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Rose Vasel quer
férias da política
Depois da derrota de Bertoldi nas urnas,
prefeita em exercício prepara transição.

Página 4

O CORREIO DO POliO

I�o�
Padre bate na

Epitácio Pessoa
Polícia suspeita de embriaguez. Padre Pe
dro pode ter sofrido traumatismo craniano.
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A pesquisa O Consumidor do Sécu
lo XXI, divulgada pelo Ibope Mídia,
revela que ir às compras para se

.

sentirem mais calmas e mais felizes
é uma prática adotada por 21% das
mulheres brasileiros acima de 18
anos. O percentual é maior do que o

médio registrado entre toda o popu
lação (homens e mulheres), de 14%.
Foram entrevistados 3.400 pessoas
em todo o país. De acordo com o

levantamento, o mulhet também faz
mais compras do que os homens.
Dos entrevistados, 71% das mulhe
res afirmaram ter feito compras.
Entre os homens, esse percentual é
de 63%. As roupas são a perdição
dos consumidoras. O levantamento
foi feito em 11 regiões metropolita
nos do Brasil. Em média, as pessoas
gastam 15% da renda familiar com

compras pessoais.

Tudo perfeito
na bela Suíça
Arquitetura é de encher os olhos de
qualquer mortal e este é só um dos atrativos.

Página 17
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Agenda cultural e de lazer
cheia de opções na região
Festival de Formos Animados, Schützenfest e Bennnentest süe atrações poro curtir em família.

A ERA DOS
BANKSTERS
Ei AI' Capone, vê
se te endireita
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(�OLHAUM
PROGRA�

Confira rote� J¥, _

das baladas
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QUESTÕES
URGENTES

Cecília teró quatro
grandes pepinos
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Além de tudo,
gerúndio é

.

irritante
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Governo e econOmia

SCHÜTZENFEST
CHARGE
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(047) 3273-6433

CARIMBOS· FLYER'S - PANFLETOS - XEROX - RECARGA DE CARTUCHO

CARTÕES DE VISITA - A PARTIR DE 45,80
Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

PONTO DE VISTA

Formos que animam
teiras e livre da distinção de idades.
O projeto integra esforços da SCAR

para o fortalecimento do gênero da

animação dentro do movimento te

atral, estimulando a qualificação e

o intercâmbio entre artistas, produ- .

tares e o público, buscando inserir
O Festival de Formas Anima- Jaraguá do Sul e Santa Catarina no

das de Jaraguá do Sul mistura a circuito nacional de festivais de ar

realidade e o imaginário, arran- tes de animação.
cando risos e provocando reflexões Também cumpre sua função didá
da platéia no Centro Cultural da tica, compartilhando o conhecimento
SCAR - Sociedade" Cultura Artís- _ de pesquisadores por técnicas e estí
tica ou em espaços alternativos. los próprios da diversidade dos gru
Em sua oitava edição, este é um dos pas vindos de várias regiões do Brasil
mais tradicionais eventos culturais e do exterior. O Seminário de Pesquí
de Santa Catarina, reunindo grupos sa sobre Teatro de Formas Animadas,

. locais, estaduais, nacionais e interna- realizado em parceria com a UDESC

cionais,mostrandoumaarte semfron- - ·Universidade de Santa Catarina,

DO LEITOR

Modificações no Código
de Defesa do Consumidor

Desde sua entrada em vigor, .
o Código de Defesa

do Consumidor vem provocando rotineiramente mo

dificações no comportamento dos atores da atividade
econômica, tornado os consumidores mais conscientes
de seus direitos e deveres, e os fornecedores mais com

prometidos com qualidade do produto e informação
prestada ao consumidor.

