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O governo britônico desistiu de res

suscitar o exigência de visto poro os

brasileiros que viajam poro o Ingla
terra. E o Brasil também não está
mais no listo dos países suspeitos
de não terem uma político para con-

.

ter o imigração ilegal. O acordo de

"cooperação positivo" foi fechado
no �emona passado.
Fonte: Agência Estado .

1·.�;l.;!:JJJ
3371.0800 • www.wizardjaragua.com.br

Viemos 'a público para informar ao eleitor de Jaraguá do Sul dos CRIMES
. ELEITORAIS que se sucedem dia a dia, contra nossos candidatos: Cecilia,
-lríneu e vereadores.
Pichação das nossas placas, falsas promessas em troca de votos. divulgação de pesquisas e enquetes
mentirosas, sem a devida autorização. Este tipo de atitude apenas evidencia o adiantadQ estado de desespero
dos demais candidatos à prefeitura. Revelando, ainda, a personalídade daqueles que querem governar
J�raguá do Sul. Estas atitudes tiram o brilho do debate democrático e da disputa justa e ética pelo voto .

Entregamos as provas destes crimes à Justiça Eleitoral, como deve ser a atitude de cidadãos que prezam a

democracia e respeitam a justiça. Assim como solicitamos a autorlzação para publieaçào de pesquisa na
forma que manda a lei e estamos enfrentando as dificuldades normais do pieM. .

. Agora, cabe a nós manifestar tristeza e indignação com o baixo nível destas atitudes e pedir seu volo
para que Jaraguá do Sul seja governada por quem respeita a lei, a liberdade, a igualdade e;
principalmente, a etica acima de qualquer disputa. Por lodo isso, vote 25.

.

CNPJ 111.29a.21310001·03 DEM • PSDB' PTB • PDT
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EDITORIÀL

Gestã�, profissionul

CHARGE

PONTO DE VISTA

A lite.ratura e o vestibular

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRiTOR E E!)!TOR

Seria apropriado para nossos estu

dantes que ainda não têm o hábito de
ler e escrever, que ainda "não dominam
a dança das palavras"? Esta é uma ques
tão que deveria ser levantada. Os livros
pedidos nos vestibulares não deveriam
ser obras consistentes, lógicas, que es

timulassem os leitores a irem em frente
na leitura?

Ao invés disso, nossos jovens estu

dantes, aspirantes à universidade, não

estariam sendo incentivados a lerem ape
nas "resumos", que dão, quase sempre,
apenas vaga idéia do enredo da obra?
Resumos onde perdem-se característi
cas importantes do texto, como estilo e

.linguagem. E sabemos, os vestibulares
raramente cobram enredos. Também não
é suficiente assistir peças ou filmes ba-

Li um livro desses indicados para o

vestibu.lar e achei singular, por vários
aspectos. O livro não tinha um gênero
definido, pouco texto, quase hermético,
e o autor fazia uso constante de figuras

, de linguagem e palavras incomuns, não
usáveis no dia-a-dia, nem na fala nem

na escrita.

Fiquei surpreso que uma obra assim,
tão difícil, tivesse sido escolhida para
que os vestibulandos-Jessem e fossem

questionados a respeito.

DO LEITOR

Liberdade de \Expressão
e Democracia

Um episódio recente ocorrido na Venezuela nos em
purra a um momento de reflexão muito ímportante em

relação à liberdade de imprensa. aos direitos humanos
e a democracia de uma forma geral. Hugo Chávez, o'
ditador venezuelano (adorado por muitos intelectuais
brasileiros), expulsou do país o chileno José Miguel
Vivanco. Esse senhor foi expulso por divulgar um re

latório produzido por uma ONG de defesa dos direitos
humanos por fazer críticas ao governo venezuelano nas

suas relações políticas e sociais.
Esse fato me lembrou um episódio brasileiro quan

do nosso presidente, bem no início da suagestão, ainda
obnubilado por idéias de uma esquerda reacionária, sen
tindo-se perseguido e ofendido pelo jornalista americano
William Larry Rohter Junior, resolveu cassar seu visto de

permanência no país (é o mesmo que expulsar) depois
que este comentou sobre a suposta preferência do pre
sidente Luiz Inácio Lula da Silva às bebidas alcoólicas.
Diferente do que ocorreu na Venezuela, a nossa sociedade
organizada, esclarecida e defendida pela constituição ra

pidamente se mobilizou e impediu que o jornalista fosse

expulso do BrasiL Mais ainda, a mobilização serviu de
recado para então presidente Lula dizendo que o país não
eramais Uma república de bananas, e que caminhávamos'
para uma defesa do estado democrático de direito, de li
berdade de expressão e de democracia.

Ainda falando nesse triste episódio brasileiro, a me
dida proposta pelo então presidente Lula era até inco
erente com sua ética pessoal e de vida, pois acredito

que a sociedade brasileira ainda lembra das inúmeras
vezes em que o então sindicalista Lula, sempre em de
fesa da liberdade de expressão e da democracia, ofen
dia abertamente os diversos presidentes brasileiros que
o precederam.

Mas voltando ao ditador Venezuelano, este não pensa
assim, pelo contrário, qualquer um que faça algum tipo de
crítica ao seu governo é uma ameaça. Definitivamente, a
Venezuela corre um grande perígo, pois não vivemais um
estado democrático de direito, mesmo com Hugo Chávez
tendo sido eleito democraticamente.

MALCON A� TAFNER, PROFESSOR

�; Os textos poro esta coluna deverão ter no mlÍximo 2.000 caracteres e podem ser ,

'" enviados
•

poro o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por corto poro o
;:' Ruo ProcÓpio Gomes de Oliveira. 246. CEP 89251·200. Cx. Postal 18. É obrigatório

, informar nome completo. profissão. 'CPF e
• telefone (* não serão publicados).

seados nos títulos a serem lidos. Eles até

podem ajudar,'no que diz respeito a fixar
ou relembrar, ou até servir de estímulo
para leitura da obra integral.

Algumas das obras selecionadas são
clássicos da líteratura brasileira ou por
tuguesa- Mas umas poucas são de au

tores regionais, e cada estado escolhe
alguns dos seus escritores mais repre
sentativos. Infelizmente, à que se tem

observado - em alguns casos - é que·
livros não colocados: 'nas listas de sele
cionados nem sempre por suas qualida- ': �.
desliterárias, mas sim para alavancar a
venda dos mesmos.

Que critério é usado para que se che

gue' aos títulos que nossos vestibulan
dos deverão ler para-adquirir a cultura

que deverão mostrar nos exames?
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FALA Aí!

"Com elos, encrenco"
sem elos, nõo se vive."

AYRTON SENNA, piloto
brasileiro de Fórmula 1

sobre o papel das mulheres
na vida dos homens.

" Fiz que fui, nõo fui,
e acabei fonda! "
NUNES, EX-ATACANTE

DO flAMENGO, descrevendo a

marcaçõo de um gol.

INDISPENSÁVEL
Modéstia, à porte, O Correio do Povo
tem sido leitura diário obrigatório de
expressivo contingente do sociedade
civil organizado e, muito mais agora,
é quase que uma bíblia de candida
tos e políticos. Sábado pelo manhã,
no calçadão, um exemplar circulou
de mão em mão entre o grupo de
apoio logístico à condidatura de Ce
cília Konell (OEM). Do mesmo formo é
primeira leitura'do dia em comitês de

_

outros candidatos pelo irnparcialida•.
de no cobertura destàS eleições.

Pílulas da morte
Enquanto o Ministério Público desencadeio componho nacional contra
o automedicação, o Agência Nacional de Vigilância Sanitário anuncio o

endurecimento dos regras vigentes, exigindo que, no publicidade veicu
lado no rádio ou no tevê, o próprio apresentador mencione o posslbl
lidade de riscos ou efeitos colaterais do medicamento. Ou seja, acabo
com superatletas ou personalidades recomendando qualquer coisa poro
quase todos os moles do organismo. Só em 2006, ano do último atuali
zação dos dados, o outomedicação foi responsável por 32 mil casos de
intoxicação provocados por medicamentos tomados sem recomendação
médico, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. Por àno, médio de 20 mil
mortes. Poro se ter uma vogo idéio, bosta dizer que o aspirina, enfati
zado em anúncios como um 'excelente anti-coagulante e benéfico poro
quem tem problemas de coração, pode motor unia pessoa se elo for
portadora de dengue.

.

TOMA LÁ••• VOTOABERTO
Governador luiz Henrique do Silveira Confirmado o informação do coluna
(PMDB) cito R$ 58 milhões investi- no semana passado. O empresário
dos em Joraguá nestes últimos quatro Eggon João do Silvo gravou men-

anos e anuncio poro breve o rotatório .

sagem de apoio à candidatura do
de acesso o Schroeder, no Waldemar petista Dionei do Silvo. No frigir dos
Grubba. Mos, e sempre tem o 'mos', ovos, pode gerar muito mais credl-
condiciono mais recursos poro o ci- bilidade junto 00 eleitorado que os

dade à reeleição de Moacir Bertoldi manifestações do presidente lula,
(PMDB). Mérito poro o prefeito, que seus ministros e do senadora Ideli
foi buscar o dinheiro com bons proje- Salvatti nos programas eleitorais
tos, fazendo valer um direito inaliená- gratuitos do rádio. Afinal, Eggon é
vel por conto de milhões em impostos um dos três construtores do gigante
arrecadados aqui pelo Estado. Weg. E ponto final.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2008

POR QUE SER VEREADOR?
, JAIME NEGHERBON -15999 (PMDS)
Vereador mais atuante no Câmara. Apreseptei 431
indicaçôes poro melhorias em diversos bairros, .como
tratamento de esgoto, ampliação de liilHas do trans
porte coletivo e n.ecessidades da saúde e -educação,
entre outros. Sou autor de 33 projetos de lei, moções,

pedidos de informação e. requerimentos buscando o vàforizaçQo do�
produtos agrícolas, opoio à microempresa, por,mois segurl.lnça públi
co, contra o nepotismo, redução do período de recesso d'a Câmara, o
tavof de organiztJçóeSsociais como clubes e associações esportivos e
sociais.lutei pel.a diminuição des filas em bancos e a instalação de
agências bancárias nos boirros. Vou continuar lutando pelo esporte
gmador e clubes de caça e tiro, água tratnda paro toda a população,
creches emj()dos'os bairros, PSF ..para tedes, postos com médicos e

dentistas, passe 'ÜnIco, mais cattórios, moradias populares, asfalto"
coleta de lixo,e entulhos. Fiz e vou fazer!

' ."
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-·Machado de Assis lembrado
400 estudantes dedicaram o dia para reviver obra do autor
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 400 alunos da Esco
la Municipal de Ensino Funda
mental Machado de Assis parti
ciparam ontem pela manhã (29)
de atividades alusivas aos cem

anos de morte do escritor, patro
no da instituição educacional,
Foram realizadas apresentações
teatrais, declamação de poesias
- "Carolina", "Flor daMocidade"
e "Uma senhorame pediu verso"
- e traçada uma linha do tempo
narrando a história do colégio e a

vida e carreira de escritor, neto-de
escravos, que através das letras

,

revelou-se ao Brasil e ao mundo,
tomando-se referênciapara a lite
ratura nacional e internacional.

Durante parte do primeiro
semestre letivo os alunos já se

preparavam para esta data atra
vés do Projeto de Leitura, coorde
nado pela Secretaria Municipal
de Educação; que, entre outros

temas, tinha como proposta o

estudo dos patronos das institui

ções de ensino. Apresentações
teatrais; palestras e exposições de
pesquisas referentes ao assunto
serviram para iniciar o envol
vimento dos estudantes com o

centenário damorte de Machado
de Assis, mostrando a história de
vida do escritor, sua obra e im

portância cultural.
Mas o que hoje é orgulho,

em 1931, quando da fundação
da escola, era uma polêmica,
explica a administradora da
Escola, Marlete Mandíni. Para
o governo federal, no auge dos
conflitos da ditadura, não pare
cia aceitável dar o nome de um.

negro a uma instituição de en

sino. No entanto, a população
reconhecia a importância deste

que foi um dos fundadores da
Academia Brasileira de Letras,
e as discussões foram favorá
veis à aceitação de Machado de
Assis como patrono da entida
de. Um autodidata ironicamen
te nomeando e engrandecendo

Estudantes se fantasiaram e declamaram obras de Machado de Assis durante a manhã de ontem

Prazer'pelo aprendizado'
Filho de um pintor de paredes e las. Seu primeiro poema foi publicado Cubas, que o insere no Realismo, aden-

de uma lavadeira, Machado de Assis aos 15 anos. Aprendeu francês, inglês trando a segunda fase de sua vida COIJlO
teve seu primeiro contato com a escola e alemão como autodidata, e nove escritot Machado de Assis foi um dos
quando sua mãe arranjou um emprego anos mais tarde lançou a coletânea de fundadores e primeiro presidente da Aco-
de doceira' em um colégio, onde, em poesias "Crisálidas". demia Brasileiro de letras. Publicou mais
suas horas livres, tinha autorização dos Autor de contos como "O Alienista" de 20 livros de poesias, contos e roman-

professores para assistir algumas au- e do livro Memórias Póstumas de Brás ces e foi autor de 11 peças.

a escola que hoje atende a 713
alunos do 1° ao 9°·ano.

FREDERICO CARVALHO

AFONSO PIAZERA NETO22022 PfOpostas para um O�senvolvimento Sustentável

� umresgatedacldadania.
-Ç!l!£i:!H para fllhosdas famllias trabalhadoras.
..escolas COrJ'l<)Centros deCultum e Lazer.
--Programa fMéd!coda farnüiit para todos.
-CrIaçj!o do PAI Programa deApo!o ao Idoso com médicos.
dentistas, advogados. técnicos esportivos e assist socials.
-Planejamenloeoontrole do !ransportecoletiyo.
..centrada Reciclagem eDestino deResEduos.
-ValorizacãQ do sUeta com Incentivoescolar.
-pavimentação de ruas, passeios 8 arborização
simultaneamente.

- Engenheiro eMI p6s..graduado em OesenvoMmento
UrbanoeGestãoAmbiental.
,Sec.deUrbanlsmoemFrahdsoo_R.
- Secfde-Obrae, SelViços. Pl)bJlcos. Habitação, Urbanismo.
eAssessorTécnicodoSamaeem Jaragué doSu!.
- Vereador em quatro mandatos. Pres1dente da CAmara e
Prmeito Intetino em 2000.
- Otimizou programas de aquisição da casa própria e

regularização de terrenos que atenderam mais de 2000
tamm...
- Ideallzador do Projoto Casa Fácil. premledc pela
Anamaco, Oalxa EconOmica Federal, Fundação Banco do
Brasil e Inet, TeotOnio Vilela,

,

- Coordenou a elaboração do Novo Plano, Diretor de
Desenvotvimentode JaraguádoSUI.

