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LEIA HOJE:
Ediçõo especial

Emmendorfer 50 anos

Pesquisa realizada com comundongos nos Estados
Unidos indico que uma dieta rico em gordums e

açúcor ativo uma proteína que faz com os animais
consumam mais alimentos do que o normal. A
descoberta foi feita quando os cientistas da Uni
ve.rsidade de WiSconsin-Madisan investigavam a

"inflamação metabólico", um Problema crônico e

sem muita gmvidade, mas que é observado com

freqüência em doenças relacionadas à obesidade.
Nas camundongos, uma proteína ligado a inflama
ções mostrou ter sido ativada quando as animais
recebiam uma dieta cam muito açúcar e gonlum, e
os cabaias cameçamm a carner mais. Camundongas

, geneticamente ahemdas pam bloquear o processo,
mesmo cam uma dieta cam muito gordum, cansegui
mm manter um peso saudável.

Fonte: sse Brasil
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Desde 1965

Conrado Müner
fala sobre derrota

Moacir Bertoldi
prefere o silêncio
P0I1idários afirmam que o atual prefeito
está abatido com li resultado das urnas.

Página4

Prefeito de Corupá diz qu� vai cuidar dos
negócios e ter mais.tempo para família.

Página 4

Nova distribuição de vagas
na Câm'ara de Vereadores
A eleição de domingo mudou a correlação de forças na
Câmara para próxima legislatura. Quatro das nove siglas
que compõemas bancadas ficam sem representação em
2009. PT do B, pv,. PDT e PTE perderam as únicas vagas.

o PSDB e o Pp" de duas cadeiras, passarão a ocupar uma.
Já o PT, que estava sem representantes, elegeu dois vere
adores,mesmo número conquistado pelo DEM e PMDB.
Com uma cadeira também ficaram PC doB, PSB e PR.
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A Construtora e Incorporadora Jaraguá Ltda parabeniza
a Emmendorfer Comércio de Veículos,

pelos 50'anos de atividades e agradece em especial a pessoa do
Sr. Victor Emmendorfer pela confiançà depositada
em nossa empresa para a �xecução desta magnífica obra.
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CHARGE

PONTO DE VISTA

Dia do criança

DO LEITOR

Desabafo de .

uma cidadã
A cada dia que passa fico mais desacreditada das leis

do Brasil. O ser humano mata -e muitas vezes nada é feito
com ele porque é um empresário, ou tem um cargo de im

portância na sociedade. Que leis são essas do Brasil.rque
são feitas para as pessoas que não tem posse, sem escola
ridade, um rico é preso paga uma fiança e é solto.

O ser humano está perdendo o seu valor, nem animal
.

mata por matar, o ser humano está matando por prazer.
Não falo só de matar, tirar a vida do outro, mas de matar

através de ofensas, ignorando, excluindo.
Nossas leis são muito retrógadas, no Brasil devia ter

a pena de morte, para crimes hediondos, tirou a vida de
um ser humano brutalmente, pena de morte, só assim os

bandidos ficariam com receio de sair fazendo atrocidades
com a vida humana.

A cada dia que leio os jornais, e vejo as notícias na TV,
fico pensando em como vai ser o futuro dos meus filhos.
Não podemos confiar em mais ninguém, pois um amigo,
um vizinho pode simplesmente chegar e matar um ente

querido, roubar e pronto, parece a situação mais normal
do mundo. Meu Deus, onde está o amor? Deus disse:
"amai - vos uns aos outros". Acho que o que' está faltando
é isso mesmo amar ao próximo e amar a Deus.

E estamos em mais um ano de eleições, fico desespe
rada, porque vejo que nosso voto não vai mudar nada,
todos prometem infinidades de melhorias para o povo,
mas chegam lá e esquecem o povo.

Os prefeitos, vereadores e deputados deveriam lutar

pelo povo, mas não, eles são colocados por nós lá e fazem
leis que só beneficiam a eles, aumentam salários, ganham
férias duas vezes ao ano, vivem às custas dos brasileiros

que trabalham e pagam suas contas e impostos em dia, já
pensaram nisso?

Não, porque somos todo dia iludidos pelas histórias
na TV, os humoristas fazem pouco do pobre, sátiras em

relação ao seumodo de vida, e o que é o pior rimos disso,
da nossa própria condição na sociedade, devemos lutar,
gritar chega de tanta injustiça, corrupção, matança e tanta

ladroagem, com aqueles que não conseguem lutar pelos
seus direitos ..

ZENILDA PEREIRA, PROFESSORA

.'

.• Os textos paro esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
.

��enviados porn o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carla poro o'"
�'�Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251·200, Cx. Postal 18. E obrigatório,

.t informar' no,!!e, com�leto. profissã�,. *CP�" e
*

tel�fone ,5:c,não . ��rão . public�dos). :�

LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCR�TOR E EmTOR

{h'TIl""ljBR.GEOOma
COM/P�!AECIA)

educação decente e uma vida digna, as
nossas crianças poderão lutar por um
mundo melhor amanhã. Mas temos que
começar agora.

Não queria dar brinquedos de presen
te, apenas, para as crianças, no seu dia.
Queria poder dar, para as crianças de

hoje e de amanhã, rios vivos, limpos e

claros, ar puro, alimento sem contamina

ção de agrotóxicos e produtos químicos,
estações definidas, climas amenos, natu-

reza preservada.
'

No entanto, não posso evitar que nos
sas crianças vejam desastres ecológicos
por desrespeito à natureza, violência e

falta de moral, falta de humanidade e de
consciência, decorrentes da ganância e

da miséria,
Os adultos, todos, príncípalmenta os

donos do poder, deviam ser mais crianças,
para serem mais honestos, mais humanos.
E quanto às crianças, se eu pudesse dar
lhes um conselho, pediria que crescessem,
sim, mas que não se transformassem em

"gente grande": que fossem apenas GEN
TE. lique nunca, jamais, deixassemmorrer

a criança dentro de seus corações, seja qual'
for-a idade que tenhain.

Pois é da criança que emana a vida,
alento, felicidade, poesia. É isto que brota
de mãos pequeninas e faísca de olhos de
luz, de pequeninos seres que chegam a

este mundo que temos o dever de tornar
melhor para que eles tenham um futuro
mais promissor..

Enquanto houver criança, teremos a

certeza de que Deus ainda tem esperança
no ser humano...

A criança é a única esperança
que o ser humano tem de ser melhor,
de . transformar o mundo diminuin
do a violência, ter mais saúde, edu

cação e meio ambiente preservado,
de aprendermos a cuidar inelhor da
natureza, para que o futuro exista.
O mundo precisa de muitos e muitos
meninos para ensinarem os homens
á salvar a natureza ... Se os adultos de
hoje souberem cuidar de nossos meni
nos e meninas, proporcionando uma
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FALA Aí!

"Venceu quem
não mentiu e

nem enganou. "
FERNANDO REINKE (PSDB),
prefeito eleito de Massaranduba.

.,' Infelizmente,
o maioria pensou

poro trás� "
DIONEI DA SILVA (PT),

candidato derrotado à Prefeitura
de Jaraguá do Sul.

" Não teremos

transição nenhuma
com eles."

NILSON BYLAARDT (PMDB),
PREFErro ELErro DE GUARAMIRlM, -

afirmando que nõo conversará cam o

atual prefeito Mário P,e.xer (DEM).

Retratos das urnas
Em Guaramirim o persistência de Nilson Bylaardt garantiu o volto do partido
00 comando do Prefeitura depois de oito anos nos mãos do PH e OEM. Em

Corupá, venceu o carisma de luis Carlos Tamanini, que já governou o cidade
por duas vezes consecutivos, até 2004. Com os dois eleitos o PMOB respiro
de novo como forço eleitoral em dois dos cinco principais municípios do Vale do
Itapocu. Mos perde forço e se esfacelo em Jaraguá do Sul com visíveis sintomas
de anemia profundo. A vitória de Cecília Konell, hoje no OEM, remonto o um pas
sado bem recente no próprio PMOB. Mos o eleição do psicólogo provo, também,
que partidos políticos em eleição localizado e sem comando representativo, às
vezes não possam de simples exigência do legislação vigente e sem o mínimo
importância poro o eleitor que no maioria acabo optando por votar em pessoas,
pouco importando os números que simbolizam o disputo.

SUPLENTES EM ALTA
Dos atuais vereadores de Jaroguá, cinco
suplentes garontirom o eleição. Ademar
Winter (PSOB), no exercício do mandato,
além de Natália lúcio Petry (PSB), José
Osório de Ávila (OEM),Jean leupretch (PC
do B) e Ademar Possamai (OEM). Entre
os onze que compõem o legislativo, ape
nas Jaime Negherbon (PMOB) conseguiu
o reeleição, coÍlsiderando que Oieter
Janssen (PP) não concorreu e que Pedro
Garcia (PMOB) foi o vice no chapa majo
ritário de Moacir Bertoldi (PMOB).

NACÂMARA
No teoria, o prefeito eleito Cecília Ko
nell (OEM) terá apoio de três dos onze

vereadores eleitos no domingo: Ademôr
·Possamai (OEM), José' Osório de Ávila
(OEM) e AdemarWinter (PSOB). Eugênio
José Juraszek disputou o eleição pelo 010
do PP que fez campanha para o petista
Oionei do Silvo. Mos, como o prático
pode ser outro, elo acredito e prego o di
álogo como ferramenta eficaz poro que
o oposição entendo os procedimentos do
Executivo o partir de janeiro de 2009.

PEÇA-CHAVE
Vice-prefeito eleito e com duas ex

periências anteriores no Executivo, o

tucano Irineu Pasold deve ser peça
chove no governo de transição que se

.

instalo nos próximos dias poro tomar

pé do situação do Prefeitura, tonto no

que toco às ffnanças como no plano
.

de obras em andamento. 00 conselho
Cf) formado poro dialogar com o equipe
� e Moacir Bertoldi devem fazer porte
i representantes de todos os partidos
o do coligação Unidos Por Jaraguá.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2008

DÚVIDAS?
O PT de Jaraguá, o exempl.9 dos eleições de 2000 e 2004, fez dois
vereadores. Por conto de encrencas internos incontornáveis, acabou
perdendo os dois eleitos há quatro anos: Jurandir Michels, que filiou
se 00 PV, e não reeleito e Jaime Negherb,on, que foi poro o PMOB. O
petista OiQnei do Silvo, derrotado pelo quarto vez consecutivo no é1ei
ção majoritário, acredito que o partido será oposição nó Câmara.

NENHUM
Do quadro de secretários (primeiro escalão) do prefeito Moacir Ber
toldi (PMOB), nenhum dos que se candidataram à Câmara de Verea
dores conseguiu se eleger. Alguns pela arrogância, outros pela inex
periência foram abatidos nos urnas. Agora, devem reassumir suas
funções até dezembro, quando se encerro o mandato do prefeito.

DE LAVADA
Dos três cidades catarinenses com chances de eleições em segundo
turno, Blumenau está de foro. lá a parado foi resolvido no domingo
com vitória acachapante do atual prefeito João Paulo Kleinübing,
filho de Wilson Pedro Kleinübing, que foi senadot governador, depu
tado federal e prefeito do cidade. Foram 111 mil votos contra 48 mil
dados 00 petista Décio de Limo, que iá governou o cidóde por dois
.mandatos consecutivos.

REVÉS .

Gov,ernador luiz Henrique do Silveira sofreu suo primeiro grande
derroto em coso. A candidatura deMouro Mariani (PMDB) não deco
lou. Carlito Merss (PT) e Darci de Mattos (DEM) vão poro o segundo
turno. Mattos é afilhado políticode lHS, aprovo projetos do governo
no Assembléia, mos aliou-se 00 prefeito tucano Marco Tebaldi, ou
tro ex-protegido do governador. Que não queria engolir o sapo, já

. pr9metendo uma mudança no que./otulou de 'geografia políticor de

.cargos no governo.
.

PREOCUPANTE
Em Jaraguá do Sul, o total de votos desperdiçados represento meiJ
caminho andado poro qualquer pretendente 00 cargo de prefeito. Fo·
rom 3.446 nulos, 2.748 broncos e mais 10.430 abstenções. No total,
16.624 votos não contabilizados nos urnas. O foto se repetiu em colé
gios eleitores bem menores. Corupá, com 10.377 eleitores, broncos,
nll.los e abstenções somaram 1.429 votos, mais que o somo de três
vereadores eleitos.

Samir Mattar (PMOB), ex-diretor do Weg, venceu o eleição em Borro
Velho. Fez 6.020 votos contra 5.150 dados o João Régis (PP), o segun
do colocado. Concorrendo pelo PRB, Mório Ferraz fez 95 votos. Em São
João do Itaperiú o vitória foi de Vald.ir Corre0 (PP), que levou 1.431
votas. Clézio Fortunato (PMOB) fez 1.030.

p o I i t i c a @ o c o r r e i o d o P o v o . c om: b r
. ,,��
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Bertoldi manteve silêncio

Bertold i está
recolhido

Após a derrota nas urnas

por uma diferença de cerca

de 8% da primeira colocada,
Moacir Bertoldi (PMDB) não
foi encontrado ontem, para
comentar como será o pro
cesso de transição de gover
no. Segundo assessores que
trabalharam na campanha
com o candidato, ele .está
abatido e chateado com o

resúltado. O prefeito licen
ciado também não esteve

na Arena: onde aconteceu
o processo de apuração dos
votos, no final da tarde de

domingo. Ele acompanhou a

apuração da própria casa.