Nosso Código de Defesa do Consumidor é tido como

uma norma principiológica, ou seja, foi construído
sobre bases fortes de princípios com lastro na ordem
econômica constitucional. Enquanto norma principio
lógica, o código adota categorias cujos conceitos sofrer
alguma alteração ou nova interpretação conforme a

nova realidade em que se viva.
Da mesma forma que essa característica é positiva

por se permitir que o conteúdo da Lei se adapte à nova
realidade sem que precise haver alteração no texto da
lei, a aplicação do código sustentada sobre princípios
acaba por gerar dúvidas tanto entre juristas como, em

especial, à população, a quem é destinada a lei.
Por isso consideramos deva ser visto com bons olhos

a alteração no art. 54, §3° do Código de Defesa do Con
sumidor, promovida pela Lei 11. 785 de 22 de setembro
de 2008, a qual definiu claramente que, nos contratos
de adesão, o tamanho mínimo do corpo da fonte utili
zado não pode ser inferior a doze (12).

Um contrato de adesão é caracterizado pela impos
sibilidade de se discutir e modificar substancialmente
seu conteúdo. Em geral, o consumidor adere a cláusu
las pré-definidas em formulário padrão, e havia dúvi
das quanto o que significava a ostensividade a que se

referia a Lei, ficando tal obscuridade esclarecida com a

nova redação.
A nova redação se aplica imediatamente aos con

tratos de consumo, sejam eles de natureza bancária,
securitária, imobiliário ou qualquer outro, devendo
consumidores e fornecedores estar atentos a essa nova

realidade .

. MARCOS AUGUSTO PORDEUS DE PAULA, AOVOGJUH}, PROFESSOI't
�J!\1n1ERS!TÁmo IS MEMBRQ no COMOECON - CONSEum MUN!CIPAL Oi:
lJEFESA 00 COillSUMHJOR - JARAGUÁ 00 SUL/SC.

Os textos poro esta coluna deverüo ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-meil redocoo@ocorreiodopovo.com.br, ou por curte puru u

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

• telefone (. não serão publicados).

oportuniza a troca de experiências e

o enriquecimento cultural que dão
identidade própria à arte da animação.
Como resultado deste trabalho, a Re
vista "Móin-Móín" assegura perenida
de àmemória desta produção cultural.
Da primeira edição aos tempos atu

ais, o Festival de Formas Animadas é
reconhecido como marca cultu�al dê
Santa Catarina pelas dimensões que
alcançou junto ao público, produtores
e artistas.

É um einpreendimento consagra
do por mais de 60 mil pessoas que já

. acompanharam a programação neste

período, consolidando-se como proje
to de promoção da cultura, formação
de platéias, de qualíficação artística e

difusão da informação cultural.

UDOWAGNER,
PRESIIJI";:I'iTE DA
SCAR - SOCIEDADE
CW..TURA ARTíSTICA
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FALA Aí! o que fazer?
o novo governo de Jaraguá do Sul tem pelo menos quatro grandes pepinos para
resolver a partir de janeiro. Um deles é o abatedouro municipal, onde estão
investimentos federais da ordem de R$ 600 mil. COnstruído e inaugurado no

governo do ex-prefeifo lrineu Pasold (PSOB), nunca funcionou. O prédio passa por
visível processo de deterioração. Outra urgência é resolver a encrenco jurídica do
parque agropecuário: ou compra ou devolve à Salvita, a antiga proprietária. Nes

. te caso, encontrar e desapropriar área para construir imóvel que possa obrigar o
Schützenfest, que começou ontem, se o vontade for o de colocá-lo de novo entre
os melhores festas de outubro no Estado, dando à cidade um lugar decente poro
eventos do gênero. OU,tro decisão será prosseguir ou não com o terceirizoção do
merendo escolar, alvo de relatório de CEI do Câmoro apontando improbidade
administrativo, entre outros coisas. E a construção do novo terminal centro I de
ônibus, uma discussão que se arrosta há dois anos sem solução.

DE NOVO
ill Compromisso assumido em fevereiro

! deste ano pelo prefeito Moacir Ber
o:: toldi (PMDB): não haveria mais ponto,�
o facultativo e turno único, incluindo um

,, OIha r nos 01 hos e
reestudo do. sistema de férins c�leti
vos dos servidores. Agora a Prefeitura

acreditar nas pessoas." anuncio a, adoção de ,horário único,

ANDRÉA VERBINEM (OEM), doas 7h�0 os 13h30, ate �� �ezembro
a campeã de votos para a Câmara •

partir de ontem; Oef�mtlva�ente,
de Guaramirim sobre seu

ISSO tem de acabar. E preCISO, ccune de
.

relacionamento co� a comunidade. tudo, respeito com o contribuinte não
,-

privilegiado com tank! folgo.

