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PMDB ocupará
25% dos vogas
Partido lidera número de cadeiras
nas Câmaras de Vereadores para a

próxima legislatura.
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Pesquisa canadense afirma que a po
luição do ar pode aumentar o risco de .

apendicite. A equipe de cientistas da
.

Universidade de Calgary descobriu que
mais pacientes são intérnados nos dias
em que os níveis de poluição são mais
altos. O apêndice é uma pequena bolsa

ligada ao intestino grosso. A apendicite,
que faz com que o apêndice fique inchado
e cheio de pus, pode ser causada por uma .

Infecção ou obstrução, mas em muitos
casos não existe uma causa aparente. O
estudo canadense sugere que a poluição
aumenta o risco geral de inflamação do

. tecido. Os cientistas de Calgary identifi
caram mais de 45 mil adultos que foram
internados com casos de apendicite entre
1999 e 2006. A análise dos casos revelou

que os pacientes tinham chances cerca de
15% maiores de internação em dias com

maiores concentração de ozônio no ar,

comparado com dias em que a concentra

ção de ozônio era menor.

Fonte: BBC Brosil .
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Compre o brinquedo
certo para criançada
Observar a idade e o perigo sõo dicas fundamen
tais. Veja dicas para nõo errar o presente.
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.

Carlito Mers espera
apoio do presidente
Lula deve participar da campanha em loinville
para ajudar atrair votos no 2° turno.

Página 19

Eleição municipal revela a

força feminina na política
Alem de eleger uma mulher prefeita, o eleitorado fez de Natália Petry a mais votada para Câmara.
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DESTAQUE
Mime recebe prêmio

internacional
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Cecília tento
criar clima favorável
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CHARGE

PONTO DE VISTA

Drawback Verde-Amarelo

DO LEITOR

Schützenfest: Patrimônio
Culturallmaterial

Transmitir às gerações presentes e futuras a importância
da preservação do patrimônio cultural imaterial. Este. é o

principal objetivo da existência dos clubes de tiro da região
do Vale do Itapocu. Da mesma forma, esta tambérri foi amo
tivação que levou à criação da Schützenfest. A UNESCO de
fine patrimônio cultural imaterial como "práticas, represen
tações, expressões, conhecimentos e aptidões - bem como
os ínsirumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que
lhes estão associados - que as comunidades, os grupos e,
sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo

parte integrante do seu patrimônio cultural'T.
.

A primeira sociedade de tiro foi fundada em 1906, a So-
. ciedade Atiradores Jaraguá, hoje denominada Clube Atlé
tico Baependi. Desde aquela data, a proposta é preservar a
cultura de seus antepassados. De lá para cá, muítassocíe
dades foram criadas em todo o Vale do Itapocu, fazendo
surgir em 1989 a Associação dos Clubes e Sociedades de
Tiro do Vale do Itapocu - ACSTVI, promovendo neste ano

a primeira Schützenfest.
O impasse a respeito do local para a realização da Zoa

Schützenfest deu a oportunidade para a comissão central

organizadora - CGO - de ratificar os objetivos da preserva
ção do patrimônio cultural imaterial. Foi decidido que o local
deveria ser uma sociedade de tiro numa região de fortes ra
ízes históricas com a colonização Alemã. Definido o local

pela Sociedade Aliança, no bairro Rio Cerro, também foi
decido que os pratos típicos da gastronomia Germânica
deveriamser feitos pela comunidade daquela região, outro
patrimônio cultural de extrema importância.

Durante este tempo de preparação, outro patrimônio cul
tural imaterial pode ser notado, principalmente por aqueles
que não têm descendência Alemã. A língua falada nos bate

papos antes e depois das reuniões e durante a construção
dos vinte novos estandes de tiro é o Alemão. Pela repre
sentatividade que a colonização tem em nossa região; toda
a comunidade deve comparecer e fazer parteda Zoa Schüt
zenfest. Mais que isso, toda comunidade deve contribuir !

para a salvaguarda deste patrimônio da nossa gente.

MÁRCIO MANOEL DA SILVEIRA, $ECR�ÁR!O DE DESENVOLVIMENTO
ECDI\IÕMICD E V!CE-PRESII)Em DA'COO DA 20' SCHÚTZENFEST

1· UNESCO - CONVENÇÃO PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL

Os téxtos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 cometeres e podem ser

enviados pam o e-mail redacuo@ocorreiodopovo.com.br, ou por curta para a

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251·200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

menta da Seguridade Social [Cofins).
Cabe frisar, que os exportadores

podem usufruir da suspensão desses
tributos desde que as mercadorias
nacionais empregadas no processo
produtivo, tenham seus produtos des
tinados ao comércio exterior, não sen

do admissível o benefício na venda, de
tais produtos, no mercado interno.

O novo regime contribui para a re

dução dos custos de produção e para o

aumento da competitividade dos pro
dutos nacionais no mercado estran

geiro. Anteriormente a esse regime, o

sistema chamado de Drawback Impor
tação, previa a suspensão, isenção e

restituição de tributos federais para
a compra de insumos importados,
utilizados na fabricação de produtos

brasileiros destinados ao mercado
internacional.

O Drawback Verde-Amarelo -éstá

equiparando o tratamento tributário
entre os insumos nacionais e importa
dos, sendo que estimulará a aquisição
de insumos nacionais e contribuirá na

redução dos custos de produção, gerando.
o aumento das exportações brasileiras.

O "drawback verde-amarelo" foi
instituído pela Política de Desenvolvi
mento Produtivo (PDP) visando o au

mento do número de empresas expor
tadoras e o incremento da participação
das exportações brasileiras no comércio
mundial. Estima-se que cinco mil em

presas exportadoras serão beneficiadas
.

com o Drawback Verde-Amarelo, já no

primeiro ano de sua implementação.

SIMONEC.
PACHER TURRA,
INTEGRANTE 00

OEPt\JUAMENTO
DE PI.ANEJAMEiIlTO
iRlBUiÁmo NA
CASSIJU ADWMI)OS.

As Secretarias de Comércio Exte
rior e da Receita Federal publicaram
em 19/09/Z008 a Portaria Conjunta
-RFB/SECEX n". 1.460 que regula
mentou o chamado "drawback ver

de-amarelo", esta medida permite aos

exportadores, a partir de 1° de outu

bro, adquirirem insumos no mercado
interno, sem a incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI),
do Programa de Integração Social
(PIS) eda Contríbuição para Financia-

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira
Editora: Patricia Mora'es

• Fones: (47) 3371.1919·2106.1919
• Fax: 3276.3258
• Plantão Rédação: 8835.1811
• Plantão Comercial:
8835.1872 • 9158.7991 • 9902-3992
• Circulação: 3371.1919·8841.9790
(Final ile Semana: 3376.1085
,·9902.1380·9191.3729)
circulacao@ocorreiodopovo.com.br
• www.ocorrelodopovo.com.br
• diretoria@ocorreiodopovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br
• vendas4@ocorreiodopovo.com.br
• juliana@ocorrelodopovo.com.br .

Horário de atendimento: 8h· às 20h

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400
• Baependi· CEP 89256-500

• CP 19 • Jaraguá do Sul • SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------pOLíTICA

FALA Aí!

" Me candidatei no
último dia permitido. "

GABRiEl CHALITA
(PSDB-SP), 39 ANOS,

professor e escritor, eleito vereador
em São Paulo com 102 mil votos.

" Àgora quero
caminhar para o Senado."

NETINHO DE PAULA (PC DO B),
CANTOR, eleito vereador em São Paulo

.

com 84.383 votos

" É o julgamento
do que se entende

por correto. "
PRESIDENTE LULA (PT-SP),

sobre o comportomento do eleitor
nas eleições de 5 de outubro.

RANKING
O PMOB elegeu 111 prefeitos. Porém,
entre os maiores colégios eleitorais do
Estado, incluindo Jaraguá do Sul, venceu
apenas em Palhoça e Balneário Cambo
riu. Ainda tem chances de manter a pre
feitura de Florianópolis agora no segun
do turno. Pela ordem aparece o PP com

55, OEM com 43, PSOB 36, PT 33, PPS 5,
PTB 3, POT e PR duas e o PSB'com uma.

Mãos à obra?
A Justiça Eleitoral de Jaraguá do Sul vai cobrar da Prefeitura e outras ór

gãos representativos do Estado e União e iniciativa privada, a aplicação da
lei federal 7.405, de 12 de novembro, promulgada pelo então presidente
da República José Sarney e, de lá para cá, alterada por várias emendas,
que obriga ürens e prédios públicos e privados a facilitar o acesso de

pessoas com deficiências. O que também é objeto de lei municipal. Pondo
um fim a constrangimentos como o que passou a eleitora Cecília Wolf da
Silva, 56 anos, na Escola Renato Pradi. É o que diz comunicado da juíza

.

Eliane Alfredo Cardoso luiz (foto) distribuído ontem, observando que os

que tiveram algum tipo de dificuldade no exercício do direito de votar po
dem e devem comunicar ao cartório de sua zona eleitoral para que na

próxima eleição o fato não se repita. Muitos dos candidatos, alguns entre
os eleitos, incluíram em suas propostas a acessibilidade para todos. Que
façam valer o que disseram para ganhar votos, porque até agora, em todas
as eleições, tudo ficou por conta de mentirinhas de campanha.

NÃO
Principal articulador da ida da
família Konell para o OEM e es

trategista da campanha, o vere

ador Carione Pavanello adianta
à coluna: salvo situação extrema,
a prefeito eleita Cecília não vai
chama' ienhum vereador eleito
pela c;,fgação para sua equipe
de goremo. Por entender que
são po: 'res distintos, coda qual
com Si!: função própria no ge
renciut nto do coisa pública.
Ou sei" sem o manipulaçã,o de
lnteres-s que se vê hoje, com

suplent-s assumindo para ga
rantir li Joto no legislativo.

FUNDAMENTAL
A prefeita eleita Cecília Konell (OEM)
dá importante passo com reflexos po
sitivos e imediatos poro toda a cidade
e anuncia abertura de diálogo per
manente com a Câmara. Porque as

bancadas de oposição elegeram a es

magadora maioria na Casa. 00 total
de onze, oito não são de partidos da

coligação que a elegeu. E encrencas

com a Câmara é o que ela não quer.
O marido Ivo acabou por perder os

direitos políticos ao bater de frente
com o legislativo quando prefeito•.

PORÉM•••

Mesmo assim, Adernar Winter (PSOB)
e José de Ávila (OEM), que concor

reram pelo coligação da candidata,
sempre foram fiéis escudeiros do
candidato derrotado Moacir Bertoldi
(PMOB}. E. ameaçados de expulsão
em processos posteriormente enga
vetados pe1as executivas do PSOB e

OEM. A persistir a posture, a prefeita
terá como único defensor no legisla
tivo, em projetos mais polêmicos, o

vereador Adernar Possamai (OEM).

O CORREIO DO POVO DQUARTA-FEIRA. 8 DE OUTUBRO DE 2008

llliO NÔ;PÉ 1
vadores experillléntadosjda,.políticàl�ocPI enteºdem que a folg�
a��:�vio(P�0�)C�i:�::��a����i��e�e1:ç����::�t�saS;i�!!' 1:�

(PT) tem o dedo dos autores de dóis panfletos apócrifos 'e criminosos,
ul11ideles reproduzido aqui na coluna, lançadqs,gs rua�àsvésperas da
ele.ição contendo toda sorte �I impropérios e acusações contra a fa
mília Konel!. EJTl,Guaramirim'fizeram o mesmo cOIJ1 o vitorioso Nilson

Bylaardt (PMOB).

TfRO NO PÉ2
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LEGISLATIVO

POLíTICA-----------

PMDB ocupará 25% das vagas
Partido mantém maior representação ao eleger 12 vereadores no Vale
JARAGUÁ DO SUL

O PMDB foi o partido que
conseguiu eleger o maior nú
mero de vereadores na mi

crorregião. A partir de l°de
janeiro, a bancada do par
tido contará com 12 repre
sentantes, absorvendo 25%
das vagas nas Câmaras das
cinco cidades. Ainda assim,
no comparativo com 2004,
a sigla perde duas cadeiras.
O PP é o partico com a se

gunda maior representação.
A bancada progressista terá
11 vereadores, contra dez
eleitos no último pleito.

O resultado da eleição
proporcional pode não ga
rantir o respaldo necessário
à aprovação dos projetos de
interesse do Executivo, mas
favorecerá a governabilida
de dos próximos prefeitos,
levando em conta que em

quatro' das cinco cidades
o PMDB também integra
chapas majoritárias vence

doras. Apesar de ter sido
derrotado na disputa pela
Prefeitura de Jaraguá, o par
tido volta ao comando das

administrações de Corupá
e Guaramirim. E em . Mas
saranduba e Schroeder é o

CORUPÁ

vice dos prefeitos eleitos.
Na Câmara de Corupá, o

PMDB terá quatro vereadores
- o maior número na região -

, seguido pelo Pp, com três. O
PT e PSDB ficam como uma

vaga cada. Em 2004, foram
eleitos cinco pelo PMDB, três
pelo PP e um pelo PSDB. Em

Guaramirim, segundo maior
.

colégio eleitoral do Vale do

Itapocu, o PMDB e o PP ele

geram dois vereadores cada.
DEM, PPS, PDT, PT e PSDB
dividem as vagas restantes. Na
atual legislatura, PP tem qua
tro, PMDB três, PSDB e PT um
vereador cada.

A composição da Câmara
de Massaranduba a partir de

janeiro terá três vereadores
da bancada do DEM, dois
do P�, dois do PMDB e dois
do PSDB. Hoje são cinco do
DEM, três do PMDB e um

do pp. Em Schroeder, cinco

partidos estarão represen
tados: PP com três, PT com

dois, PMDB com dois, DEM
e PSDB com um cada. Na

disputa anterior, e PT elegeu
um, e PSDB, PMDB, DEM e

PP fizeram dois vereadores.

CAROLINA TOMASELLI

HEITOS
Alceu GilmorMoretti (PMOB)' 942
João Carlos"Gotlardi (Pl) 648
Wilson Jean Gessner (PMOB) 454
Marcelo Ferreiro Gonçalves (PSOB) .....•. 411
Margot Hauffe (PMOB) .....................•.... 387
Nilton Richter (PP) .....•.......•.................. 341
Everaldo Mokwo (PP) ...•......•.....•............ 340
Jony Tribes (PMOB) 308
Sidnei Moritz Schwerdtner (PP) .••...•...... 288

SUPLENTES
Celso dos Santos Berlato (OEM) 348
Ademir Hackbarth (PMOB) .....••............. 291
Dto Ernesto Weber (PP) •.........•............•. 281
Oóris Fuck Raduenz (PP) 271
Lauro Twardowski (PPS) ................•........ 266
Bemadete Corre0 Hillbrecht (PPS) :.• 172
Waldemir Lange (PP) 156
Marcos Martini (PP) 149
Luis Carlos Schultz (PT) : ...•............ 130
Mório Fischer (PP) 130
Joelson Evandro Cardoso (PSOB) 126

A distribuição
das 47 vagas

. Dos 16 partidos instituídos
em pelo menos um dos cinco

municípios, seis não ocuparão
nenhuma das vagas nas câ
maras na próxima legislatura.
Três deles - PMN, PRE e PTC
- nunca obtiveram sucesso

nas urnas da região nos pleitos
dos quais participaram. Já o

PTB, PV e PRE perderam suas

vagas e ficarão sem represen
tação. As três siglas ocupam
atualmente uma cadeira na

Câmara de Jaraguá do Sul.
c,
o
o

§;
5
O'
tt:
'" NÚMERO DE ELEITOS

Bancada do PMDB na Câmara de Corupá continua sendo a maior na região PMDB ,

PP
DEM

.............................

