
O .::oRREIO 00 POVO

O uso de e-mail facilito o mentira no am

biente de trabalho. Essa é o conclusão de
dois estudos norte-americanos, segundo os

quais os pessoas encaram com mais natu

ralidade o mentira quando elo acontece via
correio eletrônico. Ainda como porte do tra
balho, os pesqutsaderes descobriram que,
quanto mais próximos os usuários de e-mail
eram daqueles que receberiam os mensa

gens, menores os chances de eles mentirem.
Ainda assim, os inverdodes continuaram
existindo. "Os resultados são consistentes
com outro estudo, que indicou que o comu

nicação por e-mail diminui o confiança e o

cooperação em grupos de trabalho, 00 mes

mo tempo que aumento o negotividode em

avaliações de performance. As pessoas se

sentem mais justificados em agir de modo

egoísta 00 digitar, em comparação com

quando têm que escrever algo em popel",
disse outro autora do pesquiso, Terri Kurtz
berg, professora do Universidade Rutgers.

Fonte: 61
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As maravilhas da
capital do Ceará
Praias deslumbrantes e programação noturna
levam milhares de turistas para Fortalezo.
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livro mais caro
do mundo esgota
Obra sobre Michelangelo custa R$ 265 mil; .

33 exemplares já foram vendidos.

Página 9

CORAGEM, PREPARO
ECARÂTER

AGORAÉDIONEl!

.Cecilia e Irineu.
Líderes absolutos

lias enquetesl

COLIGAÇÃO É A VEZ DO POVO - PT - PPS - 1 0063Õ090001 03 .

I'

*Agorae
DIone A Colig�ção Unidos por Jaraguá, nos termos

da resolução 22.623/2007, art. 15, esclarece
que enquetes não são pesquisas eleitorais e,
sim, um mero levantamento de opiniões, sem
controle de amostra e método cientffico.

espontânea dos interessados.
PREFEITO • HUMBERTO GROSSL· VICE
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REFLEXO DA CRISE
CHARGE

CÁRIMBOS - FLYER '8 - PANFLETOS - XEROX - RECARGA DE CARTUCHO

CARTÕES DE VISITA - A PARTIR DE 45,80��
(047) 3273-6433 Rua José Theodoro Ribeiro, 860 -jna da'Figueira - Jaraguá do Sul

PONTO DE VISTA

Plano de Cargos e Salários

DO LEITOR

o feiti.ço liberal se
esvazia perante a crise

O conceito neoliberal de que o Estado deve ser míni
mo e o mercado absoluto, se desvanece perante a crise
atual dos Estados Unidos, donos de tal discurso. Recor
dam? "Faça o que eu digo e não faça o que eu faço'; Por
que tal comentário? Os EUA são os maiores devedores
do planeta, com déficits gigantescos em seu orçamento
público e sua balança comercial, enquanto dependem do
financiamento do resto do mundo para se manter de pé.

Para entender a crise no mercado imobiliário norte

americano, devemos fazer um pouco de história. Durante
2002, por causa da redução da taxa de juros, houve um

crescimento do mercado imobiliário através da venda de
casas a juros baixíssimos e uma gigantesca especulação
financeira ao redor dele. Esgotado o potencial de venda
de novas casas para consumidores com condições de pa- ,

gamento, as financeiras. estenderam para os que não po
diam pagar. As pessoas eram convencidas a fazerem ne

gócio, porque depois da compra, com o aumento do preço
das casas, resultado da procura cada V(lZ maior, refaziam
a hipoteca com um preço mais alto e ganhavam dinheiro.
Por outro lado, os bancos transformavam essas dívidas
em títulos do mercado financeiro que se negociavamno
mundo todo ..

Vocês se lembram? Assim funcionam as 'pirâmides'
que os picaretas fazem em qualquer lugar. São aquelas
que se ampliam, na qual as pessoas ganham dinheiro
até que param de Crescer. Os últimos a entrar na histó
ria são os que perdem tudo. Conseqüências? Quando não
havia mais a quem vender, estourou a crise. Os bancos

que patrocinaram tal carnaval financeiro sofreram perdas
brutais, além das corretoras e famosas empresas de con

sultoria, chamadas pelo presidente Lula de 'palpiteiros'.
A revista Veja, defensora inconfessável do modelo neo

liberal, cita o governoBush como a tropa de choque que
está tentando'evítar a crise, no melhor estilo intervencio
nista, escondendo que a mesma é resultado da própria I

ideologia liberal, resumida nas palavras de um de seus

intérpretes, Ronald Reagan, que dizia: "o governo não é a

solução, mas sim o problema". Se o presidente hollywoo
diana estivesse vivo, diria: "Esqueçam o que falei".

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCJÓlmm

Os textos para esta coluna deverão ter no múximo 2.000 caracteres e podem ser

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, ex. Postal 18. É obrigatório
informar nome cempleto, profissão, 'CPF e

• telefone (* não serão publicados).

SIMONE FERREIRA,
COOiU>ENA!)!)fM, DE
REMUNERAÇÃO DA

MEO. UNHARES -

GESTÃO DE PESSOAS

define o organograma da empresa, es

truturando e hierarquizando as fun-.

ções, possibilitando a construção de
uma metodologia específica de remu

neração interna. É um instrumento que
permitirá à empresa a admínistração de
seus recursos humanos na contratação,

.

movimentações horízontaís (méritos) e

verticais (promoções) de seus profissio
nais, além da retenção dos talentos no

grupo. Mas esses não são os únicos be
nefícios da implantação do PCS.

O plano serve, também, como um

grande estímulo de atração pesso
al, além de contribuir para os fatores

positivos da produção e melhoria da

qualidade do ambiente de trabalho.
A definição dos cargos e salários es

tabelece uma política salarial eficaz

que permite a ascensão profissional
dos colaboradores de acordo com suas

competências e desempenhos. Além
disso, subsidia o desenvolvimento do

plano de carreiras, pois se aumenta o

, desempenho do colaborador, aumenta
também a sua remuneração. Ao refinar
o aproveitamento. dos recursos huma
nos, a: empresa também pode diminuir,
custos por ter. um maior retorno dos
salários pagos aos profissionais. Com
o PCS, é possível identificar e. socíali
zar as habilidades de cada colaborador,
remunerando-o de acordo com sua po
tencíalidade, Essa pesquisa é uma ma

neira de descobrir as aptidões de cada
funcionário, valorizando seu trabalho e

motivando-o a se dedicar ainda mais às
metas da empresa.

Uma das questões mais difíceis de

responder durante uma entrevista de

emprego é qual a remuneração dese
jada de acordo com o trabalho a ser

desempenhado na empresa, a temida

pretensão salarial. Mas está enganado
quem imagina que esse assunto interes

.sa apenas ao candidato. Hoje, muitas
'

empresas têm apostado na implantação
do Plano de Cargos e Salários (PCS).
Além organizar e otimizar as responsa
bilidades entre os cargos, a ferramenta
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" Tem gente de
idade que é chQta. "
lINDARCI MIRYAM CZERNAY,
93 ANOS, moradora do Lar dos
Flores, feliz com suo longevidade.

"Envelhecer foi
muito bom. "

ZILKA SCHULZ, 81 ANOS,
moradora do Lar dos Flores, fazendo

questõo de revelar o idade..

" Hoje eu vejo um

Juventus vióvel. "
ILDO VARGAS, PRESIDENTE
DO MOLEQUE TRAVESSO,

acreditando que o clube posso ressurgir
poro o grupo de elite do futebol.

DICAS
Do publidtório Curt Nees: "No mso dos oon
didatos à reeleiçóo, petm que é preciso
avaliar sua atuação nestes últimos qua
tro anos. Já de novos pretendentes, a pri
meiro coisa o fazer é excluir os que usam

aqueles slogans apelativos, com apeli-
.

dos os mais esquisitos e promessas mi
rabolantes. Os que sobram merecem sua

atenção, sempre 'procurando, se posso
dar um conselho, no coso do legislativo,

.
um candidato próximo do seu bairro, da
suo comunidade, poro poder cobrá-lo, se
':"�ito, dos promessas do componho."
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t:l Vote!
Embora nenhuma das pesquisas eleitorais encomendados por coligações
majoritárias que disputam à prefeitura d� Jaragu� do Sul �e�ha sido divul
gado com a autorização do Tribunal Regional Eleitoral, capias-que vazam

pela Internet mostram altos índices de indecisos, considera�dQ que
estamos a exatos quatro dias dos eleições. O quadro reflete discursos
de candidatos pouco convincentes, que ainda não con�eguiram atingir
um expressivo percentual de eleitores que podem, neste momento,
decidir o resultado dos urnas. Seja votando em branco ou anulando
o voto. Ou, ainda, optando, por indução de terceiros, por candidato
pouco qualificado paro a função. Assim, se o voto é uma ob�ig�ç.ão
e 00 mesmo tempo, um direito do cidadão como reza a Constltulçao,
�elhor é optar pelg_ obrigação e votar. O que dar.á autorida�e pnrn
cobrar depois, pouco importando quem venço. AfinaI, o eleito sera

prefeito de todos e não só dos que·votarem nele. .

PODE·
Pesquises eleitorais oficiais podem ser

divulgadas inclusive no dia 5. Mas só
depois das 17 horas quando a votação
estiver encerrado. Interessa muito
mais aos institutos de pesquisas, para
se credenciarem às próximas eleições,
que aos candidatos. Até porque, na

quele momento, nada mudará o resul
tado final. O que só pode ocorrer em

Blumenau, Joinville e Florianópolis,
cidades com mais de 200 mil eleitores
e possibilidade de segundo turno.

BEM TíPICO
Justiça Eleitoral de Jaraguá do Sul
deve trabalhar bem mais neste final
de semana às vésperas dos 'elelçêes.
Por conto de índices de pesquiso de
uma coligação divulgados em progra
mo eleitoral do rádio, de possível de
núncia de oferta de dinheiro poro can
didatos a vereador atingirem metas na

somatório de legendas para uma das
chapas majoritários, propaganda irre
gular e por aí aforo. Enfim, nado de
novo em eleições.

Jaime Negherbon
vereador do povão
nesse eu confio.

Peço seu voto 15999

JAIME NEGHERBON

1
NOSSA JARAGUÁ

PMOB - PT do B - PMN

VEREADOR

PMDB
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POR QUE SER lfERE�DOR?
FRANCISCO ALVES - 13013 (pn
Francisco Alves, 43 anos, ,cas o formado em admi-
nistração de empresas, PO-s- �a�keti,ng:
especializado em marketing po I IC.O.

.

e crt9,pça e

, morad�r do Bairro Ilha da fig4eira, é corretor de imó-
.

veissendo que jó trabalhou n'&lmobt'iá5ia �en!gotti,Wegj'e I�cionou nos escolas Lilia AyrosoOechsle'r e Heleodoro B�rg�sl.
foi candidato em7200�,e conquistou 1'56 votos. Presidente da Assoclaçao
de Moradores do Bairro Ilha da Figueira por dois man�ptos'onde teve
uma atuação;exemplar obtendo várias conquistas poro o bairro, .dentre
elas Viac{edi e casnlotérica. Também é Coordenador 6�ral do MO)Jlmento
'de Conscjêo�cia Negro do Vale do Itapocu; Membro de�qlJfpe d�\!iturgia
nos comunidades catóHcas há mais ae 13 anos. Escolhidq;cor��toramigo
11O on 08 pela hon!st.idade e P)fofissionalis�o no ranio !mobiliá-
rio. Q

)
r v�reador porque me �,into preppradq)pa��assumlf ta� fun-

ção, sempre I�tei pelos !peu�, ideais, e princiP9,!m�pte pela r�no�(jça.o d.a
q'banca�a de ver�adores, com novos id�ias, novos prajetos para contnbUir
"'com';odes ento �,a cidade e p�la nece�j\d�!de�e ter em Jara-

gl1á um' r negro e as�im todos as etnias sejam rcepr�sentadas,pa
Câmara de Vereadores.

JAIR PEDRI - PSB/PC DO"8 (4[777) .

Jair Pedri nasceu em Jaraguá do Sul, tem 38 anos, é
filho de ,Alarico e Jandira 'Valcaoaia Pedrl, casado e

hoi de 3 filhos. É corretor de imóveis e acadêmico do
curse'de Direito da Unerj. Foi diretor-presidente do
Codejas e, nos últimos 2 anos, diretor de Habitação

dó Prefeitura, tendo contribuído par9 que aproximgdamente t .000 famí-
lias jaràguaenses pude�e!p reali�ro son�� de te! a'cas� �rópr!a, atrayés

. dos projetos habitacionais dos quais a admlmstraça? m�mclpal e parce�a.
"Representoa'renovação, pois sou candidato peln pn�elra vez. Trans�are�
cio e honestidade são meus grandes compromlssos.'Mmha preocuPlIçao nao

é com promessas, mos sim, com trabalho. Quero ser vereadOff)ara buscor
alternativos para os problemas da nosso gente, especialmente nàs áreas d9
saúde, habitação, saneamento básico, incentivo 00 esporte am�dpre ao��r?
gramas de geração do primeiro emprego aos jovens. Mantere�.um esc�ltono
fora do Câmara de Vereadores, com atendimento permanente It comumdade,
onde o munícipe Pllderá apr�seotar as suas reivindicàçõ�s,;Ja. , .

que
sejamos; de foto, um cangl de comunicação entre o AdmmlS! llco e

o povo jaragúa.ense".
.

'1ijI' '\
'ii't ,<) "

politica@ocorrei'odopovo.com.br
"
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Pesquisas liberadas para diwlgação
Justiça Eleitoral negou duas impugnações quetentavam impedir publicação
JARAGUÁ DO SUL

A juíza eleitoral Patrícia
Nolli negou' duas liminares

apresentadas pelas ',coligações
majoritárias I'E a vez do Povo"
e "Unidos por Jaraguá" contra

dois pedidos de registro de

pesquisas eleitorais encami
nhados à Justiça Eleitoral. As

sentenças foram publicadas
ontem no mural do cartório.
Além destas duas pesquisas,
que poderão ser divulgadas,
um terceiro pedido de registro
foi publicado na última- terça
feira, e Um quarto, impugna
do, aguarda decisão da juíza.

A coligação "Unidos por
Jaraguá" entrou com pedido li
minar 'para impedir a empresa
Cooperfil Produtos e Serviços
de Comunicação de divulgar a
pesquisa. A própria empresa
aparece como contratante. A

ACORDO

Sem carro de som
A partir dos 10 horas de hoje, os

partidos e coligações de Guaramirim'
não utilizarão de carros de som poro
fazer propagando. A decisão foi tomado
ontem, por acordo entre os concorrentes,
em reunião com o juízo eleitoral Cândido
Inês Brugnoli. Pelo lei eleitoral. o uso de
amplificadores é proibido o partir dos 22
horas de amanhã.

coligação alega que o pedido
: de .registro não' atende aos re

quisitos da lei eleitoral, como
citação de fonte e percentual
de participação de cada bair
ro. Além disso, aponta incor

reções no plano amostral, po
pulação alvo e amostragem.

Já a coligação "É a Vez do
Povo", do candidato Dionei da
Silva (PT), impugnou o pedi
do de registro da pesquisa da

empresa Síntese Pesquisa As

sessoria, contratada pela co

ligação "Unidos por Jaraguá",
encabeçada por Cecília Konell
(DEM). A alegação é de que a

pesquisa "não observa os pa
drões mais elementares dos
manuais de metodologia".

As duas liminares' foram

negadas pela juíza eleitoral,
com entendimento de que
cabe a ela atentar pelo cum-

PROPAGANDA
,

Ultimo dia
Hoje é o último dia do propagando

eleitoral gratuito, que no microrregião
se resume 00 rádio, já que não há
emissora de lV local. Ontem os elei
tores puderam ouvir pelo último vez o

voz dos candidatos à Prefeitura. A des
pedido dos vereadores acontece hoje,
às 7h30 e 00 meio-dia. Os programas
têm iluroção de meio-hora.

Por uma Jaraguá
+Saudável

primento dos requisitos' esta
belecidos na lei eleitoral. "Não
há espaço para que se perqui
ra acerca do acerto da meto- I

dologia ou técnicas e critérios
utilizados", destacou Patrícia,
para quem ambas as pesquisas
preenchem todos os requisitos
exigidos.

Um terceiro pedido de re

gistro, requerido pela empresa
Síntese Pesquisa e Assessoria
foi deferido. Outro, feito pela
coligação "Unidos por [ara
guá" sofreu impugnação da
"É a Vez do Povo", e aguarda
sentença. Conforme a resolu

ção 22.623, as pesquisas, para
serem divulgadas, devem ser

registradas na Justiça Eleitoral
com pelo menos cinco dias de
antecedência.

