três tenta

tivas de fuga na instituição, o
que reforça a necessidade de
investimentos na ampliação
e melhoria do espaço.

SAÚDE 2

Caropreso
internado

Continua internado na UTI do Hos
pital Santa Catarina, em Blumenou o

ex-deputado federal e neurologista
Vicente Augusto Caropreso. Ele so

freu um infarto na última sexta-feira
e passaria por uma cirurgia na tarde
de ontem. A assessoria de imprensa do
hospital não divulga informaçóes so-

'! o estado de saúde do paciente. Alo feminina deve abrigar 24 detentas. Obras iniciaram em abril deste ano

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESPERANÇA

DEFICIENTES MENTAIS
GANHAM NOVO LAR

Fim de 30 anos de sujeira e desconforto
CORUPÁ

Amanhã é um dia especial
para cinco irmãos com defi
ciência mental de Corupá. Ás
16h, eles vão ganhar a chave de
uma casa nova, um ambiente
construído numa tentativa de
resgatar a dignidade e apoiar,
uma reestruturação da família
que desde sua concepção já ca

minhava para um destino tortu
oso. Órfãos de pais alcoólatras,
Lindolfo, Edí, Fausto, Lauro e

Germano Poschai há cerca de
30 anos vivem com ajuda mu

nicipal e da comunidade.
'

A casa de madeira foi adqui
rida pela Prefeitura na compra
de um terreno. Sabendo aneces

sidade dos Poschai, a Secretaria
de Saúde encaminhou um laudo
sócio-econômico sugerindo· o

desmanche da residência e re

construção nas propriedades dos
irmãos que vivem em um case

bre sujo e aos pedaços, dividindo
cômodos com galinhas e outros
animais de criação. _

O governo municipal fez
uma lei regularizando a situ

ação e a Câmara prontamente
_ aprovou, viabilizando o início

dos trabalhos. Para a compra

dos móveis, os cinco tiveram o

apoio de empresários locais, do
grupo de senhoras voluntárias,
Ação Social, e do próprio suor.

Além de receberam bolsa-fa
mília e uma pensão, conquis
tada com ajuda de Edeltraut
Weber Oechsler, voluntária e

curadora da família. "Sempre
ajudei na lista de compras e

guardava um pouquinho todos
os meses", explica dona Edel- .

traut que agora tem dinheiro

para compra de móveis.
Rejeitados por todos familia

res, os Poschai vivem sozinhos,
cozinham e tentam manter a

casa limpa. Para complementar
a renda eles trançam cadeiras de

palha, habilidade mais visível
no irmão mais novo, Germano.
No último mês o faturamento
foi de R$ 35 para "seis ou dez
cadeiras", conta Lindolfo, ir
mão mais velho - com 55 anos

-, mas os números, assim como

outras questões do dia-a-dia, se
perdem na mente desta família

especial, principalmente nesta
semana na qual os olhares e an

seios voltam-se para o novo lar-.

O CORREIO DO POVOHQUINTMEIRA. 25 DE SETEMBRO DE 200ã

Pa.ra Vereadora:

o governador Luiz Henrique do Silveira esteve ontem em Corupá poro topar o lacuna existente por suo ausência durante
o lançamento do plano de governo do candidato Luiz Corlos Tamanini (PMOS). Além de levar o povo à Praça Arthur Muller,
LHS fez carreata pelo centro do cidade, foi às rádios e aproveitou poro realizar uma reunião estratégica com méilicos da
região, o gancho: compromisso do governo com a construção de um mini-hospital com maternidade no município.

FREDERICO CARVALHO Espaço aos pedaços e dividido com animais de criação (detalhe) seró substituído por um novo lar

Lojistas anunciam ca'mpanhas
para Gtroir consumidor no natal
JARAGUÁ/GUARAMIRIM

As festas de outubro estão
batendo na porta de todos,
mas a preocupação da Câmara
dos Dirigentes Lojistas de [a
raguá do Sul está em novem
bro e dezembro. Durante a:

plenária da CDL, na tarde de

o
ontem, a diretoria anunciou a

�. "Campanha Natal Irresistível",
� projeto ainda sem captação to
� tal de verba para sua estrutu

� ração, mas que promete atrair
i:§ os consumidores de Jaraguá e

� região, evitando a evasão de
compradores aos centros co

merciais vizinhos.
De 8 de novembro até 24 de

dezembro a cada 30 reais em.

compras o cliente concorrerá a

um Renault Sandero, uma CG
125,-dois notebooks e duas TVs
32 polegadas. Para incentivar
os vendedores, será sorteado
um celular. Por enquanto, cerca

.
de 200 lojistas são parceiros da
campanha, mas de acordo com

o diretor financeiro da CDL,
Sandro Moretti, o número deve
ultrapassar 400.

Em Guaramirim a
. Acias

espera, a partieipação de apro
ximadamente 60

.

empresas
na "Compra Premiada 2008",
em processo de regularízação
pela Caixa Econômica. A cam

panha será. de 12/11 a 24/12
e dará aos ganhadores uma

moto, uma TV LCD 32 polega-
das e um notebook. .

.
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ELEiÇÕES

ESPEClAl�---------

, - Bertoldi:
.

continuidade de projetos
Prefeito aposta em obras como o CentroHistórico para alavancar reeleição
JARAGUÁ DO SUL

Arena Jaraguá, Centro Histórico
e a implantação da vacina antigripal
infantil. Para o prefeitoMoacirBertol
di (Pl\IDB), as realizações que "fize
ram valer o mandato" o credenciam
a voltar para o comando da adminis
tração municipal em 2009. Candida
to à reeleição pela coligação "[araguá
Nossa Gente", o médico pediatra diz
que precisa de mais tempo para dar
continuidade aos projetos iniciados
no primeiro mandato.

E promete-obras corno a cons
trução de seis pontes e de seis
centros de educação infantil, além
de anunciar projeto para terceiri
zar as creches. Para o candidato,
a saúde vai bem. "O que tem é
um pouco de política maldosa,
além de alguns problemas que
ternos que reconhecer". Moacir
também diz ter sido perseguido
por vereadores e até pela impren
sa, e que foi "vítima" da Câmara

por não ter conseguido implantar
o passe, único o que, admite, pode
prejudicar sua reeleição. Desta

. vez, ele concorre em dobradinha
com o'vereador Pedro Garcia, tam
bém do PMDB: Sabatinado pelos jornalistas de OCP, Moacir Bertoldi citou obras realizados em seu governo e apresentou os propostos poro o próximo gestão

OCP (1): Hoje o esporte quemais tem público em [â
raguá do Sul é o futebol amador. Somente de atletas são
duas mil pessoas, desde os nove anos de idade. O que
prevê de investimentos no futebol amador?

Candidato: Nunca foi investido no esporte -amador
tanto quanto nessa gestão. E o compromisso de valoriza
ção é cada vez mais forte. Ternos de continuar valorizan
do o futebol de campo, entrando em um entendimento
com a Liga Jaraguaense e os dirigentes dos times. Quem
sabe, com a LeiOrçamentária, ter um projeto em conjun
to com esse segmento e valorizá-los cama lazer.

OCP (1): O município recebeu muitos eventos nos

últimos anos, isso é fato. Mas acontece que a cidade,
hámuito tempo, é apenas coadjuvante em competições
como Jogos Abertos, Joguinhos e Olesc, disputando po
sições intermediárias, Hoje Jaraguá sequer tem equipes
de judô e ciclismo, por exemplo, modalidades que têm
mila grande história no esporte local. Existe algum pla
nejamento para investir nas equipes de rendimento?

Candidato:Os atletas têm q_ue buscar parceria públi
co/privada para isso também. As vezes as propostas de
fora são mais tentadoras e, logicamente, o atleta precisa
sobreviver. É caro investir em sua competência, preparo
físico 'e técnico e este custo leva a propostas de fora. Não
temos condições de estar amparando essas questões or

çamentárias. Queremos cada vez mais absorver pessoas
de Jaraguá do Sul para que fiquem na cidade, para que
sejamos bem representados no Estado.

.._:E

-OCP (2): A revitalização da -antíga Estação Ferrovi
ária está orçada em pouco mais de R$ 3 milhões, .va-.

lor captado junto à iniciativa privada. Grande parte
da obra está pronta e inaugurada, mas ainda de portas
fechadas. Como o Centro Histórico será usado para o

fomento da cultura jaraguaense?
Candidato: O trabalho foi feito pormetas, em três par

tes. A primeira já foi inaugurada, onde é o armazém. Ali
está planejada a instalação da BibliotecaRui Barbosa, que
hoje está num espaço alugado e totalmente inadequado.
A segunda parte, onde era a Estação Ferroviária, deve ser
inaugurada até dia 15 de outubro. Numa parte vai ser fei
ta em parceria com a Associação dos Expedicionários e

a outra área é para atividades culturais. A terceira parte
envolve desde o MercadoMunicipal até a antiga Delega
cia Civil, que vamos inaugurar até o final de dezembro.
Onde era a delegacia vai ser feitauma praça para contem
plara história da cidade,

OCP (2):A Schützenfest sofreu alguns problemas em
2008, como a mudança de local e o encurtamento dos
dias de festa, Como pretende lidar com os eventoscul
turais de agora em diante, caso seja reeleito?

Candidato: A Schützenfest não é uma festa da Pre
feitura. A Associação de Atiradores é que decide o que
quer. fazer com a festa. Quando estávamos na fase final
de construção da Arena'eu convidei todos os membros
da Schützenfest a conhecê-la. Eu disse: aqui pode ser um
lugarmuitomelhor que o Parque de Eventos. Vamos um

pouco mais adiante: Salvita. Ela tem um processo que'
corre desde 1990, quando o prefeito daquela data fez um
decreto de desapropriação. Nesse decreto, ele colocou

. um valorque não foi pago, que hoje tramita-em.Râ 19
milhões: É impagável..Então chamamos o .presidente. e

'o advogado para chegar a um entendimento. Conclusão:
R$ 4,6 milhões, R$ 600 à vista e R$ 4 milhões para pa
gar em cinco anos. Lá.nós temos a proposta de limpar,
desmanchar e fazer um grande centro de eventos, como
tem em Blumenau. Nossa proposta é fazer isso no prazo
de dois anos e a Schützenfest pode voltar. Tenho desejo
de passar esse evento para responsabilidade da Fundaçâo
Cultural e fazer dela uma grande festa cultural.

OCP (3): Existe uma promessa da instalação de 2<i
câmeras de monitoramento nas ruas até o fim do ano.

Sendo eleito, apoiará a ampliação deste projeto com a

instalação demais câmeras?
Candidato: Já temos um compromisso com um acor

do tripartite, onde o governo do Estado irá ceder os equi
pamentos, a associação empresarial vai fazer a instalação
das rádios-antenas e junto com a Prefeitura, que fará a

manutenção. A ampliação terá que ser discutida com as

partes envolvidas,

OCP (3): Jaraguá do Sul é uma das cidades catari
nenses com maior número de veículos por habitante e

esse índice cresce a cada ano. Qual a sua proposta para
que o trânsito não fiquemais complicado?

Candidato: por ter um poder aquisitivo prívílegiado, a
maioria da população tem carro, isso quando não é mais
de um. Jaraguá tem urn problema sério: além do centro
ser muito pequeno, tudo se concentra nele. Então temos
que cada vez-mais descentralizar em direção aos bairros.
Temos dois.rios cortando. a cidade, por isso pontes são
fundamentais. Estamos construindo quatro. Para a próxí-

.

ma gestão ternos planejado mais seis pontes..
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OCP (4): O senhor sempre foi respeitado
como médico, o que gerou uma expectati
vamuito grande na área da saúde. Hoje, ao
ver que as filas nos postos de saúde conti
nuam, se sente fracassado?
Candidato: De jeito maneira. Muito pelo
contrário. O que tem é urn pouco de políti
ca maldosa, além de alguns problemas que
temos que reconhecer. Uma coisa é de com
petência do município e outra é do Minis
tério da Saúde. A fila está no SUS. Temos
que olhar o povo. Em 2004 nossos hospitais
estavam praticamente falidos. Fizemos dois
centros cirúrgicos novos, em parceria com o

poder privado: A UTI do Hospital São José
foi inaugurada no começo do ano passado.
Hoje temos pediatra nos hospitais 24 horas
por dia. Banco de leite materno antes não
tinha. Nossa meta para ano que vem é um

cirurgião geral. Quatro médicos de plan
tão. Será que isso não é melhorar a saúde?
Também pretendo fazer mais dois postos de
saúde, um posto de atendimento avançado
e ummini pronto-socorro que atenda as co

munidades mais distantes. Outro projeto é
criar no hospital do morro um centro para
cirurgias cardíacas. Agora faltam médicos?
Fizemos um concurso público onde passa
ram 45 médicos e ficaram dois. Aí jogar o
Moacir Bertoldi na cova do leão é fácil.

OCP (4): Um estudo da promotoria aponta
para um déficit de cerca de 800 vagas nas
creches. Na sua visão, as empresas tam
bém são responsáveis por esse cenário? E
comomudar essa situação?
Candidato: Já mudamos muito. Quando nós
entramos eram quase duasmil crianças fora
das creches, tinha 21 creches e até o final
do ano serão 28. Abrimos 1200 novas vagas.
E dessas 21 que nós recebemos nós amplia
mos e reformamos 18. Temos um projeto de
mais seis novas creches e revítalízar, e am

pliar mais oito. Nossa proposta é terceirizar
as creches. O empresário investe, constrói e
mantém toda a equipe como a lei determina.
A Prefeitura só cria uma agência fiscalizado
ra para ver se o convênio está mantendo to
das as regras. A cada ano renova o convênio
e a Prefeitura terceiriza, e paga por criança.

OCP (5): A população de Jaraguá cresce em
ritmo acelerado. Isso gera uma demanda
social. Como fazer com que o crescimen
to populacional acompanhe o desenvolvi
mento social no município?
Candidato: O Projaraguá vai discutir o

crescimento e o desenvolvimento do mu

nicípio para os próximos 30 anos. Eas câ
meras temáticas vão discutir o desenvol
vimento sustentável, que envolve o social,
o meio ambiente eo econômico. Esses três
segmentos vão definir onde a Prefeitura
deve investir. No nosso plano de governo
buscamos muitas idéias do ProJaraguá. Na
questão social, não queremos inais men

digos pela cidade. Criamos um albergue
e recolhemos essas pessoas com respei-

.

to. E o mais importante no social: ensino.
Quando ternos pessoas capacitadas dificil
mente a cidade vai pára trás.

.

OCP (5): Uma das idéias do Projaraguá
é transformar a cidade em um pólo tec

nológico. Como atrair indústrias desse
,

segmento? E como formar a mão-de-obra

necessária?
Candidato: Temos que trabalhar forte e

investir fazendo grandes parcerias com a

Unerj, onde nós temos a incubadora Jara
.

guatec. Essa parceria cria novos empresá
rios e trabalha a indústria da tecnologia
porque ela qualifica mão-de-obra. Essa é a

proposta: criar em Jaraguá a cidade digital.
Tanto é que nós estamos procurando uma
área para construir a alameda tecnológica,
onde se faz um prédio e pequenas salas
com várias indústrias.

OCP (6): Q abatedouro municipal. foi inau
gurado na gestão do ex-prefeito Irineu
Pasold, ao custo de R$ 600 mil, e recebeu
investimentos em 2006, na sua gestão. Por
que até hoje o local nunca funcionou?
Candidato: No abatedouro não foi feita ne

nhuma melhoria elétrica, mas foi feita na

mini-usina de leite, onde estava tendo que
das de energia. Ali sim fortalecemos a rede
externa, mas por conta de que tinha acima
o abatedouro, foram colocados mais um ou

dois postes e levamos a parte elétrica, pen
sando que lá na frente poderia haver alguma
solução. Acontece que o abatedouro não é
de interesse de nenhum agricultor de Jara
guá. Fizeram e eu acho que a gestão anterior
é quem tem que explicar isso. Nós não tínha
mos o que fazer ali. Tanto é que recebemos
seis meses atrás um ofício do Ministério da
Agricultura determinando que se devolvam
os R$ 500 mil usados para construiro espa
ço. O prefeito da época vai ter que respon
der por isso.