"Isso mostro que o PT
cresce em Schroeder."
MOACIR ZAMBONI (Pn, o mais
votado na eleição para a Câmara de
Schroeder, onde o partido garihou

duas vagas.

" Defendo a

competência e o

profissionalismo."
NATÁLIA PETRY (PSB). a mais
votada entre os 109 candidatos à

Câmara de Jaraguó do Sul.
.

.

DASCONTAS
Prefeito Moacir Bertoldi (PMDB) disse,
repetidas vezes, para justificar o inér
cia no que toca a obras nos primeiros
meses de seu governo, que o prefeito
eleito passa até dois anos pagando
dívidas contraídas pelo antecessor. A
ser verdade, a prefeita eleito Cecília
Konell (OEM) vai passar dois anos

pagando dívidas' de Bertoldi, que
'garante ter herdado 'herança maldi
ta' de Irineu Pasold (PSOSB), agora o

vice-prefeito eleito.

SEM POLITICAGEM
Deputado Joares Ponticelli (PP) é
autor de emendo à Constituição
estadual prevendo que o cargo
de secretário de Segurança PÚ
blico seja privativo de delegado
de polícia, magistrado, membro
do Ministério Público ou oficial
militar. POndo fim às nomea

ções de careter político. Não por
coincidência, atualmente- está

� no cargo um deputado do PMOB.
� Em Sontó Catarina é uma prático
:5 vigente há décadas.

O CORREIO DO POVO lOQUINTA-fEIRA. 9 DE OUTUBRO DE 2008
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VER EIRER
Prefeito em exercícip Rosemeire Vasel (PC do B) anurtcio 9ue o resultado dos ur-,
nas não influenciorá no ondom�nto de obras de responsabilidade do município.
Até dá poro açreditar no rosó de obras com recursos federàis e estaduais, que
não podem mesmo ser interrompidos sob pena de se devolver o dinheiro à fonte.
financiadoro. O� resto, o.Jitmo deve ser bem pior que o normal.

NOALVO
Em agostoí,o coluna opostQu que·venceriom es candidatos a.prefeito apoiq�
�os por coligações que criassem um fato político naxo, aproveitando com ...

�
.. inl�ligência os derrapados das adversários, mesmo sengo. es pretendentes'

.

figuras jô carimbados de eleições passadas. E não deutQutrn; Ê'só ver os

resultados dos urnas em Joraguó; G pó �,Massa�Qnduba.
rJj
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NOVA FASE

Governo de transição diplomático
Rosemeire diz que Prefeitura se prepara para receber equipe a partir de novembro

M
JARAGUÁ DO SUL

A depender da prefeita em

exercício, Rosemeire Vasel (pC
do B), os integrantes da próxi
ma equipe de governo não vão
encontrar as gavetas vazias. Ela

aposta em um processo de tran
sição tranqüilo entre a atual e a

próxima administração, a ser co
mandada pela psicóloga Cecília
Konell (DEM). ''A Prefeitura é pú
blica e lógico que eles terão nosso
apoio", resumiu Rosemeire

Segundo ela, a Prefeitura se

prepara para receber a equipe de
transição a partir de novembro.
"O Moacir vai estar à disposição
e eu vou estar com ele, ajudando
dentro das necessidades", decla
rou, ainda Visivelmente abatida
com o período eleitoral.

Ela também garante que as

ações do atual governo terão
continuidade, apesar de-admitir
que o ritmo não será o mesmo.

Ontem, teve início o turno úni
co na Prefeitura, autarquias e

fundações. "Será mais tranqüilo

porque não vamos iniciar proje
tos novos", disse, citando as obras
em andamento como a pista de
atletismo, a revitalização do Cen
troHistórico, além de reformas em
escolas e pavimentação de ruas.

A prefeita afirmou, ainda, que
o atual governo honrou as promes
sas feitas em 2004, já que mais de
90% do plano de governo foi cum
prido, além de outras ações que
não estavam apontadas. Também
afirmou que dívidas com financia
mentos e convênios deixadas ao

fim do governo não serão superio
res aos R$ 42 milhões herdados do
governo de Irineu Pasold (PSDB),
vice-prefeito eleito.