CAROUNATOMASEW
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As duas decisões foram publicadas ontem no mural do. cartório eleitoral

Urnas são verificadas pela última vez
Audiência final aconteceu durante o dia de ontem, no batalhão da PM -

Os técnicos de urna da Justiça
Eleitoralpassaram o dia de ontem'
fazendo a verificação das urnas

eletrônicas que serão utilizadas
em Iaraguá do Sul e Corupá no
próximo domingo. Hoje, o pro
cedimento será realizado a par
tir das 10 horas pela 60a zona

eleitoral, que inclui as cidades
de Guaramirim, Massaranduba
e Schroeder.

A chefe do cartório da 87a
zona eleitoral, Simone Ladeira,
explica que em todas as urnas

é gerado um código durante a.

verificação, chamado "tabela de

correspondência". Este código é
diferente para os cartões de me

mória de cada urna, e visa garan
tir a lisura do sistema eleitoral.

"Quando o disquete sair da urna .

para apuração, o código terá que
ser o mesmo no sistema de apu
ração do TRE", explica.

Ao todo foram realizadas

quatro audiências: para geração
de mídias, quando os dados dos
candidatos e eleitores são inse
ridos nos cartões de memória;
de configuração, ocasião em

que os cartões de memória são
colocados na urna eletrônica;
de conferência; e esta última,
de verificação final.

Técnicos da Justiça Eleitoral fizeram os últimos ajustes antes do pleito

Transporte acontece sábado
Ontem, os urnas eletrônicos

também foram ligados paro con

ferência do doto e hora. Elos estão
identificados com informações do
cidade, zona, seção, local, endereço
e o número do roteiro. Após o ve

rificação, elos foram separados de

acordo com os rotos de distribuição,
que acontecerá no sábado o partir
dos 14 horas. A empresa vencedora
do licitação foi o Reunidos, que será
escoltado pelo polícia 00 transportar
os urnas nos trajetos de ido e volta
poro cada local de votação.
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DIA DAS CRIANÇAS
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Data já movimenta o comércio
. Expectativa é de que as vendas aumentem 8% em comparação a 2007
JARAGUÁ DO SUL

Aos três anos de idade, Igor
Gorges já sabe muito bem quais
são as prateleiras mais interes
santes da loja de brinquedos fre

qüentada pela familia. Ontem,
quando'a mãe resolveu comprar

.

o presente de aniversário para a

sobrinha, o menino fez do esta
belecimento um verdadeiro par
que de diversão. Mas, saiu do
local sem o produto dos sonhos:'
um carro mutante. Segundo Fa
biane Gorges, 33, o item só virá
no Dia das Crianças.

.

, É por causa da proximidade
da data, inclusive, que o comér
cio se prepara para lucrar no mês
de outubro. Conforme Neivor
Bussolaro, diretor do Serviço
de Proteção ao Crédito da GOL

(Câmara de Dirigentes Lojistas
. de Jaraguá do Sul), a expectati
va é vender cerca de 8% a mais

I do registrado em 2007. Porém,
se depender das perspectivas de
Guilherme Savi, gerente de uma

loja especializada da cidade, os

consumidores vão acrescentar

até 10% nos ganhos da empresa.
O otimismo tem como termôme
tro o saldo das vendas do ano

passado, considerado bastante

positivo .

Para 2008, o comerciante

aposta. em dois brinquedos que
prometem animar as crianças.
No grupo das meninas, a prin
cipal procura deve ser por uma
versão nova da boneca Barbie. Já
os meninos tendem a preferir as
invenções damarcaHotWheels.
De acordo com Savi, a maioria
dos pais adere a produtos comer
cíalizados por cerca de R$ 50.

Apesar de ser tida como uma
data importante somente a al

gumas lojas, o Dia das Crianças
movimenta a CDL. No segundo
sábado do mês, o comércio ja
raguaense permanece de portas
abertas até às 17h.

KELLY ERDMANN

, . ÕÊOA
4085
�COJI..JJUMGUÁ

P'CdoS-PSB

"Quero e sei que posso fazer mais por Jaraguá.
Para isso preciso do seu voto!A decisão é sua e .0

compromisso é Nosso.'� (Antonio Marcos o Déga)

VEREADOR

PSI

Igor Gorges aproveitou ida da mõe à loja de �rinquedos e se divertiu em meio aos produtos expostos

Unerj Mix mostra profissões
para 3,5 mil alunos da região
JARAGUÁ DO SUL

Ajudar os estudantes a esco-:

lher a profissão. Este é o principal
objetivo do Unerj Mix, evento re
alizado anualmente pela univer
sidade e que, em 2008, reuniu
3,5 mil pessoas no campus da
entidade. Ao todo, a. iniciativa
ofereceu cerca de cem palestras
sobre mercados de trabalho, inú
meras feiras de cursos, shows e

até um bazar comunitário.

Segundo Elisa Silva, coorde- .

nadara de Marketing da institui

ção, a idéia é apresentar o univer
so acadêmico aos participantes.
"Queremos mostrar que esse

período da vida serve para, além
de estudar, também fazer amigos
e aproveitar oportunidades de

conseguir emprego", conta.
No caso de Adriana Less

mann, 17, o UnerjMix significou
uma ajuda a mais no momen

to de decidir o futuro. Indecisa

quanto à formação profissional,

ela acompanhou explicações de

professores e uníversítáríos so

bre duas alternativas: Direito e

Arquitetura e Urbanismo. Assim
como no resultado do teste voca
cional oferecido pelo evento, ela

gostou do. que ouviu a respeito
da segunda opção. 'Advocacia é
muito chato, só estava pensando
nisso porque minha mãe me in

fluenciou", confessa. Agora, ape
sar da pressão familiar, a jovem
pretende levar a própria prefe
rência adiante.

ConfoTIne Elisa, além de
abrir espaço aos alunos da rede
de ensino de Jaraguá do Sul, a

iniciativa ainda contou com a

presença de jovens do Vaie do
Itapocu inteiro e das cidades de .

São Bento do Sul e Rio Negrinho.
A comunidade também pôde
se inscrever. Já os professores
acompanhantes conheceram as

possibilidades de pós-graduação
existentes na Unerj.

Farmácia

Popular abre
JARAGuÁ DO SUL

Começa a funcionar na

tarde de hoje a unidade jara
guaense da Farmácia Popular,
O programa é do governo fe
deral, porém a instalação tem

parceria da administração
pública municipal. A inau

guração do espaço dá possi
bilidade aos consumidores da
cidade de comprar 107 me

dicamentos diferentes com

até 90% de desconto. Este é
o 170 posto sediado em Santa
Catarina. No Brasil inteiro, a
Fiocruz (Fundação Oswaldo
Cruz), ligada ao Ministério da
Saúde, já liberou a abertura
de outros 484. Eles atendem
386 municípios e cerca de 88
milhões de pessoas.

Para adquirir os remédios
vendidos na farmácia basta

apresentar a receita médica e a

Carteira de Identidade .. O local
funciona na Rua Reinaldo Rau
de segunda a sexta-feira e em

horário comercial.
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OLHOS VOLTADOS PARA O FUTURO
Atualização dos produtos é uma das características do segmento

Você já se imaginou sem

computador, internet ou celu
lar por um dia? Trabalhar, en
trar em contato com clientes
ou descobrir a cotação diária
do dólar, por exemplo, se tor
nariam tarefas difíceis sem o

auxílio da tecnologia. E que
olhos não brilham ao ver uma

vitrine repleta de notebooks,
máquinas fotográficas digi
tais e iPods? Hoje, os apare
lhos que pareciam "coisa do .

futuro" apresentam os mais
variados modelos, tamanhos
e cores.

"É impossível o consumi
dor acompanhar tanta novida
de. O mercado é competitivo
e a concorrência é grande. Por
isso as marcas lançam sempre
modelos novos", diz o técnico
em informática Leonardo Ra
fael Israel, 22 anos, que traba
lha em umá loja de tecnologia
no centro de Jaraguá do Sul.

Este cenário contribui para
o crescimento do setor no Bra
sil e no mundo. Especialistas
apontam o segmento tecno

lógico como a grande aposta
para o futuro. Mas a tecnolo

gia não está presente somente

nos sonhos de consumo das

pessoas. Desde um operador
de telemarketing até um exe

cutivo de uma empresa global

precisa das ferramentas de
senvolvidas por esses profis
sionais.

Santa Catarina já "está de
olho" nesta tendência. Em

Florianópolis, o pólo tecnoló

gico começa ã mudar o perfil
da economia da cidade, com
faturamento e arrecadação
de impostos até duas vezes

maior que o setor de turismo.
A capital catarinense antes

dependente do funcionalismo
público e dos turistas vindos
de todas as partes do globo,
agora desponta no cenário na

cional como referência prin
cipalmente, em tecnologia da

informação.
De acordo com dados

-

do

Departamento de Tributos
da Secretaria Municipal da
Receita de Florianópolis, o

segmento de tecnologia da

informação faturou em 2007,
aproximadamente R$ 476 mi
lhões. Uma evolução de 48%
em relação a 2006, quando o

setor movimentou cerca de R$
320milhões. Para omunicípio,
esse crescimento representou
R$ 9,9 milhões em ISS em

2007 e outros R$ 9,2 milhões
em 2006, quando a tecnologia
foi a atividade organizada que
mais arrecadou o tributo sobre

serviços em Florianópolis.
"""

Constante atualização dos produtos tecnológicos movimenta o setor e encanta os consumidores

-

ATIVIDADE EXIGE QUALIFICAÇAO
Estudos da.Associação Catarinense de

Empresas de Tecnologia (ACATE) revelam

que a cada ano, entre 20 e 30 empresas que
desenvolvem produtos inovadores são cria
das na capital catarinense. Muitas delas

originadas por jovens universitários que se

instalam nas incubadoras de empresas. A ca

pital tambémé referência no movimento de

incubação. Foi em Florianópolis que nasceu

a primeira incubadora do Brasil, em 1986.

Hoje já são quatro incubadoras na cidade.
Além de receita, o setor tecnológico im

pulsiona a oferta de vagas de emprego. Ape
sar de todos os anos mil novos profissionais
se graduarem em cursos relacionados ao se

tor, as empresas de tecnologia estão com di
ficuldades para encontrar mão-de-obra qua
lificada. Faltam candidatos e sobram vagas.
Mas com um diferencial: o setor emprega
mão-de-obra capacitada e qualificada.

-

MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA
EM FLORIANÓPOLIS (2007)

ATIVIDADE ECONÔMICA' FATURAMENTO ISS DECLARADO
• Prestadores de serviço
• Intermediação Financeiro
• Tecnologia
• Construção
• Saúde e serviços sociais
'. Turismo

R$ 5.005.906.217,91

R$ 257.677.824,07
R$ 476.064.484,27
R$ 315.793.989,26
R$ 327:.193.220,59
R$ 240.917.710,74

R$ 21.988.461,09
R$ 11.007.047,60
R$ 9.950.643,45
R$ 6.695.827,54
R$ 5.417.261,42
R$ 4.605.171,91

Jaraguó com mais lazer, arte e

cultura só com Plano municipal
. de Cultura. Isso vai acontecer

quando tivermos um vereador
comprometido com o

órea culturol.
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JARAGUA SEGUE EXEMPLO DA CAPITAL
Município quer se tomar pólo tecnológico nos próximos anos

Não polui, gera produtos
de alto valor agregado, exige
baixos investimentos em infra
estrutura e apresenta grandes
chances de exportação. Esses
são alguns dos motivos pelo
qual a indústria da tecnologia

.

se tornou a "menina dos olhos"
de muitas cidades.

O Projaraguá - Fórum Per
manente de Desenvolvimento
de Jaraguá do Sul, que visa o

crescimento sustentável do

município para 2030, já plane
ja ações para atrair a instalação
dessas indústrias na região.
"Somos cercados por morros e

rios. Fica difícil para as grandes
indústrias se instalarem aqui.
Por outro lado, o empreende
dorismo é marca registrada na

região. Temos um ambiente
criativo a nosso favor", expli
ca o presidente do Projaraguá,
Anselmo Ramos.

Mas para que o sonho da
inovação tecnológica seja rea

lidade, é preciso investimentos
em conhecimento técnico e

científico. "Junto com as em

presas, temos que atrair cursos
de capacitação voltados para
a área", sugere destacando a

Incubadora Jaraguatec como

uma iniciativa que contribui
nesse sentido.

Ramos diz ainda que o call
center pode ser uma das apos
tas. '� telefonia é uma energia
limpa e que precisa de pesso
as. Você pode prestar serviço
para uma empresa de São Pau
lo falando de um escritório de
call center aqui de Jaraguá",
exemplifica lembrando que
caberá ao poder público ofere
cer a infra-estrutura necessária

para essas.empresas operarem,
como melhorias no acesso ao

serviço.
O mercado de software

para celulares, da bioengenha
ria, dos microchips, além da

tecnologia da informação tam
bém são promissores, segundo
Ramos. "Queremos tornar a

cidade inais independente de

algumas empresas. Isso- vai fa
zer de Jaraguá um município,
com economia diversificada",
argumenta. Ramos defende
ainda que "a tecnologia de ino
vação obriga a geração de ou

tros serviços agregados. É uma

indústria que precisa de outras

tecnologias", conclui. Presidente do Projoraguá diz que é preciso atrair indústrias de tecnologia para fortalecer crescimento da região

CARREIRA PROMISSORA
Mãe-de-obra qualificada ainda é desafio para empresários

O empresário do setor de

tecnologia da informação,
Tercillio Stedile, que partici
pa do projeto Incubadora [a
raguatec, aponta a demanda
de mão-de-obra qualificada
como uma das, característi
cas do setor em Jaraguá do
Sul. "Não tem o volume ne

cessano. Contratamos pro
fissionais de Joinville para
trabalhar aqui", conta. "Se

quiser se tornar pólo, Jaraguá
tem que investir em mão-de
obra", sugere lembrando que
na própria empresa, sente a

necessidade de investir em

. treinamentos constantes para
funcionários. "É um setor que
exige atualização", destaca.

O profissional que desen
volve softwares e, tem como

'principais clientes as empresas
da região norte catarinense vê

- com bons olhos o desenvolvi-
. menta de novas indústrias tee- .

nológicas na cidade. "Isso vai
atrair outras empresas, gerar
diversidade econômica e moti
var capacitação. O mercado de
educação também vai ter que
investir", diz.

Stedile sugere ainda que
os cursos técnicos podem ser

grandes aliados para quem de
seja seguir a carreira do futuro.
"O grande problema hoje na

.

indústria de software é a carên
cia de nível técnico. O ideal é a

pessoa começar com um curso

técnico, ver se gosta e depois
investir em uma graduação",
aconselha.

Já o incentivo vindo das
incubadoras, ele avalia como

positivo. '� incubadora é im

portante para a empresa de
tecnologia. Permite· que você
tenha acesso a programas de
fomento, intercâmbio, contato
com estudantes e outras em

presas", resume. Empresário diz que Jamguá deve investir em mão-de-obra para se tomar pólo
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Qualificação é desafio para indústria
Curso 'capacita profissionais, mas é ignorado por desempregados
GUARAMIRIM

Vinte de 35 estudantes se for
maram esta semana no Curso de
Qualificação Profissional para
Trabalhadores da Indústria, pro
movido pela Associação Empre
sarial de Cuaramírím (Aciag),
Centro de Educação Profissional
de Blumenau e Secretaria de De
senvolvimento Regional,A idéia
inicial do projeto era qualificar e
alocar desempregados da cidade;
mas a falta de procura por parte
.do público alvo - apenas seis
eram desempregados - força os

responsáveis areverem o foco da

qualificação.
Analisando osnúmeros finais,

de certa forma as 320 horas/aula
de atividades teóricas e práticas
reverteram-se em sucesso. Do to
tal de desempregados inscritos,
cinco formaram-se já com uma

oportunidade de emprego. No
entanto, desde o primeiro mo

mento, a finalidade de capaci
tar desempregados e inseri-los
no mercado profissional não s€

demonstrava como um ponto
guia para a seqüência dos trab
alhos. "Divulgamos em jornal e
rádio, e tivemos 137 inscrições,

mas apenas seis encaixavam-se
no público alvo", diz Edna Lam
pert, do Conselho de Desenvolvi
mento Econômico da Aciag.