PT
..................

PSDB
••••••• ••••••• • ••••• 0 •••••••••••••

PC do B
PDT

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

PPS
PR

.. "

PSB

12
11

. "" " .

7
.... " .

6
6
1
1
1
1
1

QUEM GANHA QUEM PERDE
OEM duas PP uma

PT duas PMOB duas
PCdolf uma PTB uma

pot uma

ppf uma FICA IGUAL � �PSS' uma
PR * uma

PSOB seis
* (em 2004 era Pl)

MASSARANDUBA
ElEITOS
Valdir Zapellini (OEM) 852
Inócio sesen IPMOB) , 699
José Osnir Rohchi (PP) 644
Pier Gustavo Ber,ri (PMOB) 561
Silvio Mainka (PSOB) 552
Ped ro Oeretti (PP) 481
Suzane Reinke (PSOB) 457
Mauro Bromorski (OEM) 359
Valdemar Moser (OEM) 293

SUPLENTES ª

Pedrinho Osmar:Spézia (PMOB) L 402
Horst Reck (PP}'\.,; 384
Ivaldo do Costa (PP) 303
CandidQ Brych (PSOB) , 302
�':' .. .': J')sSantos(OEM) 279
Valdir Batista Lazaris (PMOB) 274
Silvio Scaburri (OEM) 238
Fernando José Coelho (OEM) 236
lucia Hafemann. Riegel (OEM) 194
Moria Aparécida Rónghetti (OEM) 193
Orlando lougris (OEM) 163

":'f ,?"

Listas trazem os primeiros 20 mais votados. ** Os resultados de Jaraguó do Sul foram publicados ontem.
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------------POLíTICA

Reforma
é debatida

A polêmica Reforma Tribu
tária voltou a ser tema de deba
te durante plenária da Acijs, na
última segunda - feira, dia 6. O
secretário de Estado da Fazenda,
Sérgio Rodrigues Alves, parti
cipou da reunião e defendeu a

mudança. ''Fim da guerra fiscal
entre Estados, desenvolvimento
econômico mais sustentável e

competição globalizada. Isso jus
tifica a reforma", argumentou.

Já os empresários questiona
ram o representante do Estado
sobre a alta taxa de tributos e

perguntaram sobre uma possí
vel redução caso a reforma vire
realidade. "Serão mais pagando
menos", garantiu o secretário.

Alves também destacou os

bons índices econômicos de
Santa Catarina e o IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano)
do Estado que chegou a 0,822,
número maior que o índice de
Chile, Uruguai e México juntos.
"Santa Catarina é a bola da vez.
Nós estamos fazendo o dever de
casa", enfatizou.

Já o secretário executivo de

gestão dos fundos estaduais,
Cleverson Siewert, elogiou a

participação de Jaraguá do Sul
na adesão aos projetos do fundo
social com programas de espor
te, cultura, lazer e turismo. 'Ta-
"raguá é a sexta cidade do Estado
em arrecadação e a nona em

investimentos no Iundosccíal",
avaliou Siewert.

Tambémestiverampresentes
no encontro o deputado estadu
al Giancarlo Tomelin (PSDB), o
subprocurador geral do Estado,
Sérgio LuisMarPirita e o diretor
da Secretaria da Fazenda, Al
mir Gorges.

/

URNAS

O CORREIO DO POVO liQUARTA-FEIRA. 8 DE OUTUBRO DE 2008

Mulheres estão no poder
Natália diz que vai defender a cultura e o bem-estar dos idosos
JARAGUÁ DO SUL

Em Jaraguá do Sul as mu

lheres foram verdadeiras ven

cedoras nas urnas. Apesar de
ainda serem minoria entre os

candidatos, elas lideraram o nú
mero de votos tanto para o car

go máximo da Prefeitura como

para a Câmara de Vereadores.
Isso porque além de Cecília
Konell (DEM) ser eleita prefei
ta com 39,38% da preferência,
a professora Natália Lúcia Pe

try (PSB) foi a líder do ranking
entre os sucessores da Câmara,
com 2.861 votos.

"Eu defendo na política
e em qualquer profissão que
prevaleça a competência e o

profissionalismo. Seja homem
ou mulher" comenta Natália,
destacando que' homens tam

bém votam em mulheres. Para
a vereadora eleita, a vitória é re
sultado de 30 anos de serviços
prestados à comunidade. "Na
última eleição fui a quinta mais

votada, só não entrei por ques- .

tão de legenda. Mas ser a mais
votada é uma honra e é resulta
do de uma atuação responsável
na comunídade", disse, referin
do-se ao cargo de presidente da
Fundação Cultural de Jaraguá do
Sul. "Continuamos com projetos
importantes e a revitalização
do Centro Histórico foi a nossa

grande bandeira", lembrou.
Quando assumir a vaga na

Câmara em janeiro do ano que
vem, ela pretende continuar in-·
centivando projetos na área cul-

Natália Petry foi o mais votado e diz que não fará oposição ferrenho. 'Meu partido é Jaraguá do Sul'

tural e também déve lutar pelas
çausas dos idosos. "Defendo
a preservação do patrimônio
histórico e a criação do Fundo

Municipal do Idoso", enfatiza
Natália, que também foi coor
denadora do Centro de Convi
vência da Terceira Idade.

Ela diz ainda que pretende
manter uma boa relação com

a prefeita eleita para que bons

projetos não deixem de ser apro
vados devido a divergências
partidárias. ''Meu partido não
faz parte do bloco que venceu.

Mas passado esse momento,
meu partido é Jaraguá do Sul",
afirma, acrescentando defender
apolítica comprofissionalismo.
"Foi desta forma que fizemos a

campanha da outra vez, e desta
não foi diferente".

DEBORAVOLPI

Andréa diz que família estruturado é o base de seus projetos

Don(l-de�coso campeã de votos
Andréa Verbinem foi amais votada para Câmara de Guaramirim

Em Guaramirim, o primeiro
lugar em votos para a Câmara
também foi de uma mulher. A
dona-de-casa Andréa Verbinem
(DEM) foi eleita vereadora com

701 votos. Esta foi a primeira
vez que Andréa concorreu a um

cargo público, mas segundo ela,
a paixão pela política já é anti

ga. Casada com o secretário de

Planejamento de Guaramirim,
if)
Valéria Verbinem há 12 anos, e

� mãe de dois filhos, Andréa con
� ta que aprendeu com omarido a
-c

,� trabalhar em prol da comunida-
de. "Sempre atuei em associa-

ções de moradores, APPs e aju
dei muita gente", lembra. Para
ela, a vitória nas urnas também
se deve ao apoio do eleitorado
feminino, mas é reflexo princi
palmente, da humildade com

a qual realizou a campanha.
"Gosto de conversar, olhar no
olho e de acreditar nas pessoas.
Não tenho graduação, sou uma
simples dona-de-casa. Mas eu

gosto de ajudar os outros", disse
lembrando que muitas mulhe
res e mães se identificam com a

história dela.
A vereadora eleita diz que

vai lutar pela criação de cre

ches domiciliares, de um cen

tro de saúde para a mulher e

pela reciclagem. "Tenho o pro
jeto de trocar um quilo de lixo
reciclável por um quilo de
fruta ou verdura. Em Curitiba,
esse projeto existe e dá certo",
comenta a mulher.que é natu
ral da capital paranaense, mas
mora em Guaramirim há 24

anos.

Sobre a relação entre Execu
tivo e Legislativo, ela é enfática:
"O que for bom para a comuni
dade eu vou defender".
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Tradição alemã está em festa
Sociedade Aliança abre as portas para comemorar os 20 anos do evento .

JARAGUÁ DO SUL

Hoje, quando o relógio mar

car 18h, os portões da Sociedade
Aliança, no interior do muni

cípio, vão se abrir para marcar

o início de mais uma etapa na

manutenção da cultura alemã
em Jaraguá do, Sul. É que nesta

quarta-feira começa a Zoa edição
da Schützenfest, que, agora, se .

apresenta . ao público vestindo
nova roupagem.

Ao invés dos conhecidos pavi
lhões do Parque de Eventos, ainda
na mira de disputa judicial entre
Prefeitura e Salvita (Sociedade As
sistencial ao Lavrador do Vale do

Itapocu), os visitantes terão acesso

a galpões inspirados na realidade
vivenciada por imigrantes. Já aos

atiradores, a novidade são os Z3
estantes montados no local. Para

completar, ainda tem quatro pon
to� de estacionamento e três de

banheiros. Ao todo, as melhorias
na infra-estrutura custaram cerca

de R$ zo mil. Mas, a preocupação
com a tradição vinda da Alema
nha não pára nesse detalhe.

Ao contrário dos outros anos,
em Z008, a gastronomia fica por
conta de moradores do Rio Cerro,

bairro que abriga a festa. Até mes

mo as mesas e cadeiras do espaço
ocupado pelo café típico repre
sentam uma viagem ao passado.
Conforme Gielead Siewerdt, pre
sidente da CCO (Comissão Central
Organizadora), os admiradores da
culinária podem se preparar para
experimentar desde marrecos re

cheados até strudel e cucas casei
ras. Nahora de pedir pelabebida, a
dica é o chope artesanal, que custa
R$ 3,5 (copo).

Se você exagerar na dose, não
sepreocupe.ASchützenfestgaran
te sua ida para casa em segurança
com vans, táxis e até motoristas.
Esses últimos cedidos pela festa,
porém levando em consideração
o estado físico dos solícitantes.
No entanto, não pense em se di
vertir apenas nos bares, estantes
de tiro, nas pistas de dança e na

praça de alimentação, segundo
Nelson Sjoberg, responsável pela
infra-estrutura, o evento ainda
oferece outros entretenimentos.
Várias outras brincadeiras tra

dicionais estão à disposição dos
visitantes.

KEllY. ERDMANN
.

, Programação de abertura
• 18h - Abertura dos portões
• 19h30 - Abertura da festa com desfile e busca do rei do tiro

- Sangria do primeiro barril de chope
• 20h - Baile com a banda Bavória
• 21 h -Inauguração dos estendes de tiro

- Coroação das majestades do tiro

Durante a Schützenfest, Aliança recebe 400 trabalhadores voluntários

Faixa de rei transita entre
irmãos e fica com os Schmidt

O melhor entre todos os

competidores das sociedades
de tiro da microrregião. É com

este título que Cláudio Schmi
dt, 30, chega a ZUa edição da
Schützenfest. Rei da festa, ele
se prepara para dias de glória.
Hoje, na abertura do evento,
o atirador recebe a faixa das
mãos do irmão, Fabiano, ma
jestade no ano passado. "Fi
cou tudo em família, vai ser
emocionante", confessa a ma

jestade.
Mas, antes dosmomentos de

consagração, Cláudio precisou
de muita dedicação para con

quistar o trono. Príncipalmen
te, quando teve que enfrentar
uma tradição nada animadora.
Perder o posto na última etapa
da - disputa, a da carabina, era

.!B algo comum. No entanto, no

� � dia da prova, ele diz ter acor

! i dado confiante e pronto para se

�
J'� desvencilhar das recordações

Cláudio Schmidt atira há 16 anos e já conquistou mais de 200 medalhas negativas, Conseguiu. Ao final

R.�I�H�: .. Ça.l11ila.Ha�s�n..�Socie�o.d� .. Esp�rtiva .. e.Recreativa..yieiren.se ...

10. PRINÇESA.: .. �i�ara.Urba �.�. �ociedade.�espo� iva. e.R.�cr�o.tiva A.l11izade .

o.PRINÇESA.: .. �r�n.a. �arg�n .. � .. Çlube �tlético.�o.�r�ndi ....
lMPATIA: Janisse Eichstadt - Clube de Caça e Tiro Bracinho

da competição havia somado
688 pontos. A felicidade só não
ficou completa porque Inaurea,
companheira de casa e tiro, não
obteve a somatória necessária

para chegar ao término do tor
neiro,

Mesmo assim, o casal não de
siste. O motivo é óbvio: Cláudio
e Inaurea são exímios atiradores.
Ela detém mais de 100 títulos es-

-

taduais e locais. Ele tem cerca de
zoo medalhas. Os dois são res

ponsáveis pela campanha dou
rada da equipe de seta livre nos

Jogos Abertos de Santa Catarina,
realizados em Jaraguá do Sul no
ano passado:

Para quem se animou com a

trajetória, pode começar a pra
ticar o esporte durante a Schüt
zenfest. Os estandes abrem
diariamente aos atiradores visi
tantes. Além disso, a festa bate
recorde no número de inscritos
na categoria Seta. Até agora, são
Z7 equipes cadastradas.

Schützenfest
cultiva passado

Criada em 1989, a Schüt
zenfest é a festa alemã mais
tradicional de Santa Catarina.
Isto porque, cultiva um hábito

milenar trazido ao Brasil nas
malas dos imigrantes. Na épo
ca, o tiro era motivo para a for

mação de corporações nabusca
de treinamento no manejo das
annas, recreação e manutenção
do patriotismo. Mas, naqueles
dias, os atiradores pretendiam
mesmo é se proteger dos se

nhores- feudais, do poder real
e de saqueadores. Já no século
19, com a ascensão dos exérci
tos, essa prática perdeu força,
dando espaço aos clubes e fes
tas de rei e rainha. .

Em Jaraguá do Sul, a primei
ra congregação desse tipo nasceu
há quase 103 anos no chamado
Salão Boa Esperança. Já a Asso
ciação de Sociedades de TITO do
Vale do Itapocu surgiu apenas
em 1989 para, finalmente, orga
nizar a Schützenfest.
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Colegiado faz planos para 2009
Mudança de gestãoe responsabilidade sobre pré-escola preocupa secretários

Membros do Colegiado de
Educação da Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu
(Amvali) se reuniram na manhã
de ontem para realizar a 11a reu
nião ordinária do grupo. Entre
os assuntos discutidos, foram le
vados aos integrantes esclareci
mentos sobre oOfício 0754/2008
da Secretaria de Estado da Edu-

. cação (SED) que transfere aos

municípios toda responsabilida
de sobre a educação pré-escolar
a partir de 2009.

Apesar de não ser retroativo'
- professores contratados e in
fra-estrutura, atualmente per
tencentes ao Estado, permane
cerão desta forma -, toda nova

demanda deverá ser absorvida

pelo município, assim como

a contratação de novos pro
fessores. Para a coordenadora
do Colegiado de Educação da
Amvali, Diana Seidel Bortolot
ti, "com certeza será uma preo
cupação para o ano que vem",
mas que pode ser minimizada
com a disponibilização dos
recursos do Fundeb para cada
aluno matriculado napré-esco
la municipal.

A reunião também serviu

para uma avaliação conjunta
do Fórum de .Socialízação dos
Gestores de Ensino Fundamen
tal, encontro que mareou o

encerramento do Curso de For

mação dos Gestores do Ensino

Fundamental, realizado duran
te os meses de abril, junho e

agosto. Foram discutidos nesse

período o papel do gestor, le- .

gislação educacional e pública
e marketing educacional - que
teve os resultados compilados
e entregues para cada gestor
participante.