"Conhece e sabe resolver os problemas
da nossa Jaraguá do Sul"

,I Telecentro é

inaugurado�

I\J1osIm deDança
recebe inscrição
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CORUPÁ
Numa parceria com o

governo federal, a Prefei
tura de Corupá colocou à

disposição da comunida
de, a partir de ontem, um
Telecentro Comunitário
com dez computadores em

rede, data show (projetor
multimídia), internet, im-

. pressora a laser, onze me

sas para computador, mesa
para impressora, mesa do
assistente, armário e vinte
e uma cadeiras multiuso.
Toda estrutura foi instalada
na Escola Municipal de En
sino Fundamental Aluísio
Carvalho de Oliveira.

A oportunidade 'para
implantação desta estrutu

ra, que também conta com

roteador wireless, central
de monitoramento remoto

(câmara de vídeo), onze es

tabilizadores de voltagem e

computador-servidor, veio
através do Programa de In
clusão Digital do governo
federal. Em palavras do mi
nistro de Estado das Cornu

nicações, Hélio Costa, "Co

rupá entra na era inclusão
.

digital, marcada pelas novas
formas de comunicação que
proporcionam vídeo confe
rência e aplicação de ensino
à distância com característi
cas presenciais".

Estão abertas até o dia
4 de outubro as inscrições
para o 3° Festival Nacional
de Dança de Jaraguá do Sul,
que acontecerá nos dias 25

e 26 de outubro, no Centro
. Cultural da Scar - Socieda
de Cultura Artística. Infor
mações pelos telefones (47)
3275-0381 / 9104"8959 ou

pelo emaillisajaworski@ne
tuno.com.br,

.

Além de grupos de Santa
Catarina, as duas edições an

teriores reuniram participan
tes de outras regiões de todo
o País, somando cerca de 500

artistas, entre bailarinos, co

reógrafos e diretores, em cada
edição e recebeu um público .

de mais de 3.000 pessoas.
.

Poderão se apresentar na
Mostra e na Competição, es
colas, academias e grupos e

bailarinos .profissionaliza
dos ou não de todo Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-�-------�GERAl'
IRREGULAR

PRIMEIRA MULTA
POR PROPAGANDA

Candidato e coligação recorreram da sentença
JARAGUÁ.DO SUL

A Justiça Eleitoral apli
cou a primeira multa por,
propaganda irregular na mi
crorregião. A coligação "É a

Vez do Povo" e o candidato
a prefeito Dionei Walter da
Silva (PT) foram condena
dos ao pagamento de mul
ta no valor de R$ 5.320,50,
por conta de representação
protocolada pela coligação
"Jaraguá Nossa Gente". A

sentença foi publicada nes

te final de semana.
.

O 'motivo foi a colocação
de três placas justapostas
na Rua. Narloch, no Bairro
São Luiz, ultrapassando o

tamanho máximo permitido
pela lei eleitoral, de qua
tro metros quadrados. Duas
placas eram dos candidatos
da chapa majoritária, e uma

terceira de um candidato a

DENÚNCIA

Suspeita
de crime

Utilizando um corro, representan
tes do coligação "Unidos por Jaraguá"
impediram, no último sábado, o saído
de caminhão do Secretario de Obras
que supostamente transportaria poro
residências de particulares tubos de
concreto com fins eleltorelms, A. de
núncia foi feito à Justiça Eleitoral, que
foi até o local, conversou com os de
nunciantes e funcionários do Prefeitu
ra. Estes disseram não haver ordem de
serviço poro procedimentos relativos
00 recolhimento de material. A juízo
eleitoral cuido do caso.

vereador da coligação que,
na defesa, alegou que as

placas mediam um metro

por dois: e com visibilidade
para ruas distintas.

No entendimento da ju
íza eleitoral Eliane Alfredo
Cardoso, da maneira como

foram' colocadas, as placas
caracterizavam um' outdo
ar, o que é proibido pela lei.
"Ainda que .uma das placas
faça menção a uma candi
data ao -cargo de vereadora,
todas traziam a divulgação
do candidato representado

-

e, juntas, tinham evidente

apelo visual de outdoor",
considerou.

Ontem, a coligação "É a

Vez do Povo" já havia in

gressado com recurso no

TRE [Tribunal Regional
Eleitoral). Para o advogado
coligação, Luiz Henrique'

APROVADO

Seguro.
obrigatório

A Câmara de Vereadores aprovou
ontem projeto que obriga hospitais, pos
tos de saúde, ambuiatórios, laboratórios
é demais estabelecimentos de saúde,
públicos ou privados, o manter afixada,
em local visível, placa ou cartaz contendo
orientações sobre o DPVAT.

.'

Criado pela
lei Federal 6194, de 19 de dezembro
de 1974, o Seguro Obrigatório de Donos
Causados por veículos automotores de
vias terrestres tem como objetivo ampa
rar os vítimas de ocidentes envolvendo
veículos. O texto é de autoria do vereador
Ronaldo Raulino (PDn.

Professora •

Natália ;:EREADO�
Lúcia Petry

Ortiz, as placas "não estão
no formato de outdoor, por
que foram colocadas em po
sição de 90 graus".

.

REUNIÃO
Recentemente, a juíza

convocou os representantes
dos partidos políticos e das

coligações para relembrar as

regras da propaganda' elei
toral, em especial em rela

ção ao tamanho das placas.
Eliane deu prazo de 24 horas
para que fossem regulariza
das aquelas que, justapostas,
ultrapassassem os quatro me

tros quadrados. Na ocasião,
também ficou definido que
as placas seriam colocadas a

uma distância mínima de um
metro, para que não configu
rassem outdoor.

CAROliNA TOMASELLI

\
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Para Vereadora:
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Sempre ao seu lado
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Coligação tem 50.placas pichadas'
"Unidos por Jaraguá" formalizou ontem denúncia à Justiça Eleitoral

Os candidatos da coligação
"Unidos por Jaraguá" tiveram
cerca de 50 placas pichadas na

madrugada de ontem. Ontem à

tarde, o advogado da coligação,
Wolmir Elói, e alguns dos candí
datas foram ao cartório eleitoral,
onde preencheram um termo de
denúncia e anexaram 16 fotos, já
entregues à juíza eleitoral.

Como procedimento praxe, a

juíza deve encaminhar a denún-
cia para a polícia, que deve fazer .

�

a investigação sobre a autoria do
crime eleitoral. Segundo Elói,
a prática viola o artigo 331 do
Código Eleitoral e o artigo 53 dá
Resolução 22.718, que rege a pro
paganda eleitoral nestas eleições ..

Em todas as placas foi pi
iil chado o número 13, que remete

� ao candidato a prefeito pelo PT,
g Dionei da Silva, fato que; para o

� advogado da coligação "Unidos
o

:). por Jaraguá", não revela a autoria

� do crime. 'Alguém está tentando, ,

_

ffl se beneficiar, usando demá fé no
Placa de candidata a vereador na Rua Waldemar Grubba também foi alvo pleito", avaliou.
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NSIEDADE E YRABA HO FOCADO
Candidatos apostam no corpo a corpo para buscar votos dos indecisos

Nesta última semana de campanha, os prefeiturá
veis de Jaraguá do Sul pretendem focar os trabalhos
em reuniões, visitas aos bairros e no corpo a corpo
para atrair os votos dos indecisos. Mas a agitação co

mum ao período de campanha altera não só a rotina,

como também os ânimos dos candidatos. Todos con
firmam a ansiedade e o esforço dobrado nesta reta
final e se dizem anhnados com a receptivídade do

jaraguaense que está aberto a ouvir as propostas.
Durante o final de semana O Correio do Povo

acompanhou eventos dos quatro candidatos à Pre
feitura. O clima é de expectativa e de trabalho in
tenso. Bandeiras, carros de som, panfletos e santi
nhos mudam o cenário do movimentado Calçadão
da Marechal.

CAMINHADA AO. LADO DA fAMíliA·
De mõos dadas com o marido e 00 lodo dos propostas do coligaçôO' Unidos porJOfaguá e 10-

filhos,'Cecília Konell (DEM) caminhou pelo cal- lavo em resgptar a auto-��tima do populaçõo.
çadôo da Marechal, CURlprimentou el�itotês e "Tenho dormido bem, mas estamos traba·
recebeu abraços, p_rincipatmente dos mulheres Ihand6 muito mesmo. A gente ainda tem pessoas
do cidade. "Eu sou Cecília Konell e vim pedir pes- indecisas e tem que trabalhar em cima disso",
soalmente um voto de cQnfiança de você(, dizia disse a 'candidato: SegO,ndo Cecília, o ,.con�ato
em voz oito aó entrar nas 10jDs do calçadão. com o povo e a receptividade do jaraguoénse
.i Tambémacompanharam a caminhada,.que resulta em "energia e motivação".
teve início no Bairro Ilha da Figueira às 8h30, Para quem ainda nôo sabe de quem é õ voto,
cabos eleitorais e apoiadores da campanha que ela deixa um recado: "os indecisos procurem co-

exibiam pandeiros e entregavam panfletos: Ja Qi nhec�r o nosso trabalho. Já lutamos muito por
carro de som qúe.se9uia O'passeatoplvulgava os

.

Jamguó e vamos:.lutar ainda mais".
<'

PfDAItANDQ'AJRgs�DfiO�
ama1a'tltençãO do eleitor. Esta foi a pOlo- almoços � cafésdo. tarde rias bairros. Já sobre a

vrg·c�a
.....

ra l)io�eiWolter da Silva (PU nQ .útf réC!!ptividade 4� eleitorado, o concorrente �.� diz
t(l11o fi sema�a do camplmha. O condidatQ "otimista. \�stOll recebendo ,muito. IfPoiQ. �poios
passeou dê, blcicleto pelo centro,. cumprimentou .inesperados. inch)sive. I$SI) é ótimo", avaliou.
eleitor�:e 9companhado dos opoiàdores do com- Durant� u último semona de compunha, os
ponho· distribuiú panfletos Sobre as propostas de trabalhos devem estar focados nas visitus às por-
governo.Um boperode Olinda do candidato, bulões tos dos fábricase em caminhados.
lIas cores. do partido Ç. faixas que diziam "Agora é Aos jndecisos, OiolUli deixo um. peifido:,
Dionei" tlll1)bém ÇbIOriam o colçadíío. "analisem o passado dos candidatos. Um está, .

.

"Estou'dormindo pouco e comendo bastan- ·há quatro anos no Prefeituril. O outro também
te", brincou' Dioneise' referindo aos compromis- já foi prefeito. Vamos darumo chance ao PT poro
sos da campanha que incluem festas de i9rejo. fazermos um governo de inclusüo saciar.

'

'APRESENTAÇÃO DE·�ORTA EM PORTA'
"Eu sou o luis.Andr.ade, candidato o pre- de candidato com a agi!oda vida de comerciQn�

feito pelo PTC"� É assim que o estreante em te. "Durmo hormalment�, mrisjá émagreci cinco
'Componhas eleitorais luis Carlos Andrade q�ilos porque ando muito.'Vou'de cosa em cosa

(PTe) iaborda os eleitóres. Segundo ele. o mrs bairros'; revela. . .

.

foto de ser o nome menos conhecido entre os
.

Durante a semana qúê antece.�e o resultado
concorrelltes não atrapalho .o contato com o final das' umas, o candidato pretende intensifi·
populôçaó. \:ro�()s>q!leretll ouvir Il� propO:StllS· cor os trabalhos com o corro nos bairros
e elogiom a.mirf�o ·coragem. Acredito que eu e no centro do cidade, além lnuar com as

vou teruma boa votaçíio'!; afirmoº�, visitas de caSá em co�n: Ao grupo dos indecisos
1f.'campa�hb: também mudo�,l!o rotina de

.

ele de!ende o candidatura. �\Nosso plano é sim�
Andrade, que ]'r.ecisa concUiar 0tcompromissos " pies. mos viáv.el".

Ao sam deJingles da,companha e como opoio ,o�Il)OçionQI itirado. Procuro dormir'bem.�
de fupcionárips da Pr$eitum � candidótos o verefjdo- .. me atimenta molmente':,.disse.;$obre a'poj
res dri:�tigoção,o lXIndidato �oocir Bertoldi (PMDB) Pllhi[idad&ÍI s. ete eflcarri como reconheci:
caminhou pelo l3oill'O Vila Lenzi no manhã do último mento. "Iss

.

que muitos pessoas queremo
sá aWOlp oaposlounowQlQAcQuPP com

. cºpUnuj�a,d sso trabalbo", afirmQIJ.cNaúF
o' do· ql)istar,Os votoSque podem ga-· ",1ima semana mpqnha, O"candidoto preten·
mntira pennoJlênclo deleno adininistroçâodomunic( 'de intensificqr,ns reuniões/visitas e a divulgaçóo
pio. ''Podewntor çomigo'!, dizia ele oosmomdoresque dos açõeS do '011101 governo, além de destocor as

reivindicavamalgumomelhoricrpom o cidade. propostas para: um possivel segundo mandato.
O cnndidato confessa estor ansioso pelo ree Aos que uiOda não decidiram e voto, Bertol·

sultado das urnos, mils proclJra manter o equUí- di pede confiança. "Confiem no nosso trobalno.
brio físico e emotional. "O físico estó saudável e Acreditem nO Moacir"•.
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Três crianças dão susto na família
Garotos de 10, 11 e 14- anos fugiram e foram para-casa da tia em São Bento do Sul

ENCONTRADOS

GUARAMIRIM

Três crianças desapareceram
durante a última madrugada
em Guaramirim. Leandro Wit
tkowski, 10 anos, e os irmãos
Valdenir Batista, 14 anos, e

Fábio Batista, 11 anos, foram
encontrados na tarde de on

tem ao procurar uma tia em

São Bento do SuL A mãe de
.

Valdenir e Fábio, Maria Fer
reira dos Santos, 34 anos, sus

peitava que as crianças teriam
saído para caçar passarinhos.

De acordo com Maria, por
volta das 19h30 de domingo
Leandro foi até a casa dela.
"Os meus filhos dormiam na

casa de Leandro e ele dormia
aqui". Maria conta que ficou
assistindo televisão com eles
até às 20h30 e depois foi des
cansar. Mas os garotos perma
neceram acordados. "Somente
de manhã senti a falta deles.
Meu filho Diogo de seis anos

ouviu eles dizerem que iam ca

çar passarinho", afirma. Já Gil-.
mara Wittkowski, 32 anos, se
deu conta do sumiço quando
foi chamar Leandro para ir à
escola.

'

Maria revelou que Valde
nir, o filho mais velho, já ha
via fugido de casa e que ele
comentou não gostar do lugar
onde mora, Há cinco meses a

família Batista reside no Bair
ro Rio Branco, no loteamento
Caroline, em Guaramirim. A
família de Leandro mora na

localidade há 23 anos.

A busca pelas crianças co

meçou na manhã de ontem

pelo Corpo de Bombeiros, de
Guaramirim.

Mas na tarde de ontem, a tia
das crianças entrou em conta
to com a família informando

.

o paradeiro. Ela suspeitou da
fuga ao ver os três chegarem na

casa dela.
O bombeiro Célio Micha

lak, diz que os garotos fize
ram uma brincadeira incon

seq\iente. A suspeita é de que
os três tenham ido de carona

até São Bento. "Eles estão
bem. Não sofreram nenhuma

agressão. O Conselho Tutelar
vai investigar o caso para saber
dos motivos da fuga".