OCP (7): Aponte erros cometidos neste go
verno e que pretende não repetir caso seja
reeleito.
Candidato: É ter uma Câmara de Vereadores
sensata, equilibrada, comprometida com es

projetos do povo e da qual eu fui vítima no
passado por não terem votado o projeto da
Canarinho.· Esta foi uma das situações que
realmente a comunidade se penalizou e por
conseqüência eu fiquei impedido legalmen
te de fazer com que a Canarinho cumprisse
com seus compromissos. Com a mudança
este ano na presidência, nós conseguimos
negociar e tivemos um voto a mais e então
felizmente conseguiu-se fazer a Canarinho
cumprir com os direitos legais. Se nós tiver
mos o destino da reeleição, que tenhamos
também o destino de eleger bons vereadores,
decentes para com a nossa comunidade.

OCP (7): O senhor assumiu o governo em

2005 com a promessa de economizar R$
500 mil mês com a folha de pagamento.
Hoje existem críticas em relação ao ele
vadó número de cargos comissionados
na Prefeitura. Houve ou não diminuição
de cargos?
Candidato: Dentro do plano de governo,
9% eu ainda não consegui concluir, 70% foi
concluído e 21% está em fase de andamen
to. Tenho que confessar que algumas falhas
podem ocorrer, mas fiz ações que não esta
vam dentro do plano de governo. Quando

. assumimos a admínístração também tomei
'conhecimento da realidade, porque não tem
faculdade para ser prefeito. Valorizamos,
dentro dos cargos comissionados,-o funcio
nário-público. Fizemos um novo organogra
mae priorizamos que no mínimo 35% dos.

cargos comissionados deveriam ser preen-
chidos por quem é da Prefeitura. Durante a

gestão anterior foram admitidos 560 novos

funcionários. Nós, de 2005 até então con

tratamos com o último concurso 160 novos
funcionários. De quase 50%, hoje não passa
de 44% a folha de pagamento da Prefeitura.
Reduzimos praticamente 6%, mesmo fazen
do-o novo plano de cargos e salários.

-

OCP (8): Nesses quatros anos de governo, o
_
seu relacionamento com a imprensa nem

sempre foi fácil. Em algum momento se

sentiu injustiçado? .

Candidato: Acredito que sim, porque to
dos podem errar, eu posso errar, a imprensa
também pode errar. Nunca.vou julgar se tem
maldade ou não, mas a gente erra, e às vezes

por falta de um diálogo mais esclarecedor..
Algumas coisas sim machucam, mas a gen
te tem que saber perdoar.

OCP (8): Nesse tempo aprendeu a lidarme
lhor com a imprensa?
Candidato: Aprendi, porque a vida é um

aprendizado. E a imprensa ensina muita
coisa. Temos que ser mais cautelosos, falar
o melhor possível e informar melhor pos
sível e a Prefeitura tem que fazer uma boa
parceria com as entidades de comunicação.
Tenho certeza que numa segunda oportu
nidade, a relação com a imprensa escrita e

falada será bem diferente.

OCP (8): Acredita que o fato de não ter

conseguido inaugurar o terminal urbano
e implantar o passe único antes das elei
ções pode ser revertido em um prejuízo
nas urnas?
Candidato: Pode. Tenho consciência disso.

OCP (8): Acha que o principal motivo para
o terminal.não estar pronto hoje foi a pos
tura de alguns vereadores?
Candidato: Não tenho dúvida. Em novem

bro de 2006 expirou os dez primeiros anos

de contrato de concessão eu poderia cha
mar a empresa em quatro paredes e resolver
o problema, mas o que eu fiz foi chamar
uma audiência pública na Câmara de Ve
readores. Lá ficou decidido: aceitamos
a renovação desde que a empresa faça a

troca de todos os novos abrigos de ônibus,
mini-terminais, um novo terminal urbano
e a criação do passe único. Eu sancionei
essa questão e mandei em forma de lei
para aprovar dentro dos prazos. Não hou
ve aprovação. Ficaram empurrando e até
abriram uma "CPI" contra mim, dizendo
que eu tinhamexido com data de lá, data de
cá. Não mexi em nada. Agora a Canarinho
vai cumprir o que está na lei.

OCP (8): A Carolina perguntou sobre seu

maior erro. Quero saber qual foi o seu

maior acerto? \

Candidato: A Arena Jaraguá, Centro His
tórico e a Vacina Antigripal Infantil. Acho
que foram coisas boas, que fizeram valer o
meu mandato. Onde era lixão virou luxo,
e é uma área que embeleza o Brasil. Isso é

- um orgulho para nós. Se Jaraguá fosse uma
cidade de 15 mil habitantes iater isso? Não.
É porque Jaraguá tem 130 mil habitantes e é
a terceira economia do Estado. Se não, não
tinha prefeito' que ia conseguir.

O'CORREIO DO POVOOQUlNTA·FEIRA. 25 DE SmMBRO DE 2008
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TURISMO

BADEN-BADEN FULDA
--------------__----

A cidade é mundialmente A cidade barroca alia char-
famosa e é percebida. como me à história em cada esqui
um SPA com muito estilo e na. No entanto, Fulda possui
belíssimos focais para férias. uma intensa vida social com
Destacam-se eventos ligados a diversas butiques, pubs e

esportes, cultura, vida social, cafés resultando em grande
compras, culinárias, além dos dinamismo local. Os vários
conhecidos programas para museus contam aos visitan
bem-estar e beleza. . tes toda herança histórica de

Os principais passeios são: Fulda. Entre as atrações mais
Kurhaus e o famoso Cassino interessantes merecem des
de Baden-Baden: o centro SQ- .taque: a Catedral com a cripta
cial e arquitetônico da cidade;

.

de São Bonifácio; os aposentos
Teatro Trinkhalle, Alameda Li- históricos no Stadtschloss (Pa
chtentaler e Jardim dasRosas lácio Municipal); a Igreja de
(Rose Garden); Centro Antigo, 'São Miguel; o Jardim do Palá
com diversas lojas e cafés; cio; Reserva de Rhõn Schloss

"Região dos Banhos" onde Fasaneríe em Eichenzell, o

está a moderna Terma Cara-
.

palácio de 'verão dos abades
éalla e o histórico Friedrichs-

. de Fulda; Vonderau, o museu
bad Baths e outros. regional.

VARIEDADES---------

Ciclistas em

frente à Catedral
em Fulda onde
está a cripta de .

São Bonifácio

,

UM ROTEIRO IMPERDIVEL
O contraste entre o antigo e o moderno é característica das Cidades Encantadoras

CONHEÇA ALGUMAS VILAS QUE FAZEM PARTE DAS CIDADES ENCANTADORAS DA ALEMANHA:

FÜSSEN
A cidade inclui regiões famo

sas por seus resorts para férias
e bem-estar, no "King's Nook" -

Bad Faulenbach, Hopfen am See
e Weissensee, próximas ao fa
buloso Castelo de Neuschwans
teín Castle. Essa atrativa cidade
montanhosa ao oriente de Allgãu
conta com um centro antigo rico
em histórias adoráveis. Além

. disso, fica bem ao sul do final da

procurada Rota Romântica. Füs
sen é uma das principais cidades
das atrações turisticas da região
daBavária.

Vista parcial da
cidade'de Baden
Baden; Floresta
Negra e Mosteiro

�

ObS; Todos os preços estão baseados no valor mlníma dlsponfvel na data de 24/09/2008 e calculados ao câmbio de EUR 1,00 = R$ 2,89.

MOMEN OS.��ke/·
Alemanha

-
.

ECOnõmica
·16 dias e 13 noites
Saídas: 18/10/2008

A partir de 5x

R$ 1425,35

9 dias e 6 noites
.Safdas: 29/11 a 0'7/12/2008

. À partir de 5x

R$ 982,60
"Favor Consultar sobre os roteiros

"Preços por pessoa, sujeito a disponibilidade.

burante séculos, as pequenas
cidades históricas foram consid
eradas jóias com muitas facetas.
Essa diversidade é traduzida pela
arquitetura e estilo que dão um

tom único a cada uma das mais
de 100 cidades que compõem o

roteiro alemão.
"No total, o visitante tem

acesso a mais de 4.300 museus

com 8.800 exposições, 1.800 es

petáculos e festivais, 220 parques
temáticos e cerca de 10 mil fes
tas populares. A peculiaridade
de cada vila traz ao turista um"
novo mundo a ser descoberto, é
a própria representação da diver
sidade humana, da cultura e da
história da Alemanha", comenta
Adriana Martins, representante
do Centro de Turismo Alemão -

DZT no BrasiL

As cidades possuem desde
um caráter metropolitano, como
Baden-Baden e a universitária

Tübingen, até vilarejos barrocos
como Fulda. Para quem se inter
essa por arquitetura, as Cidades
Encantadoras são um espetáculo

.

a parte: no oeste, na cidade de
Xanten, se pode conhecer mon
umentos romanos: no leste, o

visitante verá a.maior variedade
de prédios. de todas as épocas,
em perfeito estado de conserva

ção, na pequena Cõrlitz. Temas
como culinária regional, eventos,
excursões e shopping tours tam
bém atraem o público.

O . principal atrativo para
quem faz esse roteiro é quan
tidade de opções de entreteni
mento que agradam todos os

gostos e idades.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------VARIEDADES O CORREIO DO POVOHQUINTA-FEIRA. 25 DE SETEMBRO DE 200B

PARA VER

FESTIVAL DE DANÇA COMEÇA HOJE
Quase 140 coreografias serão apresentadas até a próxima segunda-feira

JARAGUÁ DO SUL

"Porque é legal". A frase re
sume o motivo pelo qual Bár
bara Gimenez, Eduarda Silva
e Isabela Lebach, três meninas
de apenas seis anos de idade,
ocupam o tempo com a dança.
Elas vivem remexendo o cor

po até mesmo quando estão
em casa, no carro ou pátio da
escola. O motivo: sonham em

ser bailarinas no futuro.
Como isso ainda demo

ra um pDUCO a acontecer, se

aquecem colocando em prá
tica as coreografias ensinadas

por Rosane Pillati, do colégio
Jangada, em Jaraguá do Sul.

Segundo a professora, dançar
aguça a flexibilidade, o ritmo,
a auto-estima e a postura. "É
uma atividade completa",
emenda. Além disso, tam

bém ajuda na socialização das

crianças, possibilidade que
entre os próximos dias 25 e 28

fica ainda mais evidente.
Durante este período, a

turma de Bárbara, Eduarda e

Isàbela vai participar da 14a

edição do [araguá em Dança.
A mostra não-competitiva
juntará 1,5 mil dançarinos
no palco do Ginásio Arthur.
Müller. Na opinião de Ro

sane, o evento se consolida
como uma ótima maneira
de misturar classes sociais e

pessoas de diferentes idades.

Já as meninas lembram mes

mo é da chance de se apre
sentar e prometem: nada de
nervosismo no momento de
demonstrar a coreografia ao

público. Há de se entender,
afinal, a trupe se dedica aos

ensaios há cerca de três me

ses. Antes, a turma também

aprendeu alguns segredos da

dança, como a preparação do

corpo para os movimentos.

Quem quiser assistir aos

gruposparticipantes no festival
pode se preparar. A maratona

começa às 19h30, hoje, sexta e

segunda-feira. No sábado e no

domingo, a abertura ocorre às
19h. Os ingressos custam R$ 4

e estão á venda na Biblioteca
Pública Rui Barbosa; no Posto
Mime (Rua Bernardo Grubba)
e na loja Tô à Toa. Ao todo, são
139 coreografias de 41 entida
des inscritas.

KELLY ERDMANN
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

"Por que você me

trata ma I?"
Ontem me lembrei instantaneamente de uma

frase e me pus a cantarolar a canção da qual ela
faz parte. "OMundo" é o título e, em determinado
momento, quatro vozes (Paulinho Moska, Lenine,
Chico César e Zeca Baleiro) perguntam: "por que
vocême tratamal? Se eu te trato bem!". Tento res
ponder à indagação, mas não consigo. Vai ver es
tou em crise de identidade, de ações, de confusão
mental.

Sou uma espécie de fiscal, não adianta expli
car mais que isso, a função é complicada. Meu
nome é Bernardo e sempre quis atuar exatamente
na área em que atuo hoje. Não, não sou um pro
fissional frustrado! Pelo contrário, tenho muito

orgulho dos meus afazeres diários. No entanto, há
dias propícios às dúvidas e ao mal-estar. Ambos
os sentimentos pairam sobre minha cabeça como
aquelas nuvens negras típicas de desenho anima
do (antigo!).

Toda manhã, logo depois de bater o cartão

ponto e emanar pelos corredores o bom dia, re
cebo ordens. Meu trabalho é guiado, respeita a

hierarquia e eu até acho isso bem interessante. Eu
não arquiteto as coisas e, principalmente, jamais
faço algo sozinho, óóó! Tento sempre manter as
minhas opiniões atrás do crachá. Nem amigo dos
fiscalizados eu me tomo para evitar problemas
futuros. Mesmo assim, me deparo em momentos

estranhos, sem saber qual atitude tomar.
Isso aconteceu, de novo, ontem. Era segunda

feira, meu final de semana não tinha sido lámuito
animado. Â Isa (namorada) me tratou de forma <'

quase ríspida. Estava cheia de dúvidas sobre nós
e eu quase pirei. Tive vontade de chorar que nem
criança e chorei muito. Quando as lágrimas tinham
cessado, descobri: ela estava de TPM, se sentia sozi
nha, apesar dos meus abraços, se sentia feia, apesar
de linda, se sentia a última das criaturas, apesar
de ser a primeira, pelo menos, paramim.

Quando recebi a minha planilha de fiscaliza
ção diária, fui à luta. Tentei não misturar mazelas
dominicais com trabalho. Só permaneci sério, não
faço aquele tipo sempre alegre. Sou tímido e te

nho a nítida impressão de ser incompreendido. Há
quemme ache arrogante, sisudo. Sou não! Sou é ca
rente e envergonhado. Mas, ainda que assim, tento
insistentemente jamais tratar alguém com grosseria.
Posso não colocar a pessoano colo e a afagar, porém,
também não a esbofeteio. Claro, sou humano e

nem sempre consigo praticar essa façanha.
Nesse dia, vi problemas e tomei nota

deles. Apresentei-os na manhã seguinte, como
faço sempre, com todos que chegam às minhas
mãos. Logo cedo, recebi olhares de ódio profun
do. O responsável pelo problema não gostou da
indicação e me sacrificou por isso. Me chamou
de tudo quanto é coisa, jurou raiva eterna e eu en

tristeci. Ele se esqueceu de todas as vezes que eu

havia apontado os seus acertos. Aquelas eram as

minhas funções, somente! Difícil entender?!

II kellyerdmann@gmail.com

NOVELASCINEMA
� ,� : ';.

.

VARIEDADES---------

JARA6UÁ DO SUL
.Cine Shopping 1
• O procurado (Leg)
(16h40, 19h, 21hl0 -todos os dias)
(14h30 - sex!sab/dom/qua/qui)
•Cine Shopping 2
• Mais do que você imagina (Leg)
(19h, 21h -todos os dias)
• A múmia 3 (Leg) (16h50 -todos os dias)
(14h40 - sex!sab/dom!qua/qui)
.Cine Shopping 3
• Zohan - O agente bom de corte (Leg)
(16h40, 18h50, 21 h -todos os dias)
(14h20 - sex!sab/dorn/qua/qui)

(leg) (19h30 - lodos osdjà
saglter/qua/qui)

ia (leg)
( b)

BlUMENAU
.Cine Hellmarkt!
• Perigo em Bangkok - (Leg)
(17b, 19h30 - todos os dias)
( - sex/sob/dom!seg/ter/qua)

....

x/sob/dom)

.Cine cidade I
• Hancock (Dub)(14h, 15h50, 17h40 - todos os dias)
• Casamento em dose duplo (Leg)
19h30, 21 h30 -todos os dias)
.Cine Cidade 2
• Jogo de amor em Las Vegas (Leg)
(17h, 19h, 21 h -todos os dias)
• Kung Fu Panda (Dub) (15h - todos os dias)
.Cine Mueller 1
• Hellboy 2: O exército dourado (Leg)
14h, 16h30, 19h; 21 h30 - todos os dias
.Cine Mueller2
• Arquivo X: Eu quero acreditar (Leg)
(16h45, 21 h45 - todos os dias)
• O reino proibido (Leg)
(14hI5, 19h15 -todos os dias)
.Cine Mueller 3
• A ilha da �imaginaçõo (Dub)
(13h45, 15h40, 17h35 -todos os dias)

DVD

JOINVILlE

a
ros

�anta�

Amanhecer
sem futuro

A América foi dizimado por uma epidemia
mortal e o governo instituiu uma quoren-

.

teno nacional, que nado mais era do que
aprisionar os pessoas até o morte. Blue,
alheio o essa atrocidade, se apaixono por
um líder rebelde que se vê envolvido em

uma mortal armadilha.