Para Edna, o resultado das

inscrições acaba comprovando
que em Guaramirim não hámui
tos problemas .comdesemprego,
fazendo com que os cursos se-'

'jam repensados para atender o
público residente na cidade. Os
números levantados pelo Siste
ma Nacional de Emprego domu
nicípio registram 1.811 encamin
hamentos de seguro desemprego,
mas o total inclui atendimentos

. de Schroeder, Massaranduba e

mesmo de Jaraguá do Sul.
Mesmo com os complicado

res, aAciag e SDR pretendem dar
continuidade aos cursosaindaem
outubro; para isso intensificam
estudos para readequar o projeto

.

inicial ao público da cidade. As'
aulas são ministradas na Escola
Básica Almirante Tamandaré,
das 18h30 às 22h30. As novas in
scrições ainda não têm data para'
iniciar. Participam da ação as

empresas Weg, Lunender, Berlim
Ambientes, Imagem, AmBientec
e Consultoria Schork.

Jeã�fi I
Leutprecht I

I

AFONSO PIAZERA NETO22022
• Engenheiro CivU� pó&-graduado em Desenvolvimento
UrbanoeGestãoAmbtental.
-sec, deUrbanlsmoem Francisco BeltraolPR.
- See. de Obras, Serviços. Públicos. Habitação, Urbanismo,
eAssessorTécnlco do aameeem Jaraguá do Sul.
- Vereador em quatro mandatos. Presidente da Câmara e
Prefelto'interino em2000.
- otimizou programas de aquisição 'da casa própria e

ragulatizSçâo de terrenos que atenderam mais de 2000
familiae.
,.I_lizador do ProJato Casa Fácil. premiado pela
Anamaoo, Caixa EconOmlca Federal; Fundaçlio Banco do
Brasil e Inst. TeotônioVilela.
- Coordenou a elabora;ção do Novo Plano Oirstor de
DasenvolvlmentodeJaraguá do SuI.

'

Propostas limit·lih'f Desenvolvimento Sustentável
-� um resqate da cldedanla.
,�pa", filhos das !amOlas trabalhadoras.
-Escolas comoCe!'!tros de Cultura e lazer.
-Programa IMécjjco da FamUla" para todos.
..criação do PAI Programa deApolo 80 Idoso com médicos,
dentistas, advogados, técnicos esportivos e assist. SOCIals.
-Planejamentoe controle do transQOrtecolàtjvo,
-CentradaReclc!agem e Destinode Reslduos.
-valcrizacâodo afletàcom incentivo escolar.
-pavlmentaçãQ de ryas passeios e arborlzação
simultaneamente.

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

Dos 137 inscritos, 35 iniciaram o curso, 20 concluíram e apenas seis não tinham emprego fixo
ti

Corpo no 280
encontrado

ACERTO
Devido as circunstân

cias, a Polícia Rodoviária
Federal, 'primeiro agrupa
mento a chegar ao local
onde '0 C�)fpO foi encon
trado, suspeita de acerto

de contas. O corpo foi en-'
caminhado ao Instituto
Geral de Perícia de Join
ville, que fará os exames

de corpo e .delíto.

Barra Velha terá o hino
do município oficializado Um homem branco

com tiros nas costas e na

cabeça, e mãos e pernas
amarrados foi. encontra
do em uma vala' próxima
à ponte do Rio Píraí, em
Guaramirim, no Bairro

Poço Grande, por volta
das 12h de ontem. A 'ví
tima, aparentando entre
55 e 60 anos, não possuía
documentos de identifi
cação, trajava calça azul
e camisa amarela.

Após 30 anos de composi
ção e uso extra-oficial o "Hino
de Barra Velha" finalmente
será reconhecido pelo muni

cípio para a função sugerida
pelo seu. nome. Através de
uma proposição da vereadora
Márcia Aguiar (DEM), já apro
vada pela Câmara, a música,
criada pela poetisa, escritora
Deborah de Pádua Júlio e mu

sicada pelo maestro Luiz Fer
nando Melara deve ser saneio-

nada como hino oficial pelo
prefeito Valter Zimmermann.

O próximo passo é implan
tar na rede municipal a execu
ção periódica - ao menos uma

vez por mês - com a partici
pação de alunos, professores e

servidores de cada unidade es

colar. Além disso, para acelerar
o reconhecimento do "Hino de
Barra Velha" os professores vão'
promover o aprendizado da le
tra em sala de aula.
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Michelangelo - A Mão Sábia - custa R$ 265 mil, 33 exemplares
foram vendidos a colecionadores europeus e americanos

-A primeira tiragem do livro contemporâ
neo mais caro do mundo, Michelangelo - La
Datta Mano (Michelangelo - A Mão Sábia,
em tradução literal); que custa 100mil euros

(R$ 265 mil), se esgotou cerca de um mês

após seu lançamento. Os 33 exemplares fa:
ram vendidos a colecionadores particulares
europeus e americanos.

_ Outros 33 livros da edi

ção - que será limitada a 99

exemplares - já estão sendo
fabricados. Cada unidade
leva entre três e seis meses

para ser produzida em razão
do processo artesanal que
resgata as técnicas utilizadas
na época do Renascimento
italiano.

Publicado pela editora italiana FMR, por
ocasião dos 500 anos do início do trabalho
deMichelangelo nos afrescos da Capela Sis
tina, no Vaticano, o livro sobre a vida e obra
do artista pesa 24 quilos.

�
A capa do livro contém uma réplica

.
em mármore da escultura.Madonna della
Scala, uma das primeiras obras de Miche-

langelo, realizada quando ele ainda era

adolescente. A reprodução da escultura
foi realizada com mármore do tipo carrara

proveniente damesma pedreira, n Polvac
cio, onde Michelangelo costumava adqui
rir o material para suas obras.

O veludo de seda que cobre a capa é con
feccionado em teares antigos,
capazes de

_

produzir apenas
oito centímetros de tecido por
dia. O luxuoso papel, em puro
algodão, é produzido àmão, fi
bra por fibra. A encadernação
também é toda feita à mão e

costurada página por página.
A presidente da FMR,

Marilena Ferrari, afirma que
os livros da coleção Book Wonderful re

presentam uma maneira de reagir à amea
ça de desaparecimento do livro impresso,
causada pela internet. Corisiderado urna

verdadeira obra de arte, o livro reúne 45

gravuras de desenhos e documentos do
artista italiano, além de 83 fotos originais
das esculturas de Michelangelo feitas pelo
fotógrafo Aurelio Amendola.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, .JORNALISTA

Amaldiçoada
pelos deuses?!

Com dores nas costas, no estômago, nos om

bros e no calo do calcanhar. Com o cabelo oleoso

apesar de ter acabado de sair do banho, com um

franzido estranho na testa, com a unha que que
brou bem rente à carne e com uma espinha de
diâmetro incalculável bem na ponta do nariz. Ah,
com TPM e tudo mais o que isso pode significar a .

qualquer representante do sexo feminino.
Era assim que Aninha tinha acordado em ple

na manhã de terça-feira. Por causa da animação
da vizinha, ela foi obrigada a levantar .30 minutos
antes do horário normal, ou seja, caiu na cama às
6h. A mulher ao lado teimou em conversar com

o marido bem na frente da janela alheia. Na ma

drugada anterior, havia resolvido discutir a rela

ção com o filho, que, aparentemente, chegava da
balada (parecia estar embriagado: nenhuma novi
dade).

Aninha tomou café da manhã escutando à
emissora de rádio de sempre. Mesmo em pleno
�erno, a meteorologia indicou sol e temperatu
ras acima de média. Na dúvida, ela reservou um
casaco na bolsa. Juntou garrafa de água, sanduí
che do almoço e chaves. A do carro teve de voltar

para a estante da sala. Ele não ligou. O jeito foi
correr ao abrigo de ônibus.

- Ao embarcar, Aninha não encontrou sequer
um banco vazio. Sentia-se numa lata de sardínha,
sendo chacoalhada de um lado ao outro, sem pa
rar. Pára, acelera, pára, acelera, pára, acelera. Na
frente dela, duas mulheres conversavam. A dupla
falou dos filhos, dos netos das vizinhas, dos ma
ridos alheios, do tempo, do batom e da blusa da
menina que entrou no ônibus, damoda, de recei
tas de bolos, do cardápio do jantar do final de se

mana. Nos ouvidos de Aninha, os fones estavam
quase em volume máximo. Mesmo assim, o papo
ultrapassou os limites do aparelhinho.

Ela quis cantar, afinal, dizem sempre que é
cantando que se espantam todos e quaisquer ma
les. Pensou, pensou e desistiu. Iria ser chamada de
louca, capaz até de quererem expulsá-la do ôni
bus. Tudo bem, talvez não tanto, mas os olhares
de desaprovação, esses sim, tomariam conta do
coletivo e disso ela não tinha nenhuma dúvida.

Ah, quanta cólica sentia Aninha. Ao invés de
cantar, deu vontade de gritar, necessidade que
também teve nomomento no qual se percebeu re-

.

fletida na porta do ônibus. Estava horrível! Cada
vez mais horrível. Maldita TPM, maldita TPM,
maldita TPM! Era isso que insistentemente late

java na mente dessa pobre moça. Como podem
existir mulheres não acometidas por esta maldi
ção dos deuses? Como podem ainda viver os seres

que não acreditam na existência dela?
Aninha queria tanto voltar para casa, desapa

recer, esquecer do círculo social existente ao seu

redor. Uns cinco dias de sumiço bastariam. De-
"

pois, no próximo mês, daria um jeito de agüentar
.

tudo outra vez.

• kellyerdmann@gmail.coIn
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;f.,:!!!, CineSho�ping 3
e

� Zoban - O agente bom.de
...corte (Leg)

{18h50, 21 h - todoso) ;.

� Hellboy 11- O exérc rádo(Leg){16h30 - todos
es dios){14h10- sexls tfomJqualq'ui)

'.

JOINVILlE
• Cine.cidade 1
• Mais do que você!magina (Leg)
(15h, 17h, 19h)1 hL todos os dias)

• Cine Cidade 2
• 'Hancock (Dub)

.
' (15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias)
." Kung Fu Panda (Dub) (14h - todos os dias)

• Cine Mueller 1
'

,. Controle absoluto
(14h30, 17h, 19h30, 21h50 -teées os dias)

• Cine Mueller 2
• Bezerra de Menezes
(16h20, l8h, 19h40, 21 h30 todos os dias)
• lohan - O agente bom de corte' (leg)

<'. t16h - todos os dias),

Ah, o amor! E

logo o garçom?
A jovem e interesseira Irene está em

um luxuoso hotel com seu amante rico,
quando conhece o tímido garçom Jean e

o confunde com um ricaço. Começo assim
uma sessõo de muitas encrencas, envol
vendo identidades trocadas e o esforço
de Jean para manter sua farsa.

AUDREY TAUTOU

Simplesmente faça
e.colha os frutos

, A história de um ocupado casal de meia
idade com muitas contas para pagar,
duas crianças e uma extraordinária fle
xibilidade corpórea. Uma jornada de 100
dias consecutivos de muito sexo, uma

espécie de "pacto sexual", que trará con

seqüências positivas para a vida de am

bos. Engraçado, um verdadeiro guia para
redescobrir a intimidade a dois.

Umj()gofli:!seflu¢o
óellrlmlliorildo ...

u,ulallsraddf>..r
(Dm�::��'}!�tittl_

CIRANDA DE PEDRA
A emissora não divulgou o capítulo.

TRÊS IRMÃS
Sandro acaba com a discussão de Bento e

Paulinho. Galvão pede que Valéria dê em cima
de Gregg para afastá-lo de Alma. -Sandro ga
rante a Bento que Paulinho está sendo incitado

por Violeta. Bento leva Geiza para o ambula
tório, poro que Alma a examine. Bento ajuda
Alma o fazer um parto de emergência. Pacífico
decide se fingir de doente para deixar Waldete
com pena. Waldete e Florindo disputam para
ver quem vai cuidar de Pacifico. Eros começa o

trabalhar paro Galvão. Rafinha pergunta a Dora
quais são suas intenções com Bento.

A FAVORITA
lé Bob pede que Didu, que trabalho no hotel,
lhe avise se Dodi e Manu fecharem sua conta.
Catarina concorda em voltar para casa por um
dia. Céu .revelo a Ha"ey que está grávida dele e

que Orlandinho vai assumir a paternidade. Dodi
avisa na recepção que ele e Manu vão deixar o
hotel depois de jantar no restaurante. Didu con

ta para lé Bob, que vai poro o restaurante do
hotel. Dodi explica paro Manu que a casa que
ele lhe deu não pode ser vendida. Dodi vai em
bora. lé Bob espera Manu sair do restaurante e

o segue. Céu, que está jantando no restaurante
com Orlandinho, vê. lé Bob invade a mansão e

pergunta a Dodi como ele conseguiu dinheiro
para comprá-Ia .

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Nati se transforma em vampiro e avança em Ga
briela. A médica se protege atrás de Valente. An
tônia se livra de Oráculo e foge de Bram. Bram
segura Antônia e morde seu pescoço. Batista
atende o interlone da mansgo e avisa que Ma
ria está na porta. Simone olha pelo monitor de

segurança e vê a imagem de Samira. Ela pensa
ser Maria e manda Batista abrir a porto. Teófilo
diz que pode ser algum reptiliano e 'continua
se fingindo de estátua. Samira e Gór entram na

mansão. Simone abraço Samira, pensando que
ela é Maria. Teófilo olha de um jeito estranho
para Samira.

CHAMAS DA.VIDA
Ivonete diz que nunca viu Pedro tão irritado.
Pedro diz que tudo tem limite. Pedro sai para
buscar Carolina. Ivonete liga para Tomás e diz

que Pedro saiu de caso irritado. Ivonete diz que
vai consolar Pedro. Antonio pede poro Marre
ta retirar o queixa contra Diego. Marreta não
aceito. Manu diz que tem alguma coisa por trás
dó vinda de Beatriz poro a gangue. Antônio diz

.que Beatriz pode dedurar que eles desmontam
carros roubados no ferro-velho. Carolina se as

susta com o chegado de Pedro e diz que teve

tempo de ligar paro ele avisando que estava no

cosa de Tomós.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade dos emissoras).
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E a MENQR prestação da cidade,

. .

..

'

Vai' comprar ou trocar
. seu carro ???

"

Por que não vem aqui ?'

.

. '
.

. AUTOMÓVEIS,
-

. �
r

. ,

.

Temos mais de.100 OFERTAS ',

CONFIRA ...
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www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 33,0 - 3275-0045

*'Entrada Clul:í�.Atlêtico Baependi

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

EMAIS ...

ASTRA CD 2P rodas 16 04
ASTRA Gl 2P GNV 99
ASTRA SEDAN Gl 1.8 99
ZAFIRA confort 06
VECTRA Gl compl. + gnv 00
VECTRA gl compl. 00
CELTA 4P flex c. ar 06
CELTA SPIRIT 05
CELTA 01
CORSA 1.8 completo 05
CORSA SEDAN 03
COSA WIND 2P 01
CORSA SEDAN AR + OH 01
CORSA WIND 4P 00
CORSA SEDAN 00
Gal G4 2P ar + opes 06
Gal SPECIAL 04
Gal 1.6 POWER compl. 03
Gal SPECIAL 01
Gal CLl1.8 + COURO 96
PAllO WEEK. Advent 1.8 06
PAllO WEEK. 1.5 compl. 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 04
FOCUS Gl compl. 05
COURIER 1.6 07
KAOD •

FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 compl. 01
ESCORT GLX compl. 97
ESCORT ZETEC 4P OH 98
VERONA Gl GNV + ROOAS 94
DEL REY l 87
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPL. 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO EXPRE. 4P 1.6 06
CLIO 2P 04
CLIO 1.0 compl. . OH 04
CLIO 4P 02
CLIO Rl 4P C/AR VIDRO 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZERD6
TWISTER AMARELA 07
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE·NOS

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

Promoção RELÂMPAGO !!!
Pague a 1 a - 2a e 3a parcela.

A 4a parcela é por nossa conta, oferecimento
do seu Representante de Jaragua do Sul. .A

',Promoção valida de 27/09/2008 até 10/10f2008. /,#
'
......