DAiANA CONSTANTINO

Organização preocupada
com o rigor da lei Seca

Chopp, musicá e direção.
Uma combinação que pode ser

perigosa durante os cinco dias
de realização da Schützenfest,
em Jaraguá do Sul. Preocupada
com o rigor da Lei Seca e com

a prevenção de acidentes, a Co
missão Central Organizadora
convoca taxistas e motoristas

. de vans para trabalharem nos

dias de evento. De acordo com a

presidente da comissão, Gielead
Siewerdt, a Prefeitura vai dispo
nibilizar dois veículos que farão
o serviço de "leva e traz" para os

motoristas que não estiverem
em condições .de dirigir.

Já a Canarinho não deve
oferecer linhas especiais para
localidade da festa, por en

tender que não há demanda
suficiente. "Existem linhas
de ônibus naquela região, em
horários antes e depois dos
bailes", comenta a presidente
lembrando que a maioria dos

foliões vai de carro.

O novo endereço da Schüt
zenfest, que este ano acontece
na Sociedade Aliança, de 8 a

12 de outubro, pode ser ou

tro agravante. O local fica na

Rodovia Estadual SC 416 que
liga Jaraguá a Pomerode, região
com curvas sinuosas e que dá
acesso à serra. A rodovia tam
bém não possui acostamento
e conta com pouca ilumina

ção. "Estamos preocupados
com esta situação. Mas os mo

toristas também têm que ter
consciência. Os táxis e as vans

podem ajudar nesse sentido",
argumenta Gielead.

Motoristas que, desejarem.
trabalhar durante os dias de
evento, podem entrar em con

tato com a comissão pelo tele
fone: 47 3370 9795. Será feito
um cadastro dos profissionais.
Mas cada um poderá fazer o

próprio preço.

Valdenir, Fábio e Leandro fugiram durante a noite de domingo, mas foram localizados para alívio da família

ACIDENTE

Operár!o tem a

mão amputada
A semana começou de formo trau

mático poro um trabalhador do ramo

de escapamentos automotivos. Por
volto dos 6h de ontem, um jovem de
22 anos, que não teve o 'identidade
divulgado, perdeu o mão direito 00

manusear uma máquina no local de
trabalho. O Corpo de Bombeiros nao
divulgou o nome do empresa envolvi
do no ocidente.

CRIME'

Pai seqüestra o

filho após briga
No tarde de domingo passado,

G.G., 28, seqüestrou o próprio filho,
de apenas 49 dias de vida. O homem
havia discutido com o mãe do crian
ça, T.K., 28, e fugido de Corupá com o

bebê. Mais tarde, policiais militares
encontraram o bebê no cosa na avó
peternu.em Jaraguá do Sul. Até on-'

tem, o pai permoneéia desaparecido.

Polícia Civil ouve médicos
que atenderam suspeita
BARRAVELHA

A Polícia Civil de Barra Velha
ouvirá hoje (30) os dois médicos

municipais que atenderam Z.B.C,
34 anos, amãe do feto encontrado
morto em um vaso sanitário do
Pronto Atendimento 24h do mu
nicípio. Para o responsável pelo

.

caso, delegado Alexandre Carva
lho de Oliveira, não é descartada
a possibilidade de aborto induzi
do. '�suspeita tomavamuitos re
médios para rim e cistite, mas não

sabemos se tomou algum aborti
va", declara.

A Prefeitura foi procurada
para esclarecer este segundo caso

de aborto possivelmente criminal
em menos de um ano, e declarou
que irá colaborar com as inves

tigações e tomar as providências
cabíveis, se comprovada a partici
pação de funcionários da Secretaria
de Saúde. O caso de novembro de
2007, envolvendo um feto de seis
meses, ainda não foi solucionado.

Jaraguó com mais lazer, arte e

cultura só com Plano municipal
de Cultura. Isso vai acontecer
quando tivermos um vereador

comprometido com a

órea cultural.
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Chuva não dá trégua
durante esta semana
Ventosdo quadrante norte deixam ar abafado e úmido

TEMPO

.lARAGUÁ DO SUL

Nesta semana, sinta-se

passeando pela Amazônia
sem sair de Santa Catarina. O
convite é do meteorologista
Maurici Monteiro, da Epagri/
Ciram, de Florianópolis. Con
forme a previsão do Centro
de Informações de Recursos
Ambientais e de Hidrometeo
rologia do Estado, os próximos
dias são resumidos por dois .

fatores: chuva e abafamento.
Por isso, as sombrinhas de

vem continuar molhadas, pelo
menos, até o dia 6 de outu
bro. E, nesta terça-feira não há
qualquer indício de a situação
mudar. A instabilidade perma
nece. À noite, o céu pode ficar
límpido, porém, não se enga
ne: o alarme de modificações
no tempo é falso. O amanhe
cer de quarta-feira volta a ser

marcado pela chuva, condição
que perdura pelo restante do
período.

No anoitecer de quinta
feira, novamente; as nuvens

abrem espaço às estrelas. Mas,
outra vez, a nebulosidade aca

ba vencendo e vai se fazer pre
sente em quase todas as regi
ões de Santa Catarina.
•

Para quem pretendia apro
veitar o sábado e o domingo

P�rque Malwee: 30 anos de verde
JARAGUÁ DO SUL

O canto de pássaros, o ba
rulho da água e a hegemonia
do verde. Foi isso 'que chamou
a atenção de Maria da Graça
Gabriel, 60. Moradora da cida
de de Resende, no Rio de Ja
neiro, ela conheceu o Parque
Malwee através de uma amiga
joinvillense anos trás. Ontem,
no aniversário de três décadas
de existência do local, voltou
acompanhada da família.

E, o que deixou a profes
sora boquiaberta? A beleza, o

cuidado e a preservação am

biental. "Esse é o cartão de vi
sita da cidade, sempre Quando
puder recomendar algo de Ja
raguá do Sul a alguém será o

Parque", confessou.
Visitado par centenas de

pessoas a cada dia, o espaço de

um milhão e meio de metros

quadrados é tido como um re

fúgio ecológico. O motivo: tem
17 lagoas, rodas dágua, jar
dins, trilhas e uma infinidade
de espécies de animais, com
pletamente soltos. Tudo ao

ar livre e rodeado de árvores,
.

muitas árvores. Quem passeia
por lá encontra palmeiras, li
moeiros, cerejeiras, araucárias
e palmitos somados a quatro
mil ciprestes.

Além disso, a história tam

bém está evidente. Dois mu

seus dão as boas-vindas para
quem chega ao reduto. Am
bos são abrigados em casas

estilo enxaimel e construídas
em 1938 e 1945. Já o Parque
Malwee nasceu' no ano. de
1978. A idéia foi do fundador
daPempresa, Wolfgang Weege.

Aberturas de sol sõo rápidas e seguidas de chuva, prevêmeteorologia

embaixo de sol, a notícia do
meteorologista nada de agradá
vel tem. Se você é uma dessas
pessoas, comece a repensar os

planos. O primeiro final de se

mana de outubro vai lembrar
os dois últimos de setembro,
ou seja, a chuva não dá trégua.
Segundo Maurici Monteiro, os

catarinenses ainda devem ficar
atentos às possíveis ocorrências
de alagamentos e deslizamen
tos de terra.

Durante todos esses dias, no
entanto, os ventos do quadrante

norte fazem a população sentir
calor. O ar é abafado e úmido.
As temperaturas oscilam na

margem dos 17°C e 25°C sem

grandes chances de os termô
metros demonstrarem qualquer
queda brusca devido à passa
gem de massas de ar frio e seco.

Elas não chegam ao Estado. "O
mês terá a cara de outubro por
que não estamos sofrendo qual
quer influência do La Nifia ou

do.EI Niiio", explica.

KELLY ERDMANN
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'O Brasil não ficará. imune it crise'
Para o economista Maílson da Nóbrega, reflexos serão sentidos em 2009

'tem
nemía b

,qUflIldo s

-_ 'âoBancodo
anos depois f
o Ministério

O Correio do Povo: Qual é o

balanço que o senhor faz sobre a

crise vivericiada atualmente nos

Estados Unidos?
Maílson da Nóbrega: É pro

vavehnente a crise mais grave dos
últimos 80 anos. É uma ameaça ao
crescimento dos Estados Unidos e

domundo,mas tudo indicaque vai
ser resolvida comuma intervenção
forte do governo. Esse pacote que

. está sendo discutido no Congresso
americano é uma cartada quase fi-
nal para enfrentar a crise.

'

A questão seguinte vai ser

quanto tempo o sistema financei
ro, depois de salvo de um colapso,
volta à normalidade, isto é, volta a

emprestar em condições normais.
Em terceiro, lugar qual é o efeito
final sobre a economia americana
e mundial? Qual será a velocida
de da desaceleração, qual será o

efeito dessa d�sáceleração sobre
economia mundial e sobre países
como o Brasil? Mas, eu diria que
hoje o cenário mais provável é que
a crise, que tem o seu epicentro
nos Estados Unidos e no sistema

financeiro, seja resolvida com esse

pacote.

OCP: O pacote econômico su

gerido pelo governo George Bush
,
é amelhor àlternativa?

Nóbrega: Não é que seja a me

lhor solução, é que não tem outra.

A alternativa, que é não fazer nada,
é correr risco de um colapso no

sistema financeiro e de paralisar,
o crédito. Seria dramático para a

atividade econômica, geraria certa
mente uma situação de depressão
nos Estados Unidos, coni perda
de milhões de empregos, de bens,
limitaria tremendamente a oportu
nidade de as pessoas continuarem

consumindo, comprando suas ca-

,

sas ou as empresas investindo.

OCP: ESsa crise já vinha sendo
anunciada há algmn tempo, não é?

Nóbrega: Na verdade é mais
uma das crises do sistema finan
ceiro que vem se repetindo há,
pelo menos, três séculos. O sis
tema financeiro é, por natureza,
instável, opera alavancado, isto

'é, os bancos não emprestam seus

próprios recursos, mas os recursos

de seus depositantes. E, portanto,
cada vez' que há algum problema,
os bancos podem quebrar e, nesta
crise americana, entraram compo
nentes novos como, por .exemplo,
o longo período de elevada liqui
dez, baixa taxa de juros, o efeito
da tecnologia que torna possível a
geração de produtos sofisticados.
Isto- tudo levou o sistema como

num todo, particularrnente os ban
cos de investiníento e geradores de
financiamento hipotecário, a assu
mir riscos acima do razoável.

Mas, não é q. primeira vez que
isso ocorre. Certamente o sistema
vai ser modificado, nóvos regula
mentos virão, mas não ao ponto de
impedir a capacidade de o sistema
continuar inovando. Entre uma

crise e outra o mundo fica mais
rico e é preferível isso do que não
inovar e não desenvolver, como

Cuba e Bolívia, que não têm crises
desse tipo, mas que não se bene
ficiam dos sistemas financeiros
sofisticados. Eles são muito mais

seguros do ponto de vista dos ris

cos, em compensação, não têm os

benefícios da capacidade de ino

vação e financiamento.

está em xeque?
Nóbrega: Não, isso é uma toli

ce. Aliás, o fracasso do capítalísmo ,

vem sendo previsto desde Marx,
há mais de éem anos, e toda vez

o sistema capitalista ressurge das
crises mais fortalecido. O mundo

hoje é muito mais rico do que era

dez anos atrás, do que-era há 50,
mais rico do que há 100, mais rico
do que quandoMarx propôs o sis
tema socialista.

Uma outra tolice é dizer que o

neoliberalismo acabou. É uma ce

lebração idílica, ingênua, não tem
jeito, o socíalísmo é que dá errado,
não o capitalismo. O mundo ficará
melhor quando houver combina-

. ção de democracia e capitalismo.
Até porque o socialismo é incom

patível com a democracia. Então,
o que vamos ter, muito provavel
mente, é Um sistema capitalista
com outro tipo de regulação, por
que só os fanáticos de mercado,
os fundamentalistas, acham que o

sistema de mercado pode funcio
nar sem o Estado.

OCP: Para alguns socialistas o
colapso na economia norte-ame

ricana significa o fracasso do mo
delo capitalista. O neoliberalismo

OCP: Os Estados Unidos sem

pre defenderam a liberdade de

mercado, mas hoje o governo
do país precisa socorrer bancos
e instituições' financeiras. Qual

deve ser o alcance do controle do
Estado na economia?

Nóbrega: O que, os Estados
Unidos estão fazendo é puro ca

pitalismo, isto é, uma das funções
do Estado no sistema capitalismo
é prover estabilidademacroeconô
mica, eriar ambiente para as pes
soas investirem e isso pressupõe a

existência de Um sistema financeí
ro sólido. O que os americanos es

tão fazendo é a função do Estado,
não é um retorno de políticas in
tervencionistas do passado, muito,
menos os Estados Unidos estão
camiilhando para ser um país so

cialista.

OCP: Em várias oportnnida
des o presidente Lula afirmou es

tar tranqililo em relação à crise.

Que reflexo podem ser sentidos
no Brasil?

Nóbrega: Evidentemente o

Brasil está menos vulnerável do

que era antes, isso é umprocesso
que diferentes governos contri
buíram para construir, desde os

militares, passando pelo Sarney,
Fernando Henrique. Lula' tem a

sua contribuição também, mas a

grande contríbuíção dele no pro
cesso é não ter feito nada do que
havia prometído,.

.

,

Então, o Brasil é menos vulne
rável hoje porque tem um sistema
financeiro sofisticado e sólido, tem
um Banco Central com autonomia

para tomar decisões, tembaixo nível
de inflação, reservas internacionais
iguais ou superiores à divida exter

na e regime de câmbio flutuante.
,

Isso é completamente distinto de
outras épocas. .Mas, - dizer que não
vamos sofrer nada eu acho um ela
ro exagero do presidente. Aliás, ele
como líder do país deveria começar ,

a lançar alertas. Na semana passada
começamos a perceber os primeiro
efeitos no Brasil com a redução da
oferta de crédito dos bancos e com

, os prejuízos enomies sofridos por
duas empresas brasileiras, a Sadia e

aAracruz. Provavehnente vamos ter
casos de empresas com dificuldades
de continuar suas atividades por
falta de crédito ou de rolar suas di:vi
das. O financiamento de exportação
secou, os exportadores estão pagan
do mais caro para financiar suas

atividades. Então, não é adequado o

. presidente estar pintando um mun

o do rosa e o ministro da Fazenda di- .

� zer que o Brasil vai crescer 4,5% e

� não tem problema porque tem.
'"
UJ'

Q9l: Na semana passada, Ge
orge Bush convocou os dois can

didatos à presidência. Quem está
mais preparado para assumir a
Casa Branca?

Nóbrega: É difícil dizer, nin

guém dentro dos Estados Unidos

consegue dizer quem é o melhor. O
que se pode dizer é que os dois São
muito compefitivos, cada um tem

as suas características. O McCain é
mais experiente, mais maduro, com
forte experiência na área externa,
que foi o centro da discussão do dec
bate de sexta-feira.