Martha Medeiros:
Doidas e Santas

Cem crônicos onde o autora expõe os

anseios de suo geração e de suo época,
os alegrias e os desilusões, os dramas e

os delícias do vida adulto, os neuroses

do vida urbano, o prazer que se esconde
no dia-a-dia, o poder transformador do
afeto, os mistérios do maternidade ... O
cotidiano de cada um de nós tornou-se o

principal temo do autora.

CIRANDA DE PEDRA
Ferdinando ouve Virgínia falar II Otávio que vai
pedir instruções a Daniel. Cícero se declara para
Elzinha e lhe dá um anel de diamantes como pe
dido de casamento. Natércio manda Ferdinando
vigiar a clínica. Otávio e Conrado visitam Laura .

Otávio diz a Laura que desconfia das atitudes
de Notércio. Laura foge do sanatório e vai para
a casa de Daniel. Urânio diz a .Naná que nõo
está encontrando um documento importante.
Elzinha aceito se casar, com condições. Natércio
ordena que Ferdinando busque Laura.

TRÊS IRMÃS
Quatro meses se passam. Waldet� prepara o

aniversário de Marquinho. Violeta exige que
Nélson tome providências em relaçõo II Praia
Azul e II pracinha. Luiz Roberto conta a Pedro
Henrique que Natália passou mal. Pedro Hen
rique procura Natália, mas Leonora não deixa
que eles se falem. Virgínia descobre que Carli
nhos é uma menina. Vidigal mostra II Valéria o

projeto do hotel de Caramirim·. Jacaré descobre
que Florindo recebeu carta da França e se inte
ress, Dora beija Bento e Rafinha flagro os dois.

A FAVORITA
Pedro desconfia ao ver Silveirinha, mas Irene
e Gonçalo o tratam bem. Copola se preocupa
com Irene ao saber do seqüestro. Pepe conta
a Oonatela sobre o seqüestro. Pedro diz o Irene
e Gonçalo que Dodi pode estar por envolvido.
Flora finge passar mal para sair do quarto em

que está com Lara. Donatela e Pepe seguem
Silveirinha. Flora diz II Lara que darin sua vida
por ela. Silveirinha nota o carro lhe seguindo e

pego um desvio. Pepe vai atrás a pé. Silveirinha
confronta Pepe e pergunta o que ele quer.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Leonor coloca o manto invisível nela e em Bian
ca. As duas desaparecem e Eric usa seu faro para
segui-Ias. Samira e Maria se encararam. Draco,

•

Telê e Metamorfo võo na mesma direção que os

outros. Maria e Samira ficam a sós e iniciam o
,

combate. Eric tira o manto dos mães e elas co

meçam a correr. O bandido agarra Leonor, mas
Bianca foge. Marcelo manda Eric soltar Leonor
e os dois lutam. Toti se perde de Marcelo e dá
de cara com Metamorfo. O mutante ironizo Tati
'e ela cria um escudo em torno de si.

CHAMAS DA VI DA
Andressa diz a Brito que quer falar com Rose
clair, pois Demorô fugiu. Guilherme e o rapaz
caem na plataforma. Diego chega II produtora
machucado-e diz que foi Antônio e que vai se

vingar. Beatriz diz que vai conversar com Antô
nio. Vivi liga para Pedro e diz que Guga contou

que Tomás está armando. Lipe olha uma meni
na na. rua e giro o anel. Miguel nota e pergunta
se ele a conhece. Lipe diz que está admirando.
Guga pergunta se Vivi está interessada em íipe.
Ela confirma. Guga diz que ele é esquisito.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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Por que hão vem aqui"?

"

Temos mais de 1 00

E a MENOR prestação da cidade
- �,
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www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045

* Entrada ÇlüM Atlético Baependi

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Rua Bernardo Dornbusch, 1880 - 3275-1055

ZAFIRA CONFORT 2006 MERIVA 1.8 2004 COMP. + GNV PALIO 4P FLEX 2007 C. AR
TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!

CONSULTE·NOS

EMAIS ...

ASTRA CO 2P rodas 16 04
ASTRA Gl 2P GNV 99
ASTRA SEDAN Gl 1.8 99
ZAFIRA confort 06
VECTRA Gl compí. + 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 WINO 2P 01
CORSA SEDAN AR + OH 01
CORSA WIND 4P 00
CORSA SEDAN 00
Gal G4 2P ar + opcs 06
Gal SPECIAL 04
Gal 1.6 POWER cornpl. 03
Gal SPECIAL 01
Gal CLI 1.8 + COURO 96
PAllO WEEK. Advent 1.8 06
PAllO WEEK. 1.5 compi, 99
PALIO ED 4P ar + trava 98

==�""
ECOSPORT XlS 04
FOCUS Gl cornpl. 05
COURIER 1.6 07
KA 00
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 cornpl, 01
ESCORT GLX cornpl. 97
ESCORT ZETEC 4P OH 98
VERONA Gl GNV + RODAS 94
DEL REY l 87
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPL 99
GLiO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO EXPRE. 4P 1.6 06
CLIO 2P 04
CLIO 1.0 cornpt - OH 04
CLIO 4P 02
CLIO Rl 4P C/AR VIDRO 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER AMARELA 07
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

IMÓVEIS J

Agora ta_bé_
consórcIo de IDlóveis

CRÉDITOS ... 11

MESES

91

MESES

O CORREIO DO POVO OQUINTA·FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2008

Grupoe��t 30 Anos
PARA VEICUIOS

30.00000 39560

35.000,00
32702

46"',53
436,0340.000,00
38"',53

527,47
545,0450.000,00 659,34
6540560.00000 79... 20

7630670.00000

872,0780.000,00 -r,054,94
98 ... 0890.00000 ....... 868 ...

-i , 090,09"'00.000,00 "'.3"'8,68

70

MESES

13.157,00
15.350,00
17.543,00
19.736,00
21.92800

25.42000

28.69400
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---------�--vEícULOS O CORREIO DO POVO n
QUlNTA·FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2008 .:.

Não passe aperto,
passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO

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

CRÉbI'J10 '�ESSOAL
FlNANCIA'MENT(; DE V�ÍCU'll�OS

-;- :M"
NOVOS O� SEMINOVOS

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

.s

:� 'YEÍCULO�')MESMO COM �ULTASo ",:/,_ _�( _

_.

� OUiIRVA VENCIDOS
....
.

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/Modela 2005, Cor Prata,
Gasolina, Ar-condícionaco.
Direção hidráulica. Vidros, Travas
e Retrovisores elétricos, Alarme,
freio Abs. Air Bag II, Limpador e
desembaçador traseiro, Rodas de
Liga-leve, CD Player, Bancos em

Couro.

Carro
completo, com
tranquilidade

incluída

Ano/modelo 06{07, Cor
Prata, Flex, IIr-condicionado,
Direção hídráuüca. Vidros,
travas e retrovisores
elétricos. Alarme, Limpador
e desembaçacor traseiro,
Faróis de neblina,
Computador de bordo,
Rodas de Liga-leve.'

Ano/Modelo 2007. Cor Prata. Ar
condicionado. Direção hidráulica, Travas
elétricas, Desembaçador traseiro, Alamoe.

- Carros nacionais e importados· Frota atualizada -Semi-novos revisados
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• CHEVROLET
CELTA - Vende-se, 05, VHC, TE, AL,
vermelho. R$ 19.400,00. Tr: 8405-
9034.

.

-'" -

CORSA - Vende-se, 03, sedan, 4 pts.
Tr: 9982-8929.

CORSA - Vende-se, 99 het, 4 pts,
1.6, compl-ar Tr: 3276-1481.

CORSA - Vende-se, 98, branco, cf
opcíonaís-r sorn. R$12.500,00 neg.
Tr: 3370-8415. (após 17h).

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

PAllO - Vende-se, 08, Fire- Flex, 4
pts, campI. R$. 29.900,00 au

financiamento. Tr: 9169-1272.

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

TEMPRA - Vende-se, 95, 8v, ótimo
estado. R$ 8.300,00. Tr; 3374-5418
(após 13h}.

UNO - Vende-se, 06, Flex 2 pts,
branco, ótimo estado. Tr: 91 01-6007.

,FORD
COURIER - Vende-se, O, 1.6, campI.
Tr: 3371-8554.

ESCORT - Vende-se, SW 98, 4 pts.
Tr: 3371-8554.

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

FIESTA - Vende-se, 4pts, 01, AR. AL,
TE, som paiener. licenciado até 2009,
placa fnal8. R$18.500,00. Tr: 8825-
2449.

GOL - Vende-se, 92 GL, 1.8. Tr:
9903-0941.

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

KOMBI - Vende-se, 74, mecânica e

elétrica em perfeito estado e

revisados. R$7.000,00. Tr: 9988-
0428.

KOMBI - Vende-se, 93, furgão,
branca, ótimo estado. R$ 8.100,00.
Tr: 3374-5418 (após 13h).

• MOTOS
BIZ - Vende-se, 06, 125, ES. R$
3.500,00 + 11x 226,00. Tr: 9184-
2485. _

v·EícULOS-------�----

CG - Vende-se, 02, 125, verde. R$
3.500,00. Tr: 3370-0983 ou 8403-
-5027.

CG - Vende-se, 05. Tr: 9903-0941.

CG - Vende-se, 06, 150 esport,
impecável. R$ 3.200,00 de entrada
+ 11x de 369,00. Tr: 8451-0470.

CG - Vende-se, 88. Tr: 3275-2949 ou

9619-6045.

SUZUKI - Vende-se, AN 125
Burgman - Partida Elétrica, aut.,
2005 - Preta - R$ 4.500,00 neg. Tr:
9973-3449.

CAMINHA0 MB - Troca-se por veiculo
ou terreno, 1934 ano 90, cavalinho. R$
75.000,00. Tr: 9929-7436.

TRUCAO - Vende-se, 81,15 toneladas
ou troca-se por veiculo ou terreno. R$
35.000,00. Tr: 9929-7436.

t OUTROS

PICASSO - Vende-se, 06 exclusive,
preto, branco, couro, excelente
estado. Tr: 3055-0522.

PICASSO - Vende-se, EX 2.0, 02,
campi, Couro, airbag duplo, AR,
controle de som no volante. R$
32.500,00. Tr: 9934-2487.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47J 3�70·7500

CG - Vende-se, 01 titan, 125 azul. R$
2.600,00. Tr: 9934-6729. �Con5órcio

Breitko

....V���EDORES (AS) COM OU SEM EXPERIÊNCIAS
O CONSÓRCIO BRElTKOPF ,EMPRESA COM MAIS DE 40 ANOS DE

EXPERIÊNCIAS NO MERCADO ,ESTÁ SELECIONANDO PROFISSIONAIS
PARA VENDAS DE ALTO NIVEL PARA JARAGUÁ DO SUl.

OFERECEMOS
GARANTIMOS REMUNERAÇÃO MINIMA
VALE - TRANSPORTE
VALE - REFEiÇÃO
OPORTUNIDADE DE caEsclMENTO

INTERESAOOS OEVERÃO INVIAR CURRICULO PARA
CONSORCIO.JARAGUA@BREITKOPF.COMBR OU COMPARECER
Á RUA REINaLDo RAU,460 JARAGUÁ DO SUL S/C MUNIDOS DE

DOCUMENTOS, ATÉ o DIA 26/10/08.

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

EXIGIMOS
2' GRAU COMPLETO OU CURSANDO
BOA COMUNICAÇÃO E AFINIDADE
COM ATIVIDADES COMERCIAL.

Promoção
RS 35.900,00

Polo Sedan 1.6
2005
COMPL/CD/RLL

BELINA GLX DH 1990
BIZ ES 125 2006
BLASER BLX 2.2 GNV 1998
CELTA SUPER 2005, LDT, AO, TE, AL
CLIO HATCH 1.6 SI 2001

'

CORSA SEDAN CLASSIC 2004
CORSA WIND 1995
CORSA WIND 4P 1999
CORSA WIND 1996
COURIER 1.4 1998
COURIER 1.62004
ESCORT 1.8 1995
ESCORT 1.8 ZETEC 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 1995
HONDA TWISTER 250 2004
JEEP FEROZA 4X4 1994
KA 1998
PALIO 4P 1.6 1998 COMPL
PAllO EX 4P VElTE 1999
PALIO WEEKEND t.s AR 1997
PREMIUM CSL 4P 1991
ROYAlE Cf KIT GNV 1993
S10 4.3 COMPL. 1998
SANTANA 4P 1996 DH
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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Segunda a Sexta das 8h às 1%. Sábado das 9h às i 3h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 7012424 - www.peugeot.com.br
/

Peu�eot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

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

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajai - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul- (47) 3522-0686

II BANCO PEUGEOT
'Fotossomenlepara firs Ilus!rativcs. Peugeot201XR L4LF':eK - 3pot':.3S . aOOfmOdelo 2OCI8.;;zooa pinlU!<l sólida, l� il'lcll.so.Pf� pmm.:osqp.mdopara VSod,HH1sta: R$37.790.00. taxa da jut'osde 0.99% am.�'âlJdapa(a ícoaa Unha Peugoot 207. PtOmoçàovâw:la pam quem fir.atlQ�con o áaecoPeugeot nas ccodiç6esda
campan!!a descetas a seguir. Simlilaçáo. na mcdJfUaóe leasing pe.� PSA Fir-i'lCe Arr6ocIamemoMareanlil srA. considerandO O ...� Peugeol207XR 1.4 . Aex. J,Ç(lrtas anoimodelo 08i09, pintura s6fida F(e� irsdl..:so para todcoBrasil. Preçopúbfk::o sugerido pata venda à.\'i$ta a partirdeR$ 37.790.00. ?lana de 24 meses
ser.oo:Enlraâa�R$1e.695,OOt5O%JàV'.sta.mars24pa,.celas'll€nsa!Slt)!a;sfltaS�FI�918.24comvencim&f'.lOdal�(p!imeira)parce:aparaa0d1as.Taxa!nlema:UlRf!I\)fr.o(T(RjdeI2,55%a.a.eO,ma.m.aCET{CI.'StoEfeli'roTotaQdaoperaçàodearrenôamEnlomercanti!éóej6.3�ka.a.e1,2?%a.m.romir.tídeoGiada
ISS e Te In¢!ltSa na GEl (CusIO ae�!vo TGt..1l). Valorlolallir:am:iaoo: R$ 40.932.78. Sujeito à n,'lroVaçAo deCl'éóikl As cceéçóesacena poeeeão eereueraces se touvermudanças sip'ni!ica�YaS nomercado financeiro, semavec prt'rvio. Os equip.1ll'.f:ntos caõos sêc nersde sene da versêc PeligE!<!t 2ü7 XS AiJlc.málica 1.6l16V

.
F!e�. 5petas . aoofr.'lOOelo 200612009 com o� p;.ib!loo s.ugêr!oo para venda a \1sta: AS 53.!lOO,OO: Aesccea cenen ¢n.11 air bag c!,;pi<> fror;�n! e !ateral as1J vinco!a;1;l ao I!&m beeccs !8Yõslidosde IXM'O, evee-verse, e&-0 itens exdusi'l'05 pata a veséc XS Au1om�'Jc:a 1:6:" tav f';f(, 5 pedes. PirJf!eoI307HB Pres.MCe
1.61. têvmecâncc Flex, 5 pottas. ar>OimodeF-i OSf09, pinlura sOUda. Free iOOLlOO. Muifo mais pvt menos, Oua1'lIirlade.: 02 ;,miáades em estoqt.:3 na Conces$ionália. Peugeot 200 Sensation t4L Aex.,3 penas, aOOimodeio natOS, pi:'lI1.'ta merâjca preto perta nata. euavés de PeUQOOI On Une, Frate incluso. Preço públioo
yroIT,oOOnalsugtlfldopara 'tenda ã 'o'lsta alta'.l9s:& Pet..'gOOfOnUne: RS 28.690.00. Esklq',re de 03 !iniciadas na c.orv.:esSorlâria. ?augaot 207XS AUlomâ�::a 1.61.. 16VR� 5 porias, anofmodelo 2008';2000-05 unidadas. Plilugeot 2{J7 SWXSAutomá'icti 1.611SVRex. 5 pones, a'lOl'm:x!i!lo 2OOel2{)09�Q4.1Jr.�, Peugsot 301
HB PresmlC.e l.St 16V nmcârf.eo Flel(, 5 port<;.5.l!OOlrnOOetoIWW, pintUra s61lda -02 Uflidades. PeuOeol2'06 SensaIiOl'l 1.4LFlex.,;) portas. arlí'..irrlCiriéio 200&'2008. pio!lJT'8 rnetaffca pre!O!)f'I111; nem - OJ unid.,ce.s., Pr?ÇCS ';MOOs ce t 7tD9l2008 a 0411O!2Q08ou enQvanlO cewen ce esoqses. Para meis ir:!ormaçOOs sobre preços
e eof\..1¢esaspeci�!is,consulte aR��ae concessenãrtaeFeüÇeot !igl.'e�ra 0800 703 2424OU3.OOSSe'lWiW.peu!Joot.oom.br.