" /�,,�/
""'tV-'

35.000,00
40.000,00
50.000,00
60.00000

70.000,00

CRÉDITOS
13.15700

15.350,00
17.543,00

. 19.73600
21.92800

R$ 167.000,00
ho,é real. R$186.000,00

R$ 200.000,00
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 08.00 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3344-7000 '

Brusque - (47) 3396-8661·
Rio do Sul - (47) 3522-0686Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900

Rua Reinoldo Rau, 414

"Fotos sonemepara flnsi!us!ratlvos. Peügeot2C7 XR. L4L P,e� - Spc0.as . m:.oimode!o 2GOB�'2009. pinlurn. sólida, ��1e il�ch.:so, Preço(l�b!1OO 6tigflnó6parô vend!! a VÍs.u,,: R$ 37.790.00 t'lxa (;�iuros de 0.99% am.Wdkltl para �a.a linhô Peeçect ro7. Pmmoçi'lovâlid&"pam quem finandar como ãencoPetlgoofnascondiçõesda
car..p.anhad�sclitasa seg�ír. Simt;!açâ<l,na m<idalida!ie Lsaslngpe!oPSAF_inanee A.'T€ndamar.to Mercarllil Ss'A.oons.'derar.OOo veícu10 P.:wgoot207 XR \.4. Fiax. apcríes anoimOOillo 08.<'09, pintura sólida. Fre!aind,lIsopara todo c Br,asiL Pr�públioo sugeridopara vendá 3,vis!aaparti:deR$37.m,OO. P1a'lo 6&24 meses
ser.oo: Efllrooa se R$18.695,OO {50%) à vista, mais 24 pareeesmensais1ctalS�50eH$ 91 8,24 rom vencimer::o da 1� (primeira) carceíapara 30mas. Taxa fnteme cia Relorno (T1R) de 12,5$%aa eQ,99'l'o.a.m. a eET [CusiO Efe:;\jQ Tota!) da operação de arr6nôamen!o merear::!Iil: ce 16.36'h aa, e 1 ,27%amrom incidência da
ISS ele tecusana CET{CtlsloEfe::vo Total), Voltor lcUlI lin;l!il:i.1d1>:R$4Q932.7K &�ei!o� ap:l)¥açM de Çf�ilo. A.� ooooçoesadmapodt>tãoseril!leradas teh()tNefmd,<1I1l(as sií);i,;iCé!i.aôm nercaoc ãnancero, WI! <I\1SopreviG. Os�I�pmlle:1fos etaõcs sacãensdeaeõeõa versão Peugoo! 201 XS A:Jtc�llâl:ica 1.6'.. l6V
Fex- 5 petas . anotmode:o 20081.2009 com o preço p>jtllk;Q svgeridopara vefl(!<: ri esta: HS 53.800.00.A eSOO:M 00 itf'fIHlpcinnéli air bag rll.lj}!Q frontal e latera.! está vinr.ul.a.1!a ao gem bancos mvesUrrosde couro. e vlc!t-vsma. A ,.,�o itens exctu!ji,'O!; para a versão XS Automática j Si.. 16'.! Flex..5portas. Petigeot307HB sreseree
1.el 16V mecânico Flex, 5 portas, aoollruxlelc 08/00, pinwra sólida, Freta loo!.loo. M;Jilo mais po! menos, Qt;a�ti:2da.: 02 i.ltlidades lim eeíceue na C.ol1ees.sior.�riij. P51..{I�t 200 Sensa1io1'11.4l Flex, 3 penas, anoimQl:laio G810a, plfltlJla metálica prelo pena.nera. através do ?euçet.i On Une. Frsle incluso.� público
protl'iQCiQna! sugerido para 'lends ti vistaalf,at,rásWJ PeugOO! OnUnij: RS 28.590.00. Estoquede oa ursaades na c(ma8ssW!'llÍria. ?ilUgaol2C7 XS p.utomaüca j.eL l6VRex. 5pcrlas, ar.-o!mode!c 2G08i2009- 05urUdaoBs. Fe;,jgoot 207 SW XSAt.f.omálica 1.6l15V Flex, õpcnas, ê!'lOl'l'nOOab200B,12009 - 04 ur:1êa':fes. Peugsot3D1
HS Presence � .at 1 GV ffiet&J'\iCO Fiex, 5portas. ano!m<ffirno 0&'09, pitlfur<l sõêía -02I.(flklaô?-s. Pell{l?Ct2f)SSensatiór:. 10M....Ra)(, :3 pones. anoimocielo200a,'2008. pin:utamett:ica preto peltQJlera -OSlirndades. PrllÇl>S 1It.:iÔ05 oo17!ü9f20ü8a 04/1 01'2008Gil eilquanloctu.'\lffiffi os€Slüqlles. Para roalslr:!arnta¢es sobre preços
6 cOlldiç(les esnedeís, <l011S:.ilie iÕI: RooeOe-COilcflssion;itlas Peugool.liguepara 08067D3 2424 cuacessewww.peugeetc.om.bt

BANCO PEUGEOT

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábado das 9h às Ilh. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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Mais de 300 veículos!
Comprando seu carro você podeescoIhetum CD prayer, a transferência, ou'o tanque cheio�

407 SW 2.0 AUT. GOLF 1.6 SPORTAGE GRAND C4 VTR 2.0 CLIO AUTHENTIQUE 1.6 5P
OH AC VE TE ALM ABS AUT BCO TETO An OH AC VE TE AlM RODA LT TURBO INl DIESEL OH AC VE TE ALM OH AC VE TE ALM ABS BCO AO ABG AC VE TE ABS ABG RODA OH AC VE TE AQ ABG

ABG CaMP CD RODA LTW, 2006 W, Z003 AO RODA 4x4LTW, ZOOl CaMP RODA LT W, 2007 LT W, 2005 LTW. 2005

De R$ 76.000 • Por R$ 71.000 De R$ 33.700 • Por R$ 31.300 De R$ 37.500 • Por R$ 33.500 De R$ 58.900 • Por R$ 55.900 De R$ 45.500 • Por R$ 42.500 De R$ 30.500 • Por R$ 28.500

I!J VelCULOS

STRASBOURG
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3372-2222

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro

r'-"-l É SSIM
QUE EU,VOU.

Com;
• rodas de liga leve
• freio a disco
• partida elétrica e a pedal
• indicador digital de marcha
• marcador de combustível

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

Jaraguá do Sul - se
Ay. Mal. Deodoro da Fonseca, 657 - (47) 3370-1737

Consulte a New Motas para outras COOdiCõOs, Speed lSOOBfÚS com pr(.'¢OpfafOOciOmll a parür ee RS 4,990,00 à \lisl<:i ou sem
entrada e saldo ffnaodado em 48 pareeas meesats fil(8.,'> de RS 1M,OO, com juros de 2,33% am e 31,83% a.a.,.com

,

�
-

empk1camentQ grátiS, Kansas 150 08108 COOl preço pmnOdOf'laf a partir de AS 5.990,.00 à vista {lU sam entrada e saldO

�
NEW M O'TO S financiado em ,18 parcetas mensais lixas de AS zas.oo. can ítU"OS de 2.M'3% a.m � 34.17% e.a.. com empíecarnentc e 1

"".

capacete grohs. Ptenc de liflandamerl!o' coe Motos peeo Banco uac. cera peSSCB usee 00. Jutidfca S\ljeito à 3P!'o\laç.ão de
crédito, Te não indusa. N§o lnclokfo nos financiamentos: CT do R$ 350,00, Gravamo <fa RS 39.00 6 bct6l:o baneâtio ce R$
4.50 po( parcela. C()1l�O válida eomenre pare meros em estoque. CondlçêQvttiida até: 0$f10:';Z0Qa OU eflQtianto(lUfamm Q:S
estoques. Irnageos merametHe ilustrativas, P. New Metos reserva·se o direto de coo'lgIf posstv�is e«os grállcos
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EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL PARA ESCRITORIO
Atendemos: Supermercados, Lanchonetes, bares, restaurantes, Padarias,

Agropecuárias, Lojas em geral e Industrias.

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

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

2 qtos e demais peças. R$ 140.000,00.
Creci 2183j. Tr: 3375-01 02.

CORUPÁ - Vende-se, cf 206,20m2, no

centrà, duas salas comerciais, 4 qtos, 4
bwc, 2 saas, 1 Cal, área de serviço,
garagem pf 2 carros, doc. em dia. R$

210.000,00. Tr: 3375-2798ou 9905-9850.

ITAJUBA - Vende-se, 200m da praia, cf
90m2. R$ 72.000,00. Tr: 3374-5418 ou

3374-5269 (após 13h) ..

JOAO PESSOA - Vende-se, documentada
para· financiamento. R$ 70.000,00. Tr:
3373-5738ou9912-7750.

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

'

• CASAS '
-

ANA PAULA - Vende-se, 350m2, de alv,
90m2• R$ 95.000,00. Tr: 8853-0387 ou

8814-9855.

VILA RAU -Vende-se, cf 3 qtos, sala e

cozo R$ 85.000,00. Creci 2183j. Tr:
3376-0102.

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

� SALAS COML.
CHICO DE PAULA - Vende-se,
40,00m2, depoísjía Menegotti malhas,
pronta para rnttar. R$ 53.000. TR:
3371-8700 ou 9922-87eO. 3275·1101 / 9104-2393

R. Wigando Menslin - Baependi CZERNIEWICZ - Vende-se. R$
120.000,00. Creci 2183j. Tr: 3376-0102. VILA RAU - Vende-se, terrenoCASA - Vende-se, cf sala comercial, cf

/600 • �
SPOHCHIADO
--

COMPRA - VENDE - FINANCI'"

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

CARTAS DE CRÉDITO
Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20mil R$ 18Q,00
R$70mil R$ 625,00
R$100mil R$ 892,00
R$150mil R$1.071,OO
R$190mil R$1.650,00
Fones: (4713222-2853/9980-1928www.rea consorcios.com.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online
glbacont@hotmail.com

Prox. a Malwee - Aluga-se,
aopartamento, cf 2 qtos, sala, coz, bwc
e sacada cf churra. R$ 530,00. (Icluso
taxa de cond.) Creci 2183j. Tr: 3376-
0102.

.-CHÁCARAS
RIO CERRO II - Vende-se, 50 mil m2, 2

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

� TERRENOS
.

AMIZADE - Vende-se, cf 966m2. R$
60.000,00. Creci 2183j. Tr: 3376-01 02.

PROCURA-SE - Terreno direto cf o

dono, aceite carro como entrada + o

financiamento. Tr: 3371-7424.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 350m2,
água, luz, asfalto. R$ 30.000,00 ou R$

.

5.500,00 de entrada + parcelas de um

salário. Tr: 3371-6069. Creci 11831.

VILA RAU - Vende-se, cf 325m2, no

'loteamento Beira Rio, cf escritura,
documentação toda em dia, terreno

plaino, pronto para construir. Tr: 8823-
8479 (após 17h)

VILA RAU - Vende-se, cf 420,00 m2 em
rua asfaltada, escriturado. R$
65.000,00. Tr: 9187-1114.

industrial, cf 6.280m, pronto pra amizade, cf 3qtos. alv, 'semi nova, R$
construir. R$ 200.000,00 Tr: 3371- 500,00. Tr: 9128-5366.
6069 creci 11831.

JOAO PESSOA - Aluga-se apartamento.

t12d:ill1®1UUlfl. Tr:3370-2759

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

SOBRADO - Vende-se, 192m2, em

condomfnio fechado. 50% entrada e

saldo cf correção na entrega da chave.
R$190.000,00. Tr: 9929-7436.

VENDE-SE - Cond.fechado, cf 110m2
de área útil, salão de festas. R$
110.obo,DO. Aceita carro. Com 50%
entrada 'e saldo cf correção na entrega
da chave. Tr: 9929-7436.

• LOCA ÕES

QUARTO :. Aluga-se, prox ao centro

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

VILA RAU - Aluga-se, apartamento,
com um qto e'demais dependências. Tr:

GUARAMIRIM - Aluga-se, casa, bairro 327-3-5233.

O�fo�-

CORRETOR DE IMÓVEIS - CREC17.146

�- 3370-178819113-1311

Vende sobrado
em alvenaria

com 170m2, em
terreno de

1.000,OOm2,
Ilha da Rgueira.
R$140.000,OO
(Troca por até

2imóveis)

Vende terreno rural com área de 284.600,OOm2 em Itopava-Açu
(Schroeder) com plantação de Banana R$ 240.000,00

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

luca.corretor@uol.com.br

• PESSOAIS .

Precisa-se de meninas
acima de .18 anos

para trabalhar e morar
em Blumenau, em

casa, d�i'',assagem .

.
)� ,I",I�,' 1!

�,· ....
c

--ti,Tr.�61'�r8
(�) 3339-àW19

Show,ar
EnCcntro IIos amigos e casaiS

ShoW I)e streer tese.
com maiS De 15 mulheres

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

Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-9716
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3275.3300
(!'J!Iiil\l.nUhH8(!]D�mD� AlENDIMEIITO'

SPEDITO. �<Bim!mm EN���!��AT
.. .

FAZEMOS EMPRESTIMOS PARA COM UM CORRETOR

IMÓVEIS • CREel: 4364
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS_ W\IQN.espedltoimovels.eom.br

PLANtÃO DE VENDAS: ESPEDITO; 8422.789S:. 9996-64014• KARINA: 8422.7894 � WANDERLEI: 8418-6786
R. Barão do RIo Brallco, 124 - Centro • Jaraguá do sul/se • MSN: espeditolmoveis@botmail.com • SKYPE: espOOtto.lmoveis1 • E-mail;vendaS@espedUolmoIJeis.(lom.br

Ref. 778 - Apartamento com 01 d 01 suite com hid(o,
closet e sacada, sala, cozin conjugada.s, área qe
serviço, 02 vagas de garagem, ado em gesso. No

.

Ed. 02 Choupanas, 02 salões de piscinas, quadra de
tênis, sauna, sala de jogos. Bairro: Centro.Sob consulta!

• VENDE-SE

AQUÁRIO - Vende-se, com gabinete.
Tr: 3273-5233.

AR-CONDICIONADOS - Vendem-se
três da marca electrolux, 18000 btus,
semi-novos, com notas fiscais, na

corbranca. R$ 700,00
cada ou R$ 1800,00 os três. Tr:
9189-7947 Leandro ou 8831-8989
Vilmar.

DVD - Vende-se, britania. R$ 40,00.
Tr: 3370-5533.

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

FILHOTES - Vende-se, de rottweiler,
45 dias. Tr: 3375-2006.

FOGAO - Vende-se, Industrial a gás,
..

baixa pressão com 4 bocas, duas
bocas duplas e duas bocas simples.
R$ 200,00. Tr: 33r�;�9939. -

• 3055.0707

MAQUINA - Vende-se, de café

expresso, automática, digital, de 2

grupos, marca Futurete, e um moinho
automático para café, cf controle de
nível. R$ 6.500,00. Tr: 3371-9939.

MAQUINA - Vende-se, de picartrato.
Tr: 3273-0884.

PLAY STATION 2 - Vende-se, 2

controles, 8 jogos. R$ 350,00. Tr:
9618-7020.

FOGAO - Vende-se, industrial, 8 YORKSHIRE - Vence-se, macho,
bocas. Tr: 3370-1659. com 1" ano. Tr: 9146-4864.

MESA - Compra-se, de sinuca. Tr: 3273-
2347 ou 8853-9716 ..

• DIVERSOS
FILHOTES - Doa-se, 2, SRD, lindos! Tr:
3372-2221.

FILHOTE - Doa-se, poodle mestiça.
Tr: 9652-4626.

FORNO - Vende-se, industrial a gás
em aço Inox, semi novo de 1 m X 1 m.
R$ 500,00. TA: 3371-9939.

FREEZER - Vende-se, horizontal cf
tampa de vidro. Tr: 3371-6726 ou

9987-6742

KIT DE FAROL - Vende-se, xenon H4,
10mil K. R$ 350,00 instalado. Tr:
3276-0476.

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

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h li

131138 às 19h • SÁBADOS; Sh30 às 12h

Ref. 780 - Casa com 03 dorm. + 01 surre, sala,
cozinha, copa, piscina, 02 Bwc, 03 vagas de garagem,
piscina, espaço para academia, área de festas com
churras. poço de água mineral. Pode ser financiado e

aceita propostas. Valor: 268.000,00. Bairro: Vila Lalau.

Ré!. 783-Amizade'- Terreno com 346,50m2 (14x24,75),
ótima localização, rua asfaltada, escrituradO, aceita

financiamento pela CAlXA. R$ 65.000,00

ReI. 773 - Casa com 02 dorm •• sala, copa
conjugadàs, dispensa, bwc, toda em piso e laje, terreno plano,
ótima localização para comércio. Gam edícula nos fundos com

02 dorm., sala, cozinha e bwc. Área do ten 514,50m2• Valor:
200.000,00. Bairro: Vila Lenzi.