Bertoldi, derrotado por
Cecília Konell, recebeu
31,29% da preferência do
eleitorado, seguido de Dío
nei Walter da Silva (PT)
com 27,88%, e Luis Carlos
Andrade (PTC) que obteve
1,46%. Do total, 7,29% votos
foram brancos e nulos. Já a

abstenção atingiu um índice
de 10,94%.

.

RESULTADO DAS URNAS

POLÍYICA----------

" ,

ALIVIO DA VITORIA
Cecília diz que saúde e construção de pontes serão prioridades
JARAGUÁ DO SUL

Abrir as portas da Prefeitu
ra. Essa será uma das priorida
des do governo de. Cecília Ko
nell (DEM) ao lado de Irineu
Pasold (PSDB). Em entrevista
coletiva à imprensa na manhã
de ontem, os dois próximos
administradores de Jaraguá do
Sul falaram sobre a sensação
de alívio trazida pela vitória
nas urnas e dos planos para os

próximos quatro anos.

Segundo Cecília, a primei
ra ação dela como prefeita da
cidade deve ser em relação à
saúde. "Faltam médicos, mas

falta principalmente valoriza
ção desses profissionais" , co

mentou, destacando que o povo
terá participação ativa nas deci
sões do governo. "Vamos aten

der as pessoas corno era feito no
governo do Ivo, no governo do
Irineu. Porque a Prefeitura é a

casa do povo", disse.
Já Pasold destacou a cria

ção de quatro casas da cida
dania como uma maneira de
descentralizar a adrp-inistra
ção pública. "Serão centros de

administração nas periferias
do município com quiosques
de acesso à internet. Isso será
criado de imediato", afirmou.
Cecília fala ainda da constru

ção imediata de quatro pontes
para amenizar o problema do
trânsito no município. "Isso é

emergencial" I enfatizou.
A vencedora nas urnas des

tacou o apoio do marido" Ivo

,� ....

Os dois, que já foram adversários, dizem que estõo em sintonia e que a amizade entre as famílias cresceu

(3(3 Vou terdeís braços direitos.
Um seró o Ivo e o outro o lrlneuP9

CEcíLIA KONELL (OEM)

Konell e da família como fa
tores decisivos para a força da

campanha. Sobre a cobertura
da imprensa durante o período.
eleitoral, ambos reconheceram

a importância e Influência dos
veículos de comunicação da re
gião. '� imprensa cumpriu seu

papel. A aprovação que tive
mos da comunidade também se

deve a cobertura jornalística",
avaliou Pasold.

Agora, os dois planejam
descansar e pouco revelam
sobre o período de transição
e de nomeação do secretaria
do. "Não pensamos nisso ain
da: e não prometemos cargos
a ninguém", sugeriu Cecília,
lembrando que a meta do seu

plano de governo é de reduzir
de 21 para 14 secretarias.

DEBORA VOLPI

Coni aposta em transição tranqüila
Prefeito não conseguiu a reeleição e deve se dedicar aos negócios e à família

"Vou trabaJhar pela compnidade"

Apenas 728 votos separa
ram o atual prefeito de Co

rupâ, Camada Müller (PP),
da reeleição. Diante do re

sultado, o candidato faz uma

avaliação positiva da campa
nha que' considera ter sido
"transparente, democrática e

de muito respeito".
Para' Coni, esses quatro

'"
anos à frente da Prefeitu

� ra resultaram em aprendi
i zado. "É uma experiência
,� sem explicação. Fico mui-
to feliz em saber que traba-

lhei em prol da comunida
de", afirma.

Sobre a transição de gover
no, Coni diz que ocorrerá da
melhor forma possível. "Será
uma transição· sem proble
mas. Vamos conversar, dialo

gar, ver o que podemos fazer.
Vou entregar a Prefeitura me

lhor do que recebi, com mais

obras, PAs, creches e pontes.
E vou deixar a adrninistração
enxuta. Mas não vou parar de
trabalhar pela comunidade",
argumenta.

Já os planos para o futuro
incluem a família e os negó
cios na agricultura. "Primeiro
vou encerrar meu mandato.

Depois, vou continuar' com
meus negócios particulares e

me dedicar mais aos familia
res", planeja.

O prefeito eleito em Co

rupá foi Luis Carlos Tamani
ni (PMDB) coni urn total de
4.869 votos. Em Corupá, fo
ram registrados ainda: 153 vo
tos brancos, 192 nulos e .984 .

abstenções.
.
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Cinco suplentes viram titulares
Quatro partidos hoje representados ficam sem vagas e três voltam à Câmara
JARAGUÁ DO SUL

O resultado da eleição
deste ano mostrou-se desfa
vorável à esmagadora maio
ria dos atuais vereadores de

Jaraguá do Sul. Eleito pelo
PT em 2004, Jaime Negher
bon foi o único dos 11 titula
res que garantiu à reeleição,
agora pelo PMDB. Três deles,
entretanto, não participaram
da disputa proporcional. O
cenário é completamente
adverso ao do último pleito,
quando seis vereadores da

quela legislatura conquísta
ram a vaga por mais quatro
anos.

Já para seis suplentes que

quase chegaram lá em 2004,
a votação deste ano garantiu
a legenda necessária para al

çar as vagas na Câmara.' Le
vando em conta não só os

votos que receberam, mas o

partido e a coligação, Natália
Lúcia Petry (PSB), Jean Carlo
Leutprecht (PC do B), Ade
rnar Possamai (DEM), Ade-

. mar Winter (PSDB), Justino
da Luz (PT) e José Osório de
Ávila (DEM), este último no

exercício do mandato, foram
eleitos.

A distribuição das vagas
entre os partidos também

apresentou mudança signi
ficativa. Quatro das nove

siglas que compõem as ban

cadas ficam sem represents
ção no próximo ano. PT do

B, PV, PDT e PTB perderam
as únicas vagas ocupadas
hoje e conquistadas com a

troca de partido pelos vere-
.

adores durante o mandato, à
exceção do PTB, que elegeu
seu representante em 2004.

O PSDB perdeu uma das
duas cadeiras, assim como

o PP. Já o PMDB permanece'
com dois vereadores. De um

representante, o DEM passa
a ter dois na próxima legis
latura. Mesmo número terá o

PT, repetindo o resultado de
2004. O partido, 'entretanto,
estava sem representação,
já que os dois vereadores
eleitos no último pleito mi

graram para outras legendas
no exercício do mandato .

CAROLINA TOMASELLI Jaime Negherbon foi o único vereador reeleito este ano, contra seis em 2004

Maristela. deve assumir a Prefeitura
Presidente da Câmara diz que acordo foi selado com Moacir Bertoldi

ELEITOS
Natália Petry (PSB) 2861

Jean Leutprecht (PC do B) 2336

Lorival Oemathe (PMOB) 2268

Jaime Negherbon (PMOB) 2257
...............................................................

José Osório de Ávila (OEM) 2220
...................

Justino da Luz (pn 2099

Francisco Alves (pn 1733

Eugênio Juraszek (PP) 1727

Adernar Possamai (OEM) 1469

Isair Moser (PR) 1347

Adernar Winter (PSOB) 1337

SUPLENTES
Jair Pedri (PC do B) 2335

Hideraldo da Belmec (PMOB) 1950

Maristela Menel (PT do B) 1853

Amarildo Sarti (PV) 1345

Afonso Piazera Neto (PR) 1210

Eugênio Garcia (PSOB) 1179
Sérgio Pacheco (PSDof

.

1156

Celestino Klinkoski (PV) 1143

Lorita Karsten (PMOB) 1133

1085

1081

.............................................. , ....

Vilmar Oelagnolo (pn
Joõo Fiamoncini (pn

A presidente da Câmara de

Vereadores, Maristela Menel (PT
do B), informou ontem que deve

rá assumir como prefeita interina
por conta de acordo selado com o

prefeitoMoacir Bertoldi (pMDB).
A vice-prefeita Rosemeíre Vasel

(pC do B) permanece na Chefia
do Executivo. Por conta da pos
se na Prefeitura, ainda sem data

marcada, Maristela disse que se

licenciará da Câmara. Ela tam

bém avaliou o resultado da elei

ção em que, apesar de.
ter recebido uma votação

maior que 2004, não conseguiu
se reeleger. "Gostaria de agra
decer pelos 1853 votos de con

fiança, mas meu trabalho como

vereadora não termina em 31 de
dezembro. Vou continuar atu

ando em prol da comunidade",
declarou, A presidente também
informou que a Câmara vai pro-

.

mover um curso de preparação
lara os vereadores eleitos. Vereadora teve votação maior que 2004, mas não conquistou terceiro mandatQ

Negherbon atribui vitória pela
contribuição a todos os bairros

O vereador Jaime Negherbon
(pMDB) agradeceu ontem pelos
2257 votos recebidos e disse estar
feliz pelos eleitores terem enxer

gado nele "as melhores propostas
para Jaraguá do Sul". Ele atribuiu
àvitórianas urnas ao exercício do

mandato, aos 33 projetos de lei e
as 413 indicações apresentadas
até a data, e também por não ter
feito distinção entre os bairros.

"Não abandonei o povo. Nos

quatro anos de mandato, sempre
estive presente nos 38 bairros. A

população deu a resposta", dis
se ontem, logo após a sessão da
Câmara. Negherbon também co

mentou a derrota do prefeitoMo
acir Bertoldi, do seu partido; na
'contramão do resultado da elei

ção proporcional, onde os cinco
mais votados eram secretários

municipais ou apoiadores. do
atual governo, porém nem todos
eleitos em função da legenda.

'1\ minha parte eu fiz. Se as

pessoas votaram no vereador, e
não no prefeito, cabe ao eleitor

explicar", desconversou, negan
do ter feito campanha apenas
para si e não para o prefeito.
Com relação à postura na Câma
ra a partir de janeiro, disse que a

decisão caberá ao presidente do

PMDB, Carlos Chiodini, mas que
"com certeza seremos oposição".

Candidato. a vice-prefeito de
Bertoldi e no quarto mandato na
Câmara, o vereador Pedro Garcia
(pMDB) elogiou o processo elei
toral e parabenizou os colegas
pelos votos recebidos. "Indepen
dente do resultado, adquirimos
experiência, lançamos nossas

propostas. Foi um momento im

portante", avaliou, destacando

que o PMD elegeu dois vereado
res este ano, contra um em 2004.

Ronaldo Raulíno (PDT) e Ter
rys da Silva (PTE) também para
benizaram os colegas e a Cecília
Konell (DEM) pela vitória.
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E tempo de se sorrir com os bonecos
Festival de Fonnas Animadas começa nesta quarta-feira e segue até sábado
JARAGUÁ DO SUL

OS bonecos e bonequeiros
estão de volta a Jaraguá do Sul.
Começa nesta quarta-feira a oita
va edição do Festival de Formas
Animadas da Scar, que promete
divertir a cidade com mais de 20

apresentações distribuídas nos

próximos quatro dias. Dessa vez,
além das companhias nacionais,
o público também vai conferir o
trabalho dos grupos El Chochón,
da Argentina e Chile, e Teatro

Hugo e Inês, do Peru. As monta

gens serão encenadas no Centro
Cultural, Museu Weg, Praça Âri.
gelo Piazera, Terminal Urbano de
Onibus e em fábricas e escolas da
microrregião.

Conforme Gilmar Moretti, da
organização, as manhãs e tardes
estão direcionadas aos estudan
tes das redes de ensino do Vale
do Itapocu. A maratona inicia às
8h30 nos dias 8, 9 e 10. Amanhã,
quem abre a temporada 2008 do
evento é a Turma da Papum, de
Florianópolis. Na seqüência, tem
os curitibanos da Tato Criação
Cênica. ÀB 14130, a Cia Mútua,
de Itajaí, se apresenta no Museu
Weg e, à noite, a El Chochón apa-

Femusc anunda
os selecionados .

Mais de 1,5 mil pessoas
disputaram as 516 vagas dis

ponibilizadas pela organiza
ção do Femusc (Festival de
Música de Santa Catarina),
que acontece entre janeiro e

fevereiro de 2009, em Jaraguá
do Sul, A primeira relação de

.

selecionados foi divulgada no
último final de semana. Na
atual lista de espera há cerca

de 200 nomes aguardando
possíveis desistências.

Apesar da concorrência

acirrada, alguns programas
ainda possuem vagas abertas.