Para ela, ó maior desafio do
próximo governo será acompa
ilhar o ritmo de crescimento do
município, encontrando soluções
para problemas relacionados ao

processo migratório. "Não há
orçamento que acompanhe o de
senvolvimento da nossa cidade".

Cada ano aumentam
as dificuldades devido
ao crescimento

00do município ��

Afastamento
da política

Com o retorno de Bertoldi à
Prefeitura, daqui a uma semana,
Rosemeire segue no gabinete de vice
prefeita. De todas as vezes que assu

miu a interinidade, este foi o período
mais longo, totalizando três meses.

Rosemeire foi o primeira mulher
que ocupou o cargo mais importante
do município. Sobre o futuro, disse
que nõo "parou para pensar", mas
revelou que pretende se afastar da
política. "Foram 35 anos trabalhando,
buscando o desenvolvimento de Jara
guá . Agora tenho que deixar outros
fazerem sua parte", declarou.
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CAROUNATOMASEW Vice-prefeita deixo comando do município daqui a uma semana

MESÁRIOS

TRE alerta sobre e-mails falsos
O cartório eleitoral de Jaraguó do Sul recebeu mais de 100 telefonemos ques

tionando o recebimento de e-mail supostamente proveniente da Justiça Eleito
ral. A mensagem informava que o pessoa teria sido convocado para trabalhar
como mesário e nõo teria comparecido. O fato foi registrado em diversos cidades
catarinenses nos dois últimos dias. O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) informou que
nõo realizo nem autoriza comunicaçõo via e-mail e recomenda que os mensagens
sejam apagados imediatamente, pois além de falsas, podem conter vírus.

O CORREIO ERROU
No listo dos suplentes à Câmara de Vereadore� de GuarOinirim, faltou citar
Irineu Pommerening (OEM), que fez 426 votos.

.., ..

PR06RAMAÇAO SCHUfZENFEST".

09/10
1911 • CoInpetições de Tm» VISitante e Sociedades de Tiro..

.

_ ..Wcio do baile com� laMontanara.
Uh·�Grupo Folclórico Juvenil Regenwalde Tanzgroppe e
Grupo FoIdórico Mi!I$feJ' Neue Heimat lhJChtengruppe (PavI1hio Cultural)..

Gastronomia típica.
Chopp artesanal.

Atividades Paralelas:
TIro pá$�ro, bolão de mesa, parque de diversões emuito mais.
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o primeiro negro a conquistar vaga
Francisco foi eleito com 1733 votos e diz que vai lutar por todas as etnias
JARAGUÁ DO SUL

O resultado das urnas do
último domingo é mesmo his
tórico para Jaraguá do Sul.
Além de eleger pela primeira
vez uma prefeita para a cida
de, a democracia fez do corre

tor de imóveis Francisco Alves
(PT), 43 anos, o primeiro ve

reador negro eleito no muni

cípio. A vitória segundo ele,
se deve ao envolvimento que
sempre teve com a comunida
de. "Três meses de campanha
não faz de ninguém vereador.
Sempre busquei melhorias
para a cidade", afirma lem
brando que esteve por quatro
anos à frente da Associação de
Moradores do Bairro Ilha da

Figueira. "Contribuí para vá
rias conquistas como asfalto,
regularização de loteamentos
e instalação de agências ban
cárias na Ilha da Figueira",
destaca.

Alves, um dos fundadores do
Movimento Negro que existe em

Jaraguá desde 2001, diz que fez
uma campanha humilde, com o

apoio da familia e visitas de casa

em casa em busca de votos. "Sin-

to-me lisonjeado e bastante feliz.
Agora as pessoas negras vão se

sentir valorizadas e representa
das na Câmara", diz. Mas Alves
enfatiza que vai lutar por todas
as etnias, ''Vou trabalhar por to
dos independente de raça ou cor.