-
.

"

,
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;liià_�,Y"�iÍ�?l�.,;!J!l!l.,'� bcou cd dt Impt pchq roda ) �,""o,� ¥m,ª,v��
, �����Jllm 99/99.'1:8 gasolina'. preto . �i��im,�i'i�

. (47)3274-4444.60x 699.00 si
lAfIRAEU1'E, . AS1RA SEDAN EUTE Fl,E)(eot· -C&-I!S-A-S-ED-AN-Cf-OP-C�S-+-GII!-V

ple�, úniro dono, 2005. � �S����W�� ����
,

.,_"",",,, ,,( AQ,DT ) 04/04 - 1.0 GNV _

9mrl. P.14n$274-4444.
14n3274-4444.1.19900 S/ i��1�"Jl,',� PRETO - 40 60X 638,00 Si
ENT -' lli�"0�iiiiWt.<l}"·\i�1 ENT (471 3274-4444.

COlISA SEDAN CLASSIC ( AQ,"
.' � AS1IlA hatch gl (aq,cd,dh,dt,- DT,LMPTJ 04/04 -1.0 GascH-

SW :L8; 1998, ver· ��.�]�� ímpt.pcnq.roda.te.ve ) 00/01 _
na - PRETO - 41> 60X 738,00

, fone 47· AS1M sedan expression (cd,- 1.8 gasolina - prata - 2P. Sf 00(47) 3274-44444. cplt,roda ) 02/02 - 2.0 gasoli· (47) 3274-4444. 739,00 si ent 00II$1 SEDAN CLASSIC 1.0
na - prata - (4n3274-4444. 8V Cf OPCNS ( CD ) 04104 -

1.8, 1997,

6OX, 82,8,00 SI ent

,

.

liJiSli.1t1%.'',I", M" ,,���,.
1.0 Gasolina·· CiNZA- 4p 60X

�,fI). ,

. __�.l::J!. 699,00 Sf (471 3274-4444.

, fone 47·__, AS1IlA ho:tch gI ( aq,dh,dt,- ��H�E��;�N?B)����
---- ASJRA HATCH' 21'TS, 2000, Impt_,te,ve) 99/99 - 1.8 gaso- lina - AZUL -' 4p 60X 559,00

.

1998 cinza oompteto fone 47- Ima - verde· 14713274-4444. S/ENT (4713274-4444.

fone
• ':J: (4"l) 3274-4444 ..

' 60x 648,00 SI ent
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QUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2008 ...

3372-2222

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro

CURSO DE FO MAÇÃO E

APERFEIÇOAMEN O EM: Instituto Educacional
Carga Homria': "SO HORAS

Neuropsicopedagogia: obser aç" s sobre o

Sistem
r

Nervoso e aprendizagem
1. Desenvolvimento neurológico e vida embrionária: aspectos Rannais

e patológicos;

2. Aspectos anátomo-fisiológicos-funcionais do Sistema Nervoso;

3_'Unídad�s funcionais c níveis de atividade mental: Teoria de Luria;
.

.

4. Bases Neurológicas: Percepção, Movimento e Ação, Atenção, Mem6na,
, Fàla e Pensamento;

5. Neuropsicopedagogia e aprendizagem;

6. Possibilidades e estratégias neuro-psicopedagógicas COm crianças. com
dificuldades de aprendizagem;

7. Neuropsicopedagogia e Educação Especial;

ç
CONTATO: Coordenação: Lilian Deretti

Fone: (41)47...91358778
E..q,ail: licaJ$@yak�"com.br

Iniciá: 26 .. 27 e 28'de Setembro
INVESTIMENTQ: 'matricula R$ 20,00

Mensalidades: 4 x de R$ 70,00
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I
; Pajero Sport GLS 2,8 4P 2002 Preto

i AR OH VE AQ TE AL LOT RE RLL Ii . BC AUTOMATICO

Financia - Compra - Vende - Troca

(47) 3273-6600 / 9973-8966
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira,
920 • N. Brasília - Jaraguá do Sul

Toyota I Corolla 1.3 XEI .

Automático cl banco de couro

04/04, prata, gasolina, completo
R$ 43.000,00

,

i Santana 1,8 MI 4P 1999 Branco
,

AR DH VE AD TE AL DT

! Veatra 2.0 SedaffElegance
06107, preto, fl�x, cOmpleto

R$ 54.900,00

Pllugeot /206 SW 1.4
Presence cl banco de couro

06/06, prelo, flex, completo
R$ 36.BOO,On

Ford / Fusion 2.3 Se! Automático
cl banco de couro e teto solar
06/07. preto, gasolina, comp1eto

,

R$ 69.000,00

Ford / Ecosport 1.6 XLT
03/04. cinza, gasolina, completo

R$ 36.500,00

CUroen / Xsars Picasso 2.0

.

GSX c/ banco de couro
04/04, vermelho, gasolina, completo

R$ 38.110�,.OO

VW / Crossfox 1.6 Flex
05/05, prata, flex, completo

Il$ 43.300,00
'

Mitsubishil
2 . .0 Aut

'05/05, vermelho,,gasolinlí, completo
R$ 51.000,00

GM / Zatira 2,0 CD
03/04, bege, gasolin�, completo

R$ 44.800,00.

Hyundai I Tucson 2,7 Vti Automático
GLS 4x4 cf banCI) de couro

'�!i!06, preto, gasolina, completo
.

R$ 93.000,00

ult I SceniG'2.D 16V
ivilege Automatico

, cinza, gas(llinà, completo
R$ 51.500,.0.0
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!t� • -==-
SPONCHIADQ
-

COMPRA c VENDE - FINANCI"

Confira Nossas Cartas Contempladas
Utilize seu FGTS e saia 90 aluguel!

CARTAS DE CREDITO

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

Fale online
gibacont@hotmaltcom

TERR

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

CASAS

AGUA VERDE - Vende-se, de alv, 3
qtos, gar. Tr: 110.000,00. Tr: 3371-
6069 creci 11831 ..

AGUA VERDE - Vende-se, prox ao

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

CASA - Compra-se, até 80 mil. Ir;
9982-8929.

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.

ERVINO - Vende-se, de mad, cf
varanda e cf escritura. R$17.000,00.
Aceita carro no valor de R$ 7.000,00.
Tr: 3370-3561.

SANTO ANTONIO - Vende-se, de alv,
nova, 2 qtos, churr e garagem cf
escrtutra. R$ 32.000,00 avo Tr: 3371-
6069 creci 11831.

"o· �cfoé�
. CORRETOR DE IMÓVEIS - CREC17.146

J..Jlfi(). 3370-178819.113-1311

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

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

luca.corretor@uol.com.br

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

WALDEMAR GRUBBA - Vende-se,
1.200m2, cf casa de alv. Tr: 9101-
6007. Creci 13284.

• CHÁCARAS
GUARAMIRIM - Vende-se, ct
60,OOOm2 , a 8km da SR em

Guaramirim. Tr: 230.000,00 creci
2183J. Tr: 3376-01 02.

RIO CERRO 11- Veflde-se, 50 mil m2,
.

2 lagoas, 2 nascentes, cachoeira. R$
150.000,00. Tr: 3376-0726.

SCHROEDER 1- Vende-se, 4.800m2,
casa, rancho, 3 lagoas, cercada. Tr:
3370-4927.

• TERRENOS

LOTEAMENTO BEIRA RIO - Vende
se. cf 325m2, cf escritura,
documentação toda em dia, terreno
plaino, pronto para construir. Tr:
8823-8479 (após 17h).

PROCURA-�E - Terreno direto cf o
dono, aceiliil carro como entrada + o

financiamento. Tr: 3371-7424.

SANTO ANTONIO - Vende-se,
350m2, água, luz, asfalto. R$
30.000,00 ou R$ 5.500,00 de
entrada + parcelas de um salário. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

VILA RAU - Vende-se, terreno

industrial, cf 6.280m, pronto pra
construir. R$ 200.000,00 Tr: 3371-
6069 creci 11831.

• LOCA ÕES
GUARAMIRIM - Aluga-se, cf 2 qtos,
.de alv. R$ 380,00 cf fiador. Tr: 9128-
5366.

GUARAMIRIM - Aluga-se, casa,
bairro amizade, cf 3qtos. alv, semi
nova, R$ 500,00. Tr: 9128-5366.

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

QUARTO - Aluga-se, quartoprox ao

centro, que trabalhe no 2° turno. R$
250,00 água e luz. Tr: 3371-74'24.

WALDEMAR GRUBBA - Aluga-se
uma fjuitinete. Tr: 3370-2274.

PROGRAMA ESTÁGIOS 200B
. vagas para ambos os sexos

-:

A Zanotti, líder no segmento de fitas elásticas, deve esta
posição à sua equipe dinâmica, inovadora e

competente.

Se você também tem esse perfil, junte-se a nós!

Pré-requisitos:
- Acadêmicos graduandos a partirdo 3° semestre.
- Inglês básico.
- Residir em Jaraguá do Sul ou região.

Obs: Não é necessária experiência anterior.

SERViÇO DE
PEDREIRO
Reformas e

construções,
colocação de piso

e porcelanato.
Tr: 9612-7306
com Evonei
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MATRíCULAS ABERTAS:
. FAÇAA SUA ESCOLHA!
E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretária
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

'TV

MilJS informaçÕes: 47 - �275;.41�§
RuaJoão MarcattQ, 156 centro - �.aFagua+dB·Sul- se

e-�ait Jaragua.ciem.sa�b@terra.oom.br
Site: www.n1assoterapia.este�ica.ciemsahb.com.br

www.sc.senaLbr I (47) 3372 9500

SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

S"!7.=:;::�'d�::,':''' A INDÚSTRIADO CONHECIMENTO
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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
.

.

'lluaB
(na rua do

RIO Branco, iooo .I'àraguá do Sul - se
ercado Angeloni ao ladoda Hetp Informática)

Tele entreg..

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

Agropecuárias, Lojas em geral e Industrias.

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

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

LANÇAMENTO.
Ps3 se

PRATAE
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SAÚDE &BELEZA-----------

lcos no mundo atual trazem ao alcance do ser humano
at� QOuco o atrás eram

de s to. pi clareame dentário, que
está figurando entre as terapias mais realizadas atualmente nos consultórios
odontoló§icos.
Seguefl};;abaÍ){O �í�rsos

podem ótienttlr melllof como
nameó'tQ$: referent�s ao tratam�lI'lto , que
funciona';

tratamento. " ..

if} Segurança - O clareahlento à íã�er é
associado a luz azul fria J não gera calor,
prevenindo hípersensibilidade pós
operatória.

PIlATES
•

�

- Todos dentes podem ser clareados à laser? Quais suas indicações?
Geralmente sim, mas guam irá ���fíar isso r me á °
qualificado para fazer 6)3te tipo (flftftatame

visando remover
r.mrus bt'floca e natural, •.Restaurações e Próteses po

Nªo. O tratamento cle ame

Após o clarêamento, taur
garantir um sorriso mais agraciá

ser clareadas?
I a lãsêf só cl

e próteses pode
bonito ao cliente .

• O cIâieâmento a lasér pM.. aqu ntes�
Não. A estrutura dentária não é afetada.

Dentista CRO 7653
�Or. Jonathan H. Mandalho

....t�!! 01103'.90 " .,

�Clínica Geral
..r '

j I I Périodonlla '

_)
_ .JJJ Implantes denta�.......,J..J Próteses Dentais I

Acupuntura
Drenagem Linfática
Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

Terapia da mão e membros superiores
. Terapia ocupacional
Quiropraxia
Rua Bernardo Grubba, 62 - 3371-6022 :'

Rua João Picolli, 110 - Cpntro

Tel. 3371-8298

Tel.: (47) 3055-2796

Cpntro dp Estptica

�oA�'M�::4145Ffs/oterapeuta
Crefllo5/29945

Medicamentos em gmt
Manipulação dr fórmulas médicas

fitotprápicos P

Cosméticos manipulados

([)r. 'ITiiago 'Monseff(]3ore{a
•

C'RSJ/SC· 8.421
9vfestre em Impfantoáontia
Especialista em ImpCantoáontia
Especialista em CFerioáontia
C[{nica (jeraI
qrâteses

No ápice da sua beleza!
Estética Facial, Corporal, Reiki
Rua João PicoHi, 449 • Centro

Rua João Marcata, 103· Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: cllnlcasorrldent@superig.com.br
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QUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRD DE 2008 �

3275.3300 • 3055.0707 HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA.A SEXTA: 8h.30 Íls1211 e

l3h30 às 19h • SA.IlAOOS: lIh3ll às 12h

� VENDE-SE'
'_

.

BEBE CONFORTO - Vende-se, R$
50,00. Tr: 9139-0727.

BEBEDOURO - Vende-se, latino. R$
100,00. Tr: 3372-2449.

CADEIRA - Vende-se, de carro para
criança até 5 anos. Tr: 3275-3872.

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

CAMA - Vende-se, de sotelro, c/
colchão em ótimo estado, R$ 150,00.
Tr: 3370-1856.

CARINHO - Vende-se, de bebe, ótimo
estado. R$ 80,00. Tr: 9139-0727.

CELULAR - Vende-se, Smartphone
Motorola A1200i, Touchscreen, câmera
2.0m, na caixa, acompanhamanual, bolsa •

de couro original Motorola (sem uso),
carregador, cartão de memória,. R$
500,00. Tr: 9975-0078.

CUBO - Vende-se, para guitarra
Meteoro. R$150,00. Tr: 3370-5533.

OVO - Vende-se, britania. R$ 50,00. Ir;

3370-5533. Vacinação em dia. Tr: 9146-4864.

FABRICA - Vende-se, de gesso, com�forma de silicone, forma de plástico, 3_mil formas, diversas formas. Tr: 3055-
8254. MESA - Compra-se, de sinuca. Tr: 3273-

2347 ou 8853-9716.
FILHOTE - Vende-se, Rottweiler, 30
dias. Tr: 3375-2006 ou 91 07-8915.

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

FREEZER- Vende-se, horizontal, marca
Prosdócimo, 153L. Tr: �371-6652.

LAVAÇAO - Aluga-se, de carros,
completa. R$ 500,00 mensal. Ótima
clientela. Tr: 3273-6525 ou 9.107-8382.