O Obama é mais carismático,
mais rápido no raciocínio, com

maior capacidade de fazer críticas,
tem o seu lado demagogo queren
do associar permanentemente essa

crise ao governo Bush. Enquanto o

outro também usou seu lado popu
lista ao enfatizar que o Obama.era

ingênuo, não tem experiência, que
não sabe o que está dizendo.

Qualquer um dos dois que seja
eleito não vai fazermuita coisa dífe
rente do que está sendo feito agora. E

qualquer lim dos dois vái pegar, pelo
menos no início, uma economia
menos vigorosa, terá bastante traba
lho a fazer com uma situação fiscal
difícil. Essa crise está deixando aos'
dois uma péssima herança.
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CRÔNICA
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• Cine Mueller 3
,

• Momma Mia (Leg).{14h15, 19h � tO�9s0S dias)
• ZôhQn - O. agente bom de corte {leg}
(16b40, 21h15 -Iodos os dias)

B.LUMENAU
• ê,ne NeuDlorkt 1
• Mulheres o sexo lorte (16h
todos os dios}(14hZO,;,se

• Cine NelllIl.otkt �• Hellboy 11- O exército dourado(leg) (16h30 - todos
< •.Coll!wle o�soluto. (16h30, 19b, 2os dias) (t4hl0 - self/sab/dom!quo!qui) -'loílílS es dfa.s) (14bJO - �elf/SQb/d

• ê;�e Neumarkl4
(1�h�5
16h50;Z

(1411-15 - self/sob/dolll/ter)

• éioe Neumurkt 5
.

lIos.i0!lOS 9tfmpj�os(dub)
(1 to®s llS dias)
• O.grande Ill!ve (19h30, 21h3t) -Iodos.os dins)
.>l(u�g Fu.p�llda (Dub) (14h31F"- sex/sn,b/dOlll/lfl}

DVD

GiD: a fama
e a destruição

Novo York, anos 70. As drogas e o dis
co rolam soltos. Elo levo o vida em'
altíssimo velocidade. Sexo, dinheiro,
glamour, fomo ... Elo é uma deusa. Seu
nome é Gia; E no momento mais alto de
suo vida, um simples escorregão pode
conduzir o uma vertiginoso quedo.

'

s<LA'
PPoM1SP,o.qA

M01!W1,

CIRANDA DE PEDRA
Virgínia resolve ir com Notércio. Cícero diz a
Conrado que o isqueiro com as iniciais EF. é
uma pista do assassino, Guerra observo. Guerra
conta a Alonso sobre o isqueiro, Bruno e Otúvia
pedem que Virgínia revele o que estú tramando.
Ferdinando fica na fila para ser atendido por
Daniel e some repentinamente. Daniel estra.
nha. Frau Herta dá ordens a Rosa delicada
mente e aconselho Virgínia à maneiro de Loura.
Notércio aviso a Ferdinanda que ele fará apenas,

mais um serviço e depois deixará o país.

TRÊS IRMÃS
Xonde acuso Silzono de troiçôo. Dora diz que
revelará à todos que Violeta teve um coso com

Augusto se elo falar sobre o ocidente com o fi
lho. Valéria chega em Coromirim. Alma sugere
que Natália chame Pedro Henrique poro vir com
elo às consultas. Pocílico diz que Gibo preci
so esquecer o futebol. Polidoro diz à Woldete
que os crimes prescreveram e que ele terá de
encontrar outro saído. Bento e Dora convencem
Pacífico o deixar Gibo ir 00 baile do time. Alma
encontro Valéria no baile e fico atônito.

A FAVORITA
Floro mondo Dodi nõo gastar suo porte do di
nheiro, pois lé Bob está desconfiado dele. SiI
veirinho fica furioso 00 ver que Dodi ficou com

quase todo o dinheiro. Floro se mudo para fi

coso que em de Donotelo. Silveirinha pede paro
voltar o trabalhar nerenche. Pedro incentiva Zé
Bob o investigar o seqüestro e diz que Dodi está
por trós. Dodi diz o Manu que vai comprar uma
monsõo poro elo. Floro diz o Silveirinho que só
falto conquistar Zé Bob poro que elo se torne
dona de tudo que era de Donotelo.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
OS reptilionos obrem logo contro Marcelo, Ma
ria, Tati, Melquior, Bianco e leonor. As môes
sôo atingidos. Maria e Toti criam um campo de

energia. Os raios se voltam contro os soldados.
Kídor ordeno o cessar fogo. Marcelo uso o

soro do curo instantâneo nas môes. A ligo
do Bem se preocupo, preso dentro do labo
ratório. Kídor ligo o gás no corredor onde se

encontro fi ligo. Noé e Luciano se materiali
zam no subterrâneo. Luciano e Noé seguem
poro o laboratório. O gás invade o solo onde
o ligo do Bem estó. '

ELIJANE JUNG, COLUNISTA

Perfeitinhos
Minhas amigas se amarram no Fábio As

sunção, que é de fato, um homem bonito.
Olhos claros não me fazem babar (talvez
pelo fato de eu ter crescido em meio a três
homens de olhos azuizinhos, azuizinhos ... ).
O Cauã Reymond é outro que deixa as me

ninas enlouquecidas. "Ah! Aquela boca de
lábios grossos ...

" Verdade. O moço tem um

grande boca. Muito grande, para ser since
ra. E como a minha família toda tem "bei
ço" para vender, segundo os conhecidos,
isso também não é algo que me é novidade
ou que me faça suspirar. E tem o Reinaldo
Gianechinni. Belo homem. Mas será que só
eu tenho a impressão que ele vai envelhecer
com cara de garotão que pegou sol demais
e enrugou? E não falo somente dos globais
não. Isso foi apenas uma amostra do tipo de
homens que a maioria das mulheres consi
dera "lindos".

Ou eu tenho algo de muito errado no que
se relaciona a beleza masculina, ou as mu
lheres têm como objeto de desejo, aqueles
homens com características físicas femi
nina. Sim, porque a impressão que tenho
desses homens com olhos clarinhos, lábios
rosados e pele de pêssego, é que eles deve
riam ter nascido mulheres. Por favor, não
pensem que gosto dos ogros, dos feios, dos
pedreiros, ou daqueles que tomam banho
dia não, dia não ... Muito pelo contrário.
Adoro homens cheirosos e na verdade o que
estou falando aqui não tem nada a ver com

a maneira de se cuidar.
,

�O que digo tem a ver com a natureza ge-
nética deles. O Cauã, por exemplo ..Fez um

ensaio fotográfico, com uma peruca loura,
encarnando a Courtney Lave. Ficou igualzí
.nho (e nada bonito, se considerarmos que a

Courtney não é bonita). O que quero dizer, é
que esses homens, se caracterizados de mu

lher, ficariam perfeitos. Sem muito esforço.
São homens que nasceram e se desenvolve
ram perfeitinhos demais, onde tudo parece
ter sido milimetricamente calculado e as cé
lulas do corpo irrigam a pele com creme de
mel e amêndoas e abrilhantam os olhos com

ó1eo hidratante. E nem parece que têm barba!
Salvo os metrossexuais que se cuidam de ma
neira um tanto quanto exagerada, admiro de
verdade a vaidade masculina.

Mas na minha opinião, o verdadeiro con

ceito de homem, macho (isso não tem nada a

ver com sexualidade e sim com o estereótipo
físico masculino em geral) são aqueles ho
mens com um rosto forte, um maxilar acentu
ado, um olhar desafiador e malandro e braços,
pernas e peito cabeludos (não, eu não gosto
do Tony Ramos). Até a calvície e a barrigui
nha de chopp são coisas tipicamente mascu

linas. Falando tudo isso você vai pensar, sem
estar de todo errada: "Shrek nela, oras!"

• elijanej@yahoo.com.br

I ,

JARAGUA DO SUL
• Cine Shopping 1
• Perigo em Bangkok (leg)
(15h, 17, 19h, 21 h - todos os dias)

'CHAMAS DA VIDA
Antônio diz que foi 00 encontro poro provar que
nõo tem ligoçôo com o incêndio. Suelen diz à,
Ivonete que vai tomar conto da cabana de Mi
guel e ver se Vilma vai visitá-lo. Ivonele diz à
Suelen que vai dizer que o filho é de Pedro, mos
tem que arranjar um jeito de transar com ele.
Pedro diz à polícia que armou sozinho. Beatriz
diz que tem tudo gravado. Antônio diz que Wol
ter é o incendiário e tentou matá-lo. Carolina
pago o fiança de Beatriz e Antônio. Vilma diz o

Tomús que Pedro articulou o cilada.

(O resumo dos capítulos é de inteiro iesponsa
bilidode dos emissoras).

• Cine Shopping 2
• Space Chimps: Micos no espaço (Dub)
• O nevoeiro (leg)(16h30, 19h, 21h30 - lodosos dias)

• Cine Shopping 3
• lohan - O agente bom de corte (Leg)
(18h50, 21h -.todos os dias)

JOINVILLE
• Cine cidade 1
• Mais do,que você imagino (leg)
(15h, 17h, 19h, 21 h - todos os dias)

ÍI Cine Cidade 2
• Hancock (Dlib)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias)
• Kung Fu Pondo (Dub) (14h - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Controle absoluto
(14h30, 17h! 19h30, 21 h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Bezerro de Menezes
(16h20, tSh, 19h40, 21h30 - lodosos dias)
• Zohan - O agente bom de corte (leg)
(16h - todos os dias)

LIVRO

Do jeito que só um

cão poderia contar
Denny é um piloto de talento. Mos o vida
pode apresentar dificuldades e curvos

acentuados. Ouando Denny resolve ado
tar um cão, percebe que o destino lhe
enviou um aniigo especial. Enzo é um cão
com o olmo marcado pelo tempo. Enzo e

Denny estarão juntos nos melhores e pio
res momentos. Um livro que nos ensino
sobre amor, tragédia, redenção.
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Scarlet e Ryan
sobem ao altar
Scarlet Johansson e Ryan Reynolds,
noivos desde maio, formalizaram
sua união no último fim de semana.

Scarlett ficou famosa em 2003, em
"Encontros e desencontros" e acabou
virando queridinha de Woody Allen.
Em paralelo, a atriz começou uma

carreira de cantora e diretora de cine
ma. Ryan Reynolds atuou no filme de
ação "Blade: Trinity" e ptotagonizará
"Wolverine", do franquia X-Men

Descontente
com o papel
A veterana Ângela Vieira teria pedido
para sair da novela A Favorita, infor
ma a coluna Outro Canal do jornal
Folha de S.Paulo de segundo-feira. A

.

atriz estaria descontente com o de
senrolar do seu papel na novela. Ela
vive a secretária de Gonçalo (Mauro
Mendonça) no tramo. Procurados poro
falar sobre o boato, os assessorias
de Ângela Vieira e do Globo nega
ram essa informação.

Hermione de
Harry Potter
Agora que completou 18 anos, Emma
Watson, o atriz dos filmes de Harry

.

Potter, recebeu nado menos que dez
milhões de dólares pelo trabalho
realizado. Uma de suas primeiras
providências foi adquirir um chalé nos

Alpes. Emma Watson deverá receber
mais alguns milhões por suo parti
cipação nos próximos três filmes do
,série e de um contrato de cinco anos

que assinou com o grife Chanel.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

DIVIRTA-SE

Exercitando
a memória
Dois casais jogavam cortas, todos os do
mingos, há mais de quarenta anos. Na

»< falta de assunto, um dos homens falou:
- Sobem, ando esquecendo de tudo. Aí resoM
fazerum CUISO pam melhomr a memória.
O outro:
- Hummm, isso me interesso. Onde é o

tal curso?
O primeiro pensa, pensa coço a cabeça e

pergunto:
- Como era mesmo o nome da mulher
de Abraão?
-Sara.
Virando-se poro a esposa:

.

- Sara, meu amot onde é mesmo o curso

que estou fazendo?

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri
O tempo permanece bem instável com chuva
mais persistente no litoral, moderado em alguns
momentos. Temperatura em elevação no Oeste e >_F_a_se_s_tla_lll_a� _

Meio-Oeste e estável nos demais regiões. CRESCENTE CHEIA

�719
MINGUANTE NOVA

29/9
� Jaraguã do Sul e Região

SEXTA

MíN: 17" C
MÁX: 24° C ,""'- ........"

Sol com pancadas
de chuva

QUINTA
, /'

MI�: 15° C \...
MAX: 23° C f' ,"';-rI,
Sol com
chuva rápida

HOJE /�MíN: 16° C (� �. MÁX:23°C�
Chuvoso

QUARTA
MiN: 14° C
MÁX: 26° C
Sol com possibilidade
de chuva

GI ÁRIES

��li'
.

(20/3 a 20/4)
t� 17 Você estará mais
.\. � preocupado com

os benefícios que
todos podem usufruir a pa�tir
das trocas feitas. As socieda
des esta�ão favorecidas. O seu

coração estará mais aberto e

.
sua sensualidade, à mil. Contas
bancárias tendem a aumentar.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)

.

O amor e os ro-

.

mances continuam
pegando fogo. Hoje

você pode colocar seu melhor
lado para fora, pois sua capa
cidade de conquista estará à
flor da pele. Seja na balada ou .

mesmo no trabalho você estará
exuberante e cheio de charme.

TOURO
.

(21/4 a 20/5)
Neste,per�odo v�cê
estara,mals apaI
xonada e toda sua

energia, voltada para a pessoa
amada. As sociedades também
recebem os benefícios. Você só
se sentira satisfeito se estiver
envolvido. Ver a pessoa amada
ajudará a se sentir feliz.

.r "" CÂNCER

..._, (21/6 a 21/7)
;�,;.·_·.-;f� Você estará voltado
: 'para a expressão

de você mesmo

através de alguma atividade
artística ou criativa. Estará mais
aberto às paixões e completa
mente apaixonado pelo amor. Os
romances estarão em primeiro
lugar na lista de prioridades.

L"-. LEÃO

�,.:> (22/7 a 22/8)
:. '}

.

Você quer dar valor
.... � e deseja mais do

que tudo paz e har
monia. Não suportará nenhum
ambiente carregado de tensão. E
fará tudo o puder para esquecer
os problemas. Você poderá en

contrar satisfação 'e realização
n�ambiente doméstico.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Nesta fase você
estará tão aberto

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2008

ti:
LIBRA
(23/9 a 22/10)
O amor ao dinheiro
e a tudo o que ele

.

.

traz de bom estará
mais evidente em você. Você se
sentira bem apenas se estiver
rodeado do belo e valioso. Seu
olho para a beleza física estará
mais aberto, bem como o senso'
de justiça e o tato.

que sentirá neces

sidade de transcender a sepa
ração e emergir em algo maior.
Você viverá a entrega ilimitada
e divina. Agora você anseia pelo

.

imensurável e indefinível, algo
que te realiza tl!�lIlmente.