Os temas propostos para a

reunião de ontem estavam faca
das basicamente em uma preo
cupação que surge com a pro
ximidade de transferência das

gestões atuais aos novos admí
nistradores municipais. "Não

podemos depender de momen
tos políticos ou partidários,
os trabalhos na: educação têm

que transcender estes aspec
tos", defende Diana, também
secretária de Educação de
Corupá, e que aposta na con-

..

tinuidade dos trabalhos rea

lizados, mesmo sabendo que
possivelmente, no próximo
ano, não estará no cargo. Para Diana Bortolotti, a educação deve tra.nscender aspectos políticos ou partidários e focar na qualidade

FamHia de- jovem faz enterro
, por engano no Bairro Garibaldi
JARAGUÁ DO SUL

Parece coisa de novela, mas
não é. Ontem, uma família de

Jaraguá do Sul viveu uma expe
riência no mínimo inusitada, ao
fazer um enterro por engano no
Cemitério de Santo Estevão; no
Garibaldi. O corpo encontrado
no Rio Jaraguá na manhã de sá
bado, nos fundos do Parque Mu
nicipal de Eventos, não eta do
jovem Gabriel Birr, 19 anos.

Gabriel foi. reconhecido
no ll\.1L pela mãe e o padrasto,
mas o corpo era de outra pes
soa, que não havia sido iden
tificada até o final da tarde de

o ontem. "Fizemos o enterro dele
a::

� hoje (ontem) de manhã. Amissa

8 de 7° dia ia acontecer no domín
� go", comentou Acenira Tavares,
� prima de Gabriel. Ela comentou
� que parentes db rapaz souberam
fli do engano depois que conheci-
dos afirmaram ter visto GabrielGabriel contou que soube do próprio enterro pelo rádio, na manhã de ontp.Q'I

naquelamanhã. .

De acordo com o policial ci
vil Marcos Pessotti, que estava
de plantão no fim-de-semana, o
corpo será mantido no cemité
rio do Garibaldi, com a concor

dância da família de Gabriel, e
será considerado indigente. Se
alguém reclamar o corpo será
feita a exumação, para um exa

me mais detalhado.
Na tarde de ontem, Gabriel

disse ao O Correio do Povo que
soube do próprio enterro pelo
rádio. "Eu nem acreditei que
isso estava acontecendo", co

mentou, ressaltando que soube
da notícia pouco "antes do se

pultamento ocorrer. Ele mora
na Barra do Rio Cerro com uma

família de amigos há cerca de
seis meses. A declaração de
óbito foi recolhida da' família
dele. O atestado de óbito não

chegou a ser emitido.

Inquérito vai
para o Fórum
JARAGuÁ DO SUL

A delegada Anelize Forster
deve encaminhar ao Fórum
nessa semana o inquérito so

bre a morte do pedreiro Amauri
da Costa, 42 anos, no dia 31 de
agosto. A partir daí, caberá ao

Ministério Público oferecer ou

não a denúncia contra os três jo
vens acusados do assassinato do

pedreiro - Jonatas Gandolfi, 24,
Alecir Bernardi, 23, e Cléo Jones
Muller, 27. Anelize disse que está
finalizando a fase de tomada de
depoimentos, mas não revelou
mais detalhes sobre a investiga
ção. Ela também preferiu não
comentar sobre o resultado do
exame cadavériéo.

'

A defesa dos acusados sus

tenta que não houve racha e que
um dos jovens teria dado um

soco no queixo do pedreiro para
se defender de uma agressão. As
advogadas também afirmam que
eraAmauri quemportava o alica
te encontrado junto ao corpo.
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No Dia da Criança, o que os pais ,mais querem
é fazer a felicidade dos filhos

.

Tudo o que a gente quer
quando dá um presente para
uma criança é que ela goste.
Que antes de acabar de rasgar
o pacote os olhos já estejam
brilhando o suficiente para sa

ber que a escolha foi correta.
Claro que você vai às lojas e

enlouquece com as novidades,
como um carrinho de contro

le-remoto ou um jogo colorido
superbacana. Mas se tiver um
bebê e der um brinquedo para

crianças de 6 anos, por exem

plo, ele não vai aproveitar o

que o produto pode oferecer.
Pior. Não se sentirá estimu

lado, poderá se machucar ou
ficar tão.írritado que perderá a

vontade de se divertir.
Lembre-se também que um

livro e uma roupa sâo sempre
um ótimo presente, em qualquer
idade. Dê uma passada nas lojas
Sapo Cururu, Elian e Bike Jump
e garanta a alegria do seu filho.

I OS MELHORES BRINQUEDOS: I
DA 1 ANO

. • 1. BOSS, O DINOSSAURO AZUL·
.

É uma piscina com 60 bolinhas,
que ficam dentro do bicho. As bolas
fazem sucesso entre os bebês e servem

scme mordedor. - ao apertar, sai um

som que parece celofane amassado.
K's Kids, Brasbaby, R$ 299,90.

• 2. TUBUIU
É um chocalho que muda de for

ma e possibilita muitos movimentos.
A criança exercita o raciocínio ao rea
grupor as partes. Primo, R$ 19,90.

• 3. ANDADOR LEÃOZINHO
Você pode levantar o banco do leão

e travá-lo. O carrinho se transforma em

andodor e a criança o empurra quando
está ensoiando os primeiros passos. Se
ela cansar, pode se sentar no leão e an

dar com ele. Fisher-Price, R$ 249,99.

1 A2ANOS
• 1. CASA DA ÁRVORE-SAFARI
Na casa da árvore vivem os ani

mais. O explorador é a única pessoa
que convive com os bichos, em har
monia. A cabeça de todos giro 3600 e

o macaquinho desce do árvore. Blue
Box, Dicon, R$ 89,90.

'"p'
• 2. BACKYARDIGANS

•

Pablo, Uniquo, Tasho, Tyrone e

Austin voltaram repoginodos. A crian
ça continuará gostando deles' como
bichos de pelúcia. Mos você, pai ou

mãe, tem outra opção poro brincar
com seu filho: os bonecos são também
fantoches. Butterfly Pelúcias, R$ 66,90
(unidade).

,Roupas para o dla·a-dla
das crianças e para o

Dia das Crianças

3. NAVIO PIRATA PLAYMOBIL
A linha do Ploymobil voltou com

tudo depois de dez anos afastado do
mercado brasileiro. A brincadeira co

meço flo hora de juntar os peças do
navio. Sunny, R$ 199,90.

• 3. BUSUNGA - ÔNIBUS ANIMADO • 3. URSINHO TEDDY
Em cada janela do ônibus, um ani- Não é só um urso de pelúcia. Com

mal diferente. Quando o crionçà acerto ele seu filho vai aprender atividades
os formos geométricos, o janela se obre

.

ao dia-a-dia brincando. Dá poro trocar
e o bicho aparece, fazendo o som coroc- o roupa, abrir e fechar o botão, o zíper,
terístico. Como as rodos estão só de um o presilha de encaixe e o velcro. K's
lodo do brinquedo, ele deslizo melhor Kids, Brosbaby, R$ 99,90.
em superfícies planos. Elko, R$ 52,99.

3A6ANOS

1. CAÇADORES DE ABElHAS
É divertidíssimo. Pelo tubo soem

borboletas e seu filho, com uma rede,
tem de pe.gá-Ios. Como elos são de
nylon, pairam no ar por algum tempo.
A criança precisa se concentrar, ter
agilidade e exercitar o coordenação
motora. Bubo, R$ 72.

2. CARRO DOS SIMPSONS
Meninos e meninos gostam dos

Simpsons, mos este corro de controle
remoto é cor-de-rosa. Ele acende a luz
dianteiro, foz som de buzino e corre paro
todos os lodos. Sunny, R$149,90.

Não tem como não ser apaixonado por crianças, um simples olhar delas é capaz de melhorar o dia de todos

6A8.ANOS
1. POllYWHEELS - SUPER GARAGEM
É um luxo. A criança coloco um

pouco de glíter em cimo do elevador
de carros. Depois, posso colo no earrl
nho e guord'o-o no cabine inferior do
elevador. Quando elo giro a manivela

.

poro o corro alcançar o pista, o glíter
vai caindo no corro, customlandc-o.
Pedrinhos poro fazer o acabamento
estão no poçote. Mattei, R$ 69,99.

2. CARRO ANFíBIO
Ele é veloz, foz manobras radicais

e ainda onda no águo. Poro guiá-lo, a

criança preciso estar atento e concen

trado, porque os movimentos são bem

rápidos. Scientific, PBKids Brinquedos,
R$199,90.

.
.

3. BICIClETA HANNA MONTANA
A atriz mirim Hanna Montano vai ser

decisivo no hora do suo filho escolher

qual bicicleta quer A diferença entre
essa e as demais é que vem acompanha
do por uma mochila de plástico persono- .

Hzodo. Multibrink. R$ 340.

"-

\ /
\

Reinaldo Rau, 568 -33'10-2179

2A3ANOS
• 1. MEU PRIMEIRO PUZZLE
É ideal poro os crianças que ainda

levam objetos pequenos à boca, porque
os peças não se soltam. É preciso girá
los poro formar os animais. Grow, R$ 30.

• 2. CADEIRÃO DE BONECA
HElLO KITTY
É febre entre os meninos. O co

deirão fico na altura certo poro as

crianças brincarem de boneco, e elos
vão logo colocando o bebê poro comer.

Multibrink, R$ 129..
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SEIOS FARTOS,
DESEJODAM

CORPO EM DIA

Cuidado na hora de escolher o
cirurgião plástico é essencial

Sair desfilando por aí es

banjando um seio sensual e

marcante com certeza é o dese
jo de toda mulher. Poder então
colocar uma roupa que valorize
os seios e passear tranqüila sa

bendo que está arrasando, é um
sonho feminino. Os motivos

que levam as mulheres a recor

rerem para uma cirurgia rle au

mento das mamas geralmente é
a hipamastia, ou seja, mulheres
que apresentam seios pequenos
ou que diminuíram após ama

mentação ou perda severa de

peso. A prótese também pode
ser usada com sucesso para cor

rigir pequenas quedas ou fià'ci-
dezmamária.

.

,

Na cirurgia o tecido mamá
rio é deslocado do músculo

peitoral, e é criado um espaço
abaixo ou acima do músculo

peitoral, onde é colocada a

prótese de silicone. Existem
três técnicas cirúrgicas para a

'inclusão mamária:

VIA PERIAREOLAR: a ci
catriz fica em torno da meta

de inferior da aréola, mas há

limitações para inclusão da

prótese de acordo com o tama

nho da aréola da paciente.
VIA AXILAR: a cicatriz é

quase invisível, sendo feita
nos sulcos axilares e a prótese
é colocada, via de regra, de
baixo do músculo peitoral.

VIA INFRAMAMÁRIA: é

aplicável em todos os casos e

a cicatriz fica "escondida" no
sulco da mama.

: Há vários tipos de implan
tes utilizados, mas o mais co

mum é a prótese de silicone
micro texturizada, contendo
em seu interior silicone em

gel altamente coesivo. Quan
to à fo�ma, tipo e tamanho do

implante de silicone existem

diversos, e você discutirá com

seu cirurgião plástico o que
combina melhor com o seu

corpo e com seus desejos.

if

.

r Cirurgia exige
cuidados
especiais

Recomendações Pós-Operatórias:
• Evitar esforços_nos oito primeiros dias.
• Não movimentar os braços em excesso, seguindo sempre as

orientações do seu cirurgião plástico.
• Evitar molhar o curativo, até que sejo autorizado.
• Não se expor ao solou friagem, até segunda ordem.
• Alimentação normal, a partir do segundo dia, principalmente

Q base de proteínas e vitaminas.

RORTE Uma parceria séria. transoarente e

omento MereanU'
confiável para sua empresa.

• Descontos de duplicatas para empresas •

• Ana,Jises de crédito •

di

NORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 97 - 2° andar 5ala-2
Edifício Diener (47) 3374..()506 - Jaraguá do Sul - se

Email: nortefomento@hotmail.com

(
Dr. Rodrigo Tanus
C,rurgia Plástica e Mlr,roci(uriia

CIRURGIA PLÁSTICA
OepUaçáo Definitiva à laser

Microlransplanle Capilar (cirurgi� de calvice)
Upoaspiração Mamoplastia
Abdominoplastia Rinoplastia
Prótese de Mama Otoplastia (cirurgia das orelhas)
Cirurgia de Calvície Rejuvenecimento Facial

"ge id Milita:
ConsuHório Joinville: (47) 3422-6225
ConsuHório Jaraguá: (47) 3275-0596

CRM-SC 13079 RQE 6360

Espectaâsta pela Sociedade Brasl!elra ue Cirurgia Plastica

.dnanus.com.br
rodrigo®drtanus.com.br

Médicos alertam que pacientes nõo devem sonhar com corpo de modelo. Gisele é uma dos mais invejadas

'- í

"""\
\.1."./
\. ....

- ..

PR06RAMAÇAO SCHUfZENfEST
- - - --

----
-

08/10
19h30min - Desfile e cerimonial de abertura da XX Schützenfest.

20h - Inído do baile com Banda Bavária.
21 h - Inauguração dos estandes de tiro com tiro imprensa, visitantes

.

e Sociedades de Tiro.

Gastronomia típica.
Chopp artesanal.

Atividades Paralelas:
Tiro pássaro, bolão de mesa, parque de diversões e muito mais.

,

Df 08 A 12 DE OUTUBRO Df 20081 SOCIEDADE ALIANÇA I RODOVIA JARAfiUÁ • POMERODE
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓlOGO

Ernesto Guevara
de La Serna

No dia 8 de outubro de 1967, o comandan
te Ernesto Guevara, o eIfE, é capturado pelos
"Rangers" depois de uma batalha na quebrada
Del Chura, na selva da Bolívia. No dia seguinte,
Guevara dirá a seu verdugo, entre provocativo
e sereno "Dispara, covarde, vais matar um ho
mem". Com essas palavras, o Che se insere no

lugar reservado aos ícones culturais, aos símbo
los dos movimentos infiltrados no subsolo da
sociedade pelos quais lutou e morreu, ou, como

definiria o escritor Jorge Castaneda, na imagem
de um homem "que estava destinado, apenas,
como pouquíssimos outros, amorrer como quis
e viver como sonhou".

Vou relatar um trecho da réplica do Che na

19a Assembléia Geral das Nações Unidas, em
11 de dezembro de' 1964, ao pronunciamento
anticubano do representante da Nicarágua, do
minada durante décadas pela dinastia Somo
zista, apoiada pelos Estados Unidos - no qual

.
o nicaragüense faz uma gozação ao sotaque de
Guevara - e que recebe por parte deste uma

resposta contundente, assim transcrita: "Com

relação à Nicarágua, gostaríamos de dizer a seu

representante, embora eu não tenha entendido
muito bem toda sua argumentação quanto a�s
sotaques - creio que se referiu a Cuba e também
à Argentina - é bom em todo caso que o repre
sentante da Nicarágua não tenha encontrado

sotaque estadunidense em minha fala porque,
isso sim, seria perigoso".

E continua "Efetivamente, pode ser que no

sotaque que utilizei ao falar escapasse algo da

Argentina. Nasci na Argentina; não é um segredo
para ninguém. Sou cubano e também sou argenti
no e, se não se ofenderem as ilustríssimas senho
rias desta Assembléia, sinto-me tão patriota da
América Latina, de qualquer país da América La
tina, como o que mais o seja e, no momento que
for necessário, estarei disposto a entregar minha ,

vida pela libertação de qualquer um dos países
deste continente, sem pedir nada a ninguém, sem
exigir nada, sem explorar ninguém".