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

LOJA - Vende-se, no centro, de roupas
femininas. Tr: 8802-9963.

MAQUINA - Vende-se, fotográfica,
comum, samsung. R$ 70,00. Tr: 3370-
0983.

MESA - Vende-se, c/ 4 cadeiras, semi
nova. R$150,00. Tr: 3370-1856.

MOSQUITEIRO-Vende-se, dteto p/berço
feminino. 1'1$50,00. Tr: 9139-0727.

PADARIA E CONFEITARIA - Vende-se,
com todos maquinários e clientela
formada. Tr: 3372-1058.

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

ROUPA .: Vende-se, prenda, saia e

blusa. R$ 50,00. Tr: 9139-0727.

TELEVISAO - Vende-se, 20", samsung.
R$ 240,00. Tr: 3370-0983.

YORKSHIRE' - Vende-se, c/ 1 ano.

DIVERSOS _

FILHOTES - Doa-se, 4 , SRD, lindos! Tr:
3372-2221.

EnContra �os amigos e casaiS

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

Horário de atendim.ento
a partir das 18h,
de Segunda à Sábado

Rua Joaquim Francisco de Paula. 105
Chico de Paula

Te� 3273-2347 I 8853-9716

Ref. 767- Casa cf 01 suíte máster. Com closet e
hidromassagem, + 02 dorm. (Demi-suíte), lavabo,
sala em 03 ambientes, cozinhá sob medida, área de

festa cf chur., Piscina adu�o e infantil, lareira.
Condomínio Fechado, cf playground.

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

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

"INVESTIMENTO CERTO É AQUI"
. BR 280 km 69, esquina Edward Krisch, n'29'- Sala 01- Água Verde - Jaragua do Sul/Se
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CORREtOR" OSMARI A. BERTOLDI- 9981-1122
CORREl'QR - tRIO lUiZ VOLPI - 9979-6750
CORRETORA -'ANNE BERTOLDI· 9927-6088

www.vivendaimoveis.com
E�mail: falecom@vivendaimoveis.com

apartamento
69m2. R$
150.000,00

suite, sala, coz., bwc,

jlavand., churrasqueira,garagem 02 carros,
- toda murada.

R$l.QOO,OO

LOCAÇÃO ,

APARTAMENTOS

-REF 189 - Ilha da Figueira - Rua Santa

Jú!ia,181 - apto 02 dorm. R$ 600,00

CASAS

-REF 263 - Barra Rio Molha - Rua Leopoldo
Karsten, ao lado na 99 - casa alv. 01 suíte,

02 dorm, garagem. R$ 900,00 .

-REF 247 - Vila Lenzi - Rua. Paulo Santos

(próximo arena Jaraguá), sobrado ern

alvenaria 300m2, 02 suítes, 02 dorm,

.garagem para' até 03 carros (ficam alguns

moveis) R$1.560,00
-REF 171 - Vila Lenzi - Rua Silvio Uller, 20 -

casaale. 02 dorm. R$ 560,00
REF 182 - Jaragua Esquerdo - Rua Luís

spezía n077- casa alv., 01 suite, 02 dorm.,
sala, COZ., lavanderia, garagem. R$ 700,00

REF-278 - João Pessoa - Rua Francisco
Painstein n° 204 - casa alv., 01 suite com

closet, 02 dorm., bwc, sala de estar, sala
de jantar, COZ., lavanderia, garagem. R$
700,00

REF 275 - Vila Rau - casa alv. 02 dorm,
garagem para 02 carros: R$ 770,00

REF 280 - Vila Nova - RuaOomingos
Demarchi - casa tipo quitinete de madeira
com 02 dórrn., sala e cozíma

conjugados., ewe. R$ 300,00

SALA COMERCIAL

REF 218 - Guaramirim - Centro - Rua 25 de

Agosto, 1130 - sala comercial 180m�: R$

1.200,00
REF ,245 Centro - Rua·Waldomiro
Mazurechen" 33: ;a13 0'6, - ctíb;ilt6;iO'

. odontológico completo,R$1.600,00
REF 262 - Czerniewicz· - RuCl,. Diedrich

Borchers, 131 - sala comercial 50m2. R$

450;00
REF 258 - Nova BraslHa - Rua Jo�o

'

Planincheck - casa comercial com 120m2. R$
'. �

1.300,00
REF 173 - Centro/�lRua later!!1 Angelo .J,.

Piazera - sala com 65m2c• R$1.500,00
REF 084 - Ilha da Figueira - Rua Jose

Teodoro Ri6eiro n° 453, sala comercialcom

40m2, 01 bwc, toda murada. Terreno de

500m2. R$450,00

GALPÃO

-REF161-Guaramirim'r1�X6Õ;=960m2� -e
Ó

R$3.685,OO
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Atriz perde a

guarda do filho
Sharon Stone perdeu a guarda do
filho, Roan, 8, para o ex-marido, Phil
Bronstein, de acordo com o site da
revista People. Segundo os docu
mentos da justiça, Phil tem a guarda
permanente e exclusiva do menino,
que foi adotado pelo casal em 2004.
Bronstein pediu a custódia do menino

logo após a separação. Segundo o

documento, a atriz terá acesso ao

filho, mas ele fica com o pai.

SUDOKU

Prêmio Jabuti

Edição 2008
o tradicional prêmio literário Jabuti
na edição de 2008, consagrou "O filho
eterno", de Cristóvão Tezza (Record),
vencedor na categoria romance. O
livro narro a difícil e dolorosa convi
vência de um pai com o filho portador
de síndrome de Down. Além de levar
o prêmio (R$3 mil) é ainda forte
candidato ao grande livro de ficção do
ano (R$ 30 mil) que será conhecido
em 31 de outubro..

Desfeito mais
um casamento·
A atriz Nívea Stelmann registrou em

seu blog que após apenas um ano e

três meses, acabou seu casamento
com o executivo Eduardo Azer. A
atriz não dá mais detalhes sobre o

verdadeiro motivo da separação. O
casal estava morando junto desde
dezembro de 2006, e não teve filhos.
A apresentadora do Vídeo Show, da
Globo, foi casada também com Mário
Frias, com quem leve Miguel.

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e vlclante. O objetivo
é preencherum quadrado 9x9 com numeres de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO

�I! ÁRIES

'��. (20/3 a 20/4)
. ." O dia começa com

� ( muito movimento.

o Espere soluções de
importantes questões que estão
em andamento desde quando
plutão começou sua quadratura
com o sol. Mudanças necessárias
e alguma tensão começam a abrir

espaço para a normalidade.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Você entra em

.

uma fase de certa
confusão no que diz

respeito à carreira e profissão.
Procure entender que nada deve

ser mudado nessa fase, pois
quando não temos claro qual
caminho seguir. o melhor é parar
e esperar até ter certeza.

Há um aumento de nuvens em todas as regiões
com condições de chuva isolada. Temperatura
mais elevada com relação aos dias anteriores.
Vento com intensidade fraca a moderada. CRESCENTE CHEiA MINGUANTE NOVA

HOJE

MíN:11"C
MÁX: 22° C
Sol com nuvens

SÁBADO
MíN: 15" C
MÁ)(: 24° C '�.A'"-

Sol com pcssibüídaoe
de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você está naquela .

fase de não saber
se COSI! ou se com-

pra uma bicicleta? Em caso de
dúvida, não dê nenhum passo,
apenas reflita sobre o que quer
da vida. As energias estão
mudando e até dezembro você

precisa ter tudo muito claro.

r'"
CÂNCER

�........._, (21/6 a 21/7)
;��f� O amor e. o romance

: ; entram em ótima
fase e tudo deve

.

nielhorar. Você viverá momentos

de tranqüilidade e divertimento
também no que diz respeito ao

coração. Se estiver só, trate de
observar mais à sua volta e se

abra para um novo amor.

l!\.. LEÃO

�,:> (22/7 a 22/8)
� ') Neste mês sua

� � energia estará
voltada para o

ambiente domestico. Pode ser que
você queira mudar a decoração
da casa para tomá-Ia um lugar
mais aconchegante para receber
os amigos. O trabalho continua
intenso e pedindo muita atenção.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Sol, mercúrio e

marte em seu signo
trazem energia em

dobro. Aproveite as boas energias
e faça um bom planejamento para
abertura de novos acontecimentos
em sua vida. Comece a ceifar o
terreno e adubar a terra para
novas plantações.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
A tensão e as

cobranças estão
menores. Pare e se

organize para estruturar a vida
material e emocional. Ótima fase
para sair e conhecer pessoas que
serão importantes numa próxima
etapa. Não desperdice tempo com
reclamações e queixas.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
tlesta fase de baixa
de energia, procure
se preservar ao
máximo. Trabalhe

com tranqüilidade, sem atropelos.
V'lVa a vida sem ansiedades. Re
laxe e pratique a meditação, pois
ela fam com que você recupere
grande parte da energia perdida.

DOMINGO

MíN: 16° C"
MÁX: 26° C\__..
Sol com nuvens

SAGITÁRIO

rr
_. (22/11 a 21/12)

Com júpiter e plu
tão seguindo seu

caminho você pode
esperar que a vida ande para
frente. Chega de medos. Depois de
tanta luta é difícil acreditar que
os tempos duros terminaram, mas
você deve viver sua vida, munido
de sua famosa fé.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

,.,.f,. Agora com planos,
e projetos seguin
do adiante, siga

, sua vida com mais tranqüilidade .

e com a certeza de que tudo está
amparado pelas mãos do Cria
dor. Apesar de seu ceticismo, é
importante saber que o Universo
conspira a seu favor.
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ANIVERSÁRIOS

25/9
Alessandro C. Malschitzky
Alfredo Moas
Alice Aparecida Limberger
Ariane Caroline Ribeiro
Cátia Valéria Horongoso
Cíntia Taís Horongoso
Cirineu Paulo da Silva
"Collstantino Buzzarello
Dra. Fernanda Ramos Wagner
Eugênia Hille
Francisco Reitz
Gabriel M.'Rosa
Helen Carolina Lelirõo
Joio lie Ávila

•

Josete Regiane Minei Colomb�
Julia Horongoso
Letícia Aline,lJerlato

.. Luana Caroline de Campos
Marilene,Bressani

�

Mariseté Grest.
Moacir Pôrisi
'Pedro de Oliveira
Rafael Taschner
Salete Cararina Melato
Sarah Yasmin Figueiredo
Tisha Lombardi
ValQrio Pulano

, Vali lênz Hansen
Vanderlei Ferreira de Souza
Wilson Abreu Ferr�ira

DIVIRTA-SE

29/9

Lápide
A velha, quase no fim da vida, preo
cupada com seu sepultamento, vai a
uma marmoraria:
- Moço, quanto custa uma lápide com

os dizeres: "Nasceu virgem, viveu
virgem e morreu virgem"?
- R$ 100 - respondeu o funcionário. A
senhora tomou o maior susto:
- É muito caro! Veja o que pode fazer
pelos R$ 30 que possuo!
- Tá legal... - responde o moço.
No dia seguinte ela volta à marmoaria
e encontra a lápide pronta, com os

dizeres:
"Devolução intacta".

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
As duvidas fazem...f\.. parte da vida, mas
saiba que a vida

não espera por nossas decisões.
Quando nos deparamos com
oportunidades, é importante
refletir. Mas é ainda mais im
portante saber a diferença entre
refletir e paralisar de medo.

PEIXES

til. (19/2 a 19/3)
.•• Procure se apoiar
.....",� na realidade antes

de tomar decisões
importantes. Não se deixe levar
por falsas ambições. Mantenha
os dois pés no chão e se precisar
peça conselhos para pessoas de
sua confiança que sejam mais
realistas que você.
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GASTRONOMIA

Suflê de chocolate
INGREDIENTES

• 2 latas de leite condensado;
• 1 vidro pequeno de leite de coco;
• 2 colheres (sopa) de margarina;
• 2 xícaras (chá) de chocolate em pó;
• 1/2 xícara (chá) de açúcar;
• 6 ovos.

It [t]UtIl]I � ;, i�4'"ti
1- Junte todos os ingredientes e bata no

liquidificador.
2- Unte um pirex ou fôrma própria para

microondas somente com margarina.
Despeje o conteúdo e leve ao microondas
por 12 minutos na potência alta.

Desenforme ainda quente e sirva com

sorvete de creme ou chantilly. Gelado
também é uma delícia.

Batotas Risolet 00 Alho
INGREDIENTES

• 6 batatas sem casca
• 6 dentes de alho picados
• 100 gramas de bacon 1 colher(es) (sopa)
de manteiga

• 1 colher de sopa de salsinha picada
• quanto baste de sal

1- Corte as batatas em cubos médios e cozinhe,
tomando o cuidado de mantê-Ias firmes.

2 - Escorra e reserve.

3- Em uma frigideira, aqueça a manteiga e frite
o bacon. Ouando estiver dourado, acrescente
o alho.

4'- Assim que o alho começar a dourar
levemente, adicione as batatas reservadas e

refogue-as em m.ovimentos rápidos.
5- Assim que as batatas estiverem douradas,

desligue o fogo e salpique a. salsinha.
6- Mexa bem e sirva como acompanhamento.

Salada de Agrião
INGREDIENTES .

,

• 1 maço de agrião
• 1 lata de atum
• 1 unidade de pimentão amarelo em tiras
• 100 gramas de tomate seco
• 1 xícara (chá) de croutons
• 2 gemas de ovo cozida(s)
• 1 dente de alho picado finomente
• quanto baste de sal
• 1/2 xícara (chá) de azeite
• 2 colheres (sopa) de parmesão ralado

1- Em uma saladeira coloque o agrião, o atum
(reserve 1 colher de sopa), o pimentão, o
tomate seco e os croutons. Reserve.

2- Misture bem o atum reservado com as gemas

cozidas e o alho, ate obter uma pasta.
3- Acrescente o sal e misture novamente.
4- Junte o azeite, aos poucos, misturando bem. Sirva

com a salada reservada. Polvilhe com o queijo.

Cookies de
"

�

Aveia e Pesses.
INGREDIEN1ES
• lovo;
• 200 gramas de manteiga;
• 1 xícara .(chá) de a.çúcar mascavo;
• 2 xícartls (chá) de farinha de trigo;
• 2 xícaras .(chá) de aveia em flocos;
• 1 colher (chá) dsessênca de baunilha;
• 1 colher (chá) de fermento químico em pó;
• 1 colher (chá) de canela-da�.china em pó;

..

-1/2 xícara (chá) de uva passô;
• 1/2 xícara (chá) de chocOlate meio
amargo triturado.

MODO DE PREPARO
1- Mistur,� o açúcar com a manteiga. Depois, a

farinha, a aveia, o fermento, a baunilha, a
canela, os possas'e o ch()colat�.

.

.

Estenda a mass�{�ão muito tina e corte os

cookies. >,

3- Assaf por 10 minvtos em�lorno aquecido
0,180°. POlvilhqr:comtlçúcar de confeiteiro.

""':illC ,,(t�

Salmão com Molho de Ervas

• 1 kg de salmão em filés
• 500 ml de creme de leite
fresco

• 3 colheres (sopa) de manteiga
• 1 copo de vinho branco
• 1 colher (sopa) de ervas de
provence

• 1 folha de louro
• 500 gramas de batata cozido,
sem casca

• quanto baste de salsinho
.. quanto baste de sal

1- Tempere o salmão com sal e besunte com pouco de azeite. Grelhe
ambos os lados do salmão em uma frigideira antiaderente e

reserve aquecido.
2- Em uma frigideira, acrescente o vinho e deixe evaporar um pouco.
3- Acrescente as ervos e mexa bem.
4- Regue com o creme de leite, misture e deixe reduzir até obter um

molho levemente encorpado.
.