Vou valorizar tudo o que for bom

para a comunidade" ..
Entre os projetos que vai de

fender a partir do ano que vem,
quando ocupar uma cadeira na
Câmara, Alves destaca os in
vestimentos em infra-estrutura,
construção de creches e de pos
tos de saúde. Mas diz que a va

lorização de todas as etnias e a

defesa dos movimentos sociais
serão as grandes bandeiras de
seu mandato.

O corretor de imóveis acre

dita que ainda existe preconcei
to contra os negros em Jaraguá.
"Os negros só sâo lembrados no
carnaval. Agora, existe o Dia da
Consciência Negra e até fazem

homenagens. Mas eu vou além
disso. Vou verificar as carências
dos negros e apoiar projetos so

ciais para eles", comenta.

.

DEBORA VOLPI Alves é um dos fundadores do Movimento Negro em Jaraguá do Sul

Berri é o vereador mais

jovem da microrregião

Berri diz que vitória é justificada pelo sentimento de renovaçõo

MASSARANDUBA

Em Massaranduba, quem
chama a atenção é o vereador
eleito Píer Berri (PMDB), de

apenas 23 anos. Com 561 vo

tos, ele é o vereador mais jo
vem damicrorregião. Formado
recentemente em Direito pela
Furb, Berri conta que a paixão
pela política faz parte da fa
mília. "Meu avô foi fundador
do PMDB em Massaranduba e

meu pai sempre foimilitante",
destaca.

.

Para vencer nas urnas, Ber
ri teve que antes, vencer a des
crença das pessoas na política
e confessa até ter pensado em

desistir. "Eu chegava nas ca

sas e- as pessoas diziam que
estavam cansadas dos políti

E2 cos. Eu dizia: somos. dois, mas
•

� resolvi descruzar os braços e

i fazer alguma coisa", comenta
,� lembrando que a pouca ida

de também foi um obstáculo.

"Meus adversários diziam que
eu sou despreparado. Mas sin
to-me preparado sim e vou

usar o que aprendi no Direito.
Não prometi nada impossível.
O povo mostrou que quer re

novação", argumenta.
Berri diz que vai lutar pela

juventude de Massaranduba
e apoiar projetos de cultura,
educação e esporte. "Meu pri
meiro projeto será a implanta
ção de um calendário esporti
vo para o município, Também
vou lutar pela criação de as

sociações de moradores, que
Masssaranduba não tem", pla
neja. Mas meu sonho, à longo
prazo, é ter escola integral em
Massaranduba", acrescenta.

E os projetos na vida públi
ca vão além da cadeira no Le

gislativo. ''Ainda vou disputar
para prefeito um dia", sugere
o jovem, com pouca idade e

grandes sonhos.

Agora us pessoas

neg rns vão se

sentir valorizados

e representados
no Câmara

Principais
propostas
• Apoio aos movimentos sociais

• Inserção de política
nas escolas

• Combater preconceito, racismo
e valorizar todas as etnias

• Propor educação no trônsito

• Incentivo à criação de
loteamentos populares

Prefeitura em

turnoúnico
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul funciona em horário redu
zido desde ontem, antes mes

mo de começar o horário de
verão no Brasil, Com amudan
ça, o expediente namaioria das
repartições públicas começa às
7h30 e vai até às 13h30, com
exceção dos serviços essen

ciais como protocolo, escolas
e centros de educação infantil
da rede municipal de ensino e

postos de saúde, que atendem'
em horário normal.

"O atendimento ao público
não será prejudicado", garante
o secretário de administração

. Celso Pirman. Ele lembra ain
da que o objetivo da mudan
ça é reduzir gastos com luz,
telefone, água e gasolina. A
expectativa é de economizar
R$ 500 mil nesses três meses.