Desse modo, sua réplica continua num tom

eletrizante quando se refere ao bloqueio crimi
noso contra Cuba, além das pressões por parte
dos Estados Unidos aos países latino-america
nos para aderirem ao mesmo: "O presidente da
Bolívia disse aos nossos delegados, com lágri
mas nos olhos, que tinha que romper com Cuba

porque os Estados Unidos o estavam obrigando
a isso. Dissemos-lhe que essa transação coni
o inimigo não lhe serviria de nada, porque já
estava condenado, e a prova é que logo foi der
rubado por um golpe militar", e finaliza: "Em
todo caso, para gente como essa, que não sabe
cair com dignidade, vale a pena recordar o que
disse a mãe do último califa de Granada a seu

filho, que chorava ao perder a cidade: Fazes
bem em chorar comomulher o que não soubes
te defender como homem".

VARIEDADES---------�

• Cine Shopping 1
• Mamma Mia (Leg)
(1,4030, 17h, 19h10, 21h�p-todososdilJ�)
• Cine Shopping 2

,

• Space Chimps: MicoS'no espaço (Dub)
(15h - todos os diast;
• O nevoeiro (leg) (19h, 21h306? fodosqs dia,s)
• Cine Shopping 3
• Hellboy 2- O exército dourado (Leg)
(16h40-todososdills)

-----...__�................

Uma comédia
sobre crescer

Tudo começa quando Juno engravido e

sai à procura de pais perfeitos para o

bebê. E ela encontra Mark e Vanessa, um
abestado casal que pretende adotar seu
primeiro filho. Conforme se aproxima o

fim da gravidez, Mark e Vanessa mos

tram-se diferentes do que pareciam.

Jogo do anjo: Nem
tão simples assim

Aos 28 anos, desiludido e gravemen
te doente, o escritor David vive sozinho
num casarão em ruínas. É quando surge
Andreas Corelli, um editor de livros. Suo
origem é um mistério, mas ti fala é suave
e sedutora. A simples aparição desse ho
mem parece devolver a saúde de David.
Mos o que ele pede em troca não é pouco
e David ainda descobrirá isso.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Belarmino repreende Carminda por ter deixado
Celeste ir ao hospital com Diego. Júlio explica a

Augusta que Ernesto não era fértil e que ela fez

inseminação artificial. Denise diz que contará
a verdade o Diego, se Júlio nõo contar. Evandro

penso em colocar Antonella como sua sucessora

no escritório. Abigail conto o Joelma que quer
um filho de Adriano. Heitor diz à Luli que vai

pedir, novamente, Lívia em casamento. Aurora
encontro o colar com o pen drive. no sacola.
Joõo presenteia Lívia com o colar.

TRÊS IRMÃS
Violeta tomo muito café, pois não quer dormir
e sonhar com Augusto. Polidoro fico intrigado
00 ver Gregg com Valéria e decide descobrir
quem é ele. Sandro e Bento formam um grupo
de surfistas poro combater a. proliferação do

mosquito do dengue em Caramirim. Virgínia
aconselho Florindo o mostrar seu amor por
Pacífico. Waldete ajuda Gibo a estudar. Vidigal,
disfarçado, se apresento poro Alma. Suzana ·e

Eros se beijam. Violeta acabo adormecendo e

Augusto aparece para ela.

A FAVORITA
Laro insiste em ver o DVD. Pedro afirma que o

DVD foi trocado. Floro exige que Dodi lhe en

tregue o DVO e ele finge não entender. Pedro
se encontro com Oonatela e conta que fracos
sou. Oonatela acho melhor Pedro se mudar do
rancho, mos ele diz que não pode deixar Lora

desprotegido. Gonçalo sugere que Pedro se

interne numa clínica, mas Lora pede que ele
continue no rancho. Augusto César mostra o

Oonatela uma músico que compôs poro ela.

Holley vai 00 sítio de Augusto César e se deparo
com Oonatela.

OS MUTANTES -

CAMINHOS'DO CORAÇÃO
Cléo e Carvalho estão presos nos teias. Carva
lho é picado pelo aranha. Cléo alcança a arma e

atira no aranha. Carvalho começa o passar mal.
Noé é atacado por um reptiliano. Os dois lutam.
Perpétuo lança raios contra outros reptilianos.
Noé derrota o reptiliano. Ele vai poro Agarta
pedir ajuda ao Rei e o Rainha. Sauro atira em

Luciano, mas nãoe atinge. Sauro alcanço Lucia
no e o prende novamente. As naves reptilianas
invadem Agarta. O Rei mondo os guerreiros de

Agarta se prepararem poro batalho.

CHAMAS DA VI DA
Ivonete diz que está grávida de Tomás. Vilma dá
um cheque à Ivonete e diz para ela dizer que o

filho é de Pedro. Vilma diz que Suelen foi obri
gada a cont.ar os segredos de Ivonete. Guga per
gunto se Vivi está bem. Lipe diz peru Guga parar
de se meter com Vivi. Vivi se tronco no quarto.
Guga diz a Lipe que tem algo estranho e que vai
descobrir o que é. Ivonete diz à Vilma que amo

Tomás. Vilma diz que não aceito o casamento
dela e Tomás. André flagro Carla no computa
dor. Ela diz que procurava fotos.

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

MUNDO ARTISTICO

Ator descobre
dois cistos
A dor em um dos olhos levou o

ator José de Abreu a fazer alguns
exames. Superficialmente, apenas
um pequeno arranhão provavelmente
provocado pela fronha do travesseiro,
mas durante uma tomografia, o ator
descobriu dois cistos na cabeça. Antes
de submeter-se a uma ressonância na

manhã de ontem o ator declarou: "O
laudo da tomografia do crânio é real
mente assustador, meio grandinho".

Mãe e filho
cara a cara
o mistério sobre o desaparecimento
do filho de Donatela está caminhando
para o seu fim, em "A favorita". No
capítulo desta quinto, Halley ficará cara

a cara com a sua mãe biológica pelo
primeira vez. O segunda encontro vai
acontecer no din 16 quando Halley sofre
um acidente. Mas Donatela só descobre
a verdade no final da novela, embora
Halley fique sabendo de tudo antes. A

revelação será feita por Manu.

. '" .

expenenclas
A brasileira Alice Braga, que está
arrebentando em Hollywood, veio ao

Brasil filmar Cabeça a Prêmio, de
Marco Ricca. A atriz, que já filmou
com Will Smith, em Eu Sou a lenda,
e Rodrigo Santoro, em Cinturão
Vermelho, participou das filmagens
de Crossing Over, ao lodo de Harrison
Ford. Ao site OFuxito, elo fala sobre
Ford: "Achei maravilhoso e foi ótimo
para o minha experiência".

SUDOKU

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

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

Atriz conta

cue DO LEITOR
Todo meigo e cheio de classe.
o Safira é uma gota lindo

que completou três anosoflO

último dia 23. Amado pelo
família e homenageado pelo
leitora Mórcia Vieira, que
registrou este belo cíic.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

A frente fria se desloco rapidamente, mas o

resfriamento não é muito intenso. O céu fica
nublado com chuva fraca e possibilidade de
pancadas mais fortes à tarde.

.. Jaraguá do Sul e Região

., fases da lua

NOVA CRESCENTE

.29/9 �6110
CliEIA I MINGUANIE

015110 ! )) 21110

HOJE QUINTA

0MíN: 12° C MíN: 12° C
MÃX: 15°C0, MÁX: 1JOC r r r » I,�
Chuvoso Chuvoso

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Nos ú�timos �empos
sua fe tem sido
testada através de

alguns acontecimentos que fugi
ram de seu controle. A passa
gem de marte em escorpião faz
o clima geral amenizar e tudo
ser colocado no lugar. Nesta fase
você fará valer o seu poder. .

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
O trabalho tende a

aumentar nos pró
ximos meses. Não

se deixe levar pela ansiedade
que nunca foi boa conselheira,
nem se envolver em discussões
desnecessárias. Apenas trabalhe
organizada e firmemente, sem
perder o foco dos objetivos.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
As energias
dentro de casa

estão exaltadas e

algumas brigas podem ocorrer.

Tente entend�r o que acontece

e, se preciso, coloque limites
para o restabelecimento da paz.
Não leve as coisas a ferro e fogo,
essa atitude não vai resolver.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Cuidado com discus
sões desnecessárias.
Controle seus

impulsos que estarão aflora-
dos. Pratique esportes, namore
bastante e curta noites de amor. O

planeta do amor e do sexo está na

cosa dos reladonamentos e sá fico
sozinho de quer.

� ""
CÂNCER

_.........._ (21/6 a 21/7)
-��r As energias estarão
: ; elevadíssimas

nos próximos dois
meses. O conselho: pratique es

porte, faça muito sexo e namore

bastante. Os romances estão
em alta e você só ficará sozinho
se quiser. Desentoque, procure
amigos, vá para a balada.

VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Procure algu-
ma técnica-de
poder mental para

transformar as energias ÍI sua
volta. A capacidade energética
do seu ser está poderosa e você
deve aproveitar os próximos dois
meses para neutralizar energias
que se encontram muito densas.

SEXTA

0MíN: 13° C
MÁX: 17° C ;'." I,

Chuvoso

SÁBADO dMíN: 15° C
MÁX: 22° C ! I II J

Sol com possibilidade
de chuva
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LIBRA
(23/9 a 22/10)
De nada diante fi
car irritado com os

limites materiais

que a vida tem imposto. Existem
períodos que gastar pode ser
prejudicial, e você está passando
por um deles. Avalie os passos
que dará em direção á aquisição
de qualquer coisa.

n-r--....,.v""" ESCORPIÃO

,�*� (23/10021/11)
:�e�=� Se o nervosismo
-

";
-

começar a semuni-
_(_�__)� festal; é bom pergun-

tar-se o porquê. Você
tem ilamomdo o bastante? Como
anda a vida afetiva e sexual? Com o

planeta do amor e do sexo em seu

signo, é melhor não desperdiçar sua
energia com bobagens.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
É verdade que
saturno e plutão
ainda incomodam

e você já não agüenta mais olhar
para esses deuses. No entanto,
a maior lição que você aprendeu
ultimamente é a paciência e a

tolerância. Mesmo com o peso
dos acontecimentos, sorria!

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O trabalho em

equipe será seu

foco de preocupa
ções. Você precisa exerCitar suo
flexibilidade e aceitar opiniões
divergentes. Não deixe a irrita

ção e a necessidade de se impor
atrapalhar seus planos. Seja
paciente e menos controlador.

ANIVERSÁRIOS

8/10
Adelina Schmitz
Adriana Ehlert
Adriano Nellmann
Aliane Karsten
Aline Graziela da Silva
Alsina Priebe
André Felipe Martini
Bruno Beseke
Celso Rangel
Curt Linzmeyer
Elizaldo Mueller
Elton John Hoffmann
Fabiane Borg Turquetti
Felype Y. Nunes
Jackson Schwarz
Jonathan H. Bloss
Jose Waldema da Silva Junior
Kathia Regina Emilio
Luciano Richter
Marcos Beltramini
Mario Alvacir S. Konell
Maria Kohler Bartel
Marilene Paholski
Maristela Hertel
Poliana Maiochi Pires
Rafael da Silva
Raissa Lebrão R. de O. Turci
Roberto Billy Tulacker
Rorival Buettgen
Roselene Zanella
Roseli Jomelim
Tania Raquel Vasel Honório
Jatiana F. do Nascimento
Vilson Borchardt

DIVIRTA-SE

o pior
o sujeito chegou do hospital onde havia
visitado o sogro. A esposa preocupado,
pergunto:
- Então, querido? Como o mamãe está?
- Está ótimo! Ainda vai viver por muitos
anos! No semana que vem elo recebe alto e

vem momr com o gente, pam sempre!
- Estmnho, querido... Ontem mesmo os

médicos diziam que elo teria poucos dias
devido!
- Bom, eu não sei ontem - respondeu
ele - Mos hoje os médicos foram logo
avisando pam eu me prepomr pam o piorl

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Sua pr!o�upaçã�
nos proXlmos dOIs
meses será a sua

reputação e a imagem social
que tem projetado. Os olhares
estão sobre você. Não relaxe no

que diz respeito à sua profissão.
Cumpra com as exigências e

procure não criar polêmica.

PEIXES
(19/2 019/3)
No� próximos

•

dOIs meses voce
estará focado

nas questões que envolvem seu

crescimento pessoal. Você sabe
que precisa investir em você, mas
não tem conseguido construir
um caminho que possibilite isso.
Ótimo momento para planejar.
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otivos e so

ara eOIJlenlOrllr
Sehroeder eompletou 44 IlnoS

de fundação no último dill :J
I
C

onhecida como roteiro

� de turismo rural e eco-

turismo, Schroeder, que
no último dia 3 completou 44

anos, projeta um cenário cada
vez mais promissor rumo ao

crescimento econômico e so

cial. O fortalecimento das

empresas e os projetos para
atrair novos empreendedores
ganharam importante ímpul-

Feliz aniversário, Schroeder,
é um orgulho acompanhar sua trajetória nesses 44 anos.

Rua Blumenau, 153 - Centro - 89275·()OO - Schroeder· SC - Fone: (47) 3374·1122
www.amcontabilldade.com.br

Rua Marechal Castelo Branco, 473 - Centro - Schroeder - Fone: 473374-1273
-

E-mail: bamak@bamak.com.br - Web Site: www.bamak.com.br

Cf'L

so com a estrutura do Centro

Empresarial. Um outro centro,
de ensino técnico e educacio
nal, trouxe a oportunidade
que faltava para qualíficação
profissional.

Também não se pode es

quecer a agricultura, que con

tinua sendo a mola propulsora
para o desenvolvimento da ci
dade, em especial pelo cultivo

da banana. Aliado a tudo isso,
Schroeder preserva as caracte

rísticas de uma cidade interio
rana, onde impera os bons cos
tumes e o estilo de vida pacato

. de seus 12.776 mil habitantes.
O cenário se completa com a

rica e preservada mata atlânti
ca, que torna a cidade um dos
mais seletos redutos ecológi
cos do Estado e do país.

®
A Kcel parabeniza
a cidade de Schroeder

pelos 44 anos de

emancipação,sentindo-se
orgulhosa de também
fazer parte' desta história.

Keel Motores e Fios Lida.
Rua Ponte Pênsil, 743 - Centro - CEP: 89275-000 - Schroeder - SC - Fone: 47 3374-1303 - www.kcel.com.br
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Pa,a não passa,
elll "'aneo

EspetáeuJo e turismo eeológieo
,,"'emprogr�io, lID sallado

C
orno o mês de aniversá
rio da cidade é também
dedicado às crianças,

os próxin10s dias serão marca

dos pela realização de diversos
eventos comemorativos. No dia
de fundação, 3 de outubro, a

Prefeitura absteve-se de festejar
a data para atender as exigências
da lei eleitoral, em função de ser

período de campanha, já que o

atual prefeito, Felipe Voigt (PP)
concorreu à reeleição.