5- Em outra frigideira, adicione manteiga, salsinha picada e as

batotas cozidos (cortadas em pedaços de igual tamanho).
6- Misture, envolvendo bem a batata na manteiga com salsinha.
7- Sirva o salmão grelhado regado com o molho de ervas.
8- Acompanhe com as batatas e sirva.
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MORRO E NAO'VEJO TUDO
Olha só essa. A rede social Footnote- espécie de "orkut para mortos"- nasce
com 80 milhões de perfis. A idéio do grupo criador do site é abrir espaço on

line para cultuar a memória de quem já se foi. Os usuários podem criar perfis de
parentes e amigos mortos, postar fotos, biografias dos falecidos e até relacionar
o perfil com os de outros. Celebridades que "passaram dessa para melhor", como
heróis de guerra, têm destaque na rede social e podem receber homenagens. Fala
sério! Não se pode nem mais descansar em paz. Jesus!

FOFOCÓDROMO
Segundo os boieiros de plantão, o

"atleta" Jair Anacleto é e-verde
deiro atacante celular. Pois, quando
mais se precisa dele, nunca está na

área. Em Jaraguó tudo se sabé!

CASAMENTO
Quem estará trocando alianças na

mão esquerda, no sábado (27) às
20h30, serão os jovens

.

jaragua
enses: Gümter Herweg- empresário,
filho de Guenter Herweg (In memo

rian) e Sueli Herweg- e a bonita
fonoaodióloga Raquel Dellagiusti
na Araújo, filha de José Carlos e

Hlsnbete Dellagiustina Araújo. A
cerimônia e o festejo serão realiza
dos no elegante hotel Maria do Mar,
.em Florianópolis.

, CARRETEIRO
DO ÀTLETA
No próximo dia 27 de setembro,
a partir das 11 horas da manhã,
as meninas do Futebol Feminino
Olympya, promovem no Juventus, O'
2° Carreteiro do Atleta. Na ocasião,
além do delicioso carreteiro prepa
rado pelo esmerado Tato Branco,'
haverá uma pagodeira com o grupo
louka Tentação. E o que é melhor: a
entrada é franca.

.

Otsque-entrega
. m5..1&89

SAMBANEJO
Hoje à noite- na Bierbude, no

Shopping Breithaupt- tem "Sam
banejo". O evento terá a participa
ção especial do grupo de Joinville
Combinação Perfeita. As mulheres
até as 24h30 são free, com direito
a uma rodada de caipirinha. Deve
ser noite de casa cheia.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo Dr. Luiz
Fernando Dellagiustina. Ele é um

destacado dentista, que lê esta
coluna para ficar por dentro das
novidades da sociedade. Valeu
mesmo!

CASAL 10
Um romance que continua
"bembnndo" é o do casal
Rodrigo Freiberger e Luciana
lehmert. Beleza, amigos!

NIVER
Hoje quem terá seu, telefone tocan
do a cada minuto é o meu amigo, e
grande saxofonista, Anderson Stel
zner. Pois é gente, nesta quinta
feira é a vez dele receber o tradi
cional coro de parabéns. Mil Vivas
e que Deus o ilumine sempre.

Daiane Zanella e Kleber

Freiberger, casaram-se
no último sábado, na
Igreja do Molhas. A

elegante recepção na

AABB foi preparada
pela minha querida
amiga Regina Perito

4

Günter Herweg e Raquel Dellagiustina Araújo, casam-se no

próximo sábado (27), em Florianópolis, no hotel Maria do Mar

,

TE CONTEI!
III Dizem por oi: Aquele rapaz,
muito conhecido'na cidade; sempre
antenado nos sons mais "hypa
des" do momento e que já bateu
na coso dos ctnqüentões, onda,
meio cabisbaixo. Após ter largado
suo primelm mulher e conhecer
uma lindo loira com quem viveu
uma tórrida história de amor em

outro cidade, teve que retornar à
Jnruquá, Os mais próximos do casal
declaram: o duplo não voltou da
mesma forma que foi.Parece que
a moço perdeu o encanto e agora
vivem uma temporada de brigas.

• Hoje à noite, na bar 'O Meu So
tece, os bons músicos jaraguaenses
Júnior Lanznaster e Enéas Raasch,
fazem o melhor da MPS. Vale o

peno conferir.

• Na sexto-feira, no Armazém dO:;1'
Grubba, tem festa Country com o

participaçãó do renomado banda
paulista Iexes Show. ImperdíveJ!!!

>

• O meu abraço de hoje, cb�iO de
energ.ias·positivas, vai para ri boni
tona Comila Karsten. Ela também
acompanha a ,óluna todos os dias.
Valeu, menínel

•• Sóbado nó Sociedade Gjnástica;
ell)Joinville, tem If escolha do
,Rainha das Flores. Após a eleição
das beldades, haverá bailão com o

"Portal Gaúcho".

• Já no sábadÓ>no saUro Amizade
em Jaraguá do Sut'tembllile com'
a excelente bando Montanari. A
minha amiga Juiane Schultz, íá: ,
mandou, oVIs-ar gue não perde por

.

nada.
.

• Hoje quem recebe o merecido
c-oro de parabéns pela estréia de
mais um aniversário, é o gente
boa Wilson Abreu Ferreira, lá do
restaurante Tio Patinhos. Parabéns,
Wilson, e que Deus ilumine você e

toda a sua família.

• Carla Sanson e. Kent Modet.
Casalsinho sempre apaixonado que
desfila na urbe sorriso.

• Às vezes do nado o gente conhe
ce como são às pessoas...

• Com essa, fui!
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Quinta-feira, 25 de setembro
- Choperiu Biéfbud�: o�reseot Perfeita fazendo a bÍllo,do
Samnollejo, onde hits du Iluí etadós em'ritmo de
pagode. Após tí show, DJ Fernando �, üssume o palco cçm house music.
Distribuição derodados �,e caipirinha fi entradagratuita puro o público féminino
otéOOh30. Aceªso: RS B,aamascutiA!i.lníciocàs22 horns.
- Estação dolempo: distotecagem íl

' ..

entreos OJ5 do Festado Vinil.
Acesso: RS �,OOf6mjnil1o e RS 8,00musculi ':tób:radas o portirdaS21 horos.

Sexto-felm, 26de sete.lJltiro
- Choperia Bierbude: musico 00 �ivo com qqndo Alto Rotação, repertório pop-'
rock.lnício os11 horo�;

"

,k
- Estação do Tempo: música ao vivocom bonda Quarteto em Três intefprelondo
clássicos do rock. Acesso: R$ 8,00 feminino e RS 12,00 mttsc�lin() - çop�odos a

purlirdas21 hohls.
- Clube Atlé.tfco Boepelldí: é puko:,do 23u N9ite 1\femíí. Evento beneficente

Lions, que põe a tradição em eyidêntia em noite com jontar e:

líá inclusos, além do sorteio tie brIndes. Necessário ido de tmje
típico ou então camisa do evento. Acessos: RS.100,OO>; com direito ã

cbop'p e café�(1IHonhíí.
• ChopperiaÂvenida: em &Uàromlrim, promove noite de mcfn roll com bando

s.llJício.ils 22 noms.
Indaiàt II mÚsic{fsarlanejo com shoW "o.cional da

& Hudson, apr suaturnê "Ao Vivo no Aran.o". Roia ainda ahertom do
'"If(life com duilia Daonv&:Rofa. Acesso: valores não divulgados.lní(;Í() .às 23ho(as.

Sábado, 27 de setembro
• Chopefio Bierbude:mph ll9lJivo tom musico PauloHel!ftque. Início (1521 horas.
• Café doSe:sc:·mpb: ee vjvo com mllsico EnéosRaasch, Iní 19 horas.
Estação do Tem o: diseotecagem de hits de '. fé mein·noit,e, upÓS,

r-epertério-rle 1 Acesso: R$ 5,00 leíltinillo eR$16,OO moscuUno
- c (l p�ç!lrdas horas.
� li repértarfa de lock' n rqll poro músico umhlen!e, Funcionolllêllto dils
4 lnoms us 2 homs, atendêndo com tehJ.enlreyo de llebióos pero telefone 327·5
·152];

,

� Jésto4os Promoters
Tlll«90Mlltt�s

'

grn!l,ljJo. No
li

.

lui

,G:"

. ,

� -

VARIEDADES���__:._�����
QUATRO RODAS

LA�ÇAMENTO ÇAP1IV�
.

A Chevrólet la�ça Coptiva. O veículo é'vendjdo no Conadá, Europa,EStados
Unidos e Rússia. Comconteúdo diferenciado, monitor e pressão dos pneus, sen
sor de chuva; piloto automático, bancos com aquecimentos, entre outros, o fOrro

,.

garante segurança oferecendo mais de 1�º itens. Você' pode conhecer o c_cJptiva
no salõo de entrada do.Centrp ..Emp��rial de Jargguá do.Sul. '

.

ACIJS

Capacitação
Gestão Efetiva

23° Noite Alemã
A 23° Noite Alemã, promovida pelo

lions Clube Jaraguá do Sul, está agen
dada para amanhã, no Clube Atlético
Baependi. O valor do ingresso é de
R$100. O dinheiro será revertido poro
a Casa de Apoio Padre Aloísio. No con
vite está incluso o jantar típico alemão,
camiseta e caneco, sorteio de.brindes,
baile com o bando Bavária, café da
manhã e bebidos. As empresas inte
ressadas em expor produtos e patro
cinar parte da festa devem entrar em
contato com o lions Clube, através dos
telefones: 9159-4637, 3370-6638.

A capacitação para resultado com base
no livro "Gestão Efetiva. - Capacitando a

equipe a realizar objetivos" está marca

da para o dia 10de outubro, das 8h30 às
17h30, no Centro Empresorial de Jaraguá
do Sul. O objetivo é apresentar método de
gestãó da rotina de trabalho, focado na re

alização das metes e objetivos estratégicos.
O valor do curso é de R$ 450 para associa
dos e os demais interessados pagam R$
510. As inscrições devem ser feitas pelos
números (47) 3275-7059, 3275-7033

Rua Donalda Gehring, 135 •

.

'-FALECIMENTOS .

\

Faleceu às 07:40 do dia 24/9, o
Te!:ilí@, com idade de 67 anos, o

sepultamento será realizado dia 25/9
as 09:00hs, com saído do féretro da
Capela Mortuária do Vila Lenzi, se

guindo pam o cemitério Municipal da
mesma localidade.

Faleceu às 02:30 do dia 24/9, o Sr.
com idade de 69

anos, o sepultamento foi realizado
dia 24/9, com saído do féretro da
Residência em 10 Braço no Norte;
Massaranduba, seguindo para o ce

mitério de Santo Antonio.

LOTERIA

CONCURSO N° 1956

Piso salarial dos
'educadores

O seminário "O Piso Solarial Profissio
nal Nacional: limites e perspectivas" está
marcado paro hoje, às 19�, no snv (Sindi
cato dos Trabalhadores nas Industrias do
Vestuário). O evento é uma realização do
SINTfde Jaraguá do Sul. Todos os traba
lhadores na área da educação estão con

vidados paro debater o assunto.

/ Espetáculo
arrecada alimentos

Com a apresentação do espetáculo. te
atral "Tem Mandrógora na Panelinha", da
Cio de Teatro O Grito, de Blumenau, no úl
timo domingo, na Scatcerco de 160 quilos
de alimentos não perecíveis foram arreca

dados. A Cio O Grito destinou os alimentos
ao Grupo de Teatro Gats de Jaraguá do Sul
para que sejam entregues às famílias ca

rentes do Bairro Sonto Antônio .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ESPORTE

ABERTO DE FUTSAL

Kiferro (branco) é uma das equipes mais disciplinadas do campeoanto, com um cartõo amarelo em 2008

Disciplina é o maior

destaque na quadra
Certame' tem média de 1,8 cartão por jogo
JARAGUÁ DO SUL

Quando se pensa em com

petição, todo mundo começa a

apostar quem será o campeão,
quem será o artilheiro e até quem
menos deve sofrer gols. Mas al

guns números passam desaper
cebidos. E a edição deste ano

,

do Aberto de Futsal de Jaraguá
do Sul tem uma característica
bastante positiva - o baixo nú
mero de cartões. Nos 41 jogos
disputados até agora, foram dis
tribuídos 74 cartões amarelos e

.

apenas 11 vermelhos, o que dá
uma média por jogo, respecti
vamente, de 1,8 e 0,26.

Só para se ter uma idéia
do comparativo, aLiga Nacio
nal deste ano, vencida pela ,

Malwee, teve média de 3,46
cartões amarelos por partidas
(foram 918 em 265 jogos). O as

sessor de eventos comunitários
da FME, Marcelo Millani Dias,
acredita que o aumento do ní
vel técnico das equipes· contri
bua com estes dados. "Não tive
mos um caso de agressão ou de
relato mais árduo nas súmulas. '

As equipes estão se preocu
pando apenas em jogar futsal",
comentou.Das 22 equipes que
se inscreveram, duas levaram

. apenas um cartão amarelo em

PRÓXIMOS JOGOS
QUINTA-FEIRA (25/9)
ARENA JARAGUÁ
• 19h 15 - Baumann x Toka
Fácil/Sport Center

• 20h05 - Posto Cidade/Tio
Patinhas x Dutra/Brandenburg

• 20h55 - Vitória x Nicopel
SEXTA-FEIRA (26/9)
ARENA JARAGUÁ
• 19h15 - Vitória x Nei
Automóveis

• 20h05 - Kiferro x Posto
Cidade/Tio Patinhas

• 20h55 - Toka Fácil/Sport
Center x Karlache

,

'c tição
está' na 2° fase

COmeçou na terça-feira a se

gunda fase do Aberto de Futsal.
'Agora são 12 equipes divididas
em três cllOves com quatro equi
pes cada; ,classificam-se para a

. terceira tose as duas melhores
de cad Nos três primeiros
jogos, Ctichaceiros ven-
ceu a Kif ar 2xO e, nos outros
dois, empate por 2x2 entre Bar·
racharia Senem x Karlache' e Nei
Automóveisx Kibel/Ex-Astros. Veja
ao lado osjogos desta semana.

toda a competição. E ambas es- classificados por causa do nú
tão na segunda fase. Uma delas mero de cartões", lembrou. "Por
é o Posto Cidade/Tío Patinhas. isso a gente orienta para tornar

Segundo o presidente da AADF cuidado", emendou.
(entidade que é responsável A outra equipe com apenas
pelo clube), Gledison Flores, um cartão é a Kiferro. Para o pre-:
até a diminuição no número de sidente da equipe, Sebastião
equipes participantes fez com Decker, a orientação para os jo
que caísse a média de cartões. gadores tem de partir da dire
"Hoje todas querem brigar para . toria dos _çlubes. ''A gente sem

ir o mais longe possível e um pre orienta que é preciso jogar
cartão pode fazer diferença lá bola e não dar botinada. Por
na frente. Em Massaranduba que no outro dia todo. mundo
(no Torneio Aberto) fomos des- tem de trabalhar", afirmou.
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Os julgamentos
A liga Jaraguaense de Futebol
está cheia de súmulas para
serem julgadas. É clube que
desistiu de campeonato, outro
que fez WO, agressão a árbitro;
expulsões. Isso só para citar as
mais graves. O diretor técnico
da entidade, Rogério Icmn
zelli, organiza novamente a

Comissão Disciplinar para,
no máximo em duas sema

nas, resolver todas estas

questões. As mais graves
delas são as desistências 'do
Atlético ENEC e do Noite a

Fora (foto) na Primeira Divi
são, além de uma agressão
do dirigente do Caxias, Már
cio de Marco, a um árbitro.

ESTADUAL DE FUTSAL
Em competições nacionais e internacionais, a Malwee costuma lotar
a Arena. Mas, nos dias de hoje, o Estadual parece não ser mais tão
atrativo para o torcedor jaraguaense.' É uma pena. Quem pensa que
enfrentar São Bento e Joaçaba, por exemplo, é tarefa fácil, está
bem enganado. São estas equipes que sempre complicam mais,
porque abrem mão de jogar para apenas defender. Afinal, o futsal
de Santa Catarina é uma das principais forças do país e, por isso,
seu campeonato é tão forte.

.

ABSOLVIDOS
, Terça-feira foi dia de sessão no Tribunal de Justiça Desportiva da fe
deração Catarinense de Futebol. E alguns,jogadores e integrantes da
comissão técnica do Juventus foram julgados pelas expulsões no jogo
contra o Brusque, no Estádio Augusto Bauer. Todos foram absolvi
dos - o goleiro Laílson, o ,zagueiro Josemar e Edílson pegaram
apenas uma partida pela expulsão. Já o técnico Agenor Piccinin e

o preparador físico Fabiano Xhá foram absolvidos da acusação de
ofensa moral (artigo 187 do CBJD).