Quem quiser participar das
aulas de harpa, saxofone, per
cussão, violão clássico, tuba,
viola, violoncelo e contrabai
xo continua tendo chance.
Para isso, basta acessar o site
do evento (www.femusc.com.
br) e tentar a sorte. A taxa de
inscrição custará R$ 250. A
data dó pagamento ainda não
foi anunciada.

rece no Grande Teatro.
A trupe de argentinos e chi

lenos é uma das apostas de Mo
retti. Eles devem impressionar a
platéia com o espetáculo "Juan
Romeo y Julieta Maria". Para

quem não conseguir vê-los,
ainda tem outras três oportuni
dades, um delas, inclusive, na
Praça Ângelo Piazera, no sába
do às LOh. As apresentações em
palcos alternatívos são gratui
tas. Dentro da Scar, no entan

to, os ingressos custam R$ 10.
Estudantes e pessoas com mais
de 60 anos pagam a metade: As
entradas estão disponíveis na

bilheteria do Centro Cultural.
Paralelo ao festival, também

acontece o 50 Seminário de Pes

quisa sobre Teatro de· Formas
Animadas. A largada das con

versas a respeito do assunto
ocorre às 16h de quinta-feira.
A discussão segue até sábado e

terá a presença de estudiosos de

Florianópolis, São Paulo, Cam- .

pinas, Rio de Janeiro e Buenos
Aires. O acesso é gratuito me

diante inscrição antecipada.
<'

KEU.YERDMANN Público pode ver mais de 20 espetáculos com bonecos do Brasil e do exterior nos próximos dias'

Viajantes lançam livro sobre
aventura ao redor da Américà
JARAGUÁ DO SUL

Quem nunca sonhou em co

locar uma mochila nas costas,
embarcar no carro e viver aventu
rasmundo afora? O casal Joyce e

Cláudio Guimarães apostou nes

sa vontade e encarou 252 dias de

viagem ao redor das Américas. De
volta a Jaraguá do Sul, eles reuni
ram as experiências de milhares
de quilômetros percorridos no

livro "Terra sem fronteiras". A pu
blicação da editora Escrituras cus

ta R$ 70 e será lançada.na noite de
hoje, no Centro Histórico, junto'a

.

exposição de 50 fotografias.
.

Iruto deumaidéiaque surgiuhá
. três anos, a excursão teve comopon
to de chegada o Alasca. No entanto,
antes de chegar ao território norte

americano, a expedição passou pela
o Argentina, Chile, Feru, Equador, Ia
'� namá, ilhas Galápagos, Costa Rica,

��tl{l_�iiWl'l$liWl'l$lik."'\%®iWI'I$I_%l*__iWI'I$I_�� Nicarágua, Honduras, Guatemala e
15 México. Quando aportouno destino

final, omomento ficou imortalizado.
\

Casal foi do Brasil ao Alasca. Resultado é um livro de 392 páginas

"Dei um mergulho rápido no Árti
cd', contaCláudio.

No retomo, sem o receio de en

frentar o inverno do Alasca, os dois
aproveitaram para conhecer com

calma os Estados Unidos e o Ca
nadá furam três meses divididos
entre os dois países. Em' suma,
Cláudio e Joyce se dedicaram a

ver os parques nacionais. E, se

ímpressionaram. "Fiquei surpre
sa com as pessoas. Temos uma

idéia errônea dos americanos,
eles são pessoas atenciosas",
explica. Mas, quando o assunto
é a natureza, o deslumbramento
veio nas ilhas Galápagos. Segun
do ele, a vida selvagem do local
oferece encanto aos visitantes.

Além de constar no livro, o

roteiro da viagem também está

. disponível no site www.terrase

mfronteiras.com. Agora, a dupla
programa outro passeio, dessa vez
ao redor do inundo. Mas, para
isso, busca patrocínio.
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Chuva forte castiga GuaramirilYl·
Deslizamentos e carros embaixo d'água deram trabalho ao Corpode Bombeiros

Cuaramirim ficou debaixo da
água no fim de semana. As fortes
chuvas de sexta, sábado e do
nuillgo provocaram deslizamen
tos e alagaram o centro da cida
de. Casas e lojas foram invadidas
pela água, mas o prejuízo maior

apontado pelos bombeiros foi de
veículos que ficaram submersos..
Fora as perdas materiais, não foi
registrado pelos bombeiros ne

nhum acidente envolvendo mo

radores da cidade.
Os casos mais graves acon

teceram no Bairro Amizade,
Imigrantes e no Loteamento
Schmidt. No Imigrantes, a terra
'invadiu um escritório de reven

da de carros do bairro, a perda
fui quase total, de acordo com o

comandante Nelson Gonçalves
de' Oliveira, do Corpo de Bom
beiros. E no loteamento Schmidt
um muro desabou, empurrado
pelo barro e pelas águas, mas

ninguém ficou ferido.
No Amizade, por pouco o

incidente não termina em tragé
dia. Marísa Holz, 26 anos, recém

•
tinha chegado do segundo turno
de trabalho, na madrugada de
sábado quando, após deitar, ou-

viu estalos vindo de trás da sua

casa. "Fiquei assustada, peguei
minha filha e ouvi o barulho na

cozinha", lembra. O barranco
desabou derrubando parte da

. parede da cozinha. O tempo foi o
suficiente para subir a geladeira e

o fogão, mas o resto dos móveis,
louça emobilia da casa não tive
ram salvação. '1\ água foi inva
dindo tudo, ficava difícil".

Este é o segundo desaba
mento que acontece na casa de
Marisa. Há cerca de dois meses

o barranco de trás de sua casa ha
via deslizado, comprometendo a

residência daRua José Honk.
Marisa, o marido e a filha de

6 anos, mudaram-se para Guara
mirim dia 2 de janeiro e há quatro
meses moram no Bairro Amizade.
Por enquanto ela e a família estão
morando na casa da irmã, poucos
metros abaixo da residência que
ainda está tomada pelo barro.

Em Jaraguá do Sul, a chuva
também deixou estragos. Aesco
la Waldemar Schmitz noBairro
llha da Fiqueira ficou completa
mente alagada .

FREDERICO CARVALHO Campo de futebol e praça de brinquedos da Escola Waldemar Schimitz ficaram embaixo d'água

... 44IfAW. "*!<í...._....-�
�,,=- (AJiilflfJiiJ!)

Em uma semana taxistas sõo vítimas de dois assaltos na regiõo

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 149/2008

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TIPO: menor preço por item .

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de 14.650(quatorze mil,
seiscentos e cinqüenta) Kits de materiais escolares, destinados aos alunos
do ensino Fundamental da Rede Municipal, conforme especificações des

critas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro de
2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às
14:30 horas do dia 20 de outubro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO

1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abértura dos

envelopes serão às 15:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Co
ordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição:
R$ 49.956,50 (quarenta e nove mil novecentos e cinqüenta e seis reais e

cinqüenta centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida
no endereço acima ou via Intemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 06 de outubro de 2008.
CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretãrio de Administração

Mais- um taxista vítima de
assalto-com arma branca
REGIÃO

Uma semana após o assalto
ao taxista de Araquarí, próximo
à Rodovia do Arroz, mais 'um

motorista de táxi foi vítima de
U ladrões, numa ação semelhante

à ocorrida no dia 30 de setem
bro. Dois homens. se passaram
por passageiros e renderam o

condutor do veículo, levaram
dois celulares e aproximada
mente R$ 200 em dinheiro.

O taxista - nome não forne
cido pela PM - pegou dois pas
sageiros em frente a uma dan
ceteria às margens da BR-280 e

levou-os até a Rua José Picolli,
no Bairro Estrada Nova, em [a
raguá do Sul na noite de sábado.
Chegando (fã destino, o condu
tor foi rendido com um estilete e

teve seus pertences roubados.
No fim de semana outras

ações foram registradas envol
vendo furtos de veículos. Em
Guaramirim foram registrados

dois boletins de ocorrência. A
motoneta sundown Hunter
125, placa IVIDD 2617, de Schro
eder, foi levada por assaltantes,
em frente a uma danceteria, por
volta das 1h30nuill de sábado
(4). E domingo (5), um carro foi
furtado de uma residência pró
xima ao posto da Polícia Rodo
viária. Federal. O Ford Pampa,
aiul, placa LXS�3683 foi levado
enquanto o dono da residência
estava em outro município.

Em Corupá uma moto, Lan
der, placa NJC 1386, de Sinop,
Mato Grosso, foi furtada entre a

noite de sábado e madrugada de
domingo. Ela estava estacionada
nos fundos de um restaurante na

RuaJorge Lacerda, no Centro. O
dono do estabelecimento só per
cebeu que sua moto havia sido
levada quando acordou para
abrir o bar. Em nenhum dos ca

sos os veículos ou ladrões foram
loealizados,

Corpo é
reconhecido

Na manhã de ontem,
familiares identificaram o

. corpo encontrado no Rio Ja
raguá como sendo do jovem
Gabriel Birr, de 19 anos. Birr,
morador de Garibaldi e na

tural de Schroeder, estava
sumido desde terça-feira. Em
uma primeira visita ao IML,
devido ao estado do corpo,
o padrasto da vítima não o

reconheceu. A identificação
só aconteceu um dia depois
com ajuda de mais parentes
e pelo reconhecimento da
roupa.

De acordo com informa
ções do IML, Birr era usuário
de drogas o que leva a polícia
a suspeitar de acidente ou de
que a morte tenha resultado
de uma brincadeira de mau

gosto entre colegas à beira do
rio. Aparentemente a morte
ocorreu no mesmo dia do
desaparecimento registrado
pela família.
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GASTRONOMIA

Sangria Branca
INGREDIENTES

Lasanha de Palmito
INGREDIENTES

• 1 pacote de mossa poro lasanha
semi-pronto;

• 1 vidro de palmito picado;
• meio quilo de come moído;
• meio quilo de queijo mussarela;
• 2 lotas de creme de lelte;

. • meio litro de leite;
• 2 lotas de molho de tomate;
• 4 dentes de olho picados;
• 1 cebola picado;
• 6 colheres (sopa) de azeite;
·'monjericão fresco o gosto;
• 11/2 colher (sopa) de maisena;
• noz-moscodo rolado o gosto;
• sol e pimenta bronco o gosto.

• 1/2 maçã com casco, cortado em cubos;
• 1 fatio de abacaxi cortado em cubos;
• 1 pêssego cortado em cubos;
• 1/3 de xícara mais uma colher de açúcar;
• 3 colheres de suco de laranja;
• 2 colheres de suco de limão;
• 1/2 limão com casco cortado em rodelas;
• 1/4 de loronjo cortado em rodelas; .

• 3 colheres de conhaque;
• 1 colher de licor de loronjo;
• 1 garrafa de vinho branco seco;
• 150 ml de água mineral com gás;
• pedras de gelo.

MODO DE PREPAROMODO DE PREPARO 1- Numa jarro, misture o maçã, o abacaxi, o pêssego, o açúcar e os sucos de laranja e limão.
Deixe na geladeira por duas horas. Junte os demais ingredientes.1- Refogar o come moída com o olho, 3 colheres

de azeite, sol e pimenta o, gosto. Depois
de bem refogado, acrescentar o molho de
tomate. Reserve.

2- Refogar o palmito com a cebola, 3 colheres de
azeite, sal e nozmoscado a gosto. Acrescentar o
leite e a maisena, mexendo até engrossar Reserve .

3- Montagem: NumJefrotário, colocar camadas
de carne, massa de lasanha, creme de palmito,
creme de leite e mussarela. Alternar as
camadas finalizando com queijo mussarela.
Colocar o manjericão fresco por cimo e levar
ftO forno durante aproximadamente vinte '

minutos. Sirva a seguir.

.

Bolo Especial para o Chá
INGREDIENTES

• 2 xícaras (chá) de açúcar mascavo;
• 2 ovos; r'

� 1 xícara (chá) de óleo;
• '/2 xícara (chá) de trigo;
• 2 maçãs picadas sem casco;
• 100 gramas de possas sem caroço;
• 2 colheres (chá) de canela em pó;
• 1 colher (sopa) de chocolate em pó;
• 1 colher (sopa) de blcnrbennte de sódio. INGREDIENTES MODO DE PREPARO.

• 1 repolho roxo de 1 kg
• 1 cebola
• 2 maçãs
• 50 g de banha de porco
• 1 colher (chá) de sol
• 1 colher (chá) de açúcar
• 2 folhas de louro
• 4 cravos-do-índio
• 2 colheres (sopa) de murtinho

\

• 2 colheres (sopa) de vinagre
• 1/2 litro de vinho tinto
• 3 tabletes de caldo de carne dissolvidos
em 1 e 1/2 litro de água

• 1 fatia de bacon

1- Cortar o repolho e a cebola em tiros. Reservar
2- Descascar os maçãs, retirar as sementes e cortar

'

em pedacinhos. ReservQr.
3- Numa panela colocar o banha poro aquecer

Refogar o repolho e temperar com o sal, o açúcar,
o louro, os cravos e o murtinho. Juntar o vinagre,
parte do vinho e o caldo de carne.

4- Cozinhar em fogo brondó por 1/2 hora. Colocar
numa forma refratária funda, juntar o restante
dos ingredientes e assar em forno moderado

por 1 hora.
,

5- Ouando estiver dourado, regar com o vinho.