OPORTUNIDADE - VENDEDORES

Se você tem pró-atividade e busca uma

carreira desafiadora e promissora, mande
seu currículo ou faça contato. 'r

REQUISITOS: BENEFíCIOS:

e. pró-atividade e ótima remuneração
e dinamismo e excelente ambiente de trabalho

e facilidade d.e negociação e treinamento e acompanhamento
. e condução própria .

e excelente estrutura

e disponibilidade para início imediato

Currículos: rico2003@ig.cmr1.br
Contatos: Fone: 47. 8403.8453

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NEGÓCIOS

MATRíCULAS ABERTAS:

FAÇAA SUA ESCOLHA!
E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e P"",-,:cure - Unhas Artísticas
- Depilação -. .iuiaqem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
.

- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua João MarcaUo, 156 centro - Jaraquá do SLtI- se

E-mail: jaraqua.ciem-sahbéjiterra.corn.br
. Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

www.sc.senai.brl(47) 3372 9500

SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

$".%"':';:::;,'�:�'d.:=" A INDÚSTRIADO CONHECIMENTO

�j ,.apena�

R$1.449,OO
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Todos os dias a partir das 18h30

------------NEGÓCIOS

PIzza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm = R$ 12,00
Pizza P 25cm"= R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza---
3275-2876

LANÇA
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SAÚDE &BELEZA-----------

""

.7•..-.' .,-"c_, ..... ";i§'-"-"
..
:
.. ",\ :]\'-. .' -_"".

':.,' ...... -.".)i(j;,.
obtendo ganho de massamagra � sem nenhum efelto'adverso, p'Ois a planta:aao
tem nenhuma todcídade conhecida.

Estudos demonstram qUe a Carâlluma Firtibriata bl0q�eia a ativj(]ade de \6ãlms
enzinas Que formam blocos de gordura, forçando reservas gordas a selem

"queimadas.
�'

Indicações:

Clínica Geral

,J , j' I Périodonlia
.)
_ .AJJ Implantes dentai�

........l..l Próteses Dentais

Acupuntura
•

. Drenagem Linfática
� Fisioterapias:

Convencional e especializa
Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Ouiropraxia

Medicamentos em gmt
Manipulação de fOrmulas mpdicas

Fitoter�picos p

Cosmpticos manipulados

CDr. 7'ftiago :MonseffC}3ore{a
C'f<fJISC-8.421

!Mestre em Implizntoáontia
f£specWfzita em Implizntoáontí'a
r£speciatista. em (]?erioáo1ltia

C{ínica geral
<Próteses

Rua João Picolli, 110 - Centro

TpL. 3371-8298

Presidenle Epilácio Pessoa, ni 532

if� ",""' Rua João Marcato, 103 � Centro- Jaraguá do Sul
E-mail: cllnicasorrident@superlg.com.br
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NEGÓCIOS--------�--

CUR-ODEFOR AÇ OE

APE EIÇO MENTO E : lIlrnslIiillllll1lo lEdllJlC3Cioll1laB
CIIiIp IIrIr.Iínia: 'I5D -.as

Neuropsicopedagogia: observações sobre o

. istema ervoso e aprendizagem'
lL.IIDetillnMMli.W11f(Clltt@lmlmillíf1.giID:(!Jre \WJln�:� JIII'illIJI!I1t'iJ

refi'JlttMr�mi(J�;

:?2.�'fIP"lli1tQ}sUfnittmtt�1fÍi�:ur�.j-��.S�a�{OJ51(!)�

il..lIllriiMalle!; liundiQOOfu; te�ldi>;.&�*�� 1r1tlQtlÍial.1lJumíi;a;;

4I- . .IIB:as:esn:I!nml!{l'diJjicms::�(!l"lWIí�re��,�
lRàln te Intmsali1l.tlttt�

.$.m:w.UJ(€}p8��.re...omIW;�

(6.lFQlsF.iibi'ili1l4:l:esre�J<�m"�(I)-jpí����ii·fS®lID
(a.jffmúlMlilie8diefll��

ç

Buquês, arranjos coroas vasos plantas e flores em geral,
fontes pré-moldadas, peças ornamentais para jardins,

pedras para jardim, cestas de frutas, cestas de café, jardinagem .

...

Rua Domingos da Nova, 511 - CentflO �Jaraguá do Sul - SC

Valorize seu

ambiente com

móveis exclusivos.

Projetos e

Orçamentos sem
compromisso!

- Fone/Fax: (47) 3370-7177
Rua Alberto Spézia, sIn - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

moveisspezia@hotmail.com

o prato principal
da familia bem
informada.

Lácasa AItodomunâoLe.
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---------VARIEDADES

Lady Di sugeria
Charles à irmã
Uma carta escrita por Diana de Gales
aos 17 anos, endereçada à babá, foi
arrematada por mais de 15 mil euros,
informou a casa de leilões Reeman
Dansie. Na certo, Diana contava como

ela e os irmãos tinham tentado en

contrar um marido para a irmã mais
velha, Sarah. "Pensàmos inclusive
no príncipe Charles" dizia. Em 1981,
a própria Diana se casaria coin o

herdeiro da coroa britânica.

Quaid chateado
com a ex Meg
o ator Dennis Ouaid criticou a atriz
Meg Ryan, com quem foi casado e

afirmou que a ex "ainda não virou a

página". Recentemente"ela acusou o

ex de ter sido infiel. Os comentários
desagradaram Ouaid. "Isso ocorreu há
oito anos" desabafa o ator, atualmen
te casado com Kimberly Buffington.
"Eu virei a página há anos e me

sinto afortunado por ter uma família
preciosa e feliz", concluiu.

Ator nega
'""

acusaçoes
E rola uma grande novela sobre o su

posto problema envolvendo Maurício
Mattar e sua ex, Fabiano Sá. Segundo
informações do Jornal Extra, Maurício
informou, através de sua assessoria
de tmprense.que nunca de'ixou de
pagar a pensão da menina. Ainda de
acordo com o jornal, ele refutou todas
as ecuseçêesfeltes pela ex, negando
qualquer atraso no pagamento'da
pensão à filha Petra.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante: O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repelir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repelir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃQ DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Áreas de instabilidade provocam chuva
especialmente a partir da tarde da Serra ao

Litoral. No Oeste e Meio-Oeste, sol entre nuvens.

Temperatura elevada com sensação de ar abafado. NOVA CHEIA MINGUANTE

2919

SÁBADO
I

MíN: 20° C
MÁX: 24" C
Chuvoso

HOJE

MíN: 19° C·
MÁX: 26° C ,."."'"",-4"''''''"
Sol com posslbllldaoe
de chuva

.

SEXTA

MíN: 17" C
MÁ)(: 2.7"C
Sol com oancacas
de chuva

_11 ÁRIES

4:'15' (20/3 a 20/4)
r� .r Agora você conse-
.\. � gue se enxergar

melhor através da

figura do outro. O sentido de
seu pode e proposito de vida

adquirem mais força através
dos relacionamentos. Participar
de atividades conjuntas pode
definir claramente quem você é.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Seu sentido de
identidade, poder
e propósito de vida

será alcançado por uma entrega
em atividades vigorosas e que
façam você sentir que está vivo.

'para o seu próprio bem estar,
deve se expressar abertamente
física e emocionalmente.

� L�ÃO

�..:> (22�1 a 22/8)
::. '} Voce começa a

� \.I.-; absorver e refletir
as atitudes de seu

ambiente e desenvolver seus
próprios pensamentos a partir.
do que obsei'va. Seu sentido de
valor e dignidade devem vir da
consolidação da sua capacidade
Intelectual e da comunicação.

#
LIBRA .

(23/9 a 22/10)
As forças criativas
do dia encontram-

_
se ao seu lado e

ganham supremacia sobre a es

curidão. Algo em você começa a

despertar e o que estava oculto
se torna visível. Você inicia um

período de maior atividade e sai
'

em busca do mundo.

TOURO
. (21/4 a 20/5)
Nesta fase de
sol em libra, as .

experiências mais
significativas girqrão em torno

de desenvolver uni ego mais só
lido através do ritual diário em

busca de uma melhor saúde fí
sica e do seu trabalho, que pode
parecer um tanto opressivo.

tP '"
CÂNCER

�;._.;� �!�{:e:
: 'precisará cavar

fundo dentro de si
para se encontrar. Tudo o que fi
zer parte do mundo exterior terá
menos importância do que tudo
o que for conseguido em termos
de engrandecimento da alma e

desenvolvimento interior.

or
VIRGEM

.

(23/8 a 22/9) "

Nesta fase você

,

deve encarar sua
.

vida material e
seus valores com firmeza. Você
sente necessidade de desenvol
ver competência pessoal, para
conquistar definitivamente seu

sentido de individualidade e de
tudo o que constitui segurança.

" ti ESCORPIÃO

;:::�*% (23/10 a 21/1.0.
:::::;e�:;;:: Nesta fase voce Vive

� um conflito entre
Ci .

.

estabelecer, esclare-
cer � perpetuar uma

identidade e dissolver as frontei
ras do ego. Resolver este conflito
requer discernimento e clareza
do que você é como identidade
separada e reconhecida.

21/10

DOMINGO

MíN: 18° C
MÁX:22° C
Chuvoso

. SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Nesta fase será

( importante para
você as atividades

sociais. Estando ligado a esse

setor da vida você conseguirá
um maior sentido de identidade,
que deve ser guiada para algo
maior. Seu reconhecimento pes
soal será maior se agir assim.

. CÁPRICÓRNIO
(22/12 a 2011)

,..,[. Nesta fase seu
.

foco é a. carreira e

conquistas profis
sionais. Você precisa ser notado
emanando poder e ·força, p'ois
sente pressa em ser admirado. A

ambição está ainda maior e deve
ser satisfeita, para realizar seu
propósito de vida.

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS .":
,

'

.

2/10
Adriana Schwirkwski
Adriano Murara

Angelo da Silva
,_-,- .. :.', _·;Oii

Guilmar Steffens
Hilberto Strutz

Jusaro,.C. Ferreira
Karin de Paula

Leoni Nair de Borba Karsten
y -- •

Livins Ehnke

Lucas Besen
Luciano J. Bonkowski

Marie.!i Aparecida Rocha
Marlele Gum'Z'

'\ Nica�io Gonçalves
Pauli ri

P�ulo rjmcisco de Souza

Rosang�lq Sebas.liana
Roseli Fidelis de Liz

Sandra Regina �q�a
"

Sueli Simone Baumgartel
Tamiris C. Brandt
Tatiane Gambeta
Ursula Elisabeth Laube Floriano

. Valentin'A. Kern
\Rialli K. Kopsch

DIVIRTA-SE •

Corrida
A mulher e o amante são surpreendi
dos pelo barulho do carro:
- Depressa Ricardo, pela janela.
- Assim despido? Mas, está chovendo!
- Salta logo que ele já entrou em '

casa!
O amante salta e, na rua, encontra um

casal fazendo cooper.
, Junta-se a eles correndo e o homem,
espantado, pergunta:
- Você costuma fazer copper despido?
- Ah sim! Não suporto a roupa quando
fa�o esportes.
- E usa sempre preservativo?!
- Não; não! Só quando chove ...

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Nesta fase você
deve se empenhar
para aumentar

sua compreensão e perspectiva
de vida; através de viagens,
da religião ou de investigação
em sua filosofia de vida. Essa
atitude fará você entender os
profundos significados da vída.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• UIti�am.ente o �ue""".., voce mais deseja

é se unir a algo
maior que você. Esse sempre foi
um de seus desejós secretos e

vem crescendo. Procure expandir
e transcender suas limitações
pessoais através de práticas
como a meditação ou a yoga.
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IH O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2008

&iBrbude: músicn uo bunda Ounrteto em Três, repertóriQ
pop-rock.lnício às21 hams.

'

.

-'Es Tempo: discotecugem alternado entre ns OJs do Festo do Vinil.
OQleminil1o eRS 8,00 masculino - cohrodosa partirdas21 horas.

• Moml1ja Club: em Pomerode; abre porIas nesto.{J:uinta cOl1jlÍoile regado o

vêrsit Orlando &. Odnir:Acesso: feminino free e

5,00'.1
.

22 horos.

Se.xto-feirol 03 He outubro.,
- Choperia Bierbude: músico'00 VIVO com músic.o Ricardo Gomes, repertório MPB.
Inicio às 2'1 hares,
:: Estação do Tempo: músico 00 vivo com bâpd.a tnterpretand� clássicos o rock.
Acesso: RS 8,00 femit S 12,00 meseulínn- cohrodoso porlirdos21
· Beiro Rio Clube de' RevivaL bnlodo re.trô promovido por Flóvlo,"Pépe"
Narl�ch e Thiago Mattos em parceria com os responsáveis p.ela renomdda Festa
do Vinil. O �ertório anos 80 do evento corre por c9nto' do d iscoteeagem dos f)Js
Paulito, N�ne Wol., Bibhe e Marcelo luis,At�sso: R$ 1 O�OO feminino e R$15,OO
masculino.lnício às 22 horas.

.... ,

• Carambo' s: em Indofol. festa com Q músico eletrônica em alta pelo projetá life
is a Loop. OJs Fabrício Peçonha· e leozinno tuctlm Qcompnnhados do
percussionistu Rodrigo P.ociornik. Fecham o Hne-up OJs Chris Kessler e Daniel

Kuhnen:.Acesso: valores nõo divlIl�ados.1 nício às 25 hprus.

Sábado, 04 de outubro
- Choperia Bierbude: voz e violão tom músico Adriano Nogueira. Início às 21
hOnl$. ..

.

· Estaçiío'do Tempo: ·disc;otel:ogeim de bits de época' até )neio-noite, cpõs,
repertório de house musi�pofl)J. RS 5,00 teminino e R$1 0,00 masculino
·cobradoso partir d<lS 21 horos.
- ticoren'o: repertório q.e roen roll para músico ambiente e entregô'de uma

caipira cortesia pmo cada garoto que díegar. Funcionamentq das 17 horas às 2
homs, atel1dendo com tele·!mtrega de behldas pelo telefone 3275 132.1.
• Momma Club: em Pomerode, promove mals uma edição da baladQ.lodie.s Free,
com Q¢essos liberados poro elos até 01 h. Apresentam-se es DJs Johnny e Rodrigo
Fo bro. No r grupo Nosso CÓnteito. Acessos: R$ tO,OO
feminino &,00 l1las£ulino.ll1ício.às23 homs.

Dom
..

de músico eletrônico poro

ihtermillional John
,00 muscul!no.. Contato! 47 3a2�

03, fe$ Amazing Fridays com,. DJ Nic�)�rldges.
�ont!lfo: mâzeloqnge.com.br.

"

Club:sóbodo, 0:4, festa DF Models com DJ RickyRyàn. Ácesso:'Volorés não
divulgados. C'Ilntato: moom�com,b:r

CONTATOS: s

Curu.mba's: corambos;coln,br; Chope�io Bierbude: bierbude.com.br ou 3275
1686; Est.uçõo do Tempo; 3376 4822; lícorerio: 3275 t327; Momma:
momma.CQm.brou 9t85 0127.

r.3@poracaso.com

paulapavanello@yahoo.com.
br. Os ingressos custam R$ 10 e

R$ 5. Para os interessados, mais
informações através do telefone
(47) 3275-2477.

VARIEDADES---------

DIVERSÃO GARANTIDA

Bonecos invadem a Scar
Atrações do Festival de Formas Animadas

prometem diversão para todos

<.'

Para quem deseja repetir a

dose ou ainda não assistiu, o Fes
tival de Formas Animadas será
mais uma vez atração em Jaraguá
do Sul. A arte da animação volta -,

ao palco Scar (Sociedade Cultura
Artística) do dia 8 a 11 destemês.
A abertura do espetáculo ficará

por conta do grupoEl Chonchón,
com a peça "JuanRomeo y Julieta
Maria" . Dentre as atrações inter
nacionais, a companhia peruana
Hugo e Inês apresenta "Cuentos

Pequenos". O Centro Cultural
também vai oferecer espaços al
ternativos para que pessoas de
todas as idades possam conferir
'as atrações. O encerramento do
festival será com o grupo paulis
ta XPTO que traz a peça "Utopia
- Terra de Dragões".

Junto ao festival acontecem
atividades dos projetos '� Escola
vai ao Teatro" e "O Bairro vai ao
Teatro". O Seminário dePesquisa:
"O Teatro de Formas Animadas e

suas Relações com as outras Ar
tes" é o mais esperado.