Ainda segundo o secretário,
em 2007, a economia chegou
a R$2 milhões em cinco me

ses de turno único.
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VIOLÊNCIA

Uniformes de
verão chegam

GERAIIPOLfcIA-----�---

Nove pessoas vimm reféns em assalto
Bandidos renderam fanúlia no Guamiranga e levaram dinheiro e eletroeletrônicos
GUARAMIRIM

Nove pessoas viraram reféns
durante um assalto na Estrada'
Geral Ponta Comprida, no Bairro
Guamiranga, emGuaramirim, na
noite de terça-feira. A casa onde
a dona-de-casa Sandra Uber, 34
anos, mora com o marido Alcir,
37, e as duas filhas - uma de
nove anos e outra de apenas dez
meses - foi invadida por três ho-

, mens armados com pistolas e en

capuzados por volta das 20h.
Naquela noite, a família rece

beu a visita dos pais de Sandra,
da irmã dela e de dois sobrinhos,
de oito e três anos. "Escutei um
tiro do lado de fora e logo depois
eles entraram pela cozinha", con
tou Sandra. Os bandidos revira
ram a casa em busca de dinheiro
enquanto a família permanecia
na cozinha. Depois, pediram a

chave do automóvel da família,

o Vectra placa :N1EW-1726, de
Guaramirim. Como o carro es

tava com pouco combustível, os
ladrões danificaram a Paratí dos

pais de Sandra para transferir o
álcool para o Vectra, veículo que
utilizaram posteriormente para
fugir. Assim que pegaram os

objetos que queriam, os ladrões

.rasgaram um lençol em tiras e

amarraram Alcir e o pai de San
dra, Ari, na sala. Já Sandra, amãe
dela, Regina, a irmã, Fabiana,
e as crianças, foram trancadas
no quarto. Assim que os bandi
dos fugiram, Alcir livrou-se das
amarras e chamou a polícia.

Os assaltantes levaram rou

pas, jóias, aparelhos eletroele
trônicos e R$ 400 em dinheiro.
Eles não foram localizados até o

fechamento desta edição.

DAIANE ZANGHEUNI Sandra revela que ladrões reviraram toda a casa em busca de dinheiro e fugiram com o Vectra da família

Padre Pedro bate em árvore na

frente do Ginásio Arthur Müller
JARAGUÁ DO SUL

O padre Pedro Paloschi,
.

coadjutor da Igreja Matriz São
Sebastião, sofreu um acidente
na Rua Epitácio Pessoa, cen

tro, na tarde de ontem. O au

tomóvel que ele conduzia, o

Renault/Sandero placa MFC-

5204, de Jaraguá do Sul, bateu
numa árvore em frente ao Gi
násio de Esportes Arthur Mul
ler. Ele foi levado para o Hos

pital São José com suspeita de
traumatismo craniano.

Por volta das 15h, a Polícia
Militar recebeu uma denúncia
de que um Sandero andava
em ziguezague na BR-280, no

sentido Corupá/laraguá do Sul.
Quando a viatura se deslocava
para averiguar a ocorrência, a

PM foi comunicada de que um
automóvel na contramão havia
colidido na Epitácio Pessoa. Se

gundo informações repassadas
pela PM, dentro do carro havia
um forte cheiro de álcool, o que
leva à suspeita de embriaguez.

Durante o atendimento, os

bombeiros voluntários usa

ram ferramentas especiais
para abrir a porta elétrica do
automóvel, que estava trava
da. O hospital não forneceu
informações sobre o estado de
saúde do padre Pedro,

Padre Pedro conduzia a Sondero e teria andado na contramõo, segundo a PM

/

JARAGUÁ DO SUL .

Os estudantes das escolas
estaduais do Vale do Itapocu
já começaram a receber os

uniformes de verão. De acor

do corn a Gerência de Edu
cação da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
a entrega para 27 instituições
de ensino básico da região co
meçou na quinta-feira passa
da e deve ser concluída até o

final desta semana. No total,
11.387 alunos do ensino fun
damental da região receberão
os uniformes.

Em todo o Estado, serão
distribuídos 415 mil conjun
tos de uniformes. A previsão é
de que os kits sejam entregues
em todas as unidades de ensi
no ainda-durantes este mês. O
kit é composto por uma cami
sa regata, uma bermuda e um

par de sandálias tipo havaia
nas. Neste ano, o uniforme so-

.

freu Uma alteração nos com

ponentes do. tecido, design e

tonalidade, ficando o verde
um pouco mais escuro,

Segundo a Secretária de
Estado da Educação, com a

entrega dos uniformes, os pais
deixam de gastar aproximada
mente R$100 por aluno.
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Começa festa
da banana
CORUPÁ

Hoje, a partir das 20h,
a 7a Bananenfest abre suas

portas para quatro dias de
enaltecimento das tradições
alemães e cultura da banana,
produto base na economia

agrícola de Corupá. Comida
típica germânica, nhoque de
banana, doces e salgadinhos
à base da fruta são algumas
das iguarias que poderão ser

deliciadas durante o evento.
Para esta primeira noite a or

ganização da festa aguarda
cerca de cinco mil visitantes,
até domingo a organização
espera um aumento de 12%
sobre os números de 2007.