ANIVERSÁRIOS

29/9
Ademar Gaedke
Adriana Patricia de Marco
Alexandre Rodrigo de Souza
l)lisson �icardo de Souza
Alvaro Rasá Neto
Arlete Volz
Arnoldo Grutzmacher
Bernadete S. Tavares
Daniel Pommerening
Daniel Ramos
Diego Rafael dos Santos
Emerson. E. Kisner
lanara Petris
Joice Mara E. Alegre
Lays G. Krause
Loétio Isidoro
Loribert Rahn
Luciano Viergutz
Marcia Jomazelli Pasqualli
Mateus Evangelista
Miguel FrclRzner
Otavio Junkes
Paulo Vitor Krueger
Sarah Roeder
Sergio Peron
Sidnei Marques Candido
Sido Doering
Silvana V. Buzzi
Tatiana Karsten
Vaneide Andrade

30/9
Adelina do Carmo Prado
Ateno Gilberto Panini
Carl Michel Stern
Cindy Kruger
Danubia Sbors
Daura.M. Depieri
Deonilde Cioatto
Edeltraut B. Gumz
Edilete Ribeiro Paz
Eliane lazzurine
Gerd R. Start
Gilmar Bazzanella
Ingo Krueger
Irma Meurer Dalcanalli
Izolde Mulloschadt
Jair Cipriani
Larissa Luiza Roters
Leonilo Neuhaus
Leonita Braatz
Marcelane Vargas do Nascimento
Mórcia Vargas
Mariane Effting Gonçalves
Mario Volkmann
Ronaldo Pereira
Rosemeri Fodi
Rosiles Vieira
Sidnei da Silva Magalhães
Siegfried Kreutzfeld
Simone Mueller
Tiago Picinini
Valdinei Gattis
Vanderlei Kleinsehmit
William W. Matheus

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você sentirá
necessidade de
ser notado pela

sua beleza. Sua relação com as

mulheres, especialmente com sua

mãe tende a criar laços de afeto
e harmonia ainda mai� fortes.
Será interessante você unir seus
esforços com outras pessoas.

11]'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Nesta fase a

comunicação
estará em alta.

Você conseguirá falar claramen
te, estará fluente e sensível às

.

necessidades das pessoas. Todos
buscarão sua compqnhia para se

abrir e contar problemas, pois .

você estará receptivo e afetuoso.

ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO
(23/10021/11) . � (22/12020/1)
Sua identidade � �. Nesta fase você
estará povoada de estará encorajado
imagens românticas e inclinado a

e a vida será enca- desenvolver o dom natural para
rada de braços abertos. Vem aí contribuir com os outros, seja no

uma necessidade de se relacionar trabalho ou com amigos. Você
com sensibilidade e muito boa terá capacidade de influenciar

. vontade. Cuidado apenas pora não positivamente qualquer equipe e

se dar ou entregar demasi.
.

receberá o mesmo em troca.

PEIXES,

... (19/2 019/3)
•• Nesta fase você
�� quer apenas

contemplar o signi
ficado e o propósito da existência
humana e certamente conseguira
encontrar a paz e respostas em
sua religião. Podem surgir via-'
gens lIue proporcionarão a você
agradáveis experiências.
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Festival Mário de Andrade
Os bailarinos que integram a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR),

de Jaraguá do Sul competem hoje no etapa classificatória do 10° Festival de Dança
M'ário de Andrade. O evento será os 18h30, no Ginásio de Esportes Arthur Muller. A
final do festival está marcado para os dias 4 e 5 de novembro, em Blumenau. Mais
informações com Arno DereHi, através do número (47) 3273 0800, no ramal 34.

NOTA <'

Declaramos a quem interessar possa, foi extraviado o Livro Diá
rio Geral de n° 02 (dois) da empresa TAVARES P.ROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA., inscrita no CNPJ nO 07.534.657/0001-88, estabe
lecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nO 429, Sala' 04,
bairro Centro, na cidade de Jaraguá do Sul/SC.

NOTA DE AGRADECIMENTO

Caros amigos,

Eu e minha família gostaríamos muito de agradecer
todas as manifestações de carinho que recebemos da

população da região, de "amigos e colegas da área da

saúde, por ocasião de recente problema de saúde que
tive no dia 20 de setembro pp. Agradecemos em espe
cial a pronta atenção dos médicos, amigos, Drs. Amaro
Ximenes Jr. e Cássio Fontoura, além da equipe técnica

da UTI do Hospital São José de Jaraguá do Sul. Ressal

tamos também, o excelente e exítoso atendimento que
também tivemos no Hospital Santa Catarina de Blume

nau,sob a condução do Dr. Siegmar Starke, chefe da

Unidade Coronariana daquele conceituado hospital.

A todos o nosso grande e fraterno abraço.

Vicente Caropreso e Família

VITRINE������-���-

Projeto Paz
o evento da Paz faz parte do Projeto de Incentivo o leitura: "leitura, ima

ginação e aventuro". A atividade aconteceu no último dia 24, no escola Vitor
Meirelles. Dentre as atrações, o destaque ficou com o declamação de poesia,
apresentação de teatro, músicas tocadas na flauta, jograis e a inauguração de
um monumento da Paz no pátio do escola, construído pelos próprios alunos.

Peça teatral
A sexta série do escola Julius·Kars-

ten apresentou o peça teatral "Conto:
§. O Bife e a Pipoco", de lygia Bojunga
� Nunes. Os alunos foram eríentades
i5 pela professora Tânia Gonçalves.

Semana do Idoso
Música, culinária, baile, palestro e ofertas especiais são algumas das atrações agendados poro o Semana do Idóso. O evento

que começou no dia 25 de setembro vai até amanhã (1/10), no Angeloni. Os interessados devem fazer o inscrição poro as palestras
. e cursos nos Farmácias Angeloni, de Jaraguá do Sul. Durante todo a semana os sócios do Clube Angeloni com mais de 60 anos

recebem 10% de desconto nos medicamentos nas Farmácias Angeloni e 5% de desconto nos supermercados Angeloni.

lOTERIA
'

Orientações para
o Acesso ao'Crédito

CONCURSO N° 1008
NO.mliNttN

CONCURSO NC1 04281
01 - 13 - 15 - 34 - 42 - 48

IA palestro "Orientações para o

Acesso ao Crédito - Utopia e Realida
de" está marcado poro o dia 21 de ou

tubro, os 19h30; no centro Empresarial
,

de Jaragúá do Sul. O palestrante será'
Osni Rogério Vieira Bronco. O objetivo
é apresentar os benefícios do .nsso
ciativismo empresarial e despertar
o espírito empreendedor. O evento é
grotuito. Mais informações através do
3275-7024 ou pelo e-mail eventos@
apevLcom.br.

CONCURSO N° 695

Primeiro serrem
- 08 - 10 -- 11 - 18 �

CONCURSO N° 866

06 - 08 �- 14 -- :23 - 30
31- -31-39-

-48- -52
- 91 - 99

CONCURSO N° 1958
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SEXO
DIFERENTE

Deu o que falar, recentemente, a de
claração do americano Edward Smith.
Ele afirma já ter feito sexo com mais
de mil carros (juro que não imagino
como acontece o "ato" propriamente
dito). Smith disse ter especial predi
leção por celebridades. Afirma já ter
transado com Herbie, astro do filme Se
Meu Fusca Falasse, e K.I.T.T., da série
Supermáquina. "Eu tenho uma relação
diferente com a beleza dos automó
'veis. Chega a um ponto em que essa

admiração vira amor", declarou Smi
th, que perdeu a virgindade automo
bilística aos 15 anos. Hum, então não
é necessário ter 18 anos para transar
com um carro, apenas para dirigi-lo?

ENTREVISTAS
Ontem começou uma série de entrevistas
com candidatos a prefeito de Jaraguá do
Sul. O primeiro a participar foi Dio,nei
Walter da Silva, do PT. Hoje o jorÍ1alista e

repórter da 105 FM, Ja ilson Angelis, en
trevista, às 7h30, o candidato do PTC Luiz
Carlos Andrade. Amanhã será a vez do
PMDB, com Moacir Bertoldi e na quarta
feira de Cecília Konell do OEM.

O empresário Aclínio Feder, do Berlim Ambientes, 00 lodo dos amigos, de Veneta no Itália, Helena e Renso
Tomazella que foram recepcionados em um happy hour no porque Fabril do empresa, no quinto-feira

NIVER
• Ontem a minha querida amiga Vi
viane Costa, a Vivi da KG Motos, com

certeza foi a aniversariante mais fes
téjada. Parabéns, saúde e muitas fe
licidades.

• Quem também foi muito cumpri
me�tada ontem, pela idade nova, foi a
jornalista gente boa Camila Ferraz. Os
nossos mais sinceros cumprimentos.

NA URBE
Quem deu rasante em Jaraguá do Sul -

e alguns contra tempos não permitiram '

nos encontrarmos- foi o meu amigo, e
sexólogo, Marlon Mattedi. Atualmente
ele reside e trabalha na Espanha.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é Priscila Rasniak Na
zário, que lê a coluna todos os dias
para ficar hiper informada do que
acontece de melhor na sociedade.

"Estar preparado paro
a guerra é um dos
meles mais eficazes",de preservar a paz
GEORGE WASHINGTON

Marcos e Carmem Luz, no Festa
Ser em Florianópolis. No ocasião
aconteceu o entrego do troféu de
quinto lugar, entre 1 04 lojas, pelo
melhor desempenho em todo o

,

país. No centro do foto, o diretor
Nacional do franquia Portobello
Shop, Juarez Leão

,

Se persistir esse tempo de frio
e chuva- como está agora no

fechamento da coluna- nada
melhor do que alugar um OVO, na'
videolocadora Matrix, e assistir

ao filminho de baixo do edredom.
Melhor ainda, se acompanhado.

ÁVpáTiJitá
Disque-entrega

3275-1689

TE CONTEI!
.Buxixo grande que corre entre
as comadres da cidade é que uma

menina, de apenas 15 anos, filha de
certo figurão da cidade está grávida.
Até ai tudo bem! O problema é que
o ropoz. suposto pai da criança, tem
mais de 25 anos e é filho de gente
bem humilde. Resultado: a família da
moça nõo quer vê-lo nem por decreto.
Isso ainda vai arder feito "Pimenta do
Quintal de Cosa."

.'Ontem quem recebeu todo
o carinho- principalmente do
esposa apaixonada Mônica e dos
filhos Vítor, Letícia e Maísa- pelo
estréia de mais um aniversário,
foi o meu amigo e empresário dos
bons, Duda Georg. Mil vivas, garoto!

.Hoje à noite o meu amigo
ri, e advogado Reinoldo MurarQ, o
;:�'Nonô,será anfitriõo dos amigos do

,"

futebol 70 Divisão. Na ocasião será
servido um delicioso filé de língua,
acompanhado de camarão.

• Na quinta-feira, às 20h30, o
meu querido amigo Aclínio Feder,
proprietário da Berlim Ambientes,
recepciona amigos, arquitetos e
corretores de imóveis para um

ppy hour, no seu parque fabril.
seguida, os convidados irão sa

borear um delicioso jantar da calin
italiana, na chácara da família.

.•Os jovens: Suzalim Souza e

Thiago Venera festejaram, no sába
do(27), quatro anos de pum L�ve.
• Foi muito legal revet, sexta-feira, ,

a presença do grupo country Texas
Show, em Jaraguá, no Armazém do
Grúbba. Além de relembrar os bons
tempos, o reviver teve uma canja
do cantor Popó, amigo da galera e

integrante do Expresso Rural. Valeu!
Bola branca para o empresário
Alcides Rocha, o Rocha da Roauto,
pela iniciativa.

• I

.A felicidade é logo ou nunca.

• Ump ótima terça-feira a todos.

'Com essa, fui!
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Quem joga?
O Brasil começa hoje de manhã a busca para retomar a hegemonia
no futsal mundial e a principal dúvida do técnico PC de Oliveira é
no gol. São três grandes nomes e cada um deles com suas parti
cularidades. O jovem Tiogo é o melhor dos três quando se falo em
sair jogando com os pés, mos alterno defesos espetaculares, com
opogões inexplicáveis. Franklin tem como principal virtude fechar
o gol quando se encontro coro-a-coro com o adversário, mos está
há mais tempo sem jogar. E Rogério é o mais experiente delese
costumo crescer muito em jogos decisivos, mesmo não estando
em suo melhor fase. Realmente, é complicado estar no pele do
treinador nestes momentos.

BOCHA CAMPEÃ
Depois de ficar em segundo lugar nos três primeiras etapas, a equi

-

pe Baependi/Malhos Popp/FME conquistou, neste fim-de-semona em
Blumenau, seu primeiro título no ano. No final da rodada, venceu
o:time do coso e agora abriu uma grande vantagem no liderança�

geral do competição. Com 26 pontos, tem dez o mais que São Lud-
gero e, se terminar em oitavo lugar no etapa final (de t4 o 16 de
novembro em Jaroguó do Sul), fico com o título geral.

NATAÇÃO .

,-.,
A Urbano/fME conquistou sete medalhas no Sul-Brasileiro Mirim e
Petiz de Notação, realizado no tim-de-semana em Porto Alegre. Duas
oiletas do categoria Petiz 1 (11 anos), conquistaram medalhas nas
três provas que disputaram. Juliana Demarchi trouxe ouro nos 50m
livre e prato nos 200m medley e 100m peito. Já Bianco Ewald foi
-ouro nos 400m livre e bfonze nos 200m medley e 100m borboleta.
A outro medalha veio com Giovanna de Mattos, que levou o prata
nos 400m livre da categoria petiz 2 (1210nos).

.

MÁ�Çlq"NO J�C. '} C. ih" tP'A imprensa dê Joinville já noticiou, no filTi;.de-semana, que o alo Mór-'-;i·
cio, dispensado dqMolwee, só depende de umo liberação do ·time .�; ,

jaraguoense para ser anunciado no JEC/Krona. O que é algo de
s�,'estranhar�<Se �ncertar{Jm&ó contrato com ele, porquê não dão
a liberação p�ra 9ue ele po��a jo�ar? T�ntei .!alar com o joga.dor,
mtlS ele preferiu Mo comentpr o o'ssunto. " ,

DÉJA'VUj'
,

Esta é uma êipreSsóo frdncesa que corresponde o serisação de já ter
passado pela mesmo situqção antes, ou ter vivenciado.a mesmo cena.
foi o que aconteceu domingo em Tubarão. O Juventus, assim como no
JoqO Morcotto. no turno, enfrentou o fmbttuba todo no retranca; em
um campo ruim, empatou em OxO e viu e adversório sair comemo
rando como se fosse um título da copa do Mundll. A diferença é
que, desta vez, este ponto foro de caso é um. bom resultodo.

Mecânica Taió/ltaly venceu a· Kifimo (camisa escura) e saiu na frente por uma vaga na final do Sênior

Rodada boa pa'ra os

líderes dos grupos
Cruz de Malta goleia o FIa por 4x2 em casa

PRIMEIRA DIVISÃO·

JARAGUÁ DO SUL

Uma rodada boa para os

líderes do Campeonato Não
Profissional i

da Primeira Di
visão, promovido pela Liga
Jaraguaense. Mesmo sem jogar,
o Botafogo manteve a liderança
e a vantagem de quatro pontos
no Grupo A e o João Pessoa, que
empatou fora de casa, continua
na frente na Chave B. O destaque
da rodada foi a vitória do Cruz de
Malta, em casa, em cima do Fla
mengo, por 4x2.