O evento é uma promoção da
Udesc (Universidade do Estado
de Santa Catarina) e da Socieda-

Festival traz atrações internacionais para público de todas as idades

.

de CulturaArtística, com a inten

ção de trocar experiências entre

os artistas. Os coordenadores do
seminário são Valmor Níni Bel
trame e GilmarMoretti.

As inscrições são gratuitas e

devem ser feitas pelo e-mail ana-

Cassuli

Cassuli Advogados Associados (!lAs/se 397/99

Rua Donaldo Gehring. 135· Fone 473;371 7511 . Fax 4732751820

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SQCIAL E FAMíLIA
FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2008

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
TIPO: menor preço por LOTE
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de materiais de expediente
diversos, destinados a manutenção das atividades do Fundo Municipal de As
sistência Social, conforme especificações descritas no Item l-Objeto do Edital.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 16 de outubro
de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 14:00 horas do
mesmo dia.na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.

ORÇAMENTO ESTIMADO para aquisição: R$ 76.664,00 (setenta e seis mil
seiscentos e sessenta e quatro reais ). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital

poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jara
guadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 29 de setembro de 2008.

MARIA RECH SCHIOCHET
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

DAIANA CONSTANTINO

LIVRO

Terra sem Fronteiras
o lançamento do livro Terra sem Fron
teiras -Do Sul do Brasil ao Alasca - está
agendado para terça (7), às 19h30, no

Centro Histórico.

FALECIMENTOS

Faleceu às 19h do dia 30/9, o

Silviflo D{1!'eUl, com idade de 53
anos, o sepultamento foi realizado
dia 1/10, com saída do féretro da

Igreja Nossa Senhora Auxiliadora
em Massaranduba, seguindo para
o cemitério Municipal de Mossa
randubinha.

LOTERIA
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FOFOCODROMO
Sobe aquela loiro, profissional liberal, casado? Aquela que sempre- desfi
lava em trajes e cabelos extravagantes, de bonito não tem nado, e preferiu
abandonar o marido e correr poro os braços do outro? Pois é, dizem ns mais

chegados: o moça, depois de levar o pé no traseiro do amante e ter subtraído
mais uns três casos frustrados, está com recaído. Elo decidiu que quer voltar
poro o seu primeiro amor com quem, aliás, teve uma filho. Dizem também,
por incrível que pareço, que o rapaz ficou de pensar. Pode? Em Jaraguá tudo

pode!! Só tomando mesmo uma dose duplo do minha Veuve Clicquot Brut.

�TpáafaWá
Disque-entrega

3275·1689

, Você nunca sobe

que resultados virão
- do suo ação. Mos
se você não fizer
nado, não existirão

resultados "
MAHATMA GANDHI

.

MEU BOTECO
Hoje à noite o meu amigo, OJ e mú
sico, Paulico volto o contar no bar o
Meu Boteco. Vale o peno conferir.

PIRULITO &
MANGUEIRA
Olho essa. A história já vai completar.
96 horas, mos ainda impressiono o

foto de Felipe Mossa ter saído com

o mangueira engatado por causa de
uma folha no pirulito. Melhor que
isso só se tivesse acontecido no GP
do Peru. Eu hein!

FIQUE ALERTA
Quem pensa que o solvo conduto
previsto no lei eleitoral tem o con

dão de acobertar atos criminosos
.

está muito enganado. Proibição
poro captura de infratores, desde
ontem até 48 horas após os elei

ções, não contemplam prisões em

flagrante ou por condenação. Todo
cuidado é pouco.

LEITOR DIA
O leitor do dia é meu querido amigo Ed
son Reinke,o popular Copivara. Mesmo
morando em Compos do Jordão, em

São Paulo, ele todo dia lê esta 'êoluna
via internet. Valeu irmão.

EXPOSiÇÃO
.

No próximo Ilia oito de outubro, às
19h30, o artista plástico jaragua
ense Valdete Hinnig, obre suo ex

posição Alvo Véu. Os visitantes vão

poder apreciar poemas de Osmar
Pisani, no Museu Emilio do Silva.

TATI FALCÃO
A bonitona Tati Falcão, esposo do
craque Falcão, que aniversariou
dia 30 de setembro, decidiu adiar o
festerê. A comemoração, em gran
de estilo, foi transferido poro o dia
20 de outubro. Tati quer o presença
do maridão, que atualmente está
defendendo os cores do Brasil, no

Mundial de Futsal.

EM ALTA
Novos
empreendimentos de
lazer e gastronomia
estão pintando
no cidade.

EM BAIXA
OS motoristas que ainda
não respeitam es faixas
de pedestres.

TE CONTEI!
,.

• Está dando o que falar. Aconteceu
um reboliço em um prédio do urbe
sorriso, no virado de sábado poro
domingo; no final de semana passado.
O bafafá está sendo em torno de três
jovens, uma moço e dois rapazes. Eles
resolveram virar à noite bebendo e

tudo regado a muito hip hop. O buxixo
ainda vai arder mais que "Pimenta do
Ouintal de Casa".

• Adriana Schwirkowski. a ornado
noivo do meu amigo Abel Hackbarth,
certamente será a aniversariante mais

festejada de hoje. Mil vivas

• Vixi!! Figurões e figurinhas
carimbadas, praias de cá, estõo sob
os holofotes do Polícia Federal (PF).
Leio-se: por sonegaçõo fiscal.

• O assessor de imprensa Antonio
Prado recebe, hoje, o merecido coro

de parabéns pelo estréie de mais um
aniversário. Parabéns, saúde e muito

paz no coraçõo.

• Hoje à noite, às 19 horas no

parque fabril da Berlim Ambientes,
tem happy hour, promovido pelo
empresário Aclino Feder.

• Os grupos de pagode Novo Conceito
e Loka Tentaçõo mostraram muita

competência no sábado, durante o 2°
. Carreteiro do Atleta. Show de bolo.

• Sexto-Feira, no Beira Rio o partir
dos 11 horas, tem mais uma edição do
Festa do Vinil, o Revival 80. Presen-

ça dos meus amigos: os DJs Nene
Wnlf. Paulico, Marcelo Luiz e Bibbe
Andreata.

• Hoje, às 7h30, o· jornalista e

repórter do 105 FM, Joilson de Angeli,
entrevisto o candidato o prefeito de
Jaraguá do Sul: Cecília Konell.

• Foltam nove dias poro o tradicional
"Sim", dos amigos e arquitetos Paulo
Moreira e Renato E�cobar.

• O amor, no maioria dos vezes
vence.

Com essa, fujI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I!J O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2008

Tipo exp�rtoção
Mais um jaraguaense faz
história no'voleibol. O le
vantador Ricardo Leoni
(foto) passa férias em Je
raguá do Sul, mas logo es

tará de malas prontas para
defender o Army, do Catar.

v Leone estava no Olympico
Coopatos, de Belo Horizon
te (MG), e aguarda apenas
a liberação do visto para
viajar. "Estou muito ansio
so, afinal será a primeira
vez que jogarei em um time
do exterior", declarou.
Para não perder' Q forma,
ele treina com a equipe
jaraguaense, comandada
por Benhur Sperotto e Luís
Carlos Rodrigues da Silva, o·
Kadylac.

PRÓXIMAS'COMPETIÇÕES >'

.Além do. Estódual, Q Mahyee temp�elQ freqte, ainda, Jo.go.$ AlJertos,
Sul-Americano e Taça B��sil. .Destas três, apenas o Jose tem data c�n-
,firmada -lIe 20 a 29 de novembro. Mas já existem boatos apontando
que.a Taça Brasil também seró nests perío.do. � emjMacapá (AP). Se
isto realmente acontecer, uma competiçoo. será priorízada e, acredito�
que será a Taça Brasil. Afinal, a Malwee é II allTal pentacampeã. e
defende a hegemonia. Já o Sul:�merjfuno., que ano. passado' foi em
'JaraguQ do Sul, segue indefinido:

A.

&:
•

CAJARINÃO 2009
�ovidades no-próxima ediçoo do C'ampeonato Catarinense do Divisão
Principal (a Série A). Os dez times se enfrentOl'Qo em turno e returno e

o campeão de coduetapo (em pontos corrido.s), se classificará pâra''o
kqugdrangular final, juntQ os dais times com melhor componha. Deste
quadrangulat os dois melhores dispqtarão.o título. Eo Juventus, coso
consigo e acesso de volta à elite, estrearia dia 18 delaneiro, em casa/
contra o. Martílio Dias.

' ,

",

{;;'", X:�

tre Irã e'Es�anha o.ntem. E os atua'is blcafilpeões do mun.do ,

omaram um susto. Os iranianos se filostrqram;\Úíl fiin desta primêira
rod.ada, qu��odel1l se(â grand�+ (�ibo.a) �u'rpreso desta muodiaL,P.ard

.

e espanho.l, ocJtropeço.' até ve.iô'em bo.a hora, já 9�e e favQntismo.atràpalhar os planos. E o Br,asil deve tomar isso. çorno. exemplo. O
'm�l�o.r;�isso tudo. é sq��r que ..pu'ros países, ulém do.s já tradicio.nais;;

! +:�eStdo. leyando. o futsol"caüa 'lei mais o sério.
" ')"

,

.'

.
" ,,'

'�

'� . e s p o r t'e @ o'C o r r'e i o,d"o:p o lo"o. c,o m. b r"
II

� _.
� � .." �,'�, ...

' ,
_ i.� � r í -,/ , ."

,
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ESTADUAL MASCULINO

Vôlei masculino quer
, I

vaga na final infantil
Time terá que superar Itajaí e Rio do S�l
JARAGUÁ DO SUL

A equipe de vôlei infantil
masculino, Marisol/FME, ini
cia hoje a disputa por uma das
vagas para a final do Campe
onato Catarinense da modali
dade. O time comandado por
Luiz Carlos Rodrigues da Sil
va, o Kadylac, chega a [oinvil
le em segundo lugar na classi
ficação geral, com 13 pontos,
A Unisul está em primeiro
com 18, Joinville em terceiro,
com 13, e Rio do Sul em 'quar
to, com 12.

Kadylac explica que, pelo
regulamento, as quatro pri
meiras equipes se classíficam

para a fase final e, por isso a

Marisol, nesta 3a etapa, briga
diretamente com Itajaí e Rio
do Sul. "Hoje as favoritas são

Joinville e Unisul, mas vamos

buscar a classificação", decla
rou o treinador, que ressalta a

importância de ficar bem posi
cionado: "é uma fase decisiva,
que vai dar moral para final".

Segundo o treinador, o ob
jetivo é repetir o desempenho
das outras fases é garantir a

vaga, já que "teoricamente
ficar em segundo ou tercei
ro não influencia em nada".
O time estréia hoje contra o

Joinville, amanhã pega Itajaí e
Unisul e no sábado joga contra
Rio do Sul.

A princípio o time infantil
tinha seu foco apenas na Olesc

(Olimpíada Estudantil Catarí
nense) - onde ficou com a ter

ceira colocação -, mas com o

. Inscrições seguem
até amanhã

Equipe Morisol/FME treinou forte ontem poro chegar bem no fase decisivo

TABELA DE JOG.OS
I"----"�����

-AMANHÃ
: 15h - Marisol/FME x It.ajaL
·19h.-;,Ma{!sol/FME x Unisul
SÁBADO'

,

• 1 Oh30 - MarisoVFME x Rio do Sul

HOJE ,

• 18h - Marisol/FME x Jo.iliville'"

bom desempenho no Estadu
al, aMarisolluta para chegar à
final da competição. Na visão
do treinador a disputa é mui
to' importante para o futuro
dos garotos, já que o time que
vencer o Campeonato Catarí-

Guoramirim na

Taça Cecar
Terminam amanhã as inscrições pam O time de Guaramirim sub-12 foi

a 3° Etapa do 9° Circuito. Interescolar de" vice-campeão da Taça Cecar de Fut
Natação-l1°Troféu Emani Volpi Coitinho. sol, que aco.nteceu nc'êinúsie Rodol
As escolos devem entregar as fichas, que fo John em Guaramirim. Disputaram
podem ser baixodas no site do FME (MVW. o campeonato além do time da casa,
fmejomguadosul.com.br) na Arena Jam- mais três cidades·da regioo.: Schroe-
guá. As disputas envolvem atletas até 14 der, Massorandubo e Jaraguá do Sul.
anos e acontecerá no. dia 16 de outubro, O to.rneio aconteceu nos dias 21 e 28
no Sociedade Desportivo Acaraí. de setembro.

nense representa o Estado no

Brasileiro de Voleibol Infantil.
"Um bom desempenho neste

campeonato ·pode render uma
convocação para á seleção in
fantil o que é importante para
a carreira deles", finalizou, :

Equipe fica
em segundo

A equipe de tiro o.límpico não teve
um bom tim-de-semona. Os otletas de
Jaroguó do Sul terminaram em segun
do. lugar na 6° Etapo do C.ampeo.nato
Catorinense. Eles perderam nos duas ca
tego.rias que disputam (orco.mprimido e

carabina deitado). Timbó faturou o título.
nas duas modalidades e Joinville fico.u
em terceiro também em ambos.
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BOLA PRA FRENTE E OLHO NO FUTURO
Próximo prefeito terá compromisso aumentar incentivo à prática esportiva
JARAGUÁ DO SUL

Bola na ponta dos dedos e

um sonho na cabeça: repre
sentar Jaraguá do Sul no Es
tado. Esse é o pensamento de
Carolina Uber, 14 anos, estu-

.

dante do go ana do colégio AI-
.

berto Bauer e atleta da equipe
de basquete infantil da Fun

dação Municipal de Esportes
de Jaraguá do Sul. "Esporte é
uma opção de vida. Eu mudei
totalmente minha rotina, 'mas
sem esquecer dos estudos", ga
rante lembrando ainda que o

interesse pelo basquete come

çou com o PEC (Programa Es

porte e Cidadania), um projeto
da FME (Fundação Municipal
de Esportes) em parceria com
o Ministério do Esporte e SESI,
do qual Carolina participou em

julho do ano passado. As meni
nas que se destacaram no PEC,
foram convidadas para os trei
nos semanais e já.representam
o município .em competições
estaduais. Exemplo de dedica
ção, disciplina e cidadania.

Mas a mesma Cidade que
incentiva talentos como o de
Carolina, constrói um com

plexo esportivo. como a Arena
e recebe o melhor jogador de
futsal do mundo, o craque Fal-

cão, fecha as portas para mo

dalidades não tão populares.
No judô, por exemplo, não
existem atletas competindo
por Jaraguá. Recentemente,
judocas jaraguaenses con

quistaram medalhas da Olesc

(Olimpíadas Escolares de San
ta Catarina), mas representan
do a cidade vizinha de [oin
ville. Diante deste cenário, é

possível dizer que o próximo
prefeito de Jaraguá terá um

compromisso com a comuní-
. dade: democratizar o acesso

ao esporte.
Nos últimos quatro anos

Jaraguá foi paleo de importan
tes competições (veja quadro),
o que movimenta o comércio,
a economia e até mesmo o se

tor turístico da cidade. Outra
demonstração da. força das
atividades esportivas e da re

levância dos investimentos
nessa área.

Ouvidos pelo O Correio do
Povo, os candidatos a prefeito
reconheceram a importância
de incentivar diferentes mo

dalidades e apresentaram as

principais propostas para o

futuro do esporte 'em Jaraguá.

DEBORA VOLPI Esporte muda a rotina destas adolescentes, que já representam Jaraguá no Estado e sonham com títulos

��I��ÇJ\S.(�E.�.�.16 .. ��º�).�!EN.�lo.�.PE�o..PE�:.6'�.rnil.(di��ibuído�.�I11.�5.pólos) ....
�TlfTJ\S�T�N�I�º�.�ELJ\.��E:.lI1il.(e�treequipe�.d�.p�é�.rniril11 .. �o..a��lto.) ....

ÁREAS DE LAZER NOS BAIRROS: 47

ESPAÇOS ESPORTIVOS: Arena Jaraguá, Centro Esportivo Municipal e Ginásio Arthur Müller

PRINCIPAIS EVENTOS SEDIADOS EM JARAGUA (GESTÃO 2005/2008)
2005 Regional dos Joguinhos Abertos de Santo Cotorino
2006 Óiese (Olimpíadü EsiüdüiiiiftlliüriiieiiSilj·················
200i piirajosc (Jogos PtIródesporiivos de 'Sonto tIIiariiiii),'Jasc'Oogos Abertos'de Sal1tü····

Cotorino), Grand Prix Internacional de Futsol, Sul-amerleane de Clubes de Futsol
2008 ·······jllbsÜügosAbertosBrüsÍleiios).jüi:SÜogosÜníve�iiÓrios·COtllrirÍenses)·e··············

Olimpíada Estadual dos Apoes

-' PROPOSTAS '
.