MODO DE PREPARO
1- Boto o açúcar, os ovos e o óleo até o massa

-flcer homogênea. Acrescente o canela e o

trigo alternadamente (se o massa ficar muito
duro e difícil de misturar, coloque um pouco
de óleo).

2- Adicione o chocolate e misture bem. Junte os

maçãs, os possas e o bicarbonato de sódio.
Misture com uma colher de pau até que fique
bem ligado.

3- Coloque a massa numa fôrma untado e

enfilrinhodo e leve ao forno preoquecido
1800 durante aproximadamente 30 minutos.

..... ,
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DE BEM COM O ESPELHO

O VALE TUDO PARA FICAR BONITA
-Busca pela beleza pode levar a um comportamento neurótico e perigoso

As mulheres que são vicia
das em beleza usam vários ar

tifícios, até os pouco comuns,
muitas vezes prejudiciais, em
busca da tão sonhada apa
rência mais jovem. Claro que
ficar mais bonita resulta no

aumento da auto-estima. No
entanto, é _preciso ficar atenta
para que tais procedimentos
não se transformem em obses
são e prejudiquem a saúde.

Pesquisas atuais revelam

algumas loucuras que as mu"

lheres fazem nessa constante
luta pela beleza. Por exemplo,
para conquistar uma pele vi

çosa e sem acne, usam urina

para eliminar espinhas. Se

gundo especialistas em Cos

metologia, não existe nenhum
fundamento científico que
justifique o uso da urina no

tratamento ou na prevenção
'dáS espinhas. Pelo contrário, a
urina é rica em uréia, minerais
e toxinas que são eliminadas
do nosso corpo, não sendo de
maneira alguma indicada ou

benéfica para qualquer trata
mento relacionado à pele.

Outra maneira bem esquisi
ta de cuidar da pele encontrada
nas curiosidades que as obce
cadas pela beleza destacam,

. é a aplicação de vaselina no

rosto, pois, 'dizem', suaviza as

olheiras. Isso é uma prática que
jamais deveria ser feita, pois a

vaselina, além de não penetrar
na pele e ser um derivado do

petróleo, é um óleo mineral.
Estudos recentes indicam que

produtos derivados do petróleo
podem ser cancerígenos. Além
do mais, irá causar espinhas
nas pessoas propensas.

Outra descoberta curiosa
e que pode causar graves ris
cos à saúde é a aplicação de

sanguessugas para chuparem
o sangue do corpo, trazendo
desta forma, o rejuvenesci
mento. É arrepiante pensar no
assunto, mas os especialistas
em pele afirmam que trata-se
de uma invenção que não pos
sui embasamento científico e

pode inclusive oferecer risco
de vida; e. tem mais, a lenda
de ingerir sopa de ninho de

passarinho também para re

juvenescer pode :

ser muito

perigoso, principalmente pelá
presença de vírus e bactérias,
causadores de doenças trans

mitidas dos pássaros para os

seres humanos.
Os cabelos também não es

capam na luta pela beleza. Na
busca de manter os cabelos
cada dia mais claros, seguindo
os padrões loiríssimos desfila
dos pelas atrizes das novelas
e programas de televisão, mui
tas mulheres chegam a agredir
o couro cabeludo, com a apli
cação de uma combinação de

água oxigenada com suco de
limão e luz do sol. A combi

nação pode provocar até quei
madura de terceiro grau, o que
causa danos irreparáveis ao

couro cabeludo, além do risco
de queimar a pele do rosto e

da nuca também.

.TRUQUES ATRAENTES
Algumas artirrianhas utilizadas pe

las lunáticas da beleza, para colaborar
no combate contra o tempo, é passar
pomada de hemorróidas para desinchar
o rosto e creme de placenta para reju
venescer, Os especialistas explicam que
geralmente as pomadas para hemorrói
das são produtos derivados da castanha
da índia, que podem realmente ajudar
na circulação sanguínea da pele do ros
to, e desta forma, auxiliar a desinchar.
Mas, por outro lado, quando você fala
de produtos para aplicação na região
anal, as pomadas são muito gordurosas,
inviável para ser usada na face, mas- se
quer mesmo usá-la no rosto, procure os

produtos em forma de gel.
Já a placenta, de fato, érica em po-

derosos fatores de crescimento celular,
que podem realmente estimular o re

juvenescimento da pele, mas é muito

perigoso utilizar produtos derivados
de outros animais, uma vez que estes

produtos podem estar contaminados
com hormônios, antibióticos, e até
mesmo vírus e bactérias, de onde fo
ram retirados.

A beleza se transformou em refe
rência, as mulheres têm a necessidade
de sentirem-se mais atraentes, bonitas
e dignas de elogios. Despertar olhares

. se transformou em uma busca muitas
vezes perigosa para a saúde. Porém,
algumas extravagâncias são positivas
corno; por exemplo, tomar banho com

vinho tinto, para tonificar a pele. É

uma loucura boa e indicada, você pode
despejar um copo de vinho tinto na

sua banheira, com águamorna, que vai
facilitar a penetração dos antioxidantes
do vinho através da pele, agindo como
um verdadeiro tratamento rejuvenes-
cedar.

.

Atualmente até caviar é utilizado
rias máscaras para rejuvenescimento,
o que séria uma ótima escolha, pois o

caviar é rico em proteínas, vitaminas
e lipídios essenciais à pele humana,
podendo de fato, hidratar, nutrir e re

generar, principalmente as peles mais
envelhecidas e cansadas. Vale lembrar

que o caviar é uma excelente fonte de
.

Omega-3, hoje conhecido mundial
mente como um elixir da juventude.
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ELIJANE JUNG, COUJi\HSTA

Qual a margem
de erro?

No rol das festas que gosto menos, estão
formaturas e casamentos. Pois bem. Já en

trei na contagem regressiva para a próxima,
que de especial, tem o fato de eu ser tes

temunha do enforcamento, digo casamento
de uma amiga. Tanto já se falou nesse "en
lace" que, juro, sinto um frio na barriga com
o que pode acontecer. Dentre as previsões,
algumas me deixaram de cabelo em pé:

a) O pai do noivo é separado. Um cin

quentão muito bem apanhado e com uma

lábia de Don Juan. A garota que mora comi

go, é amiga da noiva e adora um cinquen
tão bem apanhado e com uma lábia de Don

Juan. Tirem suas conclusões.
b) Uma das convidadas o

namorou por
longo tempo um dos convidados, ficou por
uma noite com outro e teve um

o

affair com
mais outro convidado, antes de sabê-lo ca-

, sado e pai de duas filhas. Os três confirma
ram presença. O último, sem o kit-familia.

c) Da grande turma que integra os amigos
_

do casal, uma boa parte ficou de fora, devido
ao orçamento limitado para a realização da
festa. Mas, o fato de eles não estarem oficial
mente na lista de convidados não quer dizer
absolutamente nada. Entenderam? Quase
vejo a cena naminha cabeça. O relógio baten
do meia noite, e as portas do salão de festas
sendo escancaradas por uma turma animada,
alta da manguaça, cantando equivocadamen
te 'Adeus ano velho, Feliz ano novo ... ".

o

d) O noivo é extremamente frágil a um
copo de cerveja. Frágil, porém persistente.
Sempre disse que quer evoluir e se tornar

mais e mais resístente ao álcool. Nunca con

seguiu e não acho que o próprio casamento
será o momento dessa glória. É outra cena

que me vem à cabeça: O noivo, dançando'
sobre a mesa, com a camisa levantada e as

calças muito baixas, deixando entrever o
o elástico cor de rosa da cueca com os dizeres
"Bad, very bad boy".

e) Os noivos passam a faca no bolo e no

momento das palmas, algum engraçadinho
mete a mão na massa e começa uma guerra.
O primeiro pedaço acerta a testa do pai da
noiva. O segundo, acerta o decote generoso
da candidata a vereadora. Flashes espocan-

,

do e muitos clic's para a revista e o jornal.
Colocam o vândalo do bolo para fora.

f) De costas, para não participar, espero a

noiva jogar o buquê, que cai exatamente na
o

minha cabeça, enroscando na borboletinha
de strass que enfeitava meu penteado. E eu

encerro a festa beijando o padrinho alheio,
ao som de "só as cachorras, au.au, au' e com
um ramalhete de mini margaridas agarrado

'

no cabelo. Todas as previsões me dão medo.
Mas só esta última me faz tremer.

• elijanej@yahoo.com.br
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'Não é o fim:
P.S. Eu te amo

Holly é completamente apaixonado pelo
marido irlandês Gerry e quando ele mor

re Holly entro em profundo depressão.
Mos o que elo não esperava era que, de
vido à doença e sabendo que isso poderio
acontecer, Gerry deixou poro elo diversos
cortas antes de morrer.

Fa·lando sério
sobre política

,
o livro que recuperou o fio histórico do
cena político tendo como figuro central
os homens eleitos pelo contribuinte. Do

Proclamação do República, passando
pelo Era Vargas,_ pelo Ditadura Militar,
pelo Impeachment. até chegar ao atual

presidente Luiz Inácio Lula do Silvo, este
livro narra de uma formo fascinante todo
o nosso história político.

GeRARD
, .BUTLER

P.S. tlii�

NOVELAS '

.'.'
.

, " .:.:�<

NEGÓCIO DA CHINA
Júlio promete contar o Diego que Ernesto não
é seu. pai. luli pede que Heitor esqueço lívia.
Evandro elogio Antonella por ser brilhante estu
dante. Moralanis desconversa quando Heraldo

pergunto quem é o pai de Edmarzinho. Adriano
diz que é infeliz por nõo ter filhos. Liu vai o um'

café no aeroporto de Lisboa. João se encanto

com lívia 00 conhecê-lo no aeroporto de Lisboa.
Aurora dá seu endereço no Rio de Janeiro poro
Liu. Liu entro am pânico 00 ver alguns chineses
e jogo o colar no sacola de Aurora.

TRÊS IRMÃS
Eros convido Suzana poro sair e elo aceito. Duda
vê e lica enciumada. Virgínia repreende Alma

por elo estar mentindo poro Galvõo. Dora con

vido Rafinha poro ir passeor no Rio. Toninho
fico com febre alto e CarlinhosiDuda vai chamar
um médico. Liginha percebe que há diversos

semelhanças entre Eros e Sandro. Waldete ten
to abrir o cofre de Violeta, mos nõo consegue.
Gregg procuro Valéria no Rio e diz qUB quer
conhecê-lo melhor. Virgínió mondo Duda ficar
longe dos dois motoqueiros.

A FAVORITA
Donatelp diz o Pepe que logo mostrará o todos

que está vivo. Átila confesso iJ lorena que teve
um coso com Cida. Pedro vê o OVO, sem saber
que Dodi o observo. A luz acabo no rancho. Pe
dro diz o Irene, lora e Gonçalo que tem o provo
qu� Floro matou Salvatore. Floro se foz de cons

trangido, e dá o entender que Pedro está tendo
uma recaído. Cida diz o Copola que'vai voltar
o ser caminhoneiro. Copola e Catarina pedem
que Cida nõo porto, em võo. A luz volto no ran

cho. Pedro se preparo poro mostrar o OVO:

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
O Rei Adamastor descobre que os reptilianos
querem atacar Agarta. Ele diz que chamará
os tropas de volto. Marcelo dá um golpe no

reptiliano: Melquior uso suo espada contra os

reptilianos. A Ligó do Bem derroto o tropa de

reptilionos. Todos se preocupam com o sumiço
de Luciano. Sauro - um reptiliano - ovisa que
Agarta será invadido. Luciano uso ultra raios e

ofusco os olhos de Sauro. luciano corre, mos os

reptilianos recuperam q visõo e o perseguem.
Uma aranha gigante se aproximo de Cléo e

Carvalho.

CHAMAS DA VIDA
Pedro diz que o bolso nõo é de Vivi.lvonete obre
o porto sem que Pedro o vejo e Carolina o vê.
Pedro diz que a bolso é de Ivonete, mos nõo tem

-

podo de mais. Carolina se irrito. Pedro diz que
o amo, mos elo vai embora. Ivonete diz que é
melhor Pedro nõo ir atrás. Um preso mondo
Diego fugir com eles. Ele nego e o preso o retiro
o forço. Um dos presos uso Diego como escudo.
Pedro pede que Ivonete o deixe. Ivonete sai do
coso e vê Carolina no carro.lvonete mente pam
Carolina, que ficou com Pedro.

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

•
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Um amor

para o galã
Malvino Salvador desmentiu os recen

tes boatos de que estaria "desespera
do", procurando por uma namorada.
"Não estou procurando nada. Acho
que não tem isso de procurar namo
rada. Tem que viver o momento. O que
vier, é lucro", disse o ator. À espera
de seu grande amor, o galã revelou
seus planos: "Acho que quero casar,
sim. Ter filhos. Imagina eu com dois
filhinhos... Vai ser legal".

Simpson pode
pegar perpétua
o. J. Simpson, inocentado em 1995
da acusação de duplo assassinato
(da ex-mulher e um amigo dela), foi
considerado culpado em todas as

acusações em um caso de seqüestro e

furto. A sentença sairá em dezembro
e Simpson pode pegar perpétua, já
que nos EUA, assalto à mão armada é
punido com pena entre dois e 30 anos

de prisão, e o seqüestro, pode render
de cinco anos à prisão perpétua.