A programação começa no

sábado, com a re-

alização do espe-
táculo "Apologia
à vida", do grupo
teatral Bugiganga,
às 20 horas, no Gi
násio de Esportes
Alfredo Pasold. O

espetáculo é foca
do na responsabi
lidade do homem

para com o planeta,
desde o surgimento
até os dias atuais. Parque inflávelWIÍ
Com texto, direção divertir as�as
e figurino de Neiva
Plantikow, aborda a ganância,
da busca pelo poder, da destrui
ção do paraíso e do poder que as

crianças têm.
Também no sábado acon

tece a quarta etapa do turismo

ecológico de mountain bike.
Serão percorridos 46 quilôme
tros, a começar com a subida
dos participantes pelo vagone-

te até a Estação Ecológica do
Bracínho, Do primeiro salto,
os bikers percorrerão 12 qui
lômetros de trilhas, até chegar
ao oitavo salto. De lá, retorna
ram por outra estrada, que dá
acesso ao Hotel Vale das Hor

tênsias, com parada para almo
ço. Após passar pela represa
Rio do Júlio, começa a descida

pela Serra Rio do Júlio e Maca
quinho.

No domingo, dois eventos

fazem parte da agenda. Na

Igreja Nossa Se
nhora Aparecida
acontece a Festa
da Padroeira. E no

Ginásio de Espor
tes Alfredo Pasold,
às 16 horas come

ça mais uma edi
.ção do "Criança

_ em Dança". O gi
� aásío também será

� oalco, no dia 16, a
� Jartir das 19h30,
do show com a

orquestra Bürger
meisterkappele, da

Áustria. O grupo é formado por
15 músicos, que serão coman

dados pelo maestro Karl Mark,
também governador. do Estado
do Tirol. Duo Harri und Mi
chael farão uma participação
especial. As crianças poderão,
ainda, se divertir com o parque
inflável, no dia 18, também no

ginásio de esportes.

f1
ALFUND

FUNDiÇÃO E USINAGEM DE METAIS NÃO-FERROSOS

[})jb] G [1D!l iiftu!rnbGDil iII ({}� un.íG3
OOGIilWdb��

RUA: DOM PEDltO, 530 • RIO HERN - SCHROEDER • 3374-0416

�ldõ;;(' At.,rlals
de BotI4$tfQpW ltd.

44 anos de emancipação política aliados ao trabalho

marcandoa história de um povo. Parabéns Schroeder!

Rua Mal. Castelo Branco, 3156 - centro - Schroeder - Fone: 3374-1109
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til

I

Primeiros imigrllntes ehegllm II

Comunidade Sehroeder I em JqoJ
Schroeder só virou mu

nicípio em 3 de outubro de
1964, através de decreto, mas
os primeiros colonizadores
chegaram no local bem an

tes. A história começou no

final do século XIX, quando
Dona Francisca Carolina Joa
na Carlota Leopoldina Roma
na Xavier de Paula Micaela
Gabriela Rafaela Gonzaga (de
Bragança e Orleans) casou-se

com o príncipe Dom Francisco
Fernando Felipe Luiz Maria de
Orleans. Parte das terras que
recebeu como dote, ele cedeu
para que Christian Mathias
Schrõder as colonizasse.

Em 1901, chegaram os

primeiros colonizadores,
evangélicos de descendência
germânica vindos de regiões
vizinhas. Naquela época, a 10-
caíidade de Rio Hem contava
com uma serraria e ummoinho
de milho, que pertenciam a Ja
cob Pfleger. Na década seguin
te, novas famílias adquiriram
terras na Comunidade Schro
eder I, ampliando as áreas de
cultivo, construindo casas e

abrindo novas estradas.

Em 1919, chegaram os colo
nizadores italianos, alguns nas

cidos na Itália e que residiam
no município de Luiz Alves,
como a família Tomaselli. Seus
descendentes nascidos no Bra
sil, Jerônimo, Aníbal e Santos,
abriram caminho para que fos
se possível o cultivo dessas ter-

.

raso É com Jerônimo Tomaselli
também que se põe em funcio
namento mais uma serraria,
movida a força d'água.

As atividades foram se

diversificando e logo surgiu
uma olaria nas proximidades
de Rio Hem. O senhor Gotlieb
fazia o comércio a varejo, e a

compra de produtos agrope
cuários também se difundiu.
A primeira escola foi construí
da no início dos anos de 1920.
Emílio da Silva foi o primeiro
professor e ganhava 134 mil
réis, pagos pela coletoria es

tadual de Joinville, onde ele
uma vez por mês se desloca
va, a pé, para receber o salário.
Por conta de problemas finan
ceiros, a Escola Pública Hercí
lia Pinto da Luz encerrou suas

atividades em 1930.

'."�""'!'

,��; ··t.sd1A? �voe
.. , io é uma hemenagem no .

• Que e nem� �e mUUl�as Schroder. de Ha�burge?
senher ChristianMat serem celeUlzadas.
que recebeu estas

terras para
1"

.. quandO' recebe �

lin alemã a vega e.
.."

Ceme na gua .,dele ditenge oe . e

trema. pede s�r substltu:s:àe e a cidade passeu a
" sebreneme f01 apertugu

h mar Schreeder. '

.

;'Ir :. -,se c a
.

.. �
..".. lL.1,t"'e"if· • Mo 5 iIUeiaram ()'iC¥J- L'

• Que 0'5 primelIes iIUl. de milho? Cento-se que em

da terra cem o plantiO' . �a das primeiras
........ vente m�te ferte des:IUlu. "''''' os arlrÍculteres "
........ '- anO' seguUl'li<:<, .���. âir'

laveuras. Entae. nee nillhemais funde para impedecidiram p1antar
ti·.o As sementes nem. ,Ll'e se repe sse.

q:Iíle e eplSuv.l' a •

chegaram .{l gerrnlUqr.
...

escarias dos pnmelIes
• Que durante asp. um eixe que sempre
celenizaderes hOVla feit! por eles mesmes cem
"'stragava as redes. 'de? Tratava-se dev ada e teci .

pcipós. palha tranç· iãe antigamente. or

cascudO'. abundant�� na re;u destacadO' saber. eles
descenhecer a especie. � s

. m de volta nO'S nos.
ologava

ESPECIA-L-----�---

- 3 ele outubro ele

rtieipou elo "to ele inst"I"Ç"o, em

1'._ -lilelor Celso R"mos (ele pel pea
lq64vvve••� ,

pela
5ehroeder virou distrito de GUllrllmirim em J9S9,

eineo IlnoS IIntes damllção da eidade
Com o surgimento de mais

uma escola, criada pela Igreja
Luterana, e o aumento da pro
dução agrícola, o povo achava
que poderia viver politica
mente emancipado. O distrito
de Schroeder foi criado atra
vés da Lei 424, de 31 de ju
lho de 1959, do município de
Guaramirim. Helmuth Moritz
Germano Hertel foi nomeado
para o cargo de intendente
distrital, pelo prefeito da épo
ca Paulino João de Bem.

Daí em diante teve seqüência

cargo até a data de 14 de no

vembro de 1965, quando assu

miu o primeiro prefeito eleito,
Ludgero Tepassé, eleito em

03 de outubro de 1965. Nesta
mesma data tomaram posse os

vereadores que da primeira le
gislatura: Aldo Romeo Pasóld,
Gerhard Zastrow, Leopolda
Gorges, Bernardo Guesser, Ot
tali Peschke, Artur Lindner e

Frederico Leopolda Metzner.
O presidente da Câmara era

Aldo Romeo Pasold, com ape
nas 21-anos ..

o movimento que daria a inde
pendência política e adminístra
tiva a Schroeder, cinco anos mais
tarde. O município foi criado
em 4 de junho de 1964, pela Lei
968, assinada pelo então presi
dente da Assembléia Legislati
va, Ivo Silveira. A instalação do
município se deu através de de
creto, quatro meses depois, pe
las mãos do governador à época,
Celso Ramos.

Como prefeito provisório
foi nomeado Paulo Roberto
Gneipel, que permaneceu no

)funieípio eontca hoje eom U.776 h,,"'tcantes, segudo eenso 40 IBGE ele Z008
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Presidente desfile" fortaleeimento
dG entidade "tr"vés de pareDias
O fortalecimento do asso

ciativismo. Esta foi a principal
conquista da Acias (Associa
ção Empresarial de Schroeder)
neste primeiro ano da atual
gestão, completados este mês.
Além da nova estrutura do
Centro Empresarial, que con

solidou ainda mais o nome da
entidade, o presidente Ismário
Bauer credita a conquista às

parcerias firmadas entre o po
der público e a associação.

Segundo ele, a parceria se

dá através das ações conjuntas
em busca do desenvolvimento

,

domunicípio, seja na busca de
recursos, na execução de pro
jetos e na definição de estra

tégias a curto, médio e longo
prazo. "É falarmos a mesma

linguagem. Essa transparên
cia só vem a somar", destaca
o presidente, citando ainda
a participação em reuniões e

eventos de interesse da cida
de, onde tanto os empresários
como o poder público estão

sempre representados, man

tendo a unidade.
"Esta compreensão fez com

que conseguíssemos unir os

empresários e fazer o associa-

tivismo crescer", comemora

Bauer, lembrando que antes

não havia uma participação
efetiva da classe empresarial.
"O município ganhou em fun

ção disso. Atrai investimento,
fortifica o comércio e a indús
tria. Todos cresceram", avalia.

Hoje a Acias conta com 130

associados, dentre os quais os

segmentos da indústria e co

mércio mais significativos. O
comércio representa a maior

fatia, 60% dos integrantes.
Em função desta e de ou

tras metas já atingidas pela
entidade, este mês será dedi
cado a um balanço das ações
do primeiro ano da atual dire
toria, além de uma reeleitura
do planejamento estratégico,
inicialmente consolidado para
os dois anos de gestão, que
encerra em 2009. "Vimos a ne

cessidade de fazer um balanço
e readequar o planejamento.
Por conta da dinâmica, perce
bemos que podemos ser mais

agressivos", comenta Bauer,
empresário do ramo de má

quinas e equipamentos para
indústria metalúrgica, alimen
tícia e têxtil.

d Jacá"'" ano, fortaleee
.. a

Centro Empresarial, i�a.taPra �asse empresarial
entidade e ..n.f.eo.. a e

enonovo
A implantação do distrito industrial em

, Schroeder é uma das principais bandeiras
da atual diretoria da Acias. Uma área na

região de Schroeder I já foi adquirida com

esta finalidade. Agora, informa o presiden
te da entidade, Ismário Bauer, o trabalho
é no sentido de garantir a infra-estrutura
necessária para que as empresas possam
se instalar no município, gerando novas

oportunidades de emprego e aumentando a

arrecadação aos cofres públicos.
Bauer informa que a associação está atu-

'

ando para que, inicialmente, seja disponibi
lizada a rede de energia elétrica em potência
adequada aos futuros empreendimentos. "Es
tamos trabalhando esta questão", comenta o

presidente, citando a realização de lima reu

nião na cidade com o presidente regional da
Celesc, LuizMelro.

Apróximaetapa, continua, é abuscapar in
vestimentas em Telecomunicação, em outras

palavras, telefonia e internet. Além disso, na
região também não conta çom pavimentação
asfáltica, outra prioridade a ser encampada.
"O empresariado vem, mas ele quer infra-es-

o trutura. Este é nosso foco. Estamos trabalhan
do há mais de um ano e vamos continuar

para que a cidade consiga, talvez daqui a dois
anos, atrair indústrias de porte", projetaBauer.
Segundo ele, aAcias também está facada no

plano diretor do município que, ap�sar de ter
sido revisado há cerca de dois anos, necessita
de novo estudo. "Ele precisa ser readequado e

se tomar público", enfatiza.

-

ial de Schroeder toma
a

. .�

o Empresarl . lantarA AssOcIaça
. Val do Itapocu ao imp

iniciativa pionerra no
e

s Humanos, que
vem

�:t:o��oa����fe�����i:��d�t�����:%��
id d O estatuto es

da entl a e.
., 'realizadas.

quatro reuni�es ja�r� Ismário Bauer, Schroeder
Segundo o pr�s: en e ao mesmo tempo :m

,

uma cidade atípIca _P0!qu. exportamuitamaoe
. d profiSslOnalS, es

que necesslt� e. d Núéleo é congregar � p.
d .obra. "O llltUlto o

, dí utir as carenclase
alh nesta area ISC

o

•

soas que trab
am

�

o de-obra fique no mum-
mnue ama -

para fazer co '1.;

cípio" , esclare�e: o núcleo deverápromover
Entre as atlvId�de�, li erfeiçoamento para

cursos de capacüa�ao e� estejam mais bem

os ProfissionaIs de
A faz um recruta-

que "Se voce

re arados para atuar.. ira impressão não for

�e;to mal feito, se � p�;�. É preciso apree,?,d�r
positiva, a pessoa

nao
ber fazer. Isso

no comerclO

a dar valor, tem que sa
liente" ,

destaca.
b' n> Atender bem ao c

tam eru.

Presidente da assoeia�íío diz que inten�íío
é atrair novos empreendimentos
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FORMAS ANIMADAS
Hoje à noite acontece no Grande Teatro da Scar, às 20 horas, o lançamento do
8° Festival de Formas Animadas_ Na estréia o grupo argentino EI Chonchób
vai apresentar o espetáculo: Juan Romeo Y Julieta Maria_ O festival acontece
até dia onze, sábado. Imperdível!

GANHOU NA MARRA
Num barzinho dois malandros birita
vamo Dalí a pouco, um deles, o mais

observador, perguntou ao outro:
- Pô, mano, tu tá usando um relógio
esperto, lindão mesmo! Onde comprou?
- Comprei não. Ganhei numa corrida ...
- � tinha muita gente participando?
- Não. Só eu, o dono do relógio e dois

policiais!

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é meu querido Nelson
Hardt, o Timbó. Ele é um amigo nota

dez, "do bem" mesmo, que lê esta co

luna para ficar por dentro das novida
des da sociedade. Valeu amigão e que
Deus sempre te abençoe e ilumine!

" Há duas fontes
perenes de alegria

pura: o bem realizado
e o dever cum�rido,,
EDUARDO GIRA0

É MOLE?
Uma senhora, ontem, mostra um san

tinho da campanha com a propaganda
de um candidato eleito aqui de Jara

guá: - Quero que o senhor consiga uma

bolsa de estudos para o meti filho.
- Pois não. Onde ele estuda? Em qual
colégio?
- Colégio Estadual Abdom Batista.
- Minha senhora, colégio do Estado é

gratuito. Não há bolsa de estudos, não
há necessidade,
A roliça senhora levantou-se nervosa:
- Olha vereador. No colégio onde meu

filho estuda todos têm bolsa de estu
dos. Se o senhor não quer arrumar, não
tem importância. Era só uma bolsinha

para ele não levaros livrosdele na mão.
O vereador mandou o assessor comprar,
correndo, um "bolsa de estudos" para

.

o filho da eleitora carregar seus livros

para a escola. Há testemunhas!!!'

SCHÜTZENFEST
� Meus amigos comecem a segurar a
onda porque hoje, às 19h30, tem a

abertura oficial da 20° Schützenfest
e vai até domingo, dia 12. O evento
este ano acontece na Sociedade
Aliança. Para os "pés de valsa" às
20 horas tem banda Bavária.

CAMARADAS
Dos nossos radialistas aqui da urbe
sorriso nenhum foi eleito. Aliás, o

vereador Terrys da Silva teve quase
a metade dos votos !We o elegeu
em 2004.