,

'

JÁ O IMBITUBA•••
O time júnior do Imbituba não foi jogar em Criciúma centm o Próspe
ro, no dia 20 de agosto. E pode ser punido segundo o artigo 203 do
CBJD, que diz que o time deve perder os pontos e ser proibido de píir·
ticipardo próximo campeonato,promovido pela FCF. E o regulamen'to
�specífico da entidade catarinense aponta que o time profissional

.

também seja punido por (ltitude como esta. Mas o coso foi adiado
"em face do adiantado da h9ra", çomo diz a ata do sessQo> �erô
que vão julgar antes do Hmd9 campeonato?' i'

NEGOCIANDO
O 010 Augusto, que recentemente rescindiu seu contrato com a Malwee,
deve defender a Intelli na próxima temporada. Ontem ele esteve no

treino, para conversar com os ex-companheiros de clube. Segun�o e
jogador, só falta mesmo uma resposta dele para fechar o contrato. O
interesse partiu do time paulista. Já o ala Márcio ainda tem futuro
incerto. Com certeza jó devem ter s�Jgido convites de outras equipes,
mas ojogad.0r deve estar na fa��'.de análise de propostas.

.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Malwee volta a enfrentar São Bento
Timede Jaraguá do Sul defende a liderança da Chave B hoje ànoite no Sesi
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee entra em quadra
hoje para mais uma partida da
Divisão Especial Catarinense
2008. O time volta a enfrentar
o São Bento do Sul pelo retur
no da competição, às 20 horas,
no Ginásio do Sesi. Na partida
do turno os jaraguaenses ven

ceram 6x3 na casa do adversá
rio e agora o objetivo é manter
na liderança do Grupo B.

O técnico Fernando Fer
retti avaliou o desempenho
do time até agora: "estamos
fazendo um campeonato regu
lar, cumprindo o objetivo que
é classíficar para a próxima
fase", analisou o comandante,
para depois endossar que uma
das metas para este segundo

.,. semestre é retomar a hegemo
nia dá competição. "Ainda tra
balhamos com a equipe mis
ta, mas no momento decisivo
pretendemos estar com força
máxima", observou Ferretti,
se referindo aos jogadores que
estão na Seleção Brasileira.

A Malwee joga com como,
binado de jogadores da equi
pe sub-20 com o adulto, mas

Darlan, Pica-Pau, Café e'Eder
com a reformulação do elen
co, forain promovidos para o

time principal. E esses jogado
res estão fazendo sua parte. A
equipe lidera o Grupo B, com
nove pontos, mesmo número
do Colegial, que possui um
jogo a mais.

Quanyo ao nível da compe
tição, Ferretti afirma que jogar
partidas equilibradas é impor
tante para dar ritmo de jogo e

entrosar os jogadores novos.

Já que o time ainda tem pela
frente a Taça Brasil e o Sul
Americano de Futsal.

.

Um desses jogadores no

vos é o pivô Andrey, que já
fez dois jogos com a camisa da
Malwee e quer ajudar o time
na conquista os campeona-'
tos. o atleta comemora a nova

fase da carreíra e revela que a

adaptação ao time e à cidade
foi tranqüila. "Já conhecia os

jogadores e a comissão técnica
e jogar por uma equipe vence

dora tudo fica mais fácil", co
mentou Andrey.

GENIELLI RODRIGUÉS

Equipe de tiro precisa vencer
para brig'ar pelo título de se

.

";

JARAGUÁ DO SUL

A equipe de tiro de [araguá
do Sul precisa vencer as duas

próximas etapas do Campeo
nato Estadual para conseguir o
título de campeã no carabina
deitado. A sexta etapa acon

tece neste fim-de-semana em.
Tímbó. Os atiradores estão, na

segunda colocação tanto no ar

comprímido e quanto no cara
bina deítado.

No ar a equipe não tem

mais chances, já que está com

28 pontos; dez a menos que os

líderes de Timbó. Entretanto,
Samuel Lopes e companhia
querem manter a vice-lideran
ça. Em terceiro está Joinville
com 23 pontos.

No carabina deitado, [araguá
ainda briga pelo título. Os tim
boenses estão com 36 pontos,
[araguá tem 32 e [oínville está
com 20. A sétima e última etapa
do campeonato acontece depois
dos [asc Gagos Abertos de San
ta Catarina) em Joinville.

Andrey fez duas partidas pela Malwee e revela que está se adaptando com facilidade no novo time

FUTSAL SUB-7

JARAGUÁ VENCE ESTADUAL SUB-7
A CEJ/FME, time sub·7 de Jar!lguó do Sul, foi campeão invicto e,

com 100% de aproveitamento do 3° Campeonato Regional de Futsal,
realizado em Blumenau. Além de terem 'aturado a competição, os garotos
prodígios tiveram o melhor ataque '47 gOls) a melhor defeso (cinco gols) e
o artilheiro da com petição, Vitor, que também foi o destaque do time.

Quei'mada'tem
torneio hoje

De brincadeira de crian

ça ,a "modalidade esportiva".
·A queimada ganha status.rle.,
esporte' a, partir de hoje às-B
horas, tem início do Festival
de Queimada, também co

nhecido como Mata-Soldado.
As competições acontecem
no 'Colégio Marista São Luís.

Hoje quem entra 'ern quadra
para provar que são bons de
pontaria são os meninos, que
formaram 19 equipes, As ga
rotas. disputam a queimada
amanhã no mesmo horário, só

, que com 17 times.
O torneio é voltado para

alunos das escolas de toda a

rede de ensino de Jaragua do
Sul com até dez anos.O tor
neio será dividido ern cirr� ,

co chaves no feminino e no

masculino. A tabela com

pleta do Festival de Quei-'
madas pode ser acessada no

endereço www.fmejaragua
dosul.com.br no link "baixar
arquivos".
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Renato quer
punir gordos'
RIO DE JANEIRO

Depois de ter avisado que

jogador acima do peso pode
ficar fora da equipe titular do
Vasco, o técnico Renato Gaú

cho dificultou ainda mais a

vida daqueles que andam com

problemas
.

com a balança.
Ontem, depois do treinamen

to no Centro de Treinamento

do Vasco-Barra, o comandan

te avisou que todos terão até

o final desta semana para se

adequarem ao novo método,'
de trabalho.

Para ele, o mais ímporían-
.

te neste momento é fazer com
.

que seus atletas tenham cons-

.

ciência da necessidade de en

trega total ao Vasco. A equipe
ainda se encontra na zona de
rebaixamento do Campeonato
Brasileiro, e, por essa razão,
quem estiver acima do peso
vai sentir no bolso.

"Um jogador de futebol só
consegue aprender de duas
maneiras: quando perde a

vaga na equipe ou quando é

multado. Comigo, primeiro eu

tiro O atleta do time. Caso per
maneça com o problema, vai
ter de pagar R$ 300 de multa

por dia. Todos precisarão estar
dentro do peso ideal até sexta-

.

feira. É o prazo", avisouRenato
Gaúcho, que ainda aproveitou
para deixar bem claro que não
vai aliviar de agora em diante.

PREPARAÇÃO

Brasil no palco da estréia
Seleção de futsal chega hoje em Brasília, onde joga na terça

Jogadores do Seleção ficaram dez dias em Uberlôndio e chegam hoje poro treinar no local de estréio

pesado durante estes treze

dias de concentração. Agora
a tendência é de diminuição
de carga e aprimoramento
final do trabalho", explana
Pipoca. .

Para Ari, os treinos vêm

sendo proveitosos. "Ainda
estamos em preparação e

é importante que notemos '

onde temos errado, para po
der corrigir até o final dos
trabalhos em Brasília, antes
da estréia", explicou o atleta
da Malwee.

UBERLÂNDIA (MG)
A Seleção Brasileira de

Futsal encerrou ontem o pe
ríodo de treinamentos que
passou em Uberlândia (MG),
durante a preparação para a

disputa da Copa do Mundo
de Futsal, que ocorre entre 0S

dias 30 de setembro e 19 de
outubro ..

O Brasil treinou durante
dez dias na cidade mineira,
além de realizar dois amisto

sos contra o Egito,· vice-cam
peão africano. Hoje o time

desembarca em Brasília, às

9h55, onde continua a pre
paração de olho na estréia

diante do Japão, que será na

terça-feira (30/9), às 10h30,
no ,ginásio Nilson Nélson.

Durante a estadia em

Brasília, onde O· seleciona

do brasileiro disputará jogos
pela competição, a carga de
treinamento será diminuída.
Em Uberlândia, _ com raras

exceções, o grupo brasileiro
treinou em dois períodos. Já
durante a disputa do. Mun
dial, estámarcado apenas um

treino. par dia.
A diminuição da carga de

trabalho para os atletas tam

bém partiu do desejo da co

missão técnica brasileira, de
acordo com o que disse o au

xiliar-técnico do técnico PC
de Oliveira, Marcos Sorato,
o Pipoca. Ele explicou que o

trabalho foi muito intenso em

Minas Gerais e que o plane
jamento passa por modifica-

.

ções no Distrito Federal.

N.eto se recupera na Seleção
o fixo Neto, que atuo pelo equipe

do Inter Movistar do Espanha, era um

dos fortes nomes que poderiam defen
deria o Seleção Brasileira no disputo
do Copo do Mundo. Porém, um daque
les azares que atingem qualquer pes-

.

soa escolheu o jogador poucos meses

antes do início do competição. Atuan
do por uma partido do liga Espanhola,
Neto acabou sofrendo uma séria lesão
no joelho direito, que foi o rompimen
to de seu ligamento.

"O tra:balho desenvolvi

do aqui em Uberlândia foi
muito bom. Trabalhamos

bem com os jogadores e es

tes sentiram o nível de trei
namento da equipe, que foi

PARTICIPE DA PALESTRA GRATUITA
"0 BNDES MAIS PERTO DE VOCÊ".
Além de conhecer as linhas e os programas

de financiamento do BNDES,você recebe
orientações sobre o1:aminho para apresentar

o projeto da sua empresa. Inscreva-se pelo site
www.bndes.gov.br/palestras.

DATA: 30 de setembro de 2008 - LOCAL: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Rua Octaviano lombardi,100 - Czerniewicz - Jaraguá do Sul- SC
CREDENCIAMENTO: 18h30 -INicIO DA PALESTRA: 19h

Ministério do
Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior
II-
UM pA,ls DE TODOS

GOVERNO FEDERAL
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o colapso chegou
Durante a efervescência do clima eleitoral nos EUA,

completamente eclipsado pela crise de mercado, o me

Ihor que pudemos colher dos candidatos a presidência
foi: John McCain disse que o governo tem que parar de

ajudar os grandes bancos e perrriitir que o mercado atue

livremente. Obama, por sua vez, disse que a falta de reo

gulamentação .e a incompetência do governo federal
são responsáveis pelo colapso econômico. Ésse é o

tema, essa é a palavra: colapso. O seu significado: 'dí
minuição repentina de uma função vital; o fato de ruir,
de vir abaixo. E foi exatamente o que aconteceu com

importantíssima parte dos representantes do legítimo
capitalismo americano: os bancos de investimentos.

Impossível saber o número de perdedores e os valores

podem apenas serem estimados, mas é algo descomunal
em termos de valores: trilhões de dólares,

O que causou o colapso? Apenas a consciência. Essa
conclusão advém da pesquisa sobre o termo na Wikipé·
dia e lá está: "Consciência causa o colapso é uma teoria

.especulatíva na qual as observações por um ser cons

ciente são responsáveis pelo colapso da função de onda".
Esta é uma tentativa de solucionar o paradoxo do amigo
de Wigner estabelecendo-se que o colapso é ocasionado

pelo primeiro observador consciente. Os defensores des·
ta teoria afirmam que esta não é uma reedição do dua
lismo da substância, desde que (em ramificações desta

visão) consciência e objetos estão entrelaçados e não

podem ser considerados como distintos". Bingo, caiu a

ficha! 'Hámuito tempo já vinha se antevendo que a onda

especulativa do mercado mobiliário e a diminuição da
aversão ao risco tràriam efeitos danosos para a econo

mia americana e mundial. Em 25 de outubro de 2006,
escrevi uma cóiuna no O Correio do Povo com o título

"Vésperas de um Profundo Colapso", pois o que lia me

fazia antever um terrível efeito que tinha como cau

sa citada naquela' publicação, segundo Gabriel Kolka
em site do Le Monde, que "fortalecidos por 25 anos de

desregulamentação dos mercados, fundos globais gigan
tescos tornaram-se capazes de dobrar os Estado, FMI e os

grandes bancos. Porque eles se envolvem em operações
cada vez mais arriscadas, a ponto de até defensores do

capitalismo temerem seu poder", quer dizer, estávamos
diante de uma nova (deslordem fínanceíra".

Havia muitos observadores conscientes, porém, os

ínvestídores/especuladores com um' comportamento
irracional e entrelaçados pelo objeto do lucro fácil e

imediato eni maior quantidade é que ditaram as reo

gras. O geógrafo Jared Diamond também nos ajuda a

entender a situação quando diz que colapso não é um
evento único, uma catástrofe repentina que surpre
ende desabando inesperadamente sobre a cabeça das

pessoas. AO' contrário, vem de forma lenta pelo acúmu
lo de elementos negativos, de sinais prenunciadores, de
disfuncionalidades diversas e repetitivas, daquela meso

ma persistência no erro que conduziu muitas pessoas e

sociedades inteiras à beira do precipício.
Durante um bom tempo, apesar dos alertas, profecias

e estudos abalizados, que mostravam-com antecedência
que aquele' comportamento e rota seguida poderiam con

duzír ao desastre econômico, as pessoas e as organiza
ções do sistema financeiro insistiram, ainda assim, no
caminho suicida, desprezando os avisos dos "pessimís
tas" - que costumavam ser apenas realistas dotados de

informações, portanto, conscientes - e caminharam
como ratos ao som da flauta para a borda do precipício.
Neste precipício caíram instituições centenárias e mi
lhares de pessoas de boa e má fé. Na semana passada
disse nesta coluna que o governo e o tesouro america
no deveriam intervir sob pena de um alastramento só

imaginável por aqueles que viveram a crise de 1929, e
esta semana, para alívio dos mercados e pesar do bolso
de muitos contribuintes americanos e poupadores do
sistema internacional que investem nos EUA, a Tm

prensa especializada destaca o significado da propos
ta de ajuda do governo e tesouro americano, não só

porque supõe uma ação fortemente intervencionista
em um Governo até agora defensor do livre mercado,
mas também pelo volumoso custo que. terá para os con

tribuintes. Espero que dentro do processo de "medição"
existaurna "consciência maior" das causas:

A continuidade do colapso ainda é possível, podendo
até ser provável, pois ele ainda não.esta solucionado. Ao
persistirem, porém, as tendências atuais e as manifestá

ções . de vários países e dirigentes de bancos centrais - a

retomado do controle torna-se mais que provável, quase
.

que certo. Ufa!

:', *.;Proféssor,dà'Univille -e Consultor· brognoli@netuno.com.br' brognoli@netuno.com.br�' -.
, .,-,. , ' �
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Primeira hidrovia em Santa Catarina
Propostas serão abertas na próxima segunda-feira em [oinville

Dois editais de licitação
para a implantação da la hi
drovia de Santa Catarina
foram lançados. Em um, a

SDR·Joinville visa contratar

empresa para execução de
. serviços de desassoreamento
do canal de navegação do Rio
Cachoeira, em três trechos
distintos localizados entre o

Mercado Público e a Ponte do
Trabalhador. O orçamento bá
sico da intervenção é de mais
de R$ 66 miLe a abertura das

propostas está marcada para
segunda-feira (29), às 14h, no
auditório da SDR-Joinyille.