A Paramount Pictures oficializou neste

domingo a saída do cineasta Steven
Spielberg, que fundará um novo

estúdio em sociedade com o grupo de
-

telecomunicações Reliance ADA. Urn
comunicado da Paramount informa
que a maioria dos atuais funcionários
deve receber ofertas de emprego na

nova companhia. O comunicado da
.

Paramount não fornece maiores deta
lhes, nem o nome do novo estúdio.

.Spielberg em

novo estúdio

SUDOKU

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

repetir números em codo linho e codo coluno. Tombém
nõo se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Tempo estável com aumento de nuvens.

Condições de chuva no início e fim do dia em

áreas isoladas. Temperaturas em baixa ao

umenhecer e em elevação no decorrer do dia.

� Jaraguá do Sul e Região

SOLUÇÃO l> Fases da lua

NOVA CRESCENTE

------_.__------__------__.------

CHEIA MINGUANTE

QUINTA

O>,

MíN: 12° C
'MÁX: 18° C "u f,

Chuvoso

HOJE

MíN: 15° C
MÁX: 25° C

QUARTA

OMíN: 14° C '.

MÁX:18°C"" I,

Chuvoso

)(
.GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Seu sentido de

segurança onda
meio abalado e

o que-você mais preciso é de
aconchego. Se o atmosfera de
coso estiver meio frio, saiba que
são suas emoções infantis que
insistem poro que você os olhe e .

os resolvo de uma vez por todos.

i.�. LEÃO
.

�,.J (22/7 o 22/8)
:: '} Você tem se senti-

.." u.-. do meio inseguro
com relação 00 seu

próprio valor. Isso tem refle
tido em falto de confiança no

formo como lido com o mundo
material. Você deve desenvolver
essas qualidades e enfrentar os
desafios do mundo matefial.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Tente olhar com
mais atenção para o

culpo que você vem
sentindo ultimamente. A dúvida e

o folta de confiança podem vir de
alguns conflitos emocionais não
resoMdos e antigos. Não deixar
que esses sentimentos aumentem ..

dentro de você.

"GI! ÁRIES .

4:�' (20/3 o 20/4)
.

. Procure cuidar de
� [- _

suo saúde. Qualquer
sintoma deve ser

avaliado como um símbolo ou uma
sutil mensagem de que há algo
em suas emoções que merece ser

- observado. Cuide-se com dietas
e exercícios, mos também exami
nando os seus medos.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Dia ótimo para sair
com os amigl!s e
apreciar os lugares
e os pessoas que de

vemade têm um vinculo forte com

você. Suo menie se expande coda
vez mais e especialmente hoje
você transmite o abundância de
pensamentos que está vivendo.

r'" CÂNCER
��� (21/6 o 21/7)
;�-f� Esteja atento aos
: ; assuntos finan-

ceiros e planeje
cada posso nesse setor. Atenção
também aos seus próprios
ideais, que devem ser revisados
e reavaliados. Defino metas e

caminhe em direção à realizaçãó
delas, sem medo de limitar-se.

I1f
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Você tem sentido o

vida meio pesado e

certo desconforto
com relação 00 seu corpo: Esse
sentimento deve ser reavaliado.
Relaxe e aceite esta fase onde
tudo parece difícil. Não deixe o

folta de confiança atrapalhar o
andamento do vida.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Chegou o momento
de se expor através
de idéias. Os medos

estão aflorados em especial os
que dizem respeito à suo rejei
ção. Procure olho-los de frente e

percebo que eles apenas fazem
porte do passado e que devem
ser deixado poro trás.

21/10

SEXTA

OMíN: 13° C
MÁX: 20° C , J" ' I

Chuvoso
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- SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)

IJ.1 Seu instinto de

{ aquisição está
elevado, mos não

fique apreensivo se os finanças
passarem por alguma instabili
dade. A fase é de reorganização
e fechamento de ciclo, por isso
existem algumas acomodações o
serem feitos. Não se apavore.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

� Você onda meio
impaciente,
querendo metas e

resultados imediatos. Cuidado
apenas com o excesso de arro
gância. Procure não se deixar
levar p.ela euforia e economiie
o máximo que puder. Procure se

concentrar e se disciplinar mais.

ANIVERSÁRIOS

6/10
Amanda Luiza Bartolini
Antonio Maica Siqueira
Aristides Engelhardt
Cássio Fabiano Kruger
Cesar Alexandre Hardt
Daniel A. Cordeiro
Eder Gomes do Silvo _

Ernesto Hening
Evanilde Nicholetti
Hermes Oleane
Hildegard Rietter
Janice Nasato
Lenize Paulo Jost
Maísu Borchardt
Roseli Franzner do Silvo
Thiago Coli
Vanessa P. Welter

7/10
Adelaide Balssani
Adriel Kackbarth
Agueda V. Beckauser
Ana Paulo Scheuer
Anderson Luis Florêncio
Bruno Behling
Caique Leonardo Estevão de
carvalho
Darci Arnaldo Buchmann
Deise Becker
Diceu Demathe

. Edmundo Kruger
Egan Elmo Losch
Eliane Cristiano Gomes
Ivete Guse
Josemari Franzner
Leonida Pereira
Luana Baade
Micheli C. Chagas
Tereza Wachernhage
Wilson Edson Schneider

DIVIRTA-SE

Safári
O sujeito volta de um safári e comento
suas aventuras com um amigo:
- Rapaz! No meio da selva topei com um

leão enorme. Ele começa a se aproximar e
eu, a correr. Ouando sinto o bafo dele na

minha nuca, ele escorrego e eu aproveito
para me distanciar Avisto uma casinha
e quando ele escorrega novamente e eu

consigo entrar na casa.
- Cara! Oue loucura! - exclama o amigo
- Eu teria me borrado todo!
- E no que você acho que o leão escorregava?

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Dia de inspiração e

romance, enfeitado
por velas e incen

sos. O que acho de uma belo noite
o dois num clima íntimo? Não
pense muito ou o Universo dá uma

dura em você novamente. Respire
fundo, relaxe, e se entregue 00

melhor do vida.

PEIXES
� (19/2 019/3)

.'"]f, O dia prome
,.,� te excitação,

especialmente nos

romances. Aprovéite os energias
poro se declarar àquela pessoa
especial de quem você tem medo
de levar um foro. Pense bem: se
o astral está bom, se levar um
foro, é só olhar poro os lodos.
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

Um oferecimento:

Doas Rodas
Indostrial

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 010/2008
• FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação de serviços de engenharia com fornecimento de mão
de obra, para edificação de 4 unidades habitacionais pré-moldadas, com
área de 38,99m2 cada uma, em diversas localidades do município, na ci
dade de Jaraguá do Sul, SC, conforme especificações neste edital. REGI
MENTO: Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores. ENTREGA
dos ENVELOPES: deverão ser entregues e protocolados até às 1<1 horas,
do dia 22 de outubro de 2008, no Serviço de Protocolo. sita na RUa Walter

Marquardt, nO 1.111. ABERTURA dos ENVELOPES: A abertura dos enve

lopes nO 01 (documentação para habilitação) e nO 02 (proposta comercial),
dar-se-ão às 14 horas, do dia 22 de outubro de 2008, na sala de reuniões
da Secretaria de Obras Públicas e Habitação, na Rua Ângelo Rubini, 600,
Barra do Rio Cerro, nesta cidade. VALOR ESTIMADO: R$ 47.214,44. IN
FORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou

através do e-mail: habitação@jaraguadosul.com.br. Jaraguá do Sul (SC), 6
de outubro de 2008

GILSON GRAMA DE SOUZA - Coordenador do FROHAB

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL' DE CONVOCAÇÃO

A Sociedade Sem Câncer - SSC, atendendo
as determinações do Estatuto Social convoca to

dos os associados e interessados para participa
rem da Assembléia Geral Ordinária. a ser realiza-
da no dia 17 de outubro de 2008, às 19h, na Rede Feminina de
Combate ao Câncer, situada na rua Procópio Gomes de Oliveira,
801- Centro, Jaraguá do Sul, SC.

Os assuntos a serem tratados pela Assembléia Geral Ordiná-
ria serão os seguintes:

a) Prestação de Contas;
b) Informes gerais sobre o 2° ano de atividades da SSC;
c) Admissão de novos associados;
d) Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o próximo biênio
O quorum para a instalação da Assembléia Geral Ordinária

será de, no mínimo, metade dos associados que estejam ca

dastrados, em primeira convocação, e com qualquer número,
em segunda convocação, para a mesma data e local, meia hora

depois.
Jaraguá do Sul, se, 01 de outubro de 2008.

Jeison Giovani Heiler .

Presjdente

VITRINE------�---

Nova loja
Bike Jump é uma loja especializado no vendo de bicicletas, peças e acessórios em

geral. Há oito anos no mercado hoje conto com mais uma loja no shopping center Brei
thaupUendo o Colai com parceira e principal fornecedora, nossa loja preza por qualidade
de seus produtos e serviços. Respeitado dentro do mercado trabalho com exclusividade
para marcas importados como Scott, KHS, Trek, Kona, Free Agent e Haro. Além de bicicletas
você encontra todos os peças para montar e melhorar suo bike, além de equipamentos de
proteção e completo linho de acessórios e vestuário. Hoje nosso maior preocupação é o pós
vendas, por isso respeitamos o tabelo de preço de nossos fornecedores, entregamos nossos bikes

. engraxados e revisados, além de facilitarmos o pagamento.lnformações 3055-2750.

GILSON GRAMA DE SOUZA
Coordenador do FROHAB

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL

ED I TAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2008

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

Tipo: Menor preço POR LOTE
OBJETO: Aquisição de materiais de construção diversos para edifi
cação de 5 (cinco) kit's pré-moldados, material-para Fábrica de Pré
moldados no presídio e material de construção para doação, na cidade
de Jaraguá do Sul, SC, conforme especificações deste edital. REGI·
MENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal n? 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 9 horas do dia
20 de outubro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos

envelopes serão às 9h30min do dia 20 de outubro de 2008, na sala de
reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. VALOR TOTAL
ESTIMADO DA COMPRA: R$ 140.507,46 (cento e quarenta mil qui
nhentos e sete reais e quarenta e seis centavos). INFORMAÇÕES: A
íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço: Rua Walter Marquardt n° 1,111, bairro: Barra do Rio Molha,
município de Jaraguá 'do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.

[araquadosul.sc.qov.br. Jaraguá do Sul (SC), 06 de outubro de 2008.

R�LlGIÃO

Defesa da Vida
Poro comemorar o Semana Nacio

nal de Defeso o Vida, os participantes
dos grupos bíblicos de reflexão e pes
soas ligados o igreja se reúnem ama

nhã, em frente o paróquia São Sebas
tião, o partir dns 8h. Com o intenção
de celebrar o vida, serão entregue 00

público panflefos e mudos de flor lem
brando o Dia do Nascituro, comemora
do no dia 8 de outubro. Ás 19h30, o

encerramento do dia será com o missa
no Paróquia Rainha do Paz..

UFSC

Vagas para
-

mini
cursos gratuitos
Dos 200 minicursos oferecidos

no 70 Semana de Ensino, Pesquiso e

Extensão (Sepex) do UFSC, cem ainda
têm vogas. As aulas estão agendados
para o dia 22 o 25 de outubro. As ins
crições devem ser feitos no site WWW.
sepex.ufsc.br, até sexto-feira (10).

Brincando no Bairro
o projeto Brincando no Bairro está

marcado para este sábado (11), no Cen
tro de Jaraguá do Sul, próximo 00 Museu
Emílio do Silvo, dos 9h às 16h. Dentre os

atividades oferecidos estão: como elás
tico, massoterapia, cadastramento para
emprego, piscina de bolinhos, oficinas,
entre outras atrações.

LOTERIA'

CONCURSO N° 1 Dl O

CONCURSO N° 697

CONCURSO N° 19S8

'NU@'INIDm
CONCURSO N° 04283
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VOlE
Olha meus caros leitores. 'üunndo você
acha que não há nada para ser inven
tedc, alguém vai lá e crio algo novo.

Navegando pelo internet descobri o The
Best Stuff in the World, onde, é claro,
se escolhe o melhor coisa do mundo.
São vários categorias. Desde o prín
cipal, uma espécie de Oscar do vida,
até subcategorias impagáveis, como o

melhor ex-Spice Girl. Você pode votar
em Ghuck Norris como o melhor chuta
dor de traseiros ou em George W._ Bush
como o melhor imitador de macacos,
ou ainda, o melhor razão poro o sulci
dio. E então, qual é o melhor coisa do
mundo? Quem quiser votar é só clicar
em http://bestuff.com/.

LAMA
Tem alguns candidatos o vereador,
derrotados nos urnas, que vão precisar
contratar muitos tratores poro conse

guir tírú-les do lama.O que gostaram
não foi brincadeira.