,
,

'

DIONEI WALTER DA SILVA (PI) ,

"Muitos crianças e jovens estudam em um período e não tem o que Jazer nO
outro horário. Nosso proposta é que elá possa ficor todo o período 'no escola,
aprendendo e.tazendo atividades de cultura; danço, teotro"música, informático,
artes plásticos; e praticando esportes.Vamos democratizar os recursos do esporte
�ara todas as.modalidades. E�porte, nüo importa qual seja, se é al1)adot t�m qij�

,1Y ...•...
ter iº�ntivo: Não c2ncordo com incentivo .�e recursospúbliços poro o"espórte )1

profissiol1áJ. O. amaqor forma base e o.profissiondl é Orno �ntil1�tdade. Também vamos viabilizar pro-
gramas dê atividades físifOs e azer ligada�. ir ��úde.. Fazer c0n1.gue os portadores de l1eoo�i6ad�s
especiai nbam ..ocesso '00 es. E abrir ós espaços�escolares paro a comunidade. HOjeí a escolo
fica fe e A� Crianças estüq, �a rua", 'c

"

LUIS Ô\RLOS.ANDRADE (PTC) i s iT 'ii\.

"No esporte, ó gente vai incentiva� as escoli�hos d�nataçâo, vôlei, ba�quéte,
qualquer, modalidade. No esporte pr.ofissi'onàl, o gente nõo pretende rrivestit '

por exemplo, na �alwee e no Juventus. Porque se o gente investir no esporte
amador e nAqueles que estão começando, a gente vai,tirar crianças das ruas.

�Ies võo crescer sabendo praticar esportes, nõo võo estar no caminho dos
drogas. Esportista nõo usa droQa, nõo fuma".

'

CEcíLIA KONELL (OEM)
"Vamos ajudar no instalaçõo dos complexos'esportivos dos,bairros. A Prefeitura
pode utilizar também os clubes já existente� paro a pr.ática de esportes. Vamos
identificar atletas poro dis�utar evenfos como (J Jasc repre�entando Jaraguá. E
incentivar o esporte amadô£'através d,aimplemêiltaçõo de'escolinhas em divérsqs

• E nas
..

escolas muniçipais, vamos ter um programa �.e c�ça talegtos
do espo poiaremos, atravésde auxilio finqnceir�, o Juventus.�. a Malwee.

Porque esporte t�m que ter atenção especiol.Temos�ue pop�lari7%.a Arena.. Escolinhns,.entidO,�e� e

assocluções podé� usar esse espaÇ() pora.a prático deesportê�:'.
.

,

.

/_; ,,--C' ,;
-

� '"< ::'t 'zkr
-

\:-:':�@ ,-

MOACIR BERTOLDllPMDB)
".Val1lo�.çontinuar tr.ozendo competiçõe� esportivos poro Jaroguá,comQ
tivemos'11essa Qestõo. No espor!e;'querêll1osJortalec�r e ampliar oPEC
(Programa Esporte e Cidadonfa). E vamos buscar cad'a vez mais eventos"
paro a Arena"além de slstemu de transporte especial para os pessoas
poderem ir paro o Meno assistir as competições. As escolas dos bairros
também podem ser utilizadas pela comunidade nos finais de semana

para o lazer e pala a prática de esportes".
'.
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Brasil encara Ilhas Salomão
PC de Oliveira admite que pode fazer algumas mudanças
BRASíLIA

A folgada vitória na estréia
do Mundial de Futsal - 12xl
sobre o Japão - empolgou a

torcida. Hoje, pela segunda
rodada, o adversário é a fraca
e praticamente desconheci
da seleção de Ilhas Salomão,
que tomou 10x2 da pouco pe
rigosa Cuba. Ou seja, dá para
esperar uma nova goleada.

Para os jogadores e a comis
são técnica, no entanto, a parti
da servirá mais como prepara
ção para o confronto decisivo
contra os russos, no sábado, do
que como um teste definitivo
neste Mundial '� gente precisa
jogar bem amanhã (quinta) pará
ganhar mais ritmo e já decidir o
primeiro lugar contra a Rússia",
explicou o técnico Paulo César
de Oliveira.

.

O trê'fnador dá a entender

que poderá' fazer algumas
experiências durante o jogo.
Tudo vai depender do placar,
"Temos que ver o que as Ilhas
Saiomão vão apresentar e

como nosso jogo vai encaixar
com o deles", afirma PC. "Se

fizermos um bom jogo, ga
nhamos subsídios para uma

. boa partida contra a Rússia".

Ninguém no Brasil está

esperando nada demais do

"

Argentino Gimenez (camisa 10) comemora um dos três gols que marcou ontem oa vitória sobre a China

tar fazer o resultado logo no

começo do jogo para não se

complicar no final." O país
adversário é tão desconheci
do que os brasileiros sequer
sabem por qual confederação
se classíficaram. Onde ficam.
as Ilhas Salomão, Falcão?
"Nossa, não tenho a míni
ma idéia", respondeu o ala.

"Sempre fui péssimo em Geo

grafia", brincou.

GRUPO A
1° Brasil 3

.. �o ••••..• ·····.··.·¢.ijb9... . �
.

. �o Rússi� . "H'H O'H"
4° IIhos Solomão O

..

5° Jiipüo O

. GRUPO B
1 ° Poroguoi_ 3

......

tti ·················lIollü··········· ..•....•.••.•••.•••••••J •.•.•.••...
)0 Jo.ft�gqc H • Q .

....... 40 Jºil�nd.io.... . Q .

5° Estodos Unidos O

GRUPO C
1 ° Argentino 3

.

io Guotemolo 3
...

3° Ucrâl1ia
.....

ti
...

4° Egito ······························0
5° . Chile ti

..

GRUPO D
1° Esponho 1

Irã 1
líbio 1

UW9ygI L ..
5° Repúblico Checo O

RESULTADOS
TERÇA-FEIRA (30/9) .

BRASil 12xl Jopão
Cubo 10x2 IIhos Solomão
Itálio lxO Toilândio
Poroguoi 5xO Estodos Unidos

QUARTA-FEIRA (1/10)
Guo'temolo lxO Egito
Esponho 3x3 Irã
Argentino 5xO Chino
Uruguoi 3x3 líbio

PRÓXIMOS JOGOS
HOJE (2/10)
• 1 Oh30 -lihos Solomão x BRASil
• 1 Oh30 - Portugol x Poroguoi
• 12h30 - Rússio x Cubo
• 12h30 - Estodos Unidos x Itálio

SEXTA-FEIRA (3/10)
• 1 Oh30 - Egito x Argentino
• 1 Oh30 -líbio x Esponho
• 12h30 - Ucrânio x Guotemolo
.• 12h30 - Repúblico Checo x Uruguoi

Espanha se.salva e Argentino vence
A rodado de ontem registrou, até

agora, o maior surpreso. O Irã chegou
o abrir 3xO em cimo do. bwompeã
mundial Espanha, que voltou melhor
no segundo tempo e conseguiu em-

potor em 3x3. Já o Argentino não teve
muito dificuldade poro bater o fraco
seleção chinesa por 5xO. O destaque
do partido foi o camisa 10 Gimenez,
que marcou três gols.

adversário. "Vi um pedaço do

jogo pela TV e é uma equipe
teoricamente frágil;', analisou
Schumacher.. "Temos que ten-
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TURISMO

Além de- solo ano inteiro, Fortaleza abriga 25 km de belas praias
Capital do Ceará, Fortaleza é uma das

cidades mais belas e agitadas do nordeste
brasileiro. Além de solo ano inteiro, a cidade

abriga 25 km de belas praias, uma agenda
cultural diversificada, uma noite agitada,
culinária saborosa e um rico artesanato.

Fortaleza oferece tudo isso em meio a

uma arquitetura que mescla história, mod
ernidade e natureza.

A cidade é o ponto de partída para quem
busca as belezas naturais do litoral cearense,
como as dunas e falésias, e os famosos pas
seios de jangada. Fortaleza tem praia compri
da que nem a noite, com aquela areia bran

quinha que nem página de revista. Começa,
no Mucuripe -ali mesmo onde os pescado
res se lançam ao mar com os primeiros raios
da manhã iluminando as antigas jangadas
de pau piúba- e termina só 'na Iracema. Vai

andando, andando até a costa do poente, até
a costa da nascente ... Parece que o mar não

tem fim.
Dá pra correr, andar, pedalar. No centro,

só não dá pramergulhar. Tem de camelar um

pouco até a praia do Futuro pra jogar o corpo
na água morna, uns bons 150 km até as du
nas de Mundaú, mais um pouquinho pro
outro lado até Canoa Quebrada, Sem pressa.
E não adianta ter preguiça: pegue a estrada

para Jericoacoara. É quase uma obrigação,
Só não vale tostar no sol - evite economizar -

justo no chapéu de palha.
Fortaleza tem, dizem, 300 dias de sol por '

ano. Tem o malabarismo das mãos das ren
deiras e seu balé dos bilros. Tem as areias

coloridas, curiosamente trazidas da praia de
Morro Branco. Tem carne-seca, tem lagosta
servida na própria carcaça e muito mais.

Os bons restaurantes estão sempre perto, ,

virando a esquina. Das ruas antigas do cen

tro, com seus paralelepípedos brilhantes, até
a costa sombreada por fileiras de coqueiros,
Para caprichar, vale um pulinho no Bairro da

Varjota. O banquete na cidade começa cedo,
com a tapioca quentinha, feita na hora. De

pois vem moqueca, purê de abóbora: baião
de-dois, até rapadura flambada, E também

caranguejo. Tente saborear o crustáceo numa
barraquinha de praia sem sujar as mãos: é
uma arte que só cearense da gema conhece. '

Fácil para quem pratica todas as quintas-fei
ras, o dia "mundial" do caranguejo.

Capital do Ceará
oferece lindas

praias, noite agita e

variedade cultural

É FEITA DE MOMENTOS.' elê£Jte/

8'dias e 7 noites
A partir de lOx

R$199,80
Saídas: outubro 2008

FORTALEZA e

JERICOACOARA
8 dias e 7 noites
A partir de lOx

R$168,80
Saídas: outubro 2008

FORTALEZA
8 dias e 7 noites
A partir de lOx

R$108,80
Saídas: outubro 2008

*Favor Consultar sobre os roteiros

"Preços por pessoa, sujeito a disponibilidade.
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Zona de transição
Não é novidade para ninguém que a sociedade

jaraguaense em sua mudança estrutural realinhou
se num processo de industrialização que acelerou
visivelmente o crescimento econômico do municí

pio., ostentando atualmente índices de desenvolvi
mento e qualidade de vida que a torna um expoente
na economia catarinense. Dentro deste contexto de
crescimento acelerado, evidentemente começam a

aparecer áreas de esgotamento, principalmente no

tocante as ofertas de mão-de-obra, sendo mais crí
tico nas especialidades exigidas pelo avanço tec

nológico das empresas locais. Outro aspecto sensí
vel é a questão do crescimento urbano que passam
a exigir melhor e maior infra-estrutura viária e de
saneamento, sob pena de se instalarem bolsões que
venham a se caracterizar como favelas. Estes não
são problemas apenas de Jaraguá do Sul, mas de
uma miríade de cidades por este Brasil afora, que
contam com empresários que estão sabendo apro
veitar os ventos de um ciclo de crescimento eco

nômico, embora neste momento, sofram um abalo
em suas perspectivas devido à crise do mercado
financeiro nos EUA com repercussão no mundo de
forma geral.

O bom desta crise é que são derrubados antigos.
centros de poder e aparecerão novas oportunidades
para que os povos e regiões antes marginalizados
desempenhem um novo papel num novo jogo de

interdependência global. Este novo contexto global
produzirá cada vez mais mudanças no 'paradígma
da retórica política e dos instrumentos de avaliação,
onde instituições e currículos acadêmicos serão rees
truturados em função de uma revolução episternoló
gica. Diante das grandes mudanças estruturais e do
realinhamento ao processo de globalização econômi
ca e tecnológica, se faz necessário aprender e criar
novas ferramentas para transpor novos limiares.

Um dos aspectos mais iinportantes para manter a

aceleração em tempos de máxima incerteza-oportuni
dade é elevar as apostas no setor educacional. Quando
houvermos atingido a curva da fronteira de possibili
dade de produção, quando para produzir uma unidade
a mais será necessário deixar de produzir outra, pois
não há mão-de-obra suficiente, as empresas obrigato- .

riamente aumentarão seu estoque de capital, ínves-

tindo em maior tecnologia. Para tanto, também se fará
necessária mão-de-obra qualificada, pois não serão tão
necessárias as mãos, mas sim o cérebro para ocupá-las:
Não estamos falando de um tempo futuro, mas de um

tempo presente, basta ver a quantidade de vagas ofer
tadas sem a mão-de-obra qualificada, aparecendo não
o desemprego, mas a desempregabilidade, quer dizer,
tem a vaga e não tem gente qualificada.

Isso já serve como um quadro para selecionar as
coisas por nós mesmos e apontar com precisão a si

tuação em que nos encontramos, indicando o paleo
real onde as transições e necessidades irão ocorrer.

Nossacultura e a da maioria das sociedades de perfil
industrial estão em um estado de confusão à medi
da que nos deslocamos para a fase "pós-industrial"
ainda não definida que Hazel Anserson (1991) de
nomina de zona de ruptura, onde a informação tor

nou-se dinheiro e o dinheiro tornou-se informação.
Diz também que foi sob essa luz que Peter Drucker
demonstrou em Foreign Affairs (edição da prirnavera
de 1986) quea economia rnercantíl se "separa" da
economia industrial, que a economia industrial se
separa da economia de emprego e que o comércio se

separa,dos fluxos financeiros mundiais.
Como já dissemos, já que as mudanças e necessi

.

dades estão aí, são necessários uma reavaliação funda
mental de todos os setores econômicos, a reanálise dos
dados e o desenvolvimento de novos indicadores pai:a
a determinação das demandas a fim de atender novas
metas sociais. Novas categorias de produtos e serviços
e novas visões da riqueza e do progresso surgirão, exi
gindo o iQ.ício de novos esforços para evitar o atraso.

A necessidade global de uma grande transformação
tecnológica está clara nos dias de hoje: das obsoletas

tecnologias com uso intensivo de capital, energia e

matérias-primas, baseadas em fontes não renováveis,
para minimização do teor de energia e matéria-prima
e reciclagem de todos os componentes. Está mais do

que patente que a educação é o maior propulsor da pes
quisa e desenvolvimento, sendo necessário impor essas
prioridades aos políticos e outros líderes no campo em

presarial e acadêmico. Essa transição é tão inevitável

quanto evolutivamente necessário, e a única questão é
saber se nossos líderes vão reconhecer essa mudança e

trabalhar com ela.

£:�.,*(,·Pr'ofeisó r da U nivi II é' e ;C!!nsultor··' b rognol i@netunó,com,br
. �rognol i@netuno.com.br ;

Estações de tratamento são observadas
Pesquisador alemão realiza palestra Treinamento Contínuo de Operadores.

O pesquisador alemão e es

pecialista na gestão de efluentes
industriaisUwe Menzel diagnós
tica funcionamento da estação
de tratamento de efluentes e do .

aterro sanitário de duas indús
trias catarinenses amanhã (3) e

na próxima segunda-feira (6). A
atividade é intermediada pelo
Senai/SC, que também promove
hoje umapalestra deMenzel com
técnicos responsáveis pelos síste
mas de efluentes indústriais.

Segundo Rodrigo de Bor-

tali, coordenador do núcleo
ambiental do Senai/Blume
nau, as próprias empresas que
serão visitadas pediram a aná
lise do especialista, a fim de
verificar as possibilidades de
melhorias. São empresas reco
nhecidas pelos cuidados com

o meio ambiente e com certífí
cação de qualidade.