De acordo com o diretor

geral da SDR-Joinville, enge
nheiro Fernando Camacho,
o desassoreamento se faz ne

cessário devido a enxurradas
ocasionadas por chuvas inten-

.

sas ocorridas desde a última
) dragagem no Rio Cachoeira,
realizada em novembro do
ano passado e também pelo
acúmulo de sedimentos verifí
cados no rio. "Este é um pro
cedimento que deverá ser roti
neiro para que as embarcações
possam navegar com mais se-

. gurança pelo.rcurso do rio e

da lagoa", destaca Camacho.

O outro edital de licitação
envolve a implantação (forne
cimento e serviço) da sinali
zação náutica para navegação
diurna e noturna, entre os ter

minais aquaviários de [oinvil
le e São Francisco do Sul. O
edital está' dividido em cinco
lotes para forneGimento de rna
teriais e um lote para instalação
da sinalização náutica. Dentre
as obrigações, a empresa vence
dora será responsável pela ins

talação de 11 bóias na Lagoa
do Saguaçu.oito bóias na Baía

-Babítonga e 24 lanternas sola
res, entre outras íntervenções.

EDITAL
MARGOT A\:>ELlA GRUBBALEHMANN, Tabella Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina.

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

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que pol não terem sido enconlrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que iníeressar que 05 presentes Editais virem ou.de!e tiverem conhecimento, que deu enlrada oeste Olicio para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocoío: 84402 Sacado: JAIR jOAO ALBINO CPF: 417,538.369·72
Cedente: BANRISUL·BGO EStRIO GRANDE DO S CNPJ: 92.702.0671000
Número do Tftu!o: 07180829 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por mdicaçào
Apresentanle: SESC DalaVencimento: 31/0712006 Valor: 1..446,36

Protocolo: 86947 Sacado: FLAVtO ,JOSE LEIFHEIT CPF: 000.152,699-57
Cedente: COMERCIO DE ALUMINIO SH LTDA CNPJ: 05.493.3081000
Número do Titulo; 4411 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indical,:âo
Apresentante: CAIXA ECONOMtCA FEDERAL Data Venoimento: 0110912008 Valor: 1.028.09

Protocolo: 86985 Sacado: LORENA COSTA CPF: 625.125.959-00

I Cedente: MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAWIN LT GNPJ: 83,845.9111000

l- Número do Tituio: 2311' Espécie: Duplicata de Verda Mercantil pôr Indicação

I
Apresenlante: SESC Data veneimento: 12108í2008 Vator: 50.00
-�-�,�" ... _¥_". __ ._---_._-_._-_.__ ._---_... _"---_._-_.- .. _-_.__ ._._._--_.__ ._._ .... _-

Protocolo: 86986 Sacado: LORENA COSTA CPF: 625.125.959-00
Cedente: MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAWIN Li CNPJ; 83.645.9111000

.

I
Núme'f{} do Titula: 2309 Espéce: Duplicata de Venda Mefcanlí! por lndicaçáo �

Apresentante: BESC Data Vencimento: 23/G8/2ú06 Valor: 50,00
�--_ .. -----_.�-_ _._-._---_._.. _._._._-�-_._ _�--_._--_.

i Protocolo: 86987 Sacado: LORENA COSTA CPF: 625.125.959·00

i Cedente: MATERIAtS DE CONSTRUCAO LAWIN LT G�PJ. 83.645.9111000
r Nllmero do Titulo: 2310 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndícacão
! Apresentaote: BESC Data'Vencimento: 03/0612008 'Valor: 50,00
I --- .. -- ... - ... -- ......-- .....------.-.-.-..... - ... -- ..... , .. -.

i Protocolo: 87224 Sacado: TARLIN DA SILVA CPF: 073.031.239·97

I Cedente: BANCO FINASASiA CNPJ: 57,561.61SI000
I Número do Titulo: 3678970458 Espéce: 'Nota Promissória
I Apresentante:AOVOCACIABELLINATI PEREZ SiC. Data Vencimento: 201ú51Z008 Valor: 12.226,95

Protooolo: 87344 Sacado, ISAIR CATARINA MEINERZ CPF: 711.526.360·49'
Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.1451000

.

Número do Tltelo. 17563 Espécie: Duplicata de Venda'Mercantii por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 05109/2008 Valor: 390,00

Protocolo: 87379 Sacado: CLEMiR JOSE DO PRADO CPF: 420,521.149·04
Cedente: BV FINANCEIRA SIA·CREDITO.FINANCIi\MENTO E INVEGNPJ: 01.14S.S53íOOO
Número do Título: 540123850 Esp".cie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: AOVOCACJ\ BELLINATi PEREZ SiC Dala Vencimento: 0110212006 Valor: 2.111,01

Protocolo: 87381 Sacado: DUFFY MALHAS LTDA CNPJ: 73.321.8201000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

,

Número do T!�uJo: 1617/1 Espécie: Duplicata de Venda MercarHí! por lndicaçâc
Apresenlante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 0510912008 Valor: 1.297.00

Protocolo; 87362 Sacado: GILMÁR THEODORO DA SILVA ME CNPJ: 02.533.1961000
Cedente: HSBC BANK BRASIL SIA BANCO MULTiPLO
Número do Titulo: 1610/1 Espécie: Duplícata de Venda Mercan1ll por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASILSA BANCO MULTIPLO Data Venoimento: 05109/2008 Valor: 1.205,50

Protocolo: 87384 Sacado: ESTEUTAANTUNES FRIEDEMANN CPF: 760,914.909-82
Cedenie: MEDALHAO PERSA LTDA
Número do Tilu!o: 413293 Espécie: Duplicata de Venda Merçantíl por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 0710912008 Valor: 269,00

Protocolo: 87428 Sacado: NELSON ALMEIDA DOS SANTOS . CNPJ: 09.544.175/000
Cedente: FORTIPLAS PLASTICOS LTDAME' CNPJ: 79.487.7321000
Número do Titulo: 7051/001 Espécie: DUp'!icata de Venda Mercantll por Indicação
Apresenlante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10/0912008 Valor: 1.179.50

Protooôlo: 87462 Sacado: EDSON VI;Z LOPES CPF: 074.048.356·07
Cedente: ORtGINAL SOLUCOES COM E MANUT LTDA CNPJ: 00.104.2171000
Númerc do Titulo: 0009 Espécie: Duplicala de Venda Mercantii per Indioação
Apfesenlante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 08109/2008 Valor: 210,00

Protocolo: 87497 Sacado: SAULO COSTA ORLANDIM CPF: 005.268.759-76
Cedente: MOBISAT SIST RASTREAMENTO LTDA CNPJ' 03.655.j6iíOOO
Número 'do TiMo: Al 050683E Espécie: Dupiicala de Venda Mercanti! por tndicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vencimento: 29/0812008 Valor. 320.00

Protocolo: 8,540 Sacado: METALURGICALG LTDA ME . CNPJ: 07.759.411íOOO
Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES LTDAME CNPJ: 06.538.2381000
Número do Título: 009953 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndjr.ação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: l1í09/2008 Valor. 336,00

Protocolo: 87555 Sacado: VILMAR DA MOnA SILVA CPF: 913,999.049-49
Cedente: PIRAMIDE AUTO PECAS LTDA-EPP CNPJ: 04.408.7671000
Número do Titulo' 277211 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 1510S12OO8 Valor: 460.00

Protocolo: 87557 Sacado: GUnENBERG REVEREY DO PRADO
Cedente: POSTO MIME LTDA , CNPJ: 83.488.882/000
Ncmerc do Titulo: 5489743 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanie: BRADESCO. Data Vencimento: 4510812008 Valor: 430,29

CPF: 650.ip7,039·B7

Protocolo: 87574 Sacado:ATACAOAO DACERAMICALTDA GNPJ: 02.845.315/000
Cedenle:'POLICRED FOMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ;03,925,0431000
Número do Títu!o: 4917/9 Espécie: Duplicata de Venda MercanHl par Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 1110912008 Valor: 452,01

Protocolo: 87576 Sacado: SOLNASCENTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD CNPJ: 09.060.7531000
Cedente: COMISSARtA DE DESPACHOS NELSON SEARA HEU CNPJ: 80.663.9581000
Número do TIIulo: 15475 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indlcagâo
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10109/200S Yalor:4,603,17 ,

Protocolo: 87581 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTDA CNPJ: 02.845.3'151000
Cedente: POLICRED FOMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ: 03.925.0431000
Número do Titulo: 4908/9 Espéoie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: OSI09i2008 Valor: 634.00

Protocolo: 87637 Sacado: Z S COM DO VESTUAR]O LTDAME .CNPJ: 07.283.3191000
Cedente: I(RtNDGES INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 77.593,5561000
Número do :Tltulo: 285686/003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Dala Vencimento: 03/0912008 Valor: 372.53

protocolo: 87S50 Sacado: MAURO'DAROSA CPF: 508.306.359·04
Cedente: REFRIGERA£AO TEX FRIO lTDA CNPJ: 83.130.2521000
Número do Titulo: 12880 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Dala Vencimento: 05/0912008 Valor. 130,00

Protocolo: 87€65 Sacado: JONAS DE ASSIS CPF: 004,611.089·50
Cedente: COOPERATIVA DE OREDITO VALE DO tTAJAI·V!ACREOICNPJ: 82.639.451/000
Núme", do Titulo: 55.498i018 Espécie: Nota Promissória
Apresenlante: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO!TAJAI·VIACREDIData Venoimento: 1010812008 Valor: 458,20

Protocolo: 87775 Sacado: JOAO GARLOS DA SILVA CPF; 502.638.639-00

I Cedente: JARAGUACOM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDAME CNPJ: 96.135.8731000 ,

Número do Titulo: 31995 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação.
I Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 1010912008 Val",' 73,90

I ....-- ....- ..... , ... - .. - ... -.- .. , ........, ......-- ..... - .. --.-----

I ProtoColo: 87786 Sacado: ROSILAI�E KOVALSKI CPF: 056.739.589-86
Cedente: FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO 'CNPJ: 02.729,1361ú00
Número do Titulo: 1995002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Ap",sentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 1010912008 Valor: 99,00

É. como os ditos deveoores·nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intennedio do presente
Edlta� para Q.ue.os mesmos comparecam neste;abeHonato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca. nr, 1589, no prazo da lei, a tim de

IIguidaroseu debito, ou emao, dar razao porque nao ofaz, sob a pena de serem os refer,dos protestados na formada Lei, etcz

Jaragua do Sul, 25 de Agosto de 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REFLEXO DA CRISE NOS EUA

,BC muda regm e protege a economia
Alteração adia cronograma de recolhimento do depósito compulsório
BRASíLIA

O Banco Central adiou o

cronograma de recolhimento
compulsório criado neste ano

para ás empresas de leasing. O
recolhimento com alíquota de
20%, que seria feito a partir de
14 de novembro de 2008,-pas
sa a vigorar a partir de 16 de

.

janeiro de 2009. A adoção da
alíquota de 25% foi adiada de
16 de janeiro de 2009 para 13
de março de 2009.

Segundo nota do BC, essas
alterações foram feitas com o

objetivo de preservar o Sistema
Financeiro Nacional dos efeitos
da crise financeira internacio
nal que tem restringído o crédi
to no exterior.

O compulsório para os de

pósitos de leasing começou
a valer no dia 9 de maio, com
recolhimento de 5% dos recur-

sos pelos bancos ao BC. A nor

ma definiu que esse percentu
al cresceria de cinco em cinco

pontos percentuais até chegar a
25% em janeiro de 2009.

Com o recolhimento' com

pulsório, os bancos têm menos

dinheiro para emprestar, uma
vez que parte dos recursos fica
no Banco Central. Com menos.

dinheiro, o custo dos emprésti
mos tenderia a subir para com

pensar a menor quantidade de
recursos. A' conseqüência da
medida anunciada ontem é que
sobram mais recursos para em

préstimos feitos pelo sistema
financeiro.

De acordo com o BC, com
essa mudança. no depósito
compulsório para as empresas
de leasing, R$ 8 bilhões perma
necerão no sistema financeiro

por� período maior.
.

BC afirma que alterações devem -preservar o sistema financeiro dos efeitos da crise internacional

FBI investiga financeiras
sobre possíveis fraudes

Ricos ganham 42 vezes mais que pobres
Família de ricos recebe R$ 2.830 porpessoa e de pobres R$ 66

WASHINGTON

O FBI (polícia Federal dos
EUA) abriu uma investigação so

bre denúncias de fraude contra

quatro das principais empresas
financeiras americanas,

.

que es

tão na raiz da atual crise: o banco
de investimentos Lehman Bro
thers - que pediu concordata no
último dia 15 -, as empresas de

hipotecas Fannie Mae e Freddie
Mac - às quais o Departamento
do Tesouro propôs ajudar com

. US$ 200 bilhões -, e a segurado
ra AIG - que recebeu do Federal
Reserve (Fed, o BC americano)
um empréstimo de 85 bilhões.

Fontes citadas pelo jornal
"The New York Times" ("NYT")
disseram que "era lógico supor"
que essas empresas seriam inves

tígadas devido às muitas ques
tões a respeito da responsabili
dade pela atual crise - que levou
o governo, após as medidas já
adotadas, a propor um pacote de -

US$ 700 bilhões para enxugar do
mercado papéis de TISCO, como
os lastreados por hipotecas.

O diretor do FBI, RobertMuel
ler, disse ao Comitê Judiciáriodo
Senado na semana passada que
as investigações sobre fraudes
financeiras se concentram sobre

empresas "que podem ter se en- O rendimento médio men

volvido em relatórios enganosos sal per capita das famílias 10%
que surgiram durante a crise mais ricas do país em 2007 era

financeira". Diversos senado- 42,55 vezes maior que o. ren

res disseram à época, segundo dimento médio das 10% mais
o, ''NYT'', que querem ver o FBI pobres, apontou análise do Ins- .

agir demodomais agressivo para tituto Brasileiro de Geografia
investigar possíveis ações crimi- e Estatística (IBGE) divulgada
nosas que tenham levado à atual ontem. Em média, a fatia mais
crise.

,

.

rica recebeu ce�ca de R$ 2.830
Mueller acrescentou que "O por pessoa, enquanto as mais

FBI vai seguir esses casos tão alto pobres ganharam R$ 66.
na hierarquia corporativa quanto No último ano; o rendimento
for necessário, para que seja ga- médio familiar per capita da po
rantido que os responsáveis rece- pulação brasileira ficou em torno
bam o tratamento da Justiça que de R$ 624, mas o estudo apontou
merecem" . grandes diferenças entre as regi-

ões. Por exemplo, no Nordeste
os 10% mais pobres viviam em

média com R$ 36,47 por mês,
I

enquanto no Sul a mesma faixa

conseguiaR$107,16.
Do mesmo modo, a diferen

ça entre as -duas faixas opostas
. População mais pobre recebeu em média R$ 107,16 por mês no Sul do POIs

aumenta no Nordeste e recuá

� no Sul, de 48,99 vezes mais

§ para28,37 vezes; O Centro-Oes
� te apresentou a segunda maior

� discrepância, com os 10% mais

� pobres recebendo em média R$
� 93,27 per capita e os 10% mais
� ricos R$ �3.624,35 - valor até

Diretor do FBI, Robert Mueller, falou �. maior que a média doSudeste,
ao Comitê Judiciário do Senado de R$ 3.216,91.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. 411 COMPLETO TlPTRONIC Rll COURO

14
COMPLETO

41 COMPLETO
4 I COMPLETO + AIR BAG + SOM Rll

AUDI A3 1.8 AUTOMATICO
AUOI A3 1.8
AUDI A4 2.0 130CV
PEUGEOT 206 SOlEll
PEUGEOT 206
XSARA PICASSO GLX 2.0

CBX 250 TWISTal
BIZ 125 ES
XR 250 TORNADO

Ofertas válidas até 25/09/2008 ou enquanto durarem os estoques, o-que ocorrer primeiro. SEMINOVOS: 'Te não inclusa para todas as modalkíades de
financiamento. que estão sujeitas à aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen. Consulte sua concesslonárta Volkswagen ou a Ouvtdoría Banco Volkswagen:
08007012834. PROMOÇAOvAUDASOMENTE PARA SEMINOVOS. Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança •
4732746000
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