LEZ A LEZ
A consagrada grife Lez a Lez - mar

ca garimpada pelo grupo Lunender
e comandada pela competente
empresária Beatriz Ender- nas

ceu para pessoas que optam pela
qualidade e é referência em mo

das para jovens, está com a sua

coleção de tirar o fôlego, pela qua
lidade e as cores da moda. Todos
realmente se realizam com a Lez a

Lez. Depois de conquistar o merca

do nacional, nesta quinta-feira às
19 horas, abre em Jaraguá do Sul º
sua primeira loja.

Curtir urn happy hour no
Mr. Beef e aproveitar poro
conhecer o famoso Xixo.

A arquiteta Patrícia Mahfud,
durante happy hour promovido

pela Berlim Ambientes no

parque fabril da empresa

473376 0414
, ..

Rua José Albus. 80 si 03
Centro � Jaraguá do Sul

TE CONTEI!
• Sabe aquela esposo que colocou

I o marido e candidato a vereadoL. .

em xeque-mate? E diziaque se e[� ,,�,
perdesse a eleição levaria um chute
na bunda? Pois é, o rapaz não se

elegeu! Só nos resto agora esperar
poro ver se o foto irá se concretizar.
Quem viver verá!

• Falando ainda em política,
teve candidato a vereador que não
desgrudava da sua bela esposa i!f
durante toda campanha. Onde ele
percorria carregava o moça. Só que,
segundo fofocas de bastidores, o
moço, que também não se elegeu; de
tanto mostrar os dotes de sua amado,
encontrou um rival. Dizem que o
rapaz é moreno alto e trabalho num

órgão público.lsso vai arder mais
que "Pimenta Do Quintal de Casa."

.' Nesta sexta-feira (10), na
Recreativo Duas Rodos, oconteç�
uma esperto Festa Mexicano. A';'
promoção é do Centro de Profissional
liberal (CPl). O babado contará com

o presença de uma "Tequileim" e �o
contor Enéas Raasch, para embalar o
jantar típico, além de DJs e decora

ção temático. Uma boa pedida�.

• O meu abraço de hoje cheio d
""energias positivas vai paFa o
amigo, de longa dato, o excel
comunicodor do Studio FM,
Rodrigues. Elé também lê minha
coluna todos os dia para ficar hiper
ontenado nos babados que rolam no

região.

• Hoje, no Kantan, tem a tradicio,nol
"Quarta Internacional". O chefe vai
preparar poro seus comensais, ulém,
lógico, do famosa cozinho japones��,
Ó li�guodo ao Escabeche.

.
..

• Eliane Freitas Cole e Jader
Manoel de lima é um casalsinho que
realmente foi feito um para o outro.
Parabéns e continuem assim.

• Devagar com o santo, que o andor
é de barro.

• Com essa, fui!
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BREITHAUPT MARISTA

Feira Científico Cultural
A 100 Feira Científico Cultural começa hoje e vai até sexta-feira, a partir

das 19h, no colégio Marista São luís. Os objetivos do evento são culturais, como

proporcionar a construção e a socialização do conhecimento científico de uma

consciência de responsabilidade global em prol da vida. Os trabalhos têm como

tema Marista em prol da Vida. Junto à feira acontece a 10 Feira do livro.

INSCRiÇÕES.

3° Festival Nacional de Dança
Sábado é o último dia para as inscrições do III Festival Nacional de Dança de

Jaraguá do Sul. üs participantes devem preencher a ficha de inscrição através

do site www.festivaldejaragua.com.br.Mais informações com lisa Jaworski, pelos
telefones (47) 3275-0381, 9171-4439.

MUSEU WEG

CESTAS DE NATAL Dia das Crianças
o Dia das Crianças será comemorado no Museu WEG com duas atrações es

peciais! A primeira animação ficará por conta da Cio MOtua de formas animadas,
de Itajaí, com a peça "Felizes para sempre: uma história que começa exatamente

onde terminam as outras", que está agendada paro hoje, às 14h30. Para o dia

19, às 14h30 e a partir das 19h, a Orquestra Filarmônica, de Jaraguá do Sul,
apresenta o espetáculo "Pedro e o lobo". As atrações são gratuitas.

Tão tradicional quanto o Natal, são as Cestas Natalinas. E, para este tipo de presente, osSupermercados Breithaupt
.

estão comercializando cestas para presentear colaboradores, amigos e familiares. Neste ano, os Supermercados Brei

thaupt devem trazer quatro opções de cestas prontas, no valor a partir de R$ 24,99. Devido a grande demanda na comer

cialização dos cestas, vinte novas vagas de trabalho temporário serão abertos para montagem e distribuição das mesmos.

A rede Breithaupt espero aumentar, em 20%, as vendas de Cestos de Natal, em relação 00 ano antefio[

CINEMA

Oficina na Scar
As inscrições paro o oficina de produção e direção encerram hoje. A atividade

é integrada ao projeto Jaraguá em Curtas. A iniciativa é do GpoEx - Grupo de

Experimentação Cênica da Scar, Design Editora e Cineclub� Jaraguá. As vagas são
limitadas e o investimento é de R$ 80. A oficina está agendada para o dia 12 de

outubro, dos 9h às 12h e das 14h às 18h. Mais informações pelo telefone (47)
3275-2477 ou através do e-mail jaraguaemcurtas@gmail.com.

Tem uma nova farmácia na cidade. E fica na sua casa.

Alô Panvel agora em Jaraguá do Sul.

•

de desconto em todos osmedicalllentostarjados na tele*ega Â\lô .'Ranvel:'"

'Ise"ção de taxa em compras adma de R$ 2ll,oo.otertllváfJda .,té out"bro/2008,"'Kluslva no s.rvlço AIà !'anvel, na dóade de JaraguJ do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I]) O CORREIO DO POVO
•

QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2008 ECONOMIAISANTACATARINA---.,.,-----------

••

EIN PROSIT SCHTUZENFEST!
Com o propósito de revitalizar e 00 mesmo tempo voltar os suas origens, inicio hoje o 20u Schutzenfest. A festa promete
ser o de melhor qualidade dos últimos anos. Vários componentes que retratam com fidelidade o cultura alemã estarão

presentes. A culinário sob o responsabilidade do comunidade e o chopp artesanal são os grandes atrativos do festa. So
mam-se ainda, o já conhecido tranqüilidade, segurança, boa músico e o oportunidade de virar o Rei ou o Rainha do dia
através dos disputas de tiro.

MIME CONQUISTA PRÊMIO
INTERNACIONAL
O Mime, de Jaraguá do Sul. foi escolhido pelo Grupo
Nielsen eemo referência no'segmento de postos de con-

.

veniência. O Mime surgiu em 1977, em Jaraguá do Sul.
e hoje concentra atividades nos segmentos de revendo
e distribuição de combustíveis, distribuição de produtos
derivados de petróleo e acessórios automotivos. Fun
dado em 2002, o Mime Distribuidora conto com sete

postos com operação próprio e fornece produtos poro
mais de 90 postos com o bandeira Mime e poro cerco de
400 clientes com bandeira bronco nos estados de San
to Catarina e do Paraná. A Mime Distribuidora recebe
neste domingo, dia 5 de outubro, em Chicago, Estados
Unidos, o premiação "Best Store Design" ("Melhor loja
de conveniência em postos de combustíveis"), com o

projeto do Posto Verde Vale, concentrando em uma área
de 5 mil metros quadrados localizado no. BR-470, em
B!'lmenau. O reconhecimento é do publicação "C. Store
Magazine", com sede em Novo Iorque e editado pelo
Grupo Nielsen, como resultado de concurso realizado
entre empresas do setor no mundo inteirá.

INAUGURAÇÃO
.

lançado há pouco mais de um ano, o grife Lez o Lez, que possui grande
desempenho em multimarcas de todo o país, obre suo primeiro loja
em Jaraguá do Sul. no próximo dia 10, sexto-feira. A expectativa do
marco, que tell'! o modelo Raica como garoto propagando, poro 2009
é dobrar o faturamento em relação o este ano, e abrir 10 lojas.

- MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Com os significativos mudanças ocorridos nos governos municipais.oqui do Vale do Itapocu o esperança é que o partir de 2009
sejam disponibilizados mais incentivos, estimulando as micros e pequena� empresas, gerando um maior volume de trabalho e

rendo no região.lembramo.s que o pequeno empresa é o que gero o maior quantidade de emprego no país e tem o maior número
de estabelecimentos. Mesmo assim, existe o possibilidade de grandes empresas se instalarem no região, principalmente nos

município� de Guaramirim e Borro Velha.

EDUCAÇÃO

COMPRA
2,309
1,359

INDICADORES CÂMBIO·
------------��� -=�---------=-=----------------------------------------

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

VENDA
2,311
1,360

VARIAÇÃO
5,05%
0,80%

"Planeto. Leitura liraldo" será lançado
Projeto oferece nova ferramentapedagógica aos proíessoresda rede estadual

O lançamento oficial do

projeto "Planeta Leitura Ziraldo
e seus amigos" será amanhã, às
14h30, no Cic (Centro Integra
do de Cultura), em Florianópo
lis, e·contará com a presença
do escritor Ziraldo Alves Pinto.
Essa é uma ação da política de
incentivo à leitura oferecida aos
cerca de 420 mil estudantes de
1a a ga série da rede estadu�
de ensino em Santa Catarina.
Maletas com livros infantis de
autoria de Ziraldo e outros im

portantes escritores como Ruth
Rocha, Ana Maria Machado,
Werner Zotz, Patrícia Engel

Secco, entre outros, serão dis
tribuídos às escolas de todo o

.

Estad�.
Omaterial oferece aos profes

sores de Língua Portuguesa uma
.

nova ferramenta pedagógica que
oportuniza a utilização da leitura

para o melhor aproveitamento
da experiência ensino-aprendi
zagem. De acordo com os recen-

. tes instrumentos de avaliação
de aprendizagem desenvolvidos
pelo MEC, é possível perceber
que os estudantes que lêem têm
melhor rendimento de aprendi
zado. Além do materialliterário
que será distribuído aos estudan-

tes, o projeto também prevê ca

pacitação e acompanhamento do
trabalho dos professores que vão
utilizar as maletas de livros.

Para os interessados, a Secre
taria de Educação lembra que as

inscrições para a 2a edição do

programa Escola de Gestores da

Educação Básica abrem no dia
16 e vão até 17 de novembro.
Essa é uma parceria entre a Se
cretaria de Estado da Educação
e Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), com Q apoio do
Ministério da Educação (MEC) e
a União dos Dirigentes Munici

pais de Educação (Undime).

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇAO
VARA FEDERAL DE JARAGUA DO SUL/se.

. - .

EDIT.<\L'N." 08/2008 .; ,,-
1· LEILÃO: 16/10/2008, às 10:00 horas;
2" LEILÃO: 30/10/2008, às 10:00 horas;

L-ciloo1rl:lrúhlituOJiciltl �: Rua Santflia Pures Rengel, 59) Bairro Ilha da Figueira.
O E:>'1vlO. DR. SELMAR SARAIVA DA SILVA FILHO, rorz FEDERAL SUBSTITUTO DA
VARA FEDERAL E lEF CRIMINAL DE JARAGliADO SUL, FAZ SABER que levará à vendá em

arrematação pública, nas datas, local, horário e sob as condições contidasno edital, disponíveluo site
da leiloeira www.cartaleiloes.com.br, os bens penhoradosMS processos abaixo relacionados:
�OOlJ).2j).Q1.2.n,I .. Exeq: Caixa Econômica Federal/Exec: Lauríndo Canal, Soeli Rodrigues de Oliveira
Canal. Bem: processador massas MC5A, Monte Castelo, capac. 40kg, RS 7.500,00. Vistoria: Depósito
da Leiloeira.

.

Edital cl fotos: www.cartalelloes.cOT11.br. Inf, (47) 3376-2307

EDI�AL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO:f
'

,

VARA FEDERAL ,DE ,IARAGUÁ DO SUL/se.
EDITAL N." 09/2008 " ,;' ,

.

L fi I L Ó £ s I" LEILÃO: 16/10/2008, às 10:00 horas;
"ri,� c.... , ..." 2" LEILÃO: 30/10/2008, às 10:00 horas;

. l-eíJocira f>últli�a Oneilll LOCAL: 'Rua Santilia Pures Rengel, 59, Bairro lUla da Figueira.
O EXMO. DR. SELMAR SARA1VI\ DA SILVA. FILHO, JUIZ FEDERAL SUBSTlTlJTO DA

- VARA FEDERAL E iEF CRIMINAL DE JARAGUÁ DO SU L. FAZ SABER que levará à veuda em

arrematação pública, nas datas, local, horário e. soh as condições contidas no edital, disponível no site
da leiloeira www.cnrtaJeiloes.com.br.osbenspenhorados nos processos abaixo relacionados:
2001.72.n9.004359¥4. Exeq.Fazenda Nacional/Exec.Meralitn Ind .. Máquinas Ltda. Bem: a) cjro
matrizes ferro pi estampo faca carambola máq. cortar grama, R$ 7.500,00; b) cjto matrizes feno pi
estampo contra faca e suporte faca máq. cortar grama, RS 5.000,00: c} matriz estampo p/ furação eixo

máq, cortar grama, R$ 7.0.00,0.0. Vistoria.Depósito da Leiloeira. Z9ºJ']4.,.Q9.._ºº4.87Z.,.s... c... ªPCn!!!L�lheq:
Fazenda Nacional. Exec: ARG Marechal Com. Material Consrr. Ltda, Bem: a) 9 cjtos aparelhos metais

p/louça bidê, RS 14.0,00 cd, total RS 1.26.0,.0.0; b) tanque fibra cap. 501, RS 1.00,0.0. Vistoria: Depósito
da Leiloeira. 2001.72.09.004727¥7. Exeq: Fazenda Nacional. Exec: Terraplcanagem Vargas Ltda. Bem:
carreta semi-reboque, aberta, Red/Rodoviária, 1977, placa LZP 4234, R$ 9.5.00,00. Vistoria: R.

Wigando Mealin, Ill, Baependi, Jgua do Sul 4.9.01.72clti,.QMlJ.l.::2.. .. Exeq: Fazenda Nacional/Exec:
Comercial Jaraguá Lída. Bem: máq. injetora plásticos MG, R$ 9.000,00. Vistoria: Depósito da

Leiloeira. '1001. 72.09.0054:)6�7 Exeq: Fazenda Nacional/Exec: Samuel Textil Industria do Vestuário
Lrda, Bem: máq. calandra Sauer, tipo st./\.. RS 6.000,00. Vistoria: BR 280, km 5 l , 7788, Guaramirim.
�tl)1..1.2 09.001831�6. Exeq. Fazenda Nacional/Exec: Móveis Pradi Lida ME. Bem: mesa ern MDF.
1,60 x 0,90m, R$ 400,Oü: b) 6 cadeiras imbuía, R$ 150,00 cada, lotai R$ 900.015; c} cjto
dormitório/Mlzf cf armário, cama solteiro, criado-mudo. R$ '1.500,00. Vistoriá: Depósito da Leiloeira

�º-ºft7;!j)5LººQ;;:m,:'LExeq: Fazenda Nacional Exec: Atacadão da Cerâmica Ltda Epp. Bem: 90 m'
revest. cerâmico, RS 15,00 m', total R$ 1.350,00. Vistoria: Depósito d. Leiloeira..4QQ.L.n,.Q2,.QQ.41.3.Q,
ft.._Excqücnte: Fazenda Nacional/Exec: Barra Com. de Material de Constr. Serviço TerraplauagemLtda.
Bem: Parte ideal corresp. a 80.0oo,00nr do terreno em Jguá do Sril, Estrada Jaraguá, cl 105.000,00 m',
fite 108n\ fdos cl José Steilen, Mau'. 5891 CRI/lgu:i, R$ 410.000,00. Ônus: Penhora Exec. Piscais
Vara Federal Jguá do Sul. Obs: Remanesce a área de 25.000,00 Hi::' que não é objeto de penhora, na
qual encontra-se edif casa madeira cf 57 10-::' e olaria.