" Acredite um pouco
no que você vê,
em nado do

que"lhe dizem
/

PROVÉRBIO ESPANHOL

FESTA MEXICANA
O pessoal bacana do Centro de Profissio·
nais Liberal (plural ou singular?) (CpU -

lere-se médicos, dentistas, engenheiros,
advogados, arquitetos etc... - promove
nesta sexto - fei ra (1 O), no Recreativa
Duas Rodos, uma esperto Festa Mexi
cano. O festerê terá o presença de uma

"tequilelm", músico dos boas, decoração
temotica, ja�tar típico e muito diversão.
Vale o peno conferir Mais informações
no secretario do entidade.

ENTRfGA DE BEBIDAS

<'479934-080f1:í
47 3370-3005

O empresário José WOdzinsky, o Zeka, um dos diretores da Studio FM, ao lado de sua esposa
Eliane J. Silveira. Certamente ele foi um dos aniversariantes mais festejàdos de ontem

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo Diogo Mar-

.

tins Vieira, do grupo de Pagode Nosso
Conceito, que lê esta coluna para ficar
por dentro das melhores novidades da
sociedade. Valeu mesmo!

BALADEIRAS
E as baladeiras que estão em alta na

nossa urbe sorriso são: Margarethe Frei
tas e Aline Hintz, marcando presença em

todas as boas festas da cidade.

ÉOAMOR
Pois é gente. Aquele empresário bem su

cedido, doublé de líder-político e de bem
com a vida, está de novo amor Mesmo
dividindo o mesmo edredom com a atual,
está amando além das fronteiras, super
discreto, até resolver as pendências com

a esposa. A gata interestadual rejuvenes
ceu ainda mais o poderoso. Um cupido
ardido que nem "Pimenta Do quintal de
Casa". E viva o amor!!

VOLTOU
O meu amigo e médico jaraguaense
Vicente Co represo, .depois de passar
por um cateterismo e ficar por duas se-
"manus longe de tudo e de todos, estó
de volta. Cheio de energia, tranquilo
e feliz da vida. Afinal, o seu partido,
PSDB, volta a cena e participa da exe

cutiva na próximo gestão municipal.

CARMELA E VICTOR HUGO
Chegou em Jaraguá do Sul a Loja Carme1a, que traz para as mulheres desce- .

lados da região a exclusividade das bolsas dnrenomedn grife Victor Hugo.
Dessa parceria nascem opções de extremo bom gosto para agradar o público
mais exigente. As cores, materiais e tamanhos variam. Tudo para atender aos

.

mais diferentes estilos. Vale apeno conferir as novidades.

O casal Paulo e Kátia, da Casa Géraldo, ladeados pelos gerentes
da revista Nossa Armandio Nascimento e Ester Zen, no coqúetel
da Mostra Dahler, na quinta-feira, em Joinville

TE CONTEI!

• Não 60serileSqu,�ce�,de.1i9qr,
.

�oje,.paro o.9'e�.09'igo D�fCY ,
'Arnord'o Buchomnn, Ô poplJtor

'.

"Futsa" .,Nesta terça:.f:eira é a vez
_. �ele ser hOQlenageodo -pela idade
noyo.

�::c

• Quem também r hQ.Je "",

cumprimentos pela He. •

mnfs um aniversóriQ é Gi'óvanhi
Junkes, Parabéns, 9qfotO!

• DepoIs muitp,tempa:de
namoro, 'e super opojxollOdQ-s, às

_
meus amigos MuriloScfiuri�e e

.

CristianêStenge.r, noivaram'ria v"
último s�xta-fejro (3�. W,lnb�miá
marcaram a tlata de ênseménto
parD, o dia 11 de outubrP dQ
próXímo ano.

n.h s

MOSTRA
Em noite concorrida, o espaço Dohler

_

Club reabriu suas portas no dia 2 de
outubro. Na ocasião aconteceu a inou

guração da 13° Mostra Dohler Club,
intitulada "Espaço do Chá". O projeto,
das orquitetas Gabriela Kursoncew e

Michelle Compiani, prevê três ambientes
que aliam um toque ciássico, proporcio
nado pelo tradição do bebida milenar, e
ao mesmo tempo moderno, com a con

figuração de um ambiente que preza o

contato e It conversa sem compromisso.
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Malwee no Oeste
A Malwee jogo hoje, às
20h30, no Oeste do Esta
do pelo última rodada do
s�gunda fase da Divisõo
Especial do Campeonato
Catarinense. Poro garon
tir o melhor índice técnico
entre os dez classificados,
o time do fixo Chico (foto)
preciso vencer e torcer

paro que o Joinville nõo
ganhe da Unisul hoje, em
Tubarõo.· O único desfal
que seró o ala Xande, que
ainda se recupera de uma
lesõo no adutor do perna
direito. A terceiro fase
do campeonato começa
apenas depois das finais
da Mundial' de Futsal,
marcados porá o dia 19
de outubro.

ABERTO DE fUTSA·l

Meia Fernando (centro), abraçado com Alemõo (6) e Tócio, comemora um dos gols marcados contra Próspera

MUDANÇAS

Juventus se classifica
para final do returno
Tricolor terá novo comandante já no domingo
JARAGUÁ DO SUL

Parece que' os ventos co

meçam a soprar a favor do
Moleque Travesso nessa reta

final da Divisão Especial.
Classificado com uma rodada
de antecedência para a semi
final do returno o tricolor, que
quase naufragou no início da

-competição, goleou o Próspera
por 4xl, no último sábado, no
João Marcatto.

Mas não é só a direção do
vento que mudou, as próxi
mas semanas prometem ser de
grandes novidades no Joinvil
le, que reflete diretamente no

Juventus. A primeira delas é a

posse da nova diretoria hoje
à noite. O presidente eleito,
Márcio Vogelsanger, já anun
ciou a primeira mudança: sai
o técnico Agenor Piccinin e

entra Leandro Campos.
Campos iniciou a carreira no

próprio Iec, passou por tinies do
interior de São Paulo e Minas
Gerais, trabalhou nos Emirados
Árabes e Arábia Saudita. Com
mais de 20 anos de profissão o

objetivo dele é resgatar o futebol
no clube, "Um time que já esteve
na Serie A e B não pode passar
por isso e nós queremos achar
'um oaminho", disse o treinador,
que deve assumir oficialmente

Piccinin disse que vai tirar férias·

hoje e estrear nopróximo domin
go, contra a Camboriuense, fora
de casa.

Leandro, juntamente com a

diretoria do [ec, esteve no Jóão
Marcatlo sábado para observar
o elenco. Segundo ele, ainda é
cedo para se tomar uma posição,
mas os jogadores foram devida
mente analisados, Os dirigentes
não revelaram quais serão as

novas contratações e as possí
veis saídas, mas garantiram que
ocorrerão,mudanças no plantel

da equipe joinvilense.
Quanto à parceria entre os

dois times, o presidente Vogel
sanger, garante que dará seqü
êncía ao compromisso assumi
do, com o Juventus. "Estamos
no meio do campeonato. Ape
sar de já ter acabado o prazo
de inscrições para novos joga
dores, vamos tentar fazer com
que o Juventus volte à elite do
Catarinense", salientou.

GENIELLI RODRIGUES
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JULGAMENTOS NA LIGA
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Caxias punido no tribunal da Liga
Time de Santa Luzia teve dois jogadores e um dirigente punidos na sexta-feira
JARAGUÁ DO SUL

O fim-de-semana de chuva
adiou os jogos do Campeonato
Sênior e da Primeirona, mas a

Liga Jaraguaense teve trabalho.
No julgamento realizando sex

ta-feira à noite, o Caxias foi ci
tado em cinco casos, sendo pu
nido em três, absolvido em um

e o último foi adiado por falta
de provas. A Comissão Díscipli
nar da Liga deve se reunir no
vamente nesta semana (quarta
ou quinta-feira) para julgar os

outros processos.
O Caxias está com duas equi

pes em competições - uma na

Primeira e outra na Segunda Di
visão. E no dia 7 de setembro en
trou em campo pelas duase teve
problemas em ambas. No João

. Pessoa, o time foi goleado pelo
atual campeão por 7x2, na es

tréia da Primeira Divisão. Neste

jogo, o técnico Márcio de Marco

agrediu o árbitro Vanderlei Ma
chado e foi punido com 240 dias
de suspensão. O treinador será

julgado novamente, já que de

pois do veredicto, deu um soco

na mesa, não concordando com

a decisão. No mesmo jogo, Gaú
cho também foi citado na súmu
la, mas ele acabou absolvido.

Pela Segundona. no mes

mo 7 de setembro, o time B do
Caxias perdeu por 1xO para o

Tupy, em Schroeder. Nova con

fusão com a arbitragem. O joga
dor Alessandro de Abreu pegou
120 dias por "ato hostil contra
a arbitragem" e Edenilson Por
to foi punido em 210 dias por
agressão ao juiz da partida. Já
Vanderlei Kurten. teve seu jul
gamento adiado por falta de de
.talhes no resumo apresentado
nasúmula.

Por fim, o último julgamen
to da noite foi do atleta Márcio
de Souza, do Calácticos/Rio
Molha. No dia 23 de agosto, no
empate em �x2 COIn a Galva

nização Batisti, o jogador deu
uma cabeçada no árbitro Ade
mir da Silva e, com isso, pegou
360 dias de gancho.

'

O dirigente. do Galácticos/
Rio Molha, João Augusto Co
elho, disse que vai conversar
com os outros membros da di
retoria para decidir se entrará
com recurso ou não. Já Már
cio de Marco, do Caxias, disse
que vai recorrer e desabafou.
"Quando é time humilde que é
citado, eles julgam rapidinho.
Tem clube que não é julgado,
que não perde mando de cam

po. Isso me deixa revoltado".

JUUMAR PIVATTO Caxias (camisa listrada) perdeu e se envolveu em confusão com árbitro

Sub-20 perde invencibilidade em casa
, ,

Vôlei infantil masculino vence
30 etapa e traz final para casa, Mesmo assim, o time lidera o quadrangular semfinal com duas vitórias
JARAGUÁ DO SUL pate. Classifícaram-se ainda JARAGUÁ DO SUL

A Marisol/FME conquistou Joinville e Rio do Sul. A Malwee/FME que estava

a 3a e última etapa do Cam- Conforme o técnico Luiz invicta no Campeonato Catarí

peonato Catarinense de Vo- Carlos Rodrigues da Silva, o, nense de Futsal Sub-20 Masculí
leibol Infantil Masculino, que Kadylac, o time teve uma gran- no perdeu sua primeira partída,
aconteceu no fim-de-semana .de evolução, sobretudo no setor contra o Nova Trento, no fim-de
em Joinville. Os jaraguaenses de recepção e ataque, o que sur- semana. Com a derrota por 6x5
terminaram a fase com nove preendeu a comissão técnica. os comandados de Renato Vieira

pontos, contra seis de [oinvíl- 'Aumentamos a atenção nesse estão em segundo na classífíca
le, quatro da Unisul, três de setor e para conquistar o título ção geral, atrás da Unisul e em

Itajaí e dois de Rio do Sul. do Estadual teremos que ser primeiro no' grupo M.
Na classificação geral, a os melhores nesse fundamen- O time, que jogou em casa,

Marisol também terminou em to", relatou. Com a colocação o venceu o São Bento do Sul, por
primeiro lugar, com 22 pon- time traz o quadrangular final 8x2, e o clássico regional contra
tos, empatada com a Unisul e para Jaraguá do Sul, de 7 a 9 de o [ec, por 6x2. Conforme o téc
levando vantagem no desem- novembro. nico o objetivo mudou, agora a

equipe quer melhorar a posição
no returno do Estadual, que
acontecerá em Joinville, nos

dias 24 e 25 de outubro (data
esta que pode ser alterada).