A
.

primeira atividade de
Menzel será a palestra no Trei
namento Contínuo de Opera
dores (TCO) de sistemas de

tratamento de efluentes in

dustriais, na Coteminas. Coor
denado pelo núcleo ambiental
do Senai/Blumenau, o 'reo é
uma atividade bimestral, rea
lizada em empresas diferen
teso Regularmente 'os eventos.
reúnem de 35 a 40 profissio
nais, representantes de 12 a

15 indústrias do Estado. Eles
debatem problemas comuns,
assistem a palestras e visitam
as. estações de tratamento das

- empresas.
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Me comprometo a doar 50% ii
do salário de vereador, se �:
eleito, a instituições que �:

8;

1����;i;�VO!i

Vereador

Carlinhos 71 9PDT/PTB/DEM

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

Mar90tAdelia Grubba Lehmann. Oficial fal saber que por não terem sido enconíracos pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os preeentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada nesíe Otreio para
serem protestacos coníra os responsaves, após decorrido o prazo de 03ttrésj dias úteis.

Protocolo: 87412 Sacado: GIUlUr,RD HERMENEGILDO CPF: 007.678.019-89
Cedente, FORMIGARIINFORMATICA COMERCIO DE PRODUTOS ELECNPJ: 07.368.856iOOO
Número do Bulo: TOSHIBA012 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lncicação
Apreseníante: BANCO DO BRASil SA DataVencimento,1010912008 Valor: 188.00

Protocolo: 875i9 Sacado: CLEYSSON POUCENADE SOUZA CPF: 031.27).619-21
Cedente: FATORASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARlilLLTDA eNP!: 06.227.3031000

. Número do Titulo: 18617/5 Espécie: DupEcala de Venda Mer""n" por Indicação
Apresentante: BANCO DO BHASll SA Data Vencimento; It/09i2QOa Valor: 220,00

Protocolo: 87779 Sacado: iRENE DASILVA CPF; 612.387.759·34
Cedente: COMERCIAL ELETRICA MC SANTOS LTDA ME CNPJ: 07.966.022íOOO

���:��t���ft��I��Jt�ONJ�f6�h�"Grt�a de Venda M���V.fnecÍ�:�j�Ç�3109/200à Vaior 265.00

P;;;t��;-:ã7799� S;cado VAES'R'EPRESÊ-;;TÃCÔÊS-COMERélt(iSLTDA GNPJ 02191346/000
Cedente; POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.8821000

.

Número de Titulo: 879832113 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apre��������:SCO • __ .__ .::.a::.::::imen��:r09i2008 Valor; 115.46

Protocolo: 87935 Sacado: PAULO ROBERTO JACOBI CPF: 019.849.199-97
Cedeníe: POSíO MIME LTDA GNPJ: 83.488.8821000
Número do Titulo; 8423143 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10/09í2C08 Valor: 256,55

Protocolo: 88042 Sacado: AlDENEI DECORACOES LTDA· ME CNPJ; 06.952.192/000-
Gedenle: ED!l'ORA LM LIDA ME CNP!: 05.686,917iOOO
Número do Titulo: 11706060800 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlíl por Indic�çâo -.

.

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venc<mento: 10i09/2008 Vaior: 120.00

Protocolo: 88062 Sacado: DBA COM.DE PRODS.HIGiENE E LIMPEZA lTDA CNPJ: 83.15S.287iCOO
Cedente: OBER SiA IND E COM GNPJ: 43.238.1381000
Número do Titulo: 824293-001 Espécie: Duplícata de Venda Mercantil por lndlcação
Apresentent.: BRADESCO Data Vencimento: 1010912008 Valor: 629.60

Protocolo: 88082 Sacado: MERCADO TRES IRMAOS lTDA CNP): 85.110.328/000
Cedente: FISCHER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AliMEN GNPJ: 07.424.349/000
Número do Titulo:· 12798 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 2810812008 Valor: 239.20

Protocolo: 88137 Sacado; BERMARDI PRODUTOS ALIMENTICiOS LTDA M CNPJ: 06.228.823/000
Cedente; FRIOMAQUINAS REFRIGERACAO LTDAME CNPJ 04.392.670/000
Número de Titulo: 1469 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apreseníante: BANCO 00 BRASIL SA Data Venciment1; 19109/2008 Valor: 380.00

Protocole: 88144 Sacado: GlADIMIR DOS SANTOS MARTINS CPF: 910.009,499·53
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ; 82.662.958iOOO
Número do Titulo: 2313190 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento; 12i09i2008 Valor: 300.00

Protocolo: 88163 Sacado: N!lSON JOSE BATISTA LATOEIRO ME CNPJ: 01.476.123;1)00
Cederne: PiRAMIDE AUTO PECAS lTOA·EPP CNPJ: 04.408.767/000
Numero do Titulo: 2779n7!01 Espêcie� Duplicata de Venda Mercantil por Indlcaçãb
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento: 20109/2008 Valor: 300,00

Protocolo: 88182 Sacado: MS CALL CENTER LTDA GNPJ: OB.B62.407iüOO
Cedente; REi DAS DIVISORIAS LTDA EPP CNPJ: 05 054.4861000 .

Número do Título: 2160148�3 Espécie: Duplicata.de Venda Mercantil por In,dicaçáo
Aorssentante: BANCO ITAU SA Data Vencimenlo: 07i0912008 Valor: 500.00

P'otocole; 88247 Sacado: LGM ACABAMENTOS TEXTIL CNPJ: 03.263.100/000
Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ 83.488.8B21000
Número do Titulo; 4654133 Espécie: Duplicata de Venda'Mercanlii por Indicação
.Apreseníante: BRADESCO DaL1 Vencimento: 15109/2000 Valor: 580,00
,�·_�.�_AA.'�__'�"""'_'_._."."_·'_._'_.__ '_"'""__._.__ • __......__ • _

Protocolo: 88250 Sacado: FAMMELARTEFATOS DE NYLON LTDA eNPJ: 07.936.725iOOO
Cedente: BANCC SAFRA S/A CNPJ: 58.160.789iOOO
Número do Titulo; 956575684 Espécie: Dupiicam de Venda Mero"r.!!! por Indicacão
Apresentante: BRAOESCO Data Vencimew.o: 17/09i2008' Valor. 760,98

Protocolo: 88254 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA lTDA-EPP GNPJ 02,845.3151000
Ctrdente: CERVOSUL DiSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ; 89.543 0781000
Número do mulo; 313578 J!J Espõcie; Duplicatll de Venda Mereanl'! por Indicação'
Apr,,,.ntante; BANCO DO BRASiL SA Data Vencimento: 18109/2008 Valor: 1.020,81

Protocolo: 88255 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTDA·EPP CNPJ: 02 845.3151000
Cedente. CERAMICA FORMIGRES LTDA CNPJ: 01.325.0231000
Número do Titulo: 313581 JíJ Espec;e: Duplicata de Venda Mercantl pOT Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 18/0912008 Valor: 973,41

Protocole: 88270 Sacado: JARAGUA FURGOES GNPJ: 08.660.333/000
Cedente OXIMIX COMERCIO DE GASES LTDAME eNPJ: 05.538.238iOOO
Número do Título: 009993 Espécie: DupEeala de Venda Mercantil por Indicaçao
Apresentanic: BANCO DO BRASil SA Dal, Vencimento: 18109rl008 Valor: 140.00

Protocolo: 88273 Sacado: KCEL MOTORES E FIOS lTDA eNPJ: 80.474.307iOOO
Cedente: L. F. SILVEIRACOMERCIO DE FERRAMENTAS LiDA eNPJ: 91.845.735/000
Número do Tilulo: 0114140701 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento; 19109i2008 Valor: 809.0�
Protocole 88276 Sacado: LlNDOMAR CASTILHO BORGES ZANAQUI ME CNPJ: 03.957.460iOOO
Cedente; lUDOVICO j TOllO LTDA CNPJ: 83.299.743iOOO
Numero do Titulo: 0008302101 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por indicação

-

Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento: 15109i2008 Valor: 1.084,07

Protocok» 68299 Sacado: JOICEMARA DA SILVA LESE CPF: 006.876.799-40
Cedente; BV FINANCEIRA S!A·CREDITO,FINANCrAMENTO E INVECNPJ: 01.149.9531000
Número do Titulo: 131006674 Espécie; ouuos 11£os de pividas

•

Apresentante: ADVOCACIABELLINATI PEREZ S/C Da!a Vencimento: 11i10/2007 Vaior: 1.211.39
-_._----_._--------�."-------

Protocolo: 88301 Sacado: DARCY SYRIACOAYROSO ROSA CPF; 920.416.049-72
Cedente: BANCO PANAMERICANO CNPJ: 59.285.4111000
Número do Titulo: 20852031 Espécie: Nola Promissória

.

Apresentante: BANCO PANAMERICANO Data Vencimento: ú9i02/2007 Valor: 7.84B,75

;;;;;:;,i;âã329s��d;jõiiiJosÊ·GioVÃN�Cüi·-
..

·-·--CPF'Õ17.783.36g.65
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROP LTDA GNPJ: 07.328.953/000
Número do TItulo: 11927 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil flOr Ind;ca�o
Apresentante: BESC Data Vencimento: 18/0912008 Valor: 1.800,00

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaranra aceitar a devida intimacae, faz por intermedio do presente
Edital. para que os mesmos comparecem nssíe Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589. no prazo da Lei. a fim de

liquidar o sell debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.z

Jamgua do Sul. 2 de Outubro de 2008
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. CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS

�SP produz 1 a linhagem brasileira
E o primeiro resultado prático desde a legalização desse tipo de pesquisa
SÃO·PAULO

Cientistas do Instituto de
Biociências da USP (Universi
dade de São Paulo) produziram
a primeira linhagem de células
tronco embrionárias humanas
do Brasil. As células foram ob
tidas de embriões que estavam

congelados em clínicas de fer
tilização in. vitro e que foram
doados para pesquisa com a

autorização dos genitores. É o

primeiro resultado prático obti
do no Brasil. desde. a legalização
das pesquisas com embriões
humanos, em 2005, pela Lei de
Biossegurança - que foi ques
tionada na justiça e reconfirma
da em maio pelo STF (Supremo
Tribunal Federal).

Até agora, mesmo com a

autorização legal, corno não
havia linhagens produzidas no

país, pesquisadores brasileiros
interessados em trabalhar com
células embrionárias humanas
eram obrigados a importar li
nhagens congeladas de labora
tórios estrangeiros. "Precisamos
ter autonomia. Não podemos
ficar dependendo da tecnologia
dos outros para sempre", disse

a geneticista Lygia Pereira, da
USp, que produziu a linhagem
em colaboração' com a bióloga
Ana Maria Fraga.

As células-tronco são as

primeiras a se formar no orga
nismo, ainda nos primeiros es

tágios enibrionários. Elas dão

origem a todas as demais célu
las e, posteriormente, tecidos
do corpo. Por terem tamanha

capacidade
.

de diferenciação
são chamadas totipotentes e,

acredita-se, têm um grande po
tencial regenerador. A obtenção
de linhagens dessas células é o

primeiro passo para o desen
volvimento futuro, de terapias
inéditas para doenças como os

males de Parkinson e Alzhei
mer, alguns cânceres, proble
mas cardíacos, entre outros.

Segundo os ,. pesqui-
sadores todos embriões
eram"sobressalentes", que es-'
tavam congelados havia mais
de três anos - corno exige a lei
- e não seriam mais usados para
fins reprodutivos, segundo os

pesquisadores.

AGÊNCIA ESTADO

Teu recomenda paralisação de
54 obras do governo e estatais
BRASíLIA Dumont, Macapá e Vitória.

O relatório final do TCU Além dessas obras, o TCU

(Tribunal de Contasda União) já .Implementou medidas de
recomenda: ao Congresso Na-

-

retenção cautelar em outras

cional a paralisação de 54 12 obras até que às irregu
obras do governo e de esta- laridades verificadas sejam
tais devido a irregularidades sanadas - neste caso, não há

graves de superfaturamento, paralisação da obra. Com isso,
sobrepreço, problemas na li- o tribunal estima gerar uma

citação ou projetos básicos "economia potencial" de R$
. deficientes ou inexistentes. A 2,8 bilhões. Entre as obras

dotação orçamentária de 48 mais vultosas que sofreram re

dessas obras neste ano chega tenções estão a usina Angra 3
a R$ 1,5 bilhão - o valor total e o trecho sul do Rodoanel de
dos contratos e as empreitei- São Paulo.
ras responsáveis não foram Foram fiscalizadas 153

divulgados. Dessas, 34 obras obras no "Fiscobras 2008" do
são "reincidentes", ou seja, es- TCU, das quais 48 tiveram re

tavam na "lista negra" do ano comendação de paralisação.
passado e já estão paralisadas. Além dessas, outras seis foram

Das obras na "lista negra", fiscalizadas a partir de denún-
13 são do PAC e juntas somam cias ou representações. Caso o

, uma previsão de R$ 1,15 bilhão Congresso acate as recomen

do orçamento de 2008. Neste : dações, os recursos para essas

grupo estão obras em quatro obras serão retirados do orça
aeroportos: Cuarulhos, Santos mento de 2009.

I

o
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Lei de Biossegurança foi aprovado em 2005 e reconfirmado em "!ais desse ano pelo.Supremo Tribunal Federal

ABLV monitoro
leite longa vida
BRASíLIA

. A ABLV (Associação Brasi
leira da Indústria do Leite Lon
ga Vida) iniciou um programa
para monitorar a qualidade do
produto e orientar os fabrican
tes do setor, a seguir rigoro
samente os padrões de quali-

. dade exigidos pela legislação.
Para isso; a ABLV vai contratar

.

uma empresa que se encarre

gará da coleta de amostras das
marcas de leite longa vida nos

pontos de venda. Os resulta
d�s devem ser comparados

.

com os parâmetros exigidos
pela legislação em vigor.

.

O
.

monitoramento terá

abrangência nacional e as

marcas serão analisadas a

cada trimestre. As empresas
que tiverem resultados fora
dos padrões estabelecidos se

rão advertidas, e suas marcas

passarão por novas análises
, mensalmente, por um período
mínimo de três meses.

,

ATRAÇÕ�S; DE lNlyE�$ÁRI'O .

,
Leõo monto em um cavalo durante opresentoçõo de um circo

no cidade de Xiamen. O espetóculo foz porte�as comemoroções do
59° oniversório do regime comunista que governo o país. '
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OPORTUNIDADE

JARAGUAENSE NA FINAL
DO JOVENS EMBAIXADORES
Lucas pode embarcar rumo aos Estados Unidos

JARAGUÁ DOSUL

O jaraguaense Lucas André dos Santos é um
dos seis finalistas catarinenses que vão concorrer a

etapa nacional doprograma Jovens Embaixadores
Z009. A expectativa do garoto de 15 anos é gran
de, assim coino a confiança de que
vai embarcar para os Estados Uni
dos no dia 9 de janeiro do próximo
ano. O estudante está ansioso, pois,
dependendo do resultado, fará os

programas marcados na agenda
cultural. "Essa é uma oportunida
de que tenho que aproveitar e eu

tenho chance de conquistar", enfa
tizou Lucas.

Mas, não é por acaso que o es

tudante chegou até aqui. Há dois
anos ele trabalha como voluntário
do Corpo de Bombeiros de Jaraguá do Sul. Lucas

desperta às 9h, faz as tarefas escolares e 'brinca nos

jogos do computador. Às13h, começa o trabalho
como bo 'sista na escola onde estuda Darci Franke
Welk. E a noite faz o primeiro ano do ZOgrau.

Os deveres de Lucas não encerram por aqui. To
dos os sábados, das 8h às tzh, o estudante é volun-

tário no Corpo de Bombeiros e participa das ações
sociais no município. O finalista tem a intenção de
ser bombeiro voluntário ao completar 18 anos. Mas
sonho mesmo é cursar engenharia mecânica na

Academia Militar. Além da avaliação oral e escri
ta em inglês, as boas notas na escola
e o voluntaríado ajudaram o garoto.
"O mais importante da seleção é a

valorização do trabalho voluntário
�- e o incentivo também", completou

o finalista. O objetivo elo programa
� é oportunízar aos jovens de escolas
� públicas e que estejam engajados em
o

� projetos sociais a chance de viajar aos
� Estados Unidos por 15 dias.
� O dossiê sobre os alunos foi
til
a. enviado ao comitê de seleção da

--..._,�..__ .- t3
-- Embaixada- Americana. Ao todo

35 estudantes vão para os Estados Unidos. O
resultado será divulgado no dia 16 de outubro.
Essa iniciativa é uma parceria entre a Secretaria
de Estado da Educação, Embaixada dos Estados
Unidos e outras instituições.

DAIANA CONSTANTINO

A voz dos bairros
naCâmara

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. - 47 3274 6000 � ffif1!iB»�
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Caraguá Auto Elite
Uma relaçõo de confiança.
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