No mesmo horário será
feita a abertura oficial das
exposições de artesanatos,
cachos de bananas, equipa
mentos agrícolas e outros

produtos que, para o presi
dente da comissão organiza
dora, Carlos Schünke, é um

dos grandes diferenciais da
festa. Esta e outras peculiari
dades, como o próprio local
de. realização do evento - o

Seminário Sagrado Coração
de Jesus - fazem Scünke não

pensar em concorrência com

a Schüzenfest. "Temos um

público diferente e enquanto
todas as outras festas perdem
público, o nosso cresce a

cada ano", orgulha-se.
Nesta quinta-feira a entra

da é franca. Nos próximos dias
o ingresso, no valor de R$ 5,
será cobrado a partir das 17h,
sendo que no domingo a co

brança será antecipada, a par
tir das 12h. O estacionamento
custará ao visitante R$ 5 ...

FORMAS ANIMADAS

Bonecos alegram crianças
Festival da Scar começou ontem lotando o Centro Cultural
JARAGUÁ DO SUL

O João é um menino sonha
dor que acredita no poder de
três grãos de feijão. Plantan
do-os em noite de luar, eles se

transformam. A planta fica gran
de e o leva até o espaço. Mas, no
caminho, à garoto encontra um

gigante malvado que deixa a ale

gria e a bonança da terra aprisio
nadas dentro do próprio castelo.

Comum no mundo infantil,
a história de "[oâo e o pé de fei
jão" ainda desperta a atenção de
jovens e adultos de todo-o Bra
sil. Mas, ontem, ela foi contada
de forma diferente para uma

platéia repleta de espectadores
juvenis. Sobre o palco da Scar,
a Turma do Papum, de Floria

nópolis, utilizou as técnicas da
luz negra para apresentar for
mas animadas mais parecidas
com desenhos ::tridimensionais.
É que o público viu apenas bo
necos, nada de manipuladores.
E, adorou. No rosto, os sorrisos
se evidenciavam a cada palavra
dita pelos personagens.

Conforme o diretor do gru
po, Sérgio Tastaldi, a essência
da peça é exatamente esta. '1\s

crianças são sinceras, se não

gostam, levantam e vão embo
ra", comenta. Mas, mesmo as

sim, ele destaca outra qualida-
. de da platéia mirim: o respeito
aos espetáculos apresentados.
Também por isso, se' dedica à

montagem de peças infantis há
muito tempo. "Tenho 63 anos e

Turma do Popum está no estrado com "Joõo e o pé de feijão" há 12 onos_ Em 2009, eles võo à Itália

Píogramação de�ta quinta-feira. em toda estréia, o nervosismo to

mou conta: porém, no final, tudo
terminoubem e ele ficou rodeado
de crianças.Uma delas eraMilene .

Cardoso, 8, que conhecia a histó
ria de "[oão e o pé de feijão", mas
jamais tinha assistido a uma peça
do gênero, a exemplo da maioria
dos espectadores do evento.

Ainda ontem, outras quatro
sessões de teatro aconteceram.
A rotina segue até sábado, 11,
com ingressos a R$ 10 e R$ 5.

não sinto o tempo passar porque
os pequenos me rejuvenescem",
complementa.

O ator Victor Anselmo, 12,

experimentou essa sensação pela
primeira vez namanhã de ontem,
quando o Festival de Formas Ani
madas da Scar começou. Como KELLY ERDMANN

Lá, o público encontra cucas,

bolos, pães, rocamboles e até

pastelão. Os preços começam
em R$ 1 e variam conforme o

consumo.