Quanto à derrota inesperada,
Vieira foi enfático: "[ogamos bem
duas partidas e uma muito mal,
foi excesso de confiança". O trei
nador lembrou que no ano passa

. do o time s_ó não foi campeão in-:
victo porque também perdeu um
confronto que não estava dentro
dos planos. "Eles têm'que saber
que do outro lado também tem

cinco.que querem ganhar. Agora
o temos que colocar o pé no chão e

Marisol/FME mostrou grande evolução e terminou em primeiro lugar manter a regularidade", disse. Objetivo agora é melhorar a colocação da equipe no returno em Joinville
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BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time P J V E O GP GC SG
1° Palmeiras 53 28 16 5 7 46 32 14
2° Grêmio 53 28 15 8 5 44 23 21
3° Cruzeiro 49 28 15 4 9 43 31 12
4° Flamengo 49 28 14 - 7 7 45 30 15
5° São Paulo 49 28 13 10 5 46 27 19
6° Coritiba 44 28 12 8 8 43 30 13
7° Vitória 43 28 13 4 11 37 31 6
8° Goiás 43 28 12 7 9 43 33 10
9° sotatoqo 43 28 12 7 9 38 29 9
10° Internacional 42 28 12 6 10 36 33 3
11° Sport 39 28 11 6 11 32 29 3
12° Atlético-MG 34 28 8 10 10 37 48 -11

13° Santos 33 28 8 9 11 36 42 -6
14° Figueirense 32 2� 8 8 12 36 57 -21
15° Náutico 30 28 8 6 14 29 42 -13
16° Mético-PR 28 28 7 7 14 27 39 -12
17° Portuguesa 27 28 7 6 15 35 55 -20
18° Ipatinga 27 28 7 6 15 29 49 -20
19° Fluminense 27 28 6 9 13 33 40 -7

20° Vasco 26 28 7 5 16 42 57 -15

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

1° Corinthians 63 29 18 9 2 60 20 40
2° Vila Nova 51 29 15 6 8 45 39 6
3° Santo André 51 29 14 9 6 48 29 19
4° Avaf 50 29 13 11 5 52 29 23
5° Barueri 48 29 15 3 11 46 44 2
6° Ponte Preta 47 29 14 5 10 44 36 8
7° Bragantino 45 29 13 6 10 35 34 1
8° Juventude 42 29 12 6 11 36 35 1
9° Ceará 40 29 10 10 9 43 38 5
10° São Caetano 40 29 10 10 9 46 42 4

11° Bahia 39 29 10 9 10 38 51 -13
12° Paraná 36 29 10 6 13 34 40 -6
13° ABC 36 29 9 9 11 40 44 -4

14° Fortaleza 33 29 9 6 14 45 45 O
15° Criciúma 33 29 9 6 14 28 36 -8
16° Gama 32 29 9 5 15 31 54 -23
17° América-RN 31 29 8 7 14 34 40 -6
18° Brasiliense 31 29 8 7 14 40 51 -11
19° Marilia 31 29 7 10 12 35 48 -13
20° CRB 18 29 4 6 19 27 52 -25

Resultados - 28' Rodada
Fluminense 1 xi Goiás
Vitória 3x1 Portuquesa
Cruzeiro 1 xO Sport
Grêmio 2x1 Botalogo
Ipatinga 1 x3 São Paulo
Palmeiras 3x1 Atlético-MG
Nª-utico Ox2 Flamengo
Santos 4xO Atléticó-PR
Coritiba 4x2 Internacional

- Vasco 2x4 Figueirense
Prúximos Jo os - 29' Rodada
Amanhã (8/10)
22h - Grêmio x Santos
22h - Sport x Vasco
22h - Figueirense x Palmeiras
Quinta-Ieira (9/10)
20h30 - Botatoço x Vitória
20h30 - Cruzeiro x Ipatinga
20h30 - São Paulo x Náutico
Sábado (11/10)
18h20 - Goiás x Internacional
18h20 - Pcrtupuesa x Coritiba
18h20 - Atlético-PR x Fluminense
18h20 - Flamengo x Atlético-MG

Resultados - 29' Rodada
Brasiliense 3xl Bragantino
Barueri 1x2 São Caetano
Vila Nova 0x2 Paraná
Ponte Pretat xO CRB
Santo André 2x0 Gama
ABC 5x1 Bahia
Marília: 1 xi Corinthians
Juventude 1 xO Avaf
Criciúma 2x0 Ceará
Fortaleza 2x1 América-RN,
Próximos Jogos - 30' Rodada

Hoje (7/10)
20h30 - São Caetano x Marflia
20h30 - Bahia x Vila Nova
Sexta-feira (10/10)
20h30 - Brasiliense x CRB
20h30 - Bragantino x Gama
::SOh30 - Avaí x Criciúma
Sábado (11110)
16h - Corinthians x Santo André
16h - Barueri x Ponte Preta
16h - Fortaleza x Ceará
16h - Juventude xParaná

'-

20h30 - América-RN x ABC

ESPORTE-�-----1)----

RESULTADOS
SÁBADO (4110)
BRASIL 7xO, Rússia -----�
Tailândia 5x3 Estados Unidos

Japão 7x2 Ilhas Salomão
Itália 3x1 Portugal

DOMINGO (5/10)
China 2x6 Egito
Espanha 4xO República Checo

Argentino 2x2 Ucrânia
Irã 4x2 L1bia

SEGUNDA-FEIRA (6/10)
Japão 4x1 Cubo

Portugal8x1 Estados Unidos
Rússia 31x2 Ilhas Salomão
Tailândia 0x8 Paraguai

PRÓXIMOS JOGOS

Hoje
1Oh30 - Chino x Guatemala
1Oh30 - República Checo x L1bia
·12h30 - Ucrânia x Egito
12h3G -Irã x Uruguai

Resultados - 1 a Rodado

Duque de Caxias 3x1 Confiança
Campinense 2x1 Atlético-GO

Águia 2x1 Guarani
-Brasil2x1 Rio Branco

Resultados 4a Rodado Returno

Brusque x Pinheiros (odiado)
Coçador x Jooçaba (odiado)
Concórdia 5x1 Inter de Lages
Heralio Luz 1x1 Camboriuense
Juventus 4x1 Próspera

CLASSIFICAÇÃO
Grupo A: Brusque 9, Concórdia 7,
Internacional6, Joaçaba 3.

Grupo B: Juventus 7, Imbituba 4,
Heralio Luz 4, Próspera 4..

CLASSIFICAÇÃO
GRUPOA
1° Brasil 9
2° Rússia 6

'jõ·---.ilijiüi)----6--
4° Cuba 3
5° Ilhas Salomão O

GRUPOB
1° Itália 9
2° Portugal 6
3° Pu,raguai 6
4° Tailândia 3
5° , Estados Unidos O

GRUPOC
1° Argentina 7
2° Ucrânia 4
3° Guatemala 3
4° Egito 3
5° Chile o

GRUPOD
1° Espanha 7
2° Irã 4-
3° República Checa 3
4° Uruguai 1
5° Líbia 1
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--�-------MULHER

NA PELE
·00 POVO

Independente do fato de a prefeita
eleita ser mulher, o que esperamos
dela é o mesmo que esperamos e de
sejamos ardentemente a vida inteira,
de todos os prefeitos precedentes na

administração do nosso município.
Ação. Alguém que se coloque no lu
gar do idoS9 na fila do .posto de saú
de, do deficiente físico na subida da �

escadaria, do aluno desistente pela.
falta de agasalho ou chinelo para ir
à escola, do morador do interior que
sofre com o pó e as ruas esburacadas,

. do artista ou espertlste, que desiste
do seu dom, pela falta de verba e

patrocínio, do jovem que desiste de
procurar uma diversão sadia e aca

ba encontrando passatempos nada
divertidos... Dos empresários que
criam milhares de vagas de emprego,
mas sofrem sem ínírn-estrutum: Não
é pedir muito. Não queremos nada
para ontem. Basta dar o primeiro
passo.. Nossa esperança continua,
como sempre, intacta!

..

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2008

QUEM É VOCÊ:Sou proprietária da A Bella Noiva e

amo muito o que faço. Sou solteira, independen-
.

te, me considero uma mulher guerreira, otimista e

de muito boa vontade. Tenho amigos que me são

imprescindíveis. Sinto falta da minha família. Não
vim ao mundo a passeio. Estou aqui para vencer.

TRABAlHO:Sucesso.
FAMíllA:Alicerce de tudo.
BElEZA:O exterior pode chamar a atenção. Mas o

que vale é a beleza interior.
( QUALIDADE: Persistência.

DEFEITO:Teimosia (que pode ser uma qualidade).
I PRAZER: Estar de bem com a vida.

ESPECIAl:Um homem que me mostrou o lado bom
da vida.
LIVRO: O que estou lendo agora (O pacto - Jodi
Picou It)
FILME: Em busca da felicidade.
PERFUME:Jean Paul.
HOMEM:Chico Xavier.
MUlHER:As guerreiras, como minha mãe.
SONHO:Ser mãe.
LUGAR:Parque Malwee.
POçÃO MÁGICA:A personalidade tem o poder de
abrir as portas, mas é o caráter que as mantêm
abertas. (Desconheço o autor)

POBRE DEDINHO
Sapatos apertados .ou desconfortáveis' por 'um período

., longo ou freqüente, é o motivo da aparição dos incômo
dos e indesejáveis calos. Ninguém está livre deles. A pele
fica espessa e dolorida e aí, não há milagre que te faça
usar um sapato de bico fino por mais de trinta segundos,
sem gritar. Pam resolver o problema é necessário se livrar
dessa pele grossa usando lixas de unha, após o banho. E
para evitar, use sapatos de bico fino apenas quando você
souber· que nõe terá que andar muito ou permanecer em
pé por long,o tempo. Cremes hidratantes que contenham
uréia na formulação, são eicelentes aliados na prevenção
desses "meledetes".

-

DEVE D
Uma boca vermelha é tudo de mais lindo, não? E o

batom vermelho vai ser o tom da próxima estação.
liberado para todos os tons de pele, um cuidado é
fundamental: Não abusar do restante do maquiagem,
já que o vermelho por si só, já é bastante chamativo.
Felizes os de pele clarinho que podem abuser de todos
os tons de vermelho, desde os mais vivos, ctécs mais
escuros. As morenas e negros devem balancear o tom

I �: vermelho com o suo "morenlce". Quanto mais ma-

L
no, mais escuro o tom do batom.

'

BISCOITO DA SORTE

Pronta poro mais um dio?

ROUPAS FEMININAS'ACESSÓRIOS

-Os especialistas dizem que nós co.n
troímos.o musculoturo fociol15 mil vezes

.

dioriomente, poro expressormos nossos
emoções. Você sabe o que isso significo?
Que "oguo mole em pedro duro tonto bote
até que furõ". E os marcos de expressõo
ficam registrados (o ferro e fogol. no nosso

lindo rostinho. A saído? Cremes,loções,
ações de preenchimento e procedimentos
cirúrgicos ou não. Vale tudo.

A Vera Fischer vai fazer 60
.onos em novembro. Desconheço o

número exalo de cirurgias ploslicos
pelos quais elo passou, mos vamos

combinar que elo to com tudo em
.

cimo. Não sei se vocês percebem
,

.que o padrão de beleza do Vera não
é novidade por esses lodos. Nosso
calçadão esto cheinho de loiros, de
olhos cloros e bocas rosados! Daqui
o aproximadamente 40, 50 anos,
veremos �Igumos dúzias de Veras de
60 anos. 'E outros lindos morenos,

.

negros, ruivos.. Êfa, p�o bonito o

dessa cidade.
'

'
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HOMENAGEM

SANTACATARINA��������-

Estado participo de
Festival em Florença
Evento reúne pessoas criativas na Itália

Uma apresentação catarínen
se será feita na terceira edição do
Festival della Creatività (Festival
da Criatividade), do dia Z3 a Z6
de outubro, em Florença, na Itá
lia. Um grupo formado pelos
integrantes da

. administração
estadual, setor privado e univer
sidades de Santa Catarina está

. concluindo os preparativos para
participar do evento.

Projetos e linguagens contem
porâneas devem ser apresenta
dos por erripresas, profissionais,
instituições públicas ou privadas
através de palestras e seminários.
O Brasil será homenageado. Du
rante os quatros dias de festival
com estandes de diversos esta

dos, a expectativa é de 450 mil

pessoas.De acordo com o secretá
rio de Estado da Articulação In
ternacional, Vinícius Lummertz,
o papel do Governo do Estado
ao apoiar a ida em conjunto dos
catarinenses é o de reforçar a

inserção de Santa Catarina no

mapa mundial. ''Nosso primeiro
objetivo é o de mostrar e levar a
criatividade catarinense através
das nossas empresas e universi

dades, com seus programas. Já
estão confirmadas as presenças
de diversas universidades e tere
mos espaço para a apresentação
de projetos criativos de Santa Ca-
tarina", destacou ele. It

Lummertz observa que os ca

tarinenses têm relações duradou
ras, desde sua concepção, com a

Itália: "Quase metade da popula- .

Catarinenses se preparam para participar do Festival, em Florença

Intercâmbio de conhecimento
Um dos principais objetivos do

festival também é o intercâmbio de
conhecimento. e experiência. Entre

,
..

,';
, f).

os entidad mpresos que se pre-
param por rtj'Çipação no eston-
de do Esto õo; Sarita Catarina

Turismo SA (Santur), Fundação Certi,
Sopiens Porque, pólo Colçodista de
São João Batista, Audaces, Design
Inverso, se Gomes e ESSS. Entre es

universidoqes estõo: UFSC, Udesc,
Univille e YnfsuL

arte e cultura em negócio". O se

cretário destaca que a participa
ção catarinense no evento se .dá
no contexto de um conjunto de
convênios e parcerias já firmadas
pelo governador Luiz Henrique e

o vice-governador Leonel Pavan
em missões internacionais.

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL
creceocedc ro MEC - Port. 4271 de 1211V05

Modalidade de
Ensino a Distância

Duração de 2 a 3,5 anos
Cursos autorizados e
reconhecidos pelo MEC

Projeção da taxa de juros cai
e vai para t3,50% para 2009

ção é de descendência italiana.
Além disso, Florença é a capital
do mundo na' criatividade, pois
foi o berço daRenascença. Os flo
rentinos se propõem a estemovi
mento de criatividade em vários

segmentos, como os damoda, do
design e da arte, transformando

-
--

-

-
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BRASíLIA
Analistas de mercado redu

ziram a projeção para a taxa bá
sica de juros, a Selic, em Z009.