O alvinegro no Rio da Luz
saiu na frente no placar com
Valneí, Mas, logo na seqüência,
o mesmo mareou contra. Alago
as virou o jogo para o Flamengo,
mas, a partir daí, o time cruzmal
tino dominou o jogo e virou no

vamente, com gols de Rildo, Jú
lio e Genézio. O resultado tirou a

equipe da lanterna da chave.
Quem foi para a lanterna foi

o Faixa Azul, que arrancou um
- grande empate também no Rio'
da Luz. Contra o Vitória B, o

time de Luiz Alves ficou no 3x3,
com gols de Eduardo, Esquerda
e Marcelo Santos para os visitan
tes e Fabiano Vidal (2) e Everaldo
para os donos da casa.

No Grupo B, dois empates. O
João Pessoa mantém a lideran-

CL4SSlFICAÇÃO PRI.MEIRONA
GRUPO A

..aDill-.-.-J8Rml;l"ml;l··lI':'!'.la_-.,,-..->ri.-,--••-...���«m-·.<1tn:dl'_
10 Bototogo 1 G 4 3 1 O 11 5 6

ça depois de ficar no lxl com
o XV de Outubro, em Indaial.
O time do Vale do Itajaí saiu na

frente com Vanberto, mas Aldro
vani empatou para o alviverde.
No Bairro Santa Luzia, Caxias e

Vitória A ficaram no 2x2. Lei e

Alexandre (contra) marcaram os

gols do time da casa e Mauricio
e Arivelton os do auriverde. No
próximo fim-de-semana- começa
o returno, com jogos apenas do
Grupo A. O Flamengo vai a Luiz
Alves enfrentar o Faixa Azul e o

Vitória B recebe o Botafogo.

SÊNIOR'
No ComPlPnatq. Jq!i�gUQ"se. itde futebol Sêniot Vitória' e

. .-.
-

i

nico TaiÍf/ltaly�snírori1 no .Ire
quadrangular semifinal. O.pur

\ veRteu o Coxias por 110, rom
Mó�w DoerillQ.Já aloiá/Ualy b.eu
a Kiferro pelo mesmoplacoe com gol

. de ..Qeumir Pereta. No�róximo sóM,
do, .em lotai II ser definido. aindll•. o
Kiferro pego o Vitárió:e (I Mecônioo
Taióllta�jogo contf!l o Coxitis•.
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Mesmo empatàndo, Juventus lidera
Tricolor sentiu a forte marcaçãodo Imhituba e não saiu do 0x0 fora de casa

JARAGUÁ DO SUL

Mais uma vez, o Juventus
esbarrou na forte retranca e não

saiu do OxO contra o Imbituba,
no último domingo, no Sul-do
Estado, pela Divisão Especial
do Campeonato Catarinense. O

placar se repetiu assim como a

situação do gramado e a atuação
do Moleque Travesso. Os co

mandados de Agenor Píccínín
até criaram algumas chances de
gols, mas não conseguir furar a
defesa adversária.

Assim como no jogo do turno,
o time da casa se posicionou na

defesa e fezuso dos chutões, "No

segundo tempo até o 'presidente'
deles estava na zaga e no final
comemoraram como se fosse um
título", relatou o supervisor téc
nico, Jair Tomelin, o Perninha. O
tricolor teve duas chances Claras
de sair com a vitória ainda no pri-

meiro tempo, uma comMaicon e

outra com Fernando.
Peminha relata ainda que,

além da dificuldade em entrar

na área para finalizar, o time ja
raguaense sentiu a péssima con

dição do gramado. "O campo
era menor, tinham lugares com

muito desnível, mas o empate
acabou sendo um bom placar",
comentou o supervisor.

Se uin empate foi um bom re

sultado para o Imbituba, para o

Juventus um ponto fora de casa

foi melhor ainda. Pois mesmo

com o marcador igual, o Mole
que Travesso lidera a Chave B,
com quatro pontos, e se ven

cer o Próspera, dia 5 de outu

bro, no João Marcatto fica bem
próximo da vaga para as semi
finais do returno.

GENIELURODRIGUES Juventus volta a jogar em cósa, neste sábado contra o Próspera, e pode ficar bem perto da vaga na final

Com melhor índice técnico, time Equipes de basquete em b�sca do título
da Malwee pega o Colegial hoje Infantil masculino está na final e feminino se classifica em primeiro
JARAGUÁ DO SUL

Com a vitória sobre o [oaça
ba, por 7xl, no último sábado,
a Malwee conseguiu duas boas
vantagens na Divisão Especial
do Campeonato Catarinense.
Primeiro manteve a liderança
da Chave B, abrindo cinco pon
tos de vantagem sobre o Cole
gial. Depois superou o índice
técnico do primeiro colocado a

Chave C, a Unisul. A próxima
partida dos jaraguaenses no Es
tadual será na terça-feira, às 20

horas, no Ginásio do Sesi, con
tra o Colegial.

A Divisão Especial do Cam

peonato Catarinense de Futsal

prevê que o time ,de melhor

campanha enfrenta o oitavo
colocado, mesmo que seja do'

próprio grupo. A equipe de Ja
raguá tem o mesmo número de

pontos da Unisul, mas ganha
no saldo de gols, 16 contra 11.

De acordo com .0 auxiliar
técnico Marcos Moraes, o Mar
cão, vencer o Joaçaba foi impor
tante para conquistar a vanta

gem nas próximas fases. "Esta

vitória foi muito importante
para que sigamos na luta pelo
melhor índice técnico da se

gunda fase, que vale para de
finir quem decide a vaga em

casa nos playoffs".

JARAGUÁ DO SUL
OS dois times de basquete

que entraram em quadra do fun
de-semana tiveram bons resulta
dos. Disputando o Catarinense
Infantil, os meninos da Unimed/
FME garantiram a vaga para o oc

togonal final e terminou o quarto
quadrangular em segundo lugar.
Joinville ficou em primeiro.

A fase decisiva acontecerá de
. 12 a 15 de novembro, em Con-

.

córdia, já que a equipe local le
vou o título no ano passado. No
octogonal, as oito equipes se di
vidirão em dois grupos, onde se

enfrentam entre si e os dois me
lhores passam para a semifinal
em sistema de cruzamento olím
pico (primeiro colocado de uma _

chave com o segundo de outra).
Já as meninas daElian/FME,

ficaram com a primeira coloca
ção do Grupo A. Depois de duas
vitórias elas finalizaram a fase
com 21 pontos. Florianópolis
ficou com 19 e Itajaí com 17.

As três equipes se garantiram
no hexagonal final, que aconte

cerá.de 9 a 12 de outubro, em
Chapecó. Nesta última etapa,
as seis classífícadás se enfren
tam entre si e quem somar mais

pontos será a campeã. .

Malwee, de Leco, tem cinco gols a mais que a Unisul, primeira da Chave C

Unimed/FME (com a bola) ficou em segundo e Joinville em primeiro lugar

>

Vôlei.mirim feminind"fi:ca'em 3°
'

.

'�""
.,.

Ovoleiból mirim feminil1ôJogbu Ie, que fez seis pontos.. O time que
em coso a 3° Etapa do Campeonato ficou em segundo foi Xanxerê, com

-

Estadual. da modalidade. As garotas cinco. No quadro geral a ADV man-

tio ADV/FME ficaram em terceiro lu- teve o sexto colocação, p(}sição que;
gar .do Grupo A. com qUQtro ppntos. - garante o time no lona de clossift
As compeãs.da etapa forom Joinvil-

, coçõoparo o final da disputa.
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Bmsll inicia hoje a

busca pelo Mundial
Seleção esquece showpara conquistar otítulo
BRASíLIA

Acabou a era do show no

futsal. Há dez anos o Brasil
conseguia conciliar uma atua

ção quase acrobática, recheada
de dribles e jogadas de efeito,
com resultados elásticos e títu
los. Não por acaso, os melho
res jogadores do planeta sem

pre foram brasileiros: Vander,
Ortiz, Manoel Tobias e Falcão
são alguns exemplos disso.
Mas as derrotas nas duas últi
mas edições do Mundial, (em
2000 e 2004, ambas para a Es

panha), mudaram a forma de
entenderem o esporte.

A partir de hoje, quando a

seleção estrear no Mundial de
Futsal do Brasil, em jogo con

tra o Japão, a partir das 10h30,
o torcedor brasileiro pode co

meçar a se acostumar: '0 time
focará sua atuação mais na

vitória e menos no espetácu
lo. Vai adotar, assim, o estilo
europeu. Tudo para conseguir
retomar a hegemonia no es

porte.
O próprio Falcão concorda

com a nova postura. "Carrego
o peso de ter títulos importan
tes, principalmente no indivi
dual, mas de não ter vencido
ainda um Mundial", reconhe
ce. "Eu e meus companhei
ros estamos focados agora em

vencer aqui dentro de casa".

GRUPO A
• Brasil, Cubo, Ilhas Solomão, Japão e Rússia
GRUPO B
• Estados Unidos, Itália, Paraguai,
Portugal e Tailândia

GRUPOC
• Argentino, Chile, Egito, Guatemala e Ucrânia
GRUPO D
• .Espanha, lró, tibia, República Checa e Uruguai

TABElA DE JOGOS
TERÇA-FEIRA (30/9)
• 1 Oh30 - BRASil x Japão
• 1 Oh30 -Itália x Tailândia
• 12h30 - Cubo x Ilhas Salomão
• 12h30 - Paraguai x Estados Unidos

QUARTA-FEIRA (1/10)
• 1 Oh30 - Guatemala x Egito
• 1Oh30 - Espanha x Irã
• 12h30":: Argentino x China
'12h30 - Urugu�i x líbia .

Jogadores estão focados e não querem deixar escapar o título em casa

Enten�a O regulamento
o Brasil estó no Grupo A do Mun- os oito times serõo divididos em dois'

dial, junto com Cubo, Ilhas Solo.mõo, grupos. As duas melhores de coda
Jopõo e Rússia. Apenas os dois prl- chove võo paro os semifinais. A grande
meiros colocados (após o disputo de final do Mundial de Futsol deve ocon-

quo�ro jogos cada), irõo passar poro o tecer no dia 19 de outubro, no Moro-
fase seguinte do competiçõo, quando conõzinho, no Rio de Janeiro.

MUNDIAL DE FUTSAl
QUINTA-FEIRA (2/10)
• 1 Oh30 -Ilhas Salomão x BRASil
• 1 Oh30 - Portugal x Paraguai
• 12h30 - Rússia x Cubo
• 12h30 - Estados Unidos x Itália

SEGUNDMEIRA (6/10)
• 1 Oh30 - Japão x Cubo
• 1 Oh30 - Portugal x Estados Unidos
• 12h30 - Rússia x Ilhas Salomão
• 12h30 - Tailândia x Paraguai

SEXTA-FEIRÁ (3/10)
• 1 Oh30 - Egito x Argentino
• 1 Oh30 -líbia x Espanha
• 12h30 - Ucrânia x Guatemala
• 12h30 - República Checo x Uruguai

SÁBADO (4/10)
• 1 Oh30':' BRASil x Rússia
• 1 OhM - Tailândia x Estados Unidos
• 12h30 - Japão x Ilhas Salomão
• 12h30 -Itália x Portugal

TERÇA·FEIRA (7/10)
• 1 Oh30 - China x Guatemala
• 1 Oh30 - República Checo x líbia
• 12h30 - Ucrânia x Egito
• 12h30 -Irã x Uruguai

QUARTA-FEIRA (8/10)
• 1 Oh30 - BRASil x Cubo'
• 1 Oh30 - Rússia x Japão
• 12h30 -Itália x Paraguai
• 12h30 - Portugal xTailândia

DOMINGO (5/10)
• 1 Oh30 - Chino x Egilo
• 1 Oh30 - Espanha x República Checo
• 12h30 - Argentino x Ucrânia
• 12h30 -Irã x líbia

QUINTA-FEIRA (9/10)
• 10m - Espanha x Uruguai
• 1 Oh30 - República Checo x Irã

- • 12h30 - Argentina x Guatemala
• qh30 - Ucrânia x China

BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time P V D GP GC SG

1° Palmeiras 50 27 15 5 7 43 31 12
, 2° Grêmio 50 27 14 8 5 42 22 20
3° Cruzeiro 46 '27 14 4 9 42 31 11
4° Flamengo 46 27 13 7 7 43 30 13
5° São Paulo 46 27 12 10 5 43 .26 17
6° Botafogo 43 27 12 7 8 37 27 10
7° Goiás 42 27 12 fi 9 42 32 10
8° Internacional 42 27 c12 6 9 34 29 5
9° Coritiba 41 27 11 8 8 39 28 11

JO,� Vitória ... .40")7.12 4 11
..
34 :)0 4

11° Sport 39 27 11 6 10 32 28 4
12° Atlético-MG 34 27 8 10 9 36 45 -9

13° Náutico 30 27 8 6 13 29 40 -11
140 Santos 30 27 7· 9 11 32 42 -ie
15° Figueirense 29 27 7 8 12 32 55 -23
16° Atlético-PR 28 27 7 7 13 27 �35 -8
17° Portuguesa 27 27 7 6 14 34 52 -18
18° Ipatinga 27 27 7 6 14 28 46 -18
19° Vasco 26 27 7 5 15 40 53 -13
ZOo Fluminense 26 27 6 8 13 32 39 -7

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time P V E O GP GC SG

1° Corinthians 62 28 18 8 2 59 19 40
2° Vila Nova . 51 2ª 15 6 7 45. 37 8
3° Avai 50 28 13 11 4 52 28 24
4° Barueri 48 28. 15 3 10 45 42 3
5° Santo André 48 28 13 9 6 46 29 17
6° Bragantino 45 28 13 6 9 34 31 3
7° Ponte Preta 44 28 13 5 10 43 36 7
8° Ceará 40 28 10 10 8 43 36 7
9° Juventude 39 28 11 6 11 35 35 Õ
10° Bahia 39 28 10 9 9 37 46 -9
11° São Caetano 37 28 9 10 9 44 41 3
12° Paraná 33 28 9 6 13 32 40 -8
13° ABC 33 28 8 9 11 35 43 -8

'"
140 Gama 32 28 9 5 14 31 52 -21<J)

o
o

150 América-RN 31 28 8 7 13 33 38 -5�
CD 160 Fortaleza 30 28 8 6 14 43 44 -1
6
,« 17° Criciúma 30 28- 8 6 14 26 36 -10c-
«

s 1?0" Maríli� 30 28 7 9 12 34 47 .-13=>
>

19° Brasiliense 28 28 7 7 14 37 50 -13is

20° CRB 18 28 4 6 18 27 51 -24

RESULTADOS - 6a RQDADA
Itúiutaba 3x2 Brasil
MareHio Dias lxl Guqrani
Atlético-GO 3lO Duque de Coxias
Guaratinguetá 5lO MOOo

.

Salgueiro Ox1 Confiança -

ASA Ox1 Campinense
Águia lxl Luverdense
Rio Branco 2xl Paysandu
Classificados: Rio Bronco (AC), Águia
(MT), Confiança (SE), Campinense
(PB), Atlético (GO),_Duque de Coxias
(RJ), Guarani (SP) e Brasil (RS).