Edital cf fofos: wwwrcartaleilées.com.br; Inf. 47) 3376-2307

COMUNICADO DE
FURTO DE EQUIPAMENTOS

JOSÉ MARTINI NETO, Pessoa Juridica de direito. privado, Firma Individual, inscrita no

CNPJ sob nO 76.350.289/0001-30 ejnscrição Estadual nO 250.930.188, comunica que foram

furtados em seu estabelecimento os seguintes equipamentos:
UMA MÁQUINA DIGITADORA ECF DATAREGIS 375-EP, VERSÃO 02.02, NUMERÔ DE

FABRICAÇÃO 105, NUMERO DE SEQUÉNCIA003 DE 2/2/2002.

UMAMÁQUINA DIGITADORAECF DATAREGIS 375·EP, VERSÃO 02.02b, NUMERO DE

FABRICAÇÃO 106, NUMERO DE SEQUÉNCIA004 DE 7/3/2002.

UMA SERRA CIRCULAR, PORTÁTIL MARCA BOSCH

UMA SERRA MODELO TICO·TICO, MARCA BOSCH HOBBY.

FURTO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÉNCIA N° 00051-2005-01277 DE

08/06/2005 NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL GUARAMIRIM-SC.

GUARAMIRIM,SC,06/10/2008.
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Acertos políticos em Porto Alegr�
José Fogaça e Maria do Rosário tentam atrair o PCdoB de Manuela D'Avila
PORTO ALEGRE

Tão logo o resultado das
eleições foi anunciado na noi
te de domingo, os representan
tes dos partidos políticos que
foram para o segundo turno

em Porto Alegre começaram a

acertar os apoios para a nova

disputa, que será decidida no

dia 26 de outubro.
Não houve um momento

de descanso, garantiu Clóvis

Magalhães, coordenador po
lítico da campanha do atual

prefeito José Fogaça (PMDB).
Ele .disse que as negociações
já começaram, mas as alianças
ainda vão demorar um tempo
para serem consolidadas.

O objetivo da coligação de

Fogaça, integrada também pelo
PDT, PSDC e PTB, é buscar o

apoio de todas as legendas
derrotadas no primeiro turno,

especialmente os 121,2 mil
votos da candidata Manuela
D'Ávila (PCdoB), que ficou
em terceiro lugar no primeiro
turno. ''As diferenças ideológi
cas entre os partidos não devem
ser um impeditivo para a alian

ça. Temos que, pelo menos, ga
rantir a condição de diálogo",
disse o coordenador.

A ligação histórica entre PT
e PCdoB deverá ser usada pela'
coligação de Maria do Rosá
rio (PT), para atrair o apoio de
Manuela. "Os dois partidos têm
uma história bonita de alianças
e caminhadas, e uma identida
de política, que não existe com

a candidatura do Fogaça", argu
mentou Rodrigo Oliveira, co

ordenador de comunicação da

campanha de Rosário.
.&.;

AGÊNCIA ESTADÓ' PT e PMDB disputam apoio do candidato derrotado Manuela D'Àvila do PCdoB que ainda nõo se pronunciou

O ministro da Fezenda,
Guido Mantega, viajou ontem
a São Paulo de onde embarcou

paraWashingotn, para partici
par da Reunião de Outono do
Fundo Monetário Internacio
nal (FMI) e do Banco Mundial

que se prolonga até o fim de
semana.

O encontro se realiza no

momento em que a crise finan-

ceira internacional tem provo
cado turbulência no mercado

global. Mantega volta ao Bra
sil na próxima segunda-feira.

Hoje, Mantega se encon

tra com o diretor-gerente do
FMI, Dominique Strauss, e o

presidente do Banco Mundial,
Robert Zoelic. Também está

previsto encontro de Mantega
com ministros do G24.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sui I 1° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá
do Sul- SC - E-mail: jgsvar1@tj.sc.gov.br

.

Juiz de Direito: Márcio René Rocha
Escrivã Judicial: Cláudia Jenichen Janssen

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva informou aos

ministros Franklin Martins

(Comunicação Social), Dilma
Rousseff (Casa Civil) e José
Múcio (Relações Institucio

nais) que manterá no segundo
turno das eleições municipais
a regra de acordo com a qual
ele só' subirá em palanques
nos municípios em que o can

didato da base aliada enfren
te adversários de partidos de

oposição, como DEM e PSDB.
"Eu sou daqueles que acha

que o presidente deve ir sim
aos municípios onde ele se

sentir à vontade para partici
par, defendendo candidaturas
da base aliada. O importante
é que o presidente apóie os

partidos da base aliada", co

mentou o ministro da Secreta
ria-Geral da Presidência, Luiz
Dulci.

Lula deve montar uma

agenda- nos próximos dias

para organizar as visitas aos

municípios. Uma. das dúvi
das é Porto Alegre onde o ad
versário é o PMDB, mas que
no Estado tem uma posição
oposicionista ao governo fe
deral.

Mantega participa de reunião Lula deve subir ao 'palanque de Carlito
do FMI e trata sobre a crise Presidente declara apoio à base aliada em disputa contra o DEM e o PSDB

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DJAS
Inventário n° 036.01.006684-0

Inventariante: Eduardo Manoel Alexandre Maçaneiro
Au�or da Herança: Rosa Maçaneiro

Citando: LAUSINHO IDOARDO ALEXANDRE MAÇANEIRO, filho de Eduardo Manoel

Alexandre Maçaneiro e Rosa Alexandre Maçaneiro, nascido em 29/03/1946
Prazo Fixado para a Resposta: 10 dias.

Por intermédio do presente, a pessoa acima identificada, atualmente em local incerto ou

não sabido, fica ciente de que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epi-
.

grafado, bem como CITADAS(S) para responder á ação, querendo, no lapso de tempo
supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não
sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros

os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, ele art. 319 do CPC). E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital,
o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez, na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 9 de setembro de 2008.

Merss conto com apoio de Lula poro tentar vencer eleiçõo em Joinville

Vão receber visita
Em uma análise preliminar, o

presidente Lula estudo comparecer às
componhas dos petistas Morto Suplicy,
em São Paulo (SP), Luiz Marinho, em
São Bernardo do Compo (SP), Corlito

Merss, em Joinville (SC), além dos
palanques de Flávio Dino (PCdoB),
em São Luís (MA), de Mouro Mendes
(PR), em Cuiabá (Mn, e de Sebastião
Almeida (PT), em Guarulhos (SP).
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Tailândia
teme golpe
BANGCOC

O vice-primeira-ministro
da Tailândia, Chavalit Yong
chaiyudh, renunciou ontem,
dizendo que assumia a res

ponsabilidade pelos intensos
confrontos entre as forças de

segurança e manifestantes

opositores que deixaram
um morto e 190 feridos em

Bangcoc. A onda de violên
cia disparou temores de que
o país asiático possa ser ce

nário de golpe de Estado. O
Exército disse ter ido às ruas

depois de uma mulher ter
sido morta na explosão de
um carro-bomba no centro
da capital.

A renúncia do principal
negociador do governo com

o partido Aliança Popular
pelaDemocracia (PAD, na si
gla em inglês) significa um

duro golpe para osesforços
do novo

.

primeiro-minis
tro, Somchai Wongsawat,
para esfriar a campanha de
protestos nas ruas contra o

novo governo.
Chavali disse que ele ha

Via ordenado à polícia que
fossém moderados contra os

5 mil simpatizantes do PAD

que estavam posicionados
fora do Parlamento.

"Dado que essa ação não

atingiu o que eu planejava,
desejo mostrar minha res

ponsabilidade por esta ope
ração", escreveu Chavalit
em sua carta de renúncia.

CRISE FINANCEIRA

INTERNACIONAL-·--�-----

FMI: pior ainda está por vir
Relatório divulgado ontem pressupõe tempos de turbulência
WASHINGTON

Um relatório divulgado on

tem pelo FMI (Fundo Monetário

Internacional) sugere que o pior
da atual crise financeira global
ainda está por vir. O FMI estima

que US$ 675 bilhões precisam
ser levantados nos mercados de
capitais pelos principais bancos
globais nos próximos anos, com

objetivo de manter o crescimen
to do crédito ao setor privado. O
documento afirma que o siste
ma financeiro atravessa o que
o FMI classificou como "um pe
ríodo de turbulências sem pre
cedentes" e prevê que bancos
em todo mundo continuarão a

registrar fortes perdas.
No relatório, o FMI observa

que é preciso ação concreta para
lidar com o ciclo de desalavanca
gem, que émotivado pelo capital
insuficiente, valores incertos ou

declinantes de ativos e financia
mento disfuncional nos merca

dos. Neste sentido, o FMI alerta
que é necessário uma ação coor

denada e amplapara restaurar
a confiança e o funcionamento

apropriado dos mercados.
O FMI calcula'que os bancos

globais levantaram cerca de US$
430 bilhões em capital, no perío
do que vai do segundo semestre
de 2007 até setembro deste ano.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM INSTITUiÇÕES
DE ENSINO PARTICULAR E FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS

DO NORTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, ficam convocados todos 'os Trabalhadores das Insti

tuições de Ensino Particular e Fundações Educacionais do Norte do Estado
de Santa Catarina, representados por este Sindicato, para se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se nos locais datas e horários
abaixo discriminados para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1 . Discussão e votação das reivindicações que serão apresentadas
sobre a implantação da Convenção Coletiva de Trabalho, acordos ou instau

ração de Dissídio com os empregadores ou suas entidades de classe;
2. Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para o encaminha
mento das reivindicações, bem como para a formalização e celebração de

Convenção Coletiva, acordos ou, se necessário, a instauração de Dissídio
Coletivo, tudo referente aos Trabalhadores representados pelo Sindicato;
3. Discussão e votação da fixação do valor da Contribuição Assisten-
cial/Confederativa e datas para seu desconto;
4. Filiação a CONTEE.

Cidade
Joinville (Sede)

Jaraguá do Sul (Sub-sede)
Ferreira, n° 244, Centro
São Bento do Sul (Sub-sede)

Local Data Hora
Rua: Itaiópolis, 467 - América

11/10 09:00hs
Rua: Expedicionário Antônio Carlos

.

24/10 17:30hs
Av.-Dom Pedro 1I,15 - sala 20, Centro

27/10 17:30hs
Não havendo número legal em primeira convocação as Assembléias

serão realizadas meia hora após, com qualquer número de presentes.
Joinville, 7 de outubro de 2008.

Professor Lourivaldo Rohling Schülter
Diretor Presidente SINPRONORTE

Diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn, pede que autoridades tratem a crise com medidas abrangentes

Mas a captação de recursos tem
ficado mais difícil. Com a eco

nomia começando a ter recupe
ração no final de 2009, estima o

FMI, e com sinais iniciais de es-

tabilização dos preços de mora

dias, os lucros dos bancos devem
aumentar e a perspectiva para
levantar capital melhorará.

Enquanto o setor privado se

desfaz de ativos para reduzir a

alavancagem, o FMI reitera que o
uso de recursos do setorpúblico
pode ajudar a evitar a queima
ou 'saldão' de ativos, ou seja,
as liquidações que ameaçam a

reduzir o capital dos bancos.
"Países cujos bancos têm gran
de exposição a ativos proble
máticos deveriam considerar
mecanismos para que o gover
no compre ou forneça recursos

de longo prazo para tais ativos",
dizoFMI.

AGÊNCIA ESTADO

UE defende ação nacional
Ministros reiteram detenninação de garantir estabilidade
LUXEMBURGO

Os ministros de Finanças da
União Européia concordaram
ontem com um conjunto de

princípios que irá guiar possíveis
programas de ajuda para bancos
e seguradoras,mas não chegaram
a propor um fundo de suporte ao

estilo norte-americano com um

alcance para todo o bloco. "Rei
teramos nossa determinação de

garantir a estabilidade e a solidez
de nosso sistema bancário", disse
a ministra de Finanças da Fran

ça, Christine Lagarde, após a reu-

nião. ''Não iremos tolerar uma
situação como a do Lehman",
afirmou ela, referindo-se ao pe
dido de concordata do banco de
investimentos norte-americano.

Os ministros concordaram
com o fato de que os países pre
cisam atuar em "nível nacional"

para melhorar suas grandes
instituições financeiras, uma

decisão que alguns ministros

argumentaram como insufi
ciente. Segundo estes, o siste
ma financeiro da DE continuará
vulnerável se um grande credor

com operações entre fronteiras

apresentar problemas.
França e Holanda sugeriram

a criação de um fundo de ajuda
amplo, com cada país contrí
buindo com uma quantia base-

.
ada em seu PIB. Mas alguns pa
íses, em particular aAlemanha,
discordaram, afirmando que
não deveriam pagar pelos erros
de bancos estrangeiros.

Os ministros concordaram
com o fato de que deveriam co

ordenar seu apoio às instituições
com problemas, caso necessário.
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Equipe MP Competições trabalho forte poro manter dez pilotos em ativid�de em competições estaduais

Equipe afiada para
entrar nas pistas
MP Competições tem dez pilotos no 'staff'

AUTOMOBILISMO

JARAGUÁ DO SUL

O automobilismo é um dos

esportes mais caros de se man

ter. Afinal ter um carro afiado,
com todos os equipamentos
de segurança, combustível,
transporte, entre outras des

pesas, não é das tarefas mais

fáceis. Por isso para um pilo
to, o apoio de uma equipe é
fundamental. E em Jaraguá do
Sul, a MP Competições, única
na cidade, é a responsável hoje
por dez atletas que disputam
o Campeonato Catarinense e a

Copa Santa Catarina.
Os resultados conquistados

neste ano são comemorados

pela equipe. No Estadual, Tho
mas Schwartz (Audicont/Mun
dial Têxtil/Mercado Embala

gens) está em segundo lugar na
Marcas N e com grandes chan
ces de sair campeão. Nesta cate
goria está também Samuel Deu
cher (Prémoldar). Na categoria
B, Edson. Herzog (Tele-Alarme)
ocupa o sexto lugar. E naA, Dir
ceu Rausis vem de vitória na úl
tima etapa e Alessandro Coelho
é o quinto colocado.

Já a Copa Santa Catarina,
disputada apenas no autódro
mo de Ascurra em três etapas,
tem Xande Lazzaris (MP/Au
dicont) como líder e Almir
Morales (MP/Brutal Wear/Au-

Morales diz ter projeto pronto

dicont/Pomerplast/Fixabrás/
Cooperpark) em segundo na

Marcas A, com 40 e 34 pontos,
respectivamente. Deucher,
que compete no Estadual, está
em segundo na Marcas N. A
MP Competições. tem ainda
no staff, Kreis [r., único que
disputa provas de asfalto.
A equipe é comandada

pelo casal Marquinhos e Jose
ane Pauli. Ela explicou porque
a grande maioria dos pilotos
prefere o Gol para competir na
categoria marcas' (A, BeN).
"Foi o carro que mais se adap-

Sonho de ter
um�autódrom

Moroles diz que o equipe tem
um sonho: o de construir um autó
dromo �m Joroguá�.dº Sul. O úJlicO
que tinha, que fica nó Bairro Nereu
Ramos, vai vimr loteamento. "Temos
um proje,o e logo vamos em busco,pe
apoio pam o construção. Pom deixar
pronto hoje, o valor fico em tomo de
R$ 400 mil". Seg do o piloto, muito
gente da região iu de competir
por não ter próximo· coso um locol.
"É tudo muito longe, com provos no

Oeste"que enca' ainda meis".