Segundo o boletim Focus,
.

do
Banco Central, a expectativa
passou de 13,75% para 13,50%.
Para este ano, no entanto, per
manece em 14,75%.

No início de Z008, a Selic
. estava em 11,Z5% ao ano e

já está em 13,75% ao ano. O
Banco Central eleva a taxa de
juros para conter a inflação,
que na projeção de analistas
deve fechar o ano em 6,14%,
ainda dentro do limite supe-

rior da meta' de inflação de
6,5%. A meta de inflação, cujo
centro é de 4,5% para Z008 e

para Z009, é medida pelo Ín
dice de Preços ao Consumidor

Amplo (IPCA).
.

Neste ano, o Comitê de
Política Monetária (Capam)
ainda tem duas reuniões agen
dadas - uma para o final deste
mês e outra em dezembro. O
boletim Focus é uma publica
ção semanal do Banco Central,
elaborada com base em pro
jeção de analistas de mercado
sobre os principais indicadores
da economia.

Prolocolo: 88379 Sacado: lUCIANAVIZENTAENER CPF: 053.008.319-13
Cedente: ILHA DA FIGUEIRA COMERCIO DE MOVEIS NOVOS E USCNPJ: 07.628.772/000
Número do Tilulo: 04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento: 21/0912008 Valor: 100,00

EDITAL
MARGOTADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada

, da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catadna.
na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar Que os presentes Editais "irem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada nests Oficio para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 87781 Sacado: MARCUS VINICIUS ROCHA DE LIMA CPF: 003.511.060-06
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPALIDA CNPJ: 04.214.0.14/000
Número do Titulo: 63001 Espécie: Outros TIpos de Dividas
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/09/2008 Valor: 98,00
---------------.-_"---_

Protocolo: 88291 Sacado: LEOA RANGEL CPF: 707.488.S37-15
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL REINOlDO BARTEL

���:������t��I�r�co-u���i�b�u���ts���L�TR��t�':('.r In8����ncimento 10/0912008 Valor: 103,22

Protocolo: 88300 Sacado: GEISIANE ZOZ CPF: 059.003.669-60
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 01.209.784/000
Número do Titulo: 405647{SATE3Espécie: letra de Câmbio
'Apresentante:ABS EMPREÉNDIMENTO MERCANTIL lTDA Data Vencimento: 23109/2008 Valor: 16.740,53

Protocolo: 88443 Sacado: JAMES DIOGO KRAUSE CPF: 004.248.64941
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662.958/000
Número do Titulo: 3021516 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA Data Vencimento: 15/09/2008 Valor: 655,68

Protocolo: 88548 Sacado: PODIUM SALAO E ESCOLADE CABElEREIROS-ME CNPJ: 05.303.9231000
Cedente: EDITORA LM lTDA ME CNPJ: 05.686.917/000
Número do Titulo: 136060606080Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/09/2008 Valor: 200,00

Protocolo: 88577 Sacado: MERCADO PORATH tiDA ME CNPJ: 08.584.S65/000
Cedente: MOINHO DO NORDESTE SA CNPJ: 87.2"\1-817/000
Número do Titulo: 246515/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 23/09/2008 Valor: 199.15

Protocolo: 88594 Sacado: NORMA DENK LANGUE CPF: 319.165.979'{)4
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROP lIDA CNPJ: 07.328.9531000
Número do Titulo: 13391 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 20/0912008 Valor: 1.277,00

Protocolo: 88603 Sacado: tSMAEl LAUBE CPF: 059.979.549-27
Cedente: JAMATEX COM EQUIPTEXTEIS lTDA CNPJ: 04.317.708/000
Número do Titulo: 4532.1004 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL Date Vencimento: 19/09/2008 Valor: 181,37

Protocolo: 88608 Sacado: AUGUSTO CARVALHO SANTANNA ME CNPJ. 04.683.771/000
Cedente: PET LINE DISTRIBUIDORA LIDA CNPJ: 05.382.404/000
Número do Titulo: 40725.6 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

.

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 1910912008 Valor: 281,43

Prolocolo: 88630 Sacado: Z & S COMERCIO 00 VESTUARIO LIDAME CNPJ: 07.283.319/000
Cedente: KRINDGES INDUSTRIALLTOA ,

Número do Titulo: 286657/003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 18/09/2008 Velor: 277,10

Protocolo: 88631 Sacado: MAISON VOILACOM ROUPAS LTDA CNPJ: 09.405.00SiOOO
Cedente: TALIE INDUSTRIACOMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA
Número do Tlíulo: 2028'113 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASil S.A. BANCO MUlTIPlO Data Vencimento: 23/09/2008 Valoe 2.933,00

_

ProtocOlo: 88638 'Sacado: CITY FERRO E ACO COM. LTDÃ-----cNPJ: OB.844.725/000
Cedente: CILOMEX C I lOG MERC EXT LTDA CNPJ: 39.615.547/000
Número do Titulo: 5733124. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO ITAU S.A. Data Vencimento: 18/0912008 Valor: 5.558.60

Protocolo: 88640 Sacado: ALEXANDRO GOULART CPF: 050.998.569-69
Cedente: CCR ETIQUETAS lIDA ME CNPJ: 01.294.796/000
Número do Tilulo: 005478. EspéCie: Duplícata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 10/0912008 Valor: 900.00

Protocolo: 88646 Sacado: Z S COM DO VESTUARIO LTDA ME CNPJ: 07.283.3191000
Cedente: KRINDGES INDUSTRIAL lTDA CNPJ: 77.593.556/000
Número do Título; 025574/1)03 Espécie: Duplioata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S.A. Data Vencimento: 14/0912008 Valor: 202,03

Protocolo: 88648 Sacado: ADOLFO ERICO NEGHERB(l?o[ CPF: 020.388.299-77
Cedente: MANNES MANGUEIRAS V LTDA . CNPJ: 80.645.�86/000
Número do Titulo: 0694210.13 Espécie: Dupticata de Venda Mercantil por Indicaçà<l
Apresentante: BANCO ITAU S.A. Data Vencimento: 1 SiO?,200S Valor: 157,70
---------------------------------

Protocolo: 68723 Sacado: ILTON BRAUN CPF: 597.436.039-72
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROP LTDA CNPJ: 07.328.95310oo
Número do Título: 14816 Espécie: Duplicata de Venda MercanGi por Indicacão
Apresentante: BESC Data Vencimento: 23/0912008 Valoe 1.463,00

E, como os ditos devedores nao foram encontrados, ou se recusaram a aceitar a devida mtimacao, faz por intermedio do
presente Edital. para que os mesmos comparecem neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo
da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o laz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da lei, etc.z

Jaragua do Sul. 7 de Outubro de 2008
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COFRES PÚBLICOS

Eleições custarem R$·523 milhões
Valor é justificado, entre outros, pelo crescimento do número de eleitores
BRASíLIA

O presidente do TSE (Tribu
nal Superior Eleitoral), ministro
Carlos Ayres Britto, informou
que o custo da realização das
eleições deste ano foi de R$ 523

milhões. Em 2004, o processo
consumiu R$ 420 milhões em

verbas públicas. O aumento
no total de gastos, neste ano, se

deve, segundo Britto, a fatores
como o crescimento do núme
ro de eleitores, a produção de
novas urnas eletrônicas e o fi
nanciamento da operação das
forças federais para garantir a

segurança do processo eleitoral
no Rio de Janeiro.

Britto mostrou-se satisfeito
com o ritmo da apuração dos
votos das eleições de primeiro
turno. Britto explicou que, em
São Paulo, onde se registrou
uma demora maior que a es-

perada na conclusão da apu
ração, houve um problema
técnico de processamento das

informações recebidas que le
vou a um atraso na divulgação
dos dados totalizados.

O presidents do TSE in
formou que no julgamento de
casos de impugnação de candi
daturas, a prioridade será dada
aos casos em que as candida
turas passíveis de cassação te

nham votação suficiente para ir
ao segundo turno. Nos demais
casos, segundo ele, "será segui
da mecanicamente a legislação
eleitoral". Britto informou ain
da que será feito um esforço,
inclusive por meio de plantões,
para se examinar todos os casos

antes da diplomação dos candi
datos eleitos.

AGÊNCIA ESTADO Produção de urnas contribuiu para elevar o custo das eleições, afirmou Carlos Ayres Britto, presidente do TSE

Barack Obama denuncia 'jogo Chávez diz que governará até 2021
sujo' dos rivais republicanos Presidentejustifica dizendoque sua vida "pertence" ao povo venezuelano
ASHEVILLE

O democrata Barack Obama

lançou um contra-ataque a uma

nova tática republicana, dizen
do que seu rival John McCain
está mais interessado em fazer
uma campanha. maliciosa do

que em !esolver os problemas
da economia, norte-americana.
Com McCain perdendo terreno

nas pesquisas de opinião, um
estrategista de sua campanha
foi citado como tendo dito que
o candidato republicano preci
sa "virar a página" da questão
econômica e fazer a eleição gi
rar em torno da experiência e

do caráter de Obama.
Esse esforço começou no

sábado, 4, quando a candidata

republicana a vice Sarah Palin
acusou Obama de ligação com

terroristas, uma referência ao

fato de ele conhecer Bill Ayers,
ex-membro do grupo militante
da época da guerra do Vietnã
Weather Underground. Obama
respondeu num comício com

mais de 20 mil pessoas em

Asheville, Carolina do Norte.
"O senador McCain e seus

assessores estão' apostando que
ele poderá desviar sua atenção
com calúnias, em lugar de falar
com vocês sobre questões .con
eretas", disse Obama. "Eles pre
ferem tentar arrasar nossa cam

panha que reerguer este país".

Candidato a presidência democrata lança contra-ataque a tática republicana

CARACAS

Opresidente da Venezuela,
Hugo Chávez, voltou a afirmar

que irá deixar o cargo apenas
em 2021, apesar de seu atual
mandato terminar em 2013 e

elenão poder se reeleger no
vamente.

O mandatário, que chegou
ao cargo em 1998 e foi reeleito
em 2006, propôs recentemente
uma reforma constitucional que
incluía a reeleição presidencíal
indefinida e que foi rejeitada
pela população em um referen
do realizado em dezembro do
ano passado. Emmeio à campa
nha para as eleições regionais
do próximo dia 23 de novem

bro, Chávez anunciou que irá
enviar recursos orçamentários
adicionais a seus aliados que
vencerem para governador e

prefeito e que irá negá-los aos

opositores eleitos.
"Onde há governadores con

tra-revolucionários, onde há
prefeitos contra-revolucioná
rios, não posso enviar recursos.'
Para quê? Para que roubem ou

para que usem 'esses recursos

na conspiração ·contra mim?
Seria um irresponsável se fizes
se isso", afirmou.

Chávez diz que negará recursos adicionais a opositores eleitos em novembro

'Wpçês so�êl1l que estou brin-,+
c(l�d�, quando if,gw'tue; em 2013 eu

.

vou sair.Eu nôo vou;nQdo. �(jo.posso
i( nem:q�e eu .queira, pois nõo cabe
i (lllllm, migho vid,o nno me perteqce,
minha vida p ce a vO.cê$;:, disse

]:i/
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www.autoelite.com.br- Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veiculas Automotores). Oferta válida
até07/10/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Jetta 170Cli 08/08 (1K21S3)juro zero. entrada de 50% + saldo ern 24x· Te* não incluso de R$ 600,00. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/08. sem limite de

quilometragem, para defettos de fabricaçãoe montagemem componentes internos de matare iransmlssêc (exceto Kombf limitada a 80.000 krn). Ê necessaria, para sua utilização, a cumprimento do plano demanutenção. Imagemmeramenteiluslratíva.
não condizente necessarlamente com omodeleofertado.

.

"
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Caraguá Auto Elite �
Uma relação de confiança. �.�.Gru.po Auto EIi�e' 40 anos de credibilidade. 4732746000
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Circuito de Festas de Outubro de Santa Catarina.
Em outubro. Santa Catartna tem festa para todos os gostos. Participe. Tem sempre urna festa perto de você.

OKTOBERFEST- 9 a 26 em Blumenau s FENARRECO - 9 a 19 em Brusque' MAREJADA - 9 a 19 em ltajaí
SCHÜTZENFEST - 8 a 12 em Jaraguá do Sul' FESTA DO IMIGRANTE - 9 a 12 em Timbó
OBERLANDFEST - 18 e 19 em Rio Negrinho> OKTOBERFEST - 17 a 19 Centro, 11 e 26 Linha Becker em Itapiranga
TIROLERFEST - 10 a 19 em Treze Tílias • FENAOSTRA - de 7 a 12 em Florianópolis' AÇORFESTA - de 10 a 12 em São José

FESTA DAS TRADIÇÕES - de 8 a 12 em Joinville s BANANENFEST - de 9 a 12 em Corupá
-

FUNTURISMO

Nem precisa
agendar:

o mês inteiro
é de festa.

I
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