Resultados - 27' Rodada
. Goiás 3xO Vitória
Flamengo 2xl Sport
Atlético-MG OxO Figueirense
São Paulo 2xO Cruzeiro
Coritiba lxl Atlético-PR
Náutico OxO Palmeiras
Ipafinga 3xl Vasco
Botalogo lxl Fluminense
Internacional4xl Grêmio
Santos 1 xl Portuguesa
Próximos Jogos - 28' Rodada
Amanhã (1/10)
20h30 - Fluminense x Goiás
Quinta-feira (2/10)
20h30 - Vitória x Portuguesa
20h30 - Cruzeiro x Sport •

Sábado (4/10)
16h - Grêmio x Botafogo
16h -Ipatinga x São Paulo
16h - Palmeiras x Atlético-MG
18h20 - Náutico x Flamengo
18h20 - Santos x Atlético-PR
18h20 - Coritiba x Internacional
18h20 - Vasco x Figueirense

Resultados - 28a Rodada .

CRB OxO Santo André '

Ponte Preta 2x2 Brasiliense
Vila Nova lxO Fortaleza
Paraná 3xl Criciúma
Gama 2xl Marília
São Caetano 2x2 Corinthians
Ceará 3xl ABC
América-RN 2xO Juventude
Avaí 4xl Bahia
Bragantino Ox2 Barueri
Próximos Jogos - 29° Rodada

Hoje (30/9)
20h30 - Brasiliense x Bragantino
20h30 - Barueri x Sao Caetano
20h30 - Vila Nova x Paraná
Sexta-feira (3/10)
20h30 - Ponte Preta x CRB
20h30 - Santo André x Gama
20h30 - ABC x Bahia
Sábado (4/10)
16h - Marilia x Corinthians
16h - Juventude x Avai
16h - Criciúma x Ceará
20h30 - Fortaleza x América-RN

Resultados
Joinville 4x1 São Miguel
São Bento 6x3 Concórdia
Joaçaba 1 x7 Malwee
Classificação
Grupo B: Malwee 15, Colegiall O, São
Bento 8, Joaçaba 5 e Concórdia 5.

Grupo C: Unisul15, JEC 13, Siderópolis 5,
Xoxim 4 e São Miguel 2.

.�Qs&_
Resultados 1 a Rodada Semifinal
Vitória 1 lO Caxias
Mec. Taió/ltaly lxO Kiferro

Resultados 3a Rodada Returno

Joaçaba 3lO Concórdia
Internacional Ox2 Brusque
Pinheiros Ox1 NEC/Caçador
Próspera 1lO Heralio Luz
Imbituba OXO Juventus

Classificação
Grupo A: Brusque 9, Internacional6,
Concórdia 4, Joaçaba 3.
Grupo B: Juventus 4, Imbituba 4,.
Próspera '4, HereHio Luz 3.

�
ffMfUlgl
Taça lzídio Carlos PeiXer
MM 4x3 Bem Bolado (3° lugar)
Barro Branco 2x5 Reba's (final)

1 a Rodada 2a Fase
Beko's,lEletrocon 2xl Barro Branco
Real Player 1x4 MD Rio Branco
Barcelona 3lO Depecil
Bem Boiado 1K1 Beira Rio

Anal Turno (Jogo de Volto)
Porto 0x0 Costa Esmeralda (Porto
campeiio)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COISA SÉRIA
Não bastasse sofrermos com a cólica menstrual,
a TPM e o desconforto "daqueles" dias, ainda
temos que nos preocupar com coisas que a pri
meira vista podem parecer bobagens. Mas não
é! Ginecologistas advertem: absorventes internos
devem ser usados apenas como alternativa para
uma roupa mais justa ou para a praia. Nunca por

,

longos períodos. Protetores diários devem ser

evitados. Sabonete íntimo também requer cuida
dos, pois alteram o equilíbrio natural que todas
nós temos. Quanto ao absorvente normal, os es

pecialistas dizem que deveríamos mudar o tama
nho e o formato durante o ciclo, de acordo com o

intensidade do fluxo. Se parnrmos poro pensar, é
importante abrir osolhos poro esses conselhos.
Antes de uma boa aparência,.o que precisamos é
de um corpo saudável. Cuide-se.

LOGO ALI
Opções não faltam poro quem vai ficar de castigo
no fim do ano. Quem não tem férias, tem o op
ção de curtir um pouquinho o nosso lindo litoral.
Não apenas pelo mor, sol, areia, etc, mos também
pelos pontos turísticos dos locais. Quanto lIente
esquece disso? Borro Velho além do famoso Cris
to, tem o Cruzeiro des Náufragos. São Francisco
tem o Centro Histórico, com ruazinhas estreitos e

um casario colonial dos mais charmosos. Penha
tem o Ilha Feio, onde fico o misterioso Gruta do
Diabo... Às vezes a gente esquece que praia não é
só ficar torrando no sol, ou ingerindo cerveja em

quantidades industriais, com os pés no areia.

DIVÃ COM DJENIFFER VASQUES ,

QUEM É VOCÊ:Sou atleta da Seleção Brasileira de Hóquei
Sobre a Grama, formada em Educação Física pela UFSC e

professora do Colégio Municipal José Pasqualini na cidade
de Corupá, Tenho 24 anos, sou uma pessoa persistente que
procura ir atrás de seus objetivos sempre. Considero a família
e os amigos a base de tudo.
TRABALHO: Diversão.
FAMíUA:Tudo.
BELEZA:um sorriso.
QUAUDADHmpenho.
DEFEITO:Ansiosa.
PRAZER:Esporte.
ESPECIAL:Mãe.
UVRO:"Treinamento Ideal" - Jurgen Weineck.
FILME:Antes Que Termine o Dia.
PERFUME:212 Sexy, Carolina Herrera.
HOMEM:Bernardinho.,

-

MULHER:Zilda Arns.
SONHO A REAUZAR:Ver o dia em que "todas" as modalidades
esportivas, no Brasil, sejam valorizadas e verdadeiramente
vistas como um mei,o de transformaç�o social.

LUG�R Et4 JARAGUA DO SUL OU REGIAO:Parque Malwe.

POÇAO MAGICA: "Não existe um corpo que faz e um cérebro
que pensa. O que existe é um, homem que pensa e faz sem
qualquer distinção". (Piaget)

,

ACONTECEU ...
-

Alguns acontecimentos memoráveis do
dia 30 de setembro: Em 1994, foi lan
çado o moeda de 25 centavos no Brasil'
No Fra�ça, foi abolida o peno de morte:
1981; E criado o Rede Ferroviário Federal
em 1957; Em 1999 entro em operação �
Uollnternacional; Em 2006, o Bando RBD,
foz 'um show em Belo Horizonte (grande
coisa!). Falan�o nisso, li outro dia sobre
os passeatas pelo Brasil em protesto 00

fim do Bando. Protesto? Deveríamos fazer
feriado nacional e comemorar!

ÊPA, ÊPA!
- Boa tarde. Sou o Ermintrude do empresa de cobrança
"Tal", representante do Banco "Tal". Temos uma pendên
cia de 2002, constando do CPF do senhora e gostaria ...
- Peraí! De 200�? E agora é que vocês fazem o primeiro
contato? Nunca me mondaram uma cartinha de amor.

nem deram um telefonemo de saudade, nem nado os�
sim e agora você querem me cobrar um valor com multo
sobre seis anos? Minha filho do mãe ...
- Tú, tu, tu ...
O banco não encontrou qualquer restrição 00 meu CPF.
Disgramada. ,

Dia desses falei dos novldcdesne
Loja Carmela. Andei dando uma

passeado no site do loja e posso
dizer, sem qualquerdúvida: não bas
tasse o site estar lindo; os fotos dão
águo no boco. Peças maravilhosas e

uma modelo (Suelen Baranovski) de
cousar ínveja (dos boas, cloro). Aqui
vai uma palhinha deliciosa do que
tem por lá. No mais, acesso: www.
lojacarmelp.com.br.

o CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA. 30 DE SETEMBRO DE 2008

BISCOITO DA SORTE

Pronto paro mais um dia?

ROUPAS FEMININAS'ACESSÓRIOS

-.. I II
• E porque o meu filho adora
fórmula 1, eu assisti com ele
aquele momenta no pit stop do
Felipe Massa. Caracas! Fiquei
ol�ando a cena, meio sem

entender como o cara foi puxado
com tanta intensidode. Até o

momento em que vi o tamanho
do mangueira ... Medo grande!

.lá bom, São Pedro. Fim de
semana de chuva é bom pro
aproveitar a família, os filhos, o
namorido, ver filmes, desenvolver
os dotes culinários e coisa e tal.
Mas será que dá pro parar agora,
Pedroca? Não quero mais brincar
disso. Pára tudo que eu quero
descer.

• Aí se eu fosse a Donatela,
,

eu ia infernizar tanto a vida da
Floro, mas tanto ... Sei lá, dar
uma de fantasma, ligar.toda
hora usando uma voz maligna
com gargalhada de bruxa.

, Deixar o "miseravona" bem
louquinha. Articular idéias que
deixariam o Hitler de cabelo
em pé. O problema. é que
gente que tem escrúpulos, não
consegue. nem nasceu para ser

bicho ruim .

•Amanhã. no Brasil, é o Dia
do Vereador. Em ano eleitoral,
não acho bom homenagearmos
os nossos edls. não que eles não

,mereçam (!). Mos, melhor deixar
passar o fuzuê. Ano que vem a

gente comemora. Ou chora!

•Sonharam comigo. So
nharam comigo dando a luz.
Sonharam (:om1go dando o

luz no ambiente de trabalho.
Sonharam comigo da'ndo o luz
no ambiente de trabalho e o

�ovo, rindo às pampas. E chega
de popa que essa história de
terror já virou palhaçada.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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de mercado altern taxa negativa
IGP-M fecha setembro em alta de 0,11%, devido elevação das matérias primas

Entre os produtos que cola
boraram para o avanço da taxa

estão insumos agrícolas, adubos
e fertilizantes, que passaram de
alta de 1,6% para 4,90%; etile
no (etanol), que subiu de 0,09%
para 11,24%; minério de ferro
com alta 3,91% ante -0,42%; ce
lulose (8,52% ante -0,53%) e fio
máquina de aço ao carbono (25%
ante zero).

O Índice de Preços por Ataca
do (IPA) ficou em 0,04%, bem aci
ma da variação anterior (-0,74%).
O Índice de Preços ao Consumi
dor (IPC), passou de 0,2'3% para -

0,06%. Entre os grupos em desace
leração estáo de alimentos (-1,04%
ante -0,46%). Os itens que mais re
cuaram de preço são: hortaliças e

legumes (-8,84% ante -6,5%); lati
cínios (2,92% ante -0,78%) e arroz
e feijão (-4,34% ante -1,65%).

Houve reduçãono ritmo de alta
em habitação, que oscilou 0,29%,
índice bem inferior ao de agosto
(0,82%). Em saúde e cuidados
pessoais, o aumento atingiu 0,32%
ante 0,54% e transportes avançou
para 0,11% ante 0,18%. Dentre os itens que mais recuaram de preço estão os legumes e hortaliças

SÃO PAULO

O Índice Geral de Preços
Mercado (IGP-M) encerra o mês'
de setembro em alta de 0,11%,
revertendo a taxa negativa de
agosto (-0,32%). No acumulado
do ano, o IGP-M registra alta de
8,47% e, nos 12 meses fechados
em setembro (12,31%).A varia
ção serve de base para os reajus-

tes de contratos de aluguel e para
.

as correções de preços das tarifas
de energia elétrica. A aceleração
foi provocada pela elevação de
preços de matérias primas. Na
média o conjunto desses itens
ficou abaixo de zero (-1,21%),
mas havia apontado queda mais
acentuada no levantamento an

terior (-4,71%).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

_
PREGÃO PRESENCIAL N° 14712008

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAl:.
TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de equipamentos
agrícolas novos e de fabricação Nacional e pneus novos, conforme espe
cificações descritas no Anexo I do Edital e Anexo VIII - Minuta de contrato.
REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LO
CAL'PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 14:00 horas do dia 14 de
outubro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraquá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra
do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as

14:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de lici
tações e Contratos. Orçamento estimado para a compra da máquina: R$
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). INFORMAÇ.ÕES: A íntegra do
Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
www.jaraquadosul.sc.qov.br

Jaraguá do Sul (SC), 26 de setembro de 2008.
.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Adml'nistração

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catalina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

1.237,51
Prolocolo: 87877 • Sacado: PRIBE ADM DE BENS E PARTICIPACOES LTD CNPJ: 04.856.235/000
Cedente: JAVELJARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.862/000
Número do Titulo: 0113438 B Espécie: Duplicata da Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1610912008 Valor: 243,00

Protocolo: 87894 Sacado: SUPERMERCADO FRONZALTDA CNPJ: 76.561.778/000
Cedenle: BANCO DO PAI CNPJ: 07.556.856/000

������t��t�"!!�I2.2JcON6�t�e����:� de Venda Meb",;\�I�rn�i����ãl�/09/2008 Valor 475,00

Protocolo: 87636 Sacado: SILVIO LUIS DE SOUZAARRUEE CPF: 163.427.470·91
Cedenle: GRAFICA E EDlTORA22LTDA CNPJ: 85.326.346/000
Número do Titulo: 017136, Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 08/0912008 Valor: 335,40

Protocolo: 87738 Sacado: METROWEB TELEINFORMATICAIMPORTACAO E CNPJ:
73.972.002/000
Cedente: MEG FORMULARIOS CONTINUOS LTOA CNPJ: 01.794.516/000

��;�����:I��N°�616� Bi:�It"�ÁDuplicata de Ven���'ií��I���rdn�;�2oo8 Valor
540,00

MargotAdelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não lerem sido enconlrados

�d�f:���eo�Oder;����s������:,����a�ead:��;����������Wc� :;������
protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03{três) dias úteis. (\

, Protocolo: 87895 Sacado: P E C CONFECCOES LTDA CNPJ: 05.496.198/000
Cedente: DAGMAR MULLER E CIA LTOA ME CNPJ: 85.776.128/000

���;�����"!!�I�1���NO��ÃifEg'g'�ta de Venda Mg�n�e�J���f;Çrl�09/2008 Valor 103,20Protocolo: 87749 Sacado: SUPERMERCADO FRONZA LTOA·LJ 1 CNPJ:
76.561.778/000
Cedente: FONTANA S A CNPJ: 89.305.1971000

��;�����n��J3õ76bog��fr�1e: Duplicata de veó'���;������� \�b����8 Valor
756.57

Protocolo: 87898 Sacado: CATARINA TEXTIL LTDA. CNPJ: 07.572.412/000
Cedente: BORDARE BORDADOS LTDA CNPJ: 01.650.585/000

��:�����it��&�2�loNJ�r���E�t�C' de Venda M�:'�:������f/09/2008 Valor: 2.352.00

Protocolo: 84823 Sacado: LEOAMARIA HERMANN CPF: 567.362.909·
53

.