O CORREIO DO POVO HIQUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2008

tau, principalmente por causa
do motor, que tem mais força",
disse Joseane.

Manter um carro em uma

competição não é tarefa das
mais fáceis. Um piloto que
quer disputar o título da Mar
cas A, por exemplo, gasta em

média de R$ 6 mil por prova.
Almir -Morales, que- compete
há dez. anos, falou da dificul
dade de conseguir' patrocínio.
"Como estamos em uma com

petição regional, não temos
tanto espaço na mídia, o que
dificulta" .

A raça da Raça
Não é poro qualquer um sair de coso num sábado de muito

(mos muito, mesmo) chuva, poro acompanhar uma divisão inter
mediário de Estadual onde o time do cidade jogo com os jogado
res emprestados do maior rival. Tonto que o borderô do partido
aponto que apenas 15 pessoas pagaram ingressos (foram três

inteiros, oito meios e mais seis de menores), com arrecadação de
R$ 157. No fim dos contos, o conto sobrou poro o clube, que teve

prejuízo de R$1,5 mil. E o Raça Tricolor (foto), mesmo em número

reduzido, continuo dando o seu apoio, faço chuva, ou faço sol.

DOIS JOGOS HOJE
Dois jogos odiados'por causo do mau tempo, no fim-de-semana, acon
tecem hoje à noite. Às 20 horas, o Brusque pode se garantir no semi
final cO,m um empate contra o Grêmio Pinheiros, no Estádio Augusto
Bauer. As 20h30, o Caçador recebe o Joaçaba. Ambos estão com três
pontos e precisam vencer poro contlnuer brigando pelo classificação.
O lanterna do grupo é o Pinheiros, com apenas um.

MUNDIAL
O Brasil tenta hoje confirmar o primeiro posição no Grupo A do Mun
dial de Futsol. O que deve ncentecet afinal o time-de Cuba é bem
fraco. Se confirmar, enfrentará no próximo fase o segundo colocado
do Grupo B (deve ficar entre Portugal ou Paraguai), o primeiro do
C (chove equilibrqdo, com Ucrânia, ArgeÍltino e Guatemala brigando
diretamente) e osegundo do D (onde os espanhóis devem ficar em
primeiro e Irã e República Tcheco disputam o outro vogo).

JARAGUAENSE EM MINAS
A Seleção Brasileiro Juvenil de vôlei masculino estréia hoje, às 18h30,
pelo S�I-Americono do categoria, em Poços de Caldos (MG). Um dos
destaq'ues da equipé é o levantador jaroguaense Jairô Medeiros, que
espero fazer grande atuaçGo no êscrete canarinho. O adversário será o

Uruguai, time que não ganho do Brasil desde 1976. Jairo tem grondes
chances de fazer bonito e o minha torcido é para que isso aconteço.

JOGOS DO SESI
Estão definidos os finalistas do futset master masculino, dos Jogos do
Sesi. No próximo sábado, às 1 Oh1 O, AMC e Weg disputam o terceiro
lugar e, no seqüência, Malwee e Duas Rodos duelam em busco do
título. Antes disso, o partir dos 8h3P, acontece o 5° rodado do futset
feminino, entre Malwee x Weg e Marisol x Zanotti. E o classificação
final do vôlei ficou assim: Weg, Malwee e Lunender no feminino e

Weg, Duas Rodos e Malwee no masculino.

,
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ESTADUAL DE FUTSAL

Malwee vence e termina em segundo
Campeonato Estadual dá uma parada e deve voltar apenas depois dos lase
CONCÓRDIA/JARAGUÁ DO SUL

A Malwee encontrou um

grande adversário em Concór
dia, mas conseguiu vencer o

jogo por 4x3, ontem à noite,
pela última rodada da segunda
fase do Campeonato Catarinen
se da Divisão Especial. Com o

resultado, o time jaraguaense
terminou em segundo lugar na
classificação geral, atrás apenas
do Joinville, que ontem ganhou'
da Unisul por 6x2, em São Lud
gero. A competição agora dá
uma parada e deve voltar ape
nas em dezembro, depois dos
Jogos Abertos de Santa Catari
na, já que, depois do Mundial,
deve haver uma nova convoca

ção para a Seleção Brasileira.
O time da casa se mostrou

nervoso no início do jogo e,
com cinco minutos, já tinha
levado dois cartões amarelos;

A Malwee chegava com perigo
até que Parrel conseguiu abrir o
placar, depois de passe de Chi
co. Melhor no jogo, a equipe ja
raguaense fez o segundo em um

contra-ataque mortal. Darlan
roubou e tocou para Douglas,
que completou para as redes.

Depois do intervalo, o Con
córdia descontou com um gol
relâmpago de Duda. Foi aí que
o time do Oeste sentiu con

fiança e partiu para cima. Mas
a Malwee não deixou que eles
empatassem. Chico fez 3xl em
um belo chute de primeira, que
passou no meio das pernas do
goleiro Léo. Pinhal descontou
depois de contra-ataque, mas

Darlan tratou de aumentar a

vantagem jaraguaense. Faltan
do um minuto, os donos da
casa fizeram o terceiro e o jogo
terminou 4x3 para a Malwee. Assim como no jogo em Jaraguá do Sul, u Malwee venceu o Concórdia em jogo válido pelo Divisão Especial

Equipe de tiro participa de
etapa válida pelo Brasileiro

c-

Basquete mirim viaja para Copa Curitiba
Time jaragauense, que folga no estadual, busca aumentar ritmo de jogo

JARAGUÁ DO SUL

Com o objetivo de finalizar
os treinamentos para os Jogos
Abertos de Santa Catarina, a

equipe de tiro olímpico da FME
embarca para Curitiba, onde
participa da 110 Copa Eugênio
Amaral, etapa válida do Circui
to Brasileiro, a partir de quinta
feira, 9 de outubro.

Segundo o técnico e atirador,
Samuel Lopes, toda a equipe par
ticipará da etapa e a experiência
será válida para amenizar a ten
são antes dos Jogos Abertos. ':A_

expectativa é colocar a melhor
pontuação no ranking e finalizar
os treinos para a disputa do Jasc,

JARAGUÁ DO SUL

A equipe Wizard/Maris
ta/FME de basquete mirim
masculino participa no fim
de-semana da Copa Curitiba
de Basquete. A competição
servirá para ganhar ritmo de
jogo para o hexagonal final
do Campeonato Catarinense
da modalidade, na qual está
em primeiro. No entanto, o

time descansa na próxima
etapa do Estadual (que acon

tece em Joinville do fim-de
semana).

A última etapa da disputa
acontece em Jaraguá do Sul,
nos dias 17 e 18 de outubro.
No entanto, os comandados
de Rafael Müller já estão elas
síficados, juntamente com

Joinville, Concórdia, Chape
có, Florianópolis e Itajaí. O

hexagonal final também será
em Jaraguá do Sul, só que nos

dias 6 a 9 de novembro.
Pela Copa Curitiba, Rafael

destaca que a competição ser

virá para dar seqüência ao rit
mo de jogo e mais experiência

§. para a garotada. Uma vez que
9 times de São Paulo, Curitiba,
� Argentina e Rio de Janeiro,

Equipe jaraguaense em fase final de treinamentos poro o Jogos Abertos participam da disputa. Wizard/Marista/FME segue em primeiro no Campeonato Catarinense

a etapa é umas das que encerra

o nosso ciclo de preparação", ob
servou Lopes. Antes dos Jogos os
atiradores terão ainda mais uma

etapa do Brasileiro em Timbó.
A equipe estará com quatro

competidores nas provas de
carabina deitado e ar compri
mido: Clésio Cunha, Cláudio
Thiesen, Thiago Nicolodelli e

Samuel Lopes. O treinador des
taca ainda que os estandes de
Santa Mônica Clube de Campo
são um dos melhores do Brasil
e por isso será um treino em

tanto. Para a etapa, Lopes pre
tende manter sua liderança de
15 meses no carabina deitado.
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MUNDIAL DE FUTSAL

Cubo quer mostrar serviç,o
Brasil enfrenta time cubano, às lOh30, pela última rodada
BRASíLIA

Em Cuba, o esporte é uma

questão de Estado. Os atletas
cubanos que decidem - e con

seguem - deixar o país para
virar profissionais no exterior
são considerados desertores.
As normas vigentes, contudo,
não impedem Eduardo Mora
les, artilheiro do time cubano
no Mundial de Futsal, com

cinco gols, de sonhar em jogar
em um clube brasileiro.

Sem mais chances de elas
sificação, a partida desta quar
ta-feira contra o Brasil será um
teste de fogo ao menos para
as esperanças do jogador. As

. duas equipes se enfrentam às

10h30, pela última rodada do

Grupo A, em Brasília. "Quem
sabe um clube daqui me con

vide para ficar", imaginou.
"Seria uma honra tanto para

mim como para a maioria dos

jogadores de nossa equipe", afir
mou. A idéia que o jogador cuba
no sugere para conseguir realizar
seu sonho, porém, não passa de
ilusão. Já que teria que ter um

acordo entre as federações.
Segundo Morales, no en

tanto, a alternativa ajudaria
a modalidade a se desenvol
ver. "Jogamos muito futsal em
Cuba", garantiu.' "Mas nos fal
ta experiência internacional.
Teríamos melhores resultados.

Quanto mais jogadores cuba
nos saírem para o exterior, me
lhor ficará o futsal cubano".

O jogador entende que a

Ucrânia (com a bola) venceu ontem o Egito por 5x1 e empatou com a Argentina na liderança da Chave C

(diante de Ilhas Salomão, por
10 a 2)", explicou.

Para o Brasil; o jogo é ape
nas cumprimento de tabela
na preparação para a segun
da fase - um simples empate
assegura o primeiro lugar. No
outro jogo da chave, Rússia e

Japão se enfrentam no Mara
canãzinho, no Rio, em busca
da segunda vaga na próxima
fase. Como têm melhor saldo -

seleção de Cuba já atingiu seu primeira vez em quatro Mun- 27 contra -3 -, os russos jogam
objetivo na competição. "Pela diais vencemos uma partída pela igualdade.

O CORREIO DO POVOmQUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2008

CLASSIFICAÇAO .

GRUPO A
1 ° Brasil 9
2°' Rússia 6
3° 'Cubo 3

·······4° •·· ••••••••
·

•••• Japoll •••
····

···········•·.
·

.•••6 ••••...•.
5° Ilhas Salomão O

GRUPO B
1° ltáliQ.. 9
2° Portugal 6

..

3°
..

Pqro.gu.o.C 6
4° Tailândia 3
5° Estados Unidos O

GRUPO C
1° Ucrânia 7
2° Arg�llti�o. 7
3° Guatemala 6
4° Egito 3
5° China O

GRUPO D
1 ° J�p��ha 7
2° ��p9blJcQ Çh�cº 6

Y Irã .7
4°

. Uruguai . .. L
líbia 1

RESULTADOS
Terço-feira (7/10)
Chino 1xl0 Guatemala
República Checo 4x2 líbia
Ucrânia 5xl Egito
Irã 4x2 Uruguai

PRÓXIMOS JOGOS
Hoje
• 1 Oh30 - BRASil x Cubo
• 1 Oh30 - Rússia xJapão
• 12h30 -Itália x Paraguai
• 12h30 - Portugal x Tailândia

AMANHÃ
• 1 Oh30 - Espanha x Uruguai
• 1 Oh30 - República Checo x Irã
• 12h30 - Argentino x Guatemala
• 12h30 - Ucrânia x China

Rodada começa com os líderes
Palmeiras enfrenta o Figueirense e Grêmio recebe o Santos
SÃO PAULO

_ sempate: são 16 vitórias do
A 29a rodada do Brasileirão time paulista e 15 do gaúcho.

começa hoje com três jogos, e Em comum, os dois enfrentam
a presença dos dois primeiros adversários que estão fora da
colocados brigando pela lide- zona de rebaixamento, mas

rança em jogos simultâneos, às ainda não podem se cons ide-
22 horas: enquanto o Palmei- .

rar livres da ameaça: o San
ras ãtúa fora de casa contra o tos está com 33 pontos, seis

Figueirense, em Florianópolis, '. a mais que a Portuguesa, que
o Grêmio recebe o Santos, em está em 17° lugar, enquanto o

Porto Alegre. Figueirense vem logo em se-

o-
Os dois líderes somam 53 guida, com 32 pontos.

S pontos, mas o Palmeiras leva Palmeiras e Grêmio sabem
� a melhor no número de vító- que a vitória é fundamental

Vasco quer sair do rebaixamento diante do Sport e Figueira recebe o Verdão rias, primeiro critério de de- para evitar a aproximação dos

outros candidatos ao título: com
49 pontos, Cruzeiro, Flamengo
e São Paulo estão de olho nos

tropeços dos dois primeiros co
locados.

No outro jogo, o contraste é o
mote: o lanterna Vasco, com 26

pontos, vai à Ilha do Retiro para
enfrentar o tranqüilo Sport, que
tem 39 pontos e, já classíficado
para a Libertadores - o técnico
Nelsinho Baptista, inclusive,
deu uma bronca nos jogadores,
que vêm relaxando demais, 'na
sua opinião.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
t:.iJ QUARTA·FEIRA. 8 DE OUTUBRO DE 2008 PUBLICIDADE�������--

Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição deAr porVefculosAulomotores). Oferta válida até 08/10/2008 ou enquanto
durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Fax City linha 2009, 12x com 50% de entrada. SpaceFox linha 2009, 24xcom 50% de entrada. CrossFox linha 2009, 24x com 50% de entrada. Garantia de 3 anos para a linha VV'oJ 08/08, sem limite de

quilometragem, para defeilosde fabricação e montaqemem componentes internos dematare transmíssão (exceto Kombí, limitada a 80.000 km). É necessárto, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Imagem meramente ilustrativa,
não condizente necessariamente com omodelo ofertado.

VWIW.autoelite.com.br
:Ii Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000

Venba conhecer
o Novo'Gol e
o Novo Voyage

VENHA FAZER UM BEST DRIVE

���.II.
Caraguá Auto Elite.
Uma relação de confiança.

DOM QUI SÁBSEG TER QUA

Circuito de Festas de Outubro de Santa Catarina.
Em outubro, Santa Catarina tem festa para todos os gostos. Participe. Tem sempre uma festa perto de você.

OKTOBERFEST - 9 a 26 em Blumenau • FENARRECO ·9 a 19 em Brusque' MAREJADA . 9 a 19 em Itajaí
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, II e 26 Linha Becker em Itapiranga
TIROLERFEST· 10 a 19 em Treze Tilias • FENAOSTRA - de 7 a 12 em Florianópolis' AÇORFESTA· de 10 a 12 em São José

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

Nem precisa
agendar;

o mês inteiro
é de festa.

FUNruR.MQ � � SECRDJllIA DE
ESTIOD DE lUIISMD,
CUmRlE ESPORTE
www.soLsc.gov.br
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