Cedente: BANCO ITAU SA CNPJ: 60.701.190/000
Número do Titulo: 30413·7;l6357Espécie: Nota Promissória
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 26/07/2005 Valor:
9.554.56
----

Protocolo: 86961 Sacado: JOEL SIMON DASILVA CPF: 516.023.509-49
Cedenle: BV FINANCEIRA S/A-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVECNPJ:
01.149.953/000
Número do Titulo: 131001009 'Espécie: Outros TIpos de Dividas
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Dala Vencimento:
04/05/2007 Valor: 3.664,73

Protocolo: 87759 Sacado: MUNDIALCONTABILIDADE CNPJ: 07.727.867/000
Cedente: EDW EDITORA LTDAME CNPJ: 07.669.946/000

.

Número do Titulo: 2270
. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

Apresentante: BANCO ITAU sA Data Vencimento: 30/08/2008 Valor: 225,00

Prolocolo: 87762 Sacado: SANDRA DA SILVA KOCH & CIA LTD CNPJ:
07.903.625/000
Cedente: BANCO DAYCOVAL SA CNPJ: 62.232.889/000
Número do Titulo: 0300667�01 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 11/0912008 Valor. 458,40

Protocolo: 87906 Sacado: ROSILEI BORGES CPF: 032.800.729-30
Cedente: GRANDI CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Número do Titulo: 002356901 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: UNIBANCO·UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 12/0912008 Valor:
100,00

Protocolo: 87928 Sacado: JULIO CESAR FERRON CPF: 036.868.809·70
Cedenle: TAVARES FOMENTO COMERCIAL LTDA
Número do Titulo: 106350-01 Espécie: Duplicata de Vjlnda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 12/09/2008 Valor. 1.114,67Prolocolo: 87281 Sacado: VERA LUCIA RIBEIRO DO AMARANTE & CIA CNPJ:

09.018.933/000
Cedenle: ADV COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 81.370.306/000
Número do Tilulo: 2 0970163 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento: 22/0812008
Valor. 331 ,87

Protocolo: 87934 Sacado: NELSON ALEXANDRE ZIMMERMANN fPF: 940.687.200-53
.

Cedente: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/CNPJ: O .707.650/000

���;��I���:��MO:�����fõ:�f���gZ:l��roSEdi'N����I';.,ENTO·S/Data Vencimento: 11/1012005 Valor
8.694,00

Prolocolo: 87763 Sacado: SANDRA DA SILVA KOCH & CIA LTD CNPJ:
07.903.625/000
Cedente: BANCO DAYCOVAL S A CNPJ: 62.232.889/000
Número do Titulo: 03OO67B!101 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentanle: B,ANCO ITAU SA Dala Vencimento: 11/0912008 Valor: 689,50

P;;,t.;;i;;ãiâ·16
....

S;;-�d;iNGõscHüi2·
.. ·-· .. ··_·__ · ..

CPF:780:634.B59.04
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROP LTDA CNPJ: 07.328.953/000
Número do Titulo: 15417 Espécie: Duplicata de Venda Mercaoül por Indicação
Apresenlante: BESC Data Vencimento: 12/0912008 Valor.1.931,OO

P;��:ã7ã'1ã""S;;-�d;-WÃlÕÊREZALCIONEc·iiiLliiio·
..

·--·--CPF: 535.903.500·59
Cedente: EVOLUTION COMERCIAL EXPORTADORA LTDA CNPJ: 05.699.094/000
Número do Titulo: 001388-9 E�cie: Cheque�gr5ã/����te��������S'oCO ERCIAL EXPORTADORA LTDA Data Vencimento

Protocolo: 87294 Sacado: BERNARDI PRODUTOS ALiMENTICIOS LTDA • CNPJ:
06.228.823/000
Cedenle: CAFE AUTOMATIC LTDA
Número do Titulo: 001839 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTlPLO Data Vencimento:
05/09/2008 Vaiar. 250,00

Protocolo: 88035 Sacado: JCS COMERCIO DF; CONFECCOES LTDAME CNPJ: 07.566.510/000
Cedenle: JAMATEX COM EQUIP TEXTEIS LTDA CNPJ: 04.317.7081000

�::,,���I:"!!�1�3€SONJ����E���ta de Venda M���rnc\�:����/09/2008 Valor: 139,00

6:��hag���cl�gatXL���lg i�SETb�FHEIT CNpJ: 05 4mÓg/��J52 699·57

���;����:"!!�1�5�CON6��e����� de Venda Meb",;\�ti�rn����!103/09/2008 Valor 1.787,78

Protocolo: 87383 Sacado: MSH REPRESENT COMERCIAIS LTDA CNPJ:
04.694.838/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCOMUlTIPLO

������I"I1�B��Á�K B��e�.����geM't'�����rcantiI8��I�����nto.
0510912008 Valor: 1.190.00

Protocolo: 88069 Sacado: PAULO SERGIO RONCHI CPF: 646.461.499·15
Cedente: AGENCIA COSMOS DE VIAGENS LTOA CNPJ: 76.366.673/000

���;�����i�?Jri:g��-01 Espécie: Duplicata g:t�e�:�c��:��IJIOW��ifs'çãJ.lor: 163,76
Prolocolo: 87933 Sacado: ATACADAO DA CERAMICALTDA.EPP CNPJ:
02.845.315/000
Cedente: EMBRAMACO • EMPRESA BRASILEIRA DE MAT PARA CONCNPJ: 58.883.820/000

���;����it��N�695g���fE�1e Duplicata de ve8�����'2I����r \�%�rog8 Valor.
590,98

Protocolo: 87406 Sacado: EDILSON PIROVANO CPF: 423.421.209-15
Cedente: VASANDRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTCNPJ:
01.593.442/000
Número do Tllulo: 249108 Espécie: Duplicalí! de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 12/09/2008
Valor: 304,67

Protocolo: 88173 Sacado: THIAGO AIROSO MENEZES ME CNPJ: 08.851.667/000
Cedente: VINHOS SALTON SA INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 87.547.428/000
Número do TItulo: 0290884·01 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 17/09/2008 Valor: 966,00Prôtocolo: 87834 Sacado: ATACADAO DACERAMICALTDA EPP CNPJ:

02.845.315/000
Cedente: EMBRAMACO· EMPRESABRASILEIRADE MAT PARACONCNPJ: 56.863.8201000
Número do Titulo: 169810/B/D Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 09/0912008 Valor.
1.939,68
<-------

Protocolo: 87835 Sacado: ATACADAO DACERAMICA LTDA.EPP CNPJ:
02.845.315/000
Cedenla: EMBRAMACO· EMPRESA BRASILEIRA DE MAT PARA CONCNPJ: 58.883.820/000

�:����I�AN�67ógW���r�e: Duplicata de V"ó'���;������Ó�b�to�8 Valor.
717,12

Protocolo: 88215 Sacado: HILMAR GAETI(E CPF: 690.457.639·15
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROP LTDA CNPJ: 07.328.953/000

��;�����I:I��:s�730 EsPécietDuPlica't�fa"S���!�I::��;�8�t'�a�or 1.290,00

Protocolo: 88221 Sacado: RAQUEL GAZDA CPF: 532.936.499-04
Cedenle: RECAUCHUTADORA DE PNEUS BATIST CNPJ: 80.473.754/000

�:�����I��gg8��tirA60SV:6�c;;'���es BATIST Data Vencimenlo: 04/04/2008 Valor. 305.00

Protocolo: 87407 Sacado: ELIANE DA SILVA GABRIEL CPF: 004.206.279-
95

•

Cedenle: ROBERTO APARECIDO CORREDATO CNPJ: 05.287.9011000
Número do Titulo: 00847002 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por lndícacão
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 13109/2008
Vaior. 517,97

Protocolo; 87451 Sacado: FABIANA KICKHOFEL CPF: 004.898.589-42
Cedente: CREDIFAR S.A CNPJ;05.676.026/OO0
Número do Titulo: 1919236 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: CREDIFAR SA Dala Vencimenlo: 08111/2007 Valor:
1.277,28 E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por

interme{!io do presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, nr. 1589, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz. sob a

pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.z

Protocolo; 87849 Sacado: INDEX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA CNPJ:
06.215.848/000
Cedente: HAYMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LCNPJ: 01.725.6271000
Número do Titulo: 422734004 Espéde: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO'BRASll SA Data VenCimento: 15109/2008 Valor.
405,75

Protocolo: 87586 Sacado: CRISTIANE FIAMONCINI CPF: 033.899.469·
� I
Cedente: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA GNPJ: 07.573.244/000
Número do Titulo: 2961/0 Espéde.Dupílcala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimenlo: 09/09/2008 VaIOf.:

Jaragua do Sul, 30 de Setembro de 2008
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Ritmo de desmatamento dobra
Dados do lnpe detectam 756 quilômetros quadrados de desmatamento em agosto
SÃO PAULO dos de áreas devastadas.

O ritmo de desmatamento Segundo o Inpe, o Pará con-
da Amazônia subiu 133,7% tinua sendo o estado que mais
em agosto, segundo dados desmata. De 30 de julho a 30

divulgados pelo Inpe (Insti- de agosto, foram registrados
tuto Nacional de Pesquisas· 435,3 quilômetros quadrados
Espaciais) ontem. O cálculo, de desmatamentos-nessa uni
feito por meio de imagens de dade da federação. Em segun
satélites, indica que nesse do lugar ficou o Mato Grosso,
mês foram destruídos 756,7 com 229,2 quilômetros qua
quilômetros quadrados de drados, seguido por Rondônia,
floresta, área equivalente à onde- a floresta perdeu 29,9
metade do município de São

.

quilômetros quadrados.
Paulo. Em julho, o instituto Apesar de registrar grande
registrou 323,9 quilômetros diferença em relação ao mês

quadrados de florestas derru- de julho, o desmatamento re

badas. gistrado em agosto mantém a

A medição foi realizada pelo média dos últimos 12 meses,

sistema Deter (Detecção de Des- período em que 8.673 quilôme
matamento em Tempo Real), que tros quadrados de florestas fo
identifica apenas as áreas desma- ram derrubados na Amazônia.
tadas ou degradadas que tenham Em comparação com os 12

área maior que 2.500 metros meses anteriores, o desmata

quadrados. Devido à cobertura menta cresceu 83%, pois entre
de nuvens, nem todos os desma- setembro de 2006 a agosto de
tamentos são detectados. 2007 os satélites registraram

Em comparação ao mesmo 4.731 quilômetros quadrados
mês do ano anterior, o crescimen- de área desmatada.
to do ritmo de desmatamento é ' Devido à cobertura de nu-
ainda maior: atingindo 228,7%. vens em agosto, apenas 74%.·
Em agosto de 2007; o Inpe regis- da Amazônia Legal pôde ser

trou 230,2 quilômetros quadra" vista nas imagens analisadas.

·Vôo 1907: tmgédia completa,
dois anos ainda sem conclusão
BRASíLIA

O acidente com o Boeing da
Gol, que matou 154 pessoãs,
completou dois anos ontem.
Nesse período, as famílias
das vítimas afirmam que fo
ram poucos os resultados das

investigações sobre (Y choque
entre o vôo 1907, que ia de
Manaus para Brasília, e o jato
Legacy. Para eles, a Justiça
tem agido com lentidão.

A presidente da Associa
ção de Familiares e Amigos
das Vítimas do Vôo 1907,
Angelita - de Marchi, acu

sa órgãos do' Poder Público
- como o Cenipa (Centro de

Investigações de Acidentes
Aeronáuticos) ., de agir com
descaso não só em relação ao

acidente, mas com todo o se

tor aéreo. "Na hora do calor
(do momento) fala-se muito,
promete-se muito, mas, efeti
vamente, pouco é feito. Ainda
vemos muito 'descaso", disse.

Angelita criticou a demora
do Cenipa em concluir o rela
tório que irá apontar as cau

sas do acidente. O primeiro,
prazo para que o documento
ficasse pronto era de dez me
ses. "Depois passou para um

ano, depois para janeiro des
te ano, abril e, por fim, julho,
ocasião em que o Ministro da
Defesa disse que o levanta
mento já estava pronto e que
seria tornado público em 20
dias. Hoje, a informação que
temos é que ainda está no ex-

. terior para análise, sem data
para conclusão".

Na semana passada, o Ceni
pa divulgou um boletim isen
tando radares e equipamentos
de controle aéreo da responsa
bilidade pelo acidente. O do
cumento, porém, não descarta
a possibilidade de erro huma
no, tanto pela parte dos con

troladores do vôo como dos
pilotos do jato Legacy.

Em agosto, 74% da Amazônia Legal pôde ser vista devido iI cobertura de nuvens, segundo dados do Inpe

E'XPLOSÃO DEIXA CINCO, MO,RIOS
A explosão de um corro-bomba no estrado principal de Trípol�'i

-ontem atingiu um >ônibus qUE trdnsportavâ. soJdados e deixou (fa
menos cincomortos e 28 feridos. Nenhum grupo assumiu o outofià
do atentado.

Lula assina
acordo no ABL

.

RIO DE JANEIRO

O presidente Lula assinou
ontem o decreto com a agenda
da implantação do Acordo Or

tográfico da Língua Portugue
sa no país.

A proposta foi apresen
tada em 1990,- mas era ne

cessário que três países ra
tificassem os termos, o que
ocorreu somente em 2006. O

Congresso brasileiro aprovou
as mudanças em 1995. Entre
as mudanças estão o fim do
trema, novas regras para o

emprego do hífen e inclusão
das letras w, key no alfabeto.
No Brasil, o acordo entrará em

vigor em janeiro de 2009 e sua

implantação será feita. de for
ma gradual. Nos livros didáti

.

cos, as novas normas só serão
válidas em 2010 e obrigatórias
em 2012. Os países do acor

do são Angola, Moçambique,
Cabo Verde, Cuiné-Bíssau,
São Tomé e Príncipe) Timor
Leste, Brasil e Portugal.
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www.autoelite.com.br - 'Fotos da Bicicleta (Bike) meramente ãustratlvas. A concessão de qualquer percentual de desconto substitui automaticamente a entrega dos brindes mencionados neste anúncio. *Te não inclusa para todas as modalidades de
financiamento. Consulte sua concesslonaneVolkswagen ou a Oovrdorla Banco Volkswagen: 0800 701 2834. Financiamento até 72X. Troco natroca·Você confia, nós garantimos. Veie. usados com preços
promocionais para vende sem troca. Ofertas véndas até 3010912008 ou enquanto durarem os estoques. o qua ocorrer primeiro. Caraguá Auto Elite

_ Uma relcçõo de confiança.Grupo Aulo Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000

A ENERGIA-ELÉTRICA PODE SER FATAL.
USE COM SEGURANÇA.
Quando o assunto é enerqia elétrica, o cuidado deve ser redobrado. Qualquer desatenção"
pode ser fatal. Fique ligado e evite addentes que coloquem a sua vida em risco.

Dicas de segurança
• Não use aparelhos elétricos com as

. mãos e os pés molhados.
• Não mexa na chave de temperatura
com o chuveiro ligado .

.. Não corte a grama molhada.
• Não desligue equipamentcs
puxando ofio da tomada.

• Não solte pipa perto da rede elétrica.
• Não furte energia elétrica:

Eilegal e perigoso.

VEJA MAIS DICAS EMWWW.CELES(.COM.BRIEMERG£NCIAS :O800480�96

c. ,
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