De acordo com a organi
zação ,da Schützenfest, os

alimentos foram feitos pela
comunidade. Somente na

cozinhá,"em funcionamento
desde a última segunda-feira,
são cerca de 30 experientes
mãos. Dona Asta, por exem
plo, gerencia a produção das

.

festas. realizadas na socieda
de há 25 anos.

Schützen convida pelo cheiro.
Pratos servidos durante a festa sâo feitos pela comunidade
JARAGUÁ DO SUL

Basta chegar perto da So
ciedade Aliança, no Rio Cer
ro, para sentir, literalmente,
o cheiro da Schützenfest, Ele
convida os visitantes a ex

perimentar doces � salgados
típicos da culinária alemã
ainda cultivada na região in
teriorana de Jaraguá do Sul.
Para quem gosta da idéia, a

20a edição da festa é um pra
to cheio e os números gastro
nômicos comprovam isso.

Segundo a chefe de cozinha
Asta Koenig, 56, por enquanto;

já foram recheados 200 marre
cos e 100 frangos. Além disso,
a equipe comandada por ela
ainda preparou duas centenas
de churrascos, 170 strudels de

queijo e mais outra variedade
de comidas para alimentar o

público; estimado em 30 mil

pessoas. A lista conta ainda
com chucrute, aipim frito,
maionese, arroz, macarrão,
repolho taxo, pernil, carne de

panela e verduras à vontade.
O bufê custa R$ 12.

Mas, não é só. Tem tam
bém a ala do café colonial.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I:J O CORREIO DO POVO
•

QUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2008

, '

VARIEDADES--�������

;

---OANOE,'"

QUEM É?

C';';;"

Este registro é da queijaria
da Empresa Weege. Desconhe
cemos exatamente a época em

que a foto foi tirada, bem como

desconhecemos o funcionário ao
lado da máquina. Se você tiver a

identificação ou tiver quaisquer
informações adicionais, colabo
re conosco e com nossa história.
Envie e-mail para arquivohistori
co@jaraguadosul.com.br ou ligue
2106-8700.

.Ao

VOCE SABIA?

Esta foto é 'da Rua Arthur Muller, tirada
na década de 20. À esquerda, construção
edificada primeiramente como casa de
saúde nesta foto era o Novo Hotel. À di-

reita, a Escola Abdon Batista inaugurada
em 1935. No fim da rua, à esquerda, atual
mente fica o Cartório e à direito, a Praça do

Expedicionário.

1 ª SCHUTZENFEST
No começo de outubro de 1989, a edição

do jornal O Correio do Povo, trazia as in

formações e expectativas para a 1 a Schut
zenfest que iniciaria no dia 13 e acabaria
no dia 22. O presidente da Associação das
Sociedades de Caça e Tiro do Vale do Ita
pocu da época, Gilmar Hornburg, informa
va à reportagem que mais de 20 clubes es

tavam inscritos e a expectativa de público
era de aproximadamente 70 mil pessoas,
entre estes, 2.500 atiradores. ( ... ) A edição
da semana de abertura traZia informações

sobre o Parque Agropecuário Ministro João
Cleóphas, onde se realizaria a festa. O pre
feito Ivo Konell, afirmava ter gasto mais de
NCz$ 300 mil na organizaçã;o da 1 a Schut
zenfest, como forma de assegurar seguran
ça e praticidade à estrutura e beleza à festa
que, posteriormente, se tornaria tradição
no nosso município. As informações davam
conta ainda, das principais atrações da fes
ta: as competições de tiro, os bailes diários
regados com muito chopp, as apresentações
folclóricas e a comida típica alemã.

Desfile da
1 a Schutzenfest

em 1989
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Silva no segundo tum id nte do Brasil a ser
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es diretas em 2 anos.
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Morre Luís Gonzaga,

,
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Rede Record dá alargada na programação de fim-de-ano e exibe em breve
':As 10 Mais Sertanejas", que também comemorará os 55 anos da emissora

Dando largada aos especiais de fim-de-ano e tam

bém com o objetivo de comemorar seus 55 anos de
transmissão ininterrupta, que completou no último
dia: 27, a Rede Record exibirá em novembro o espe
cial '1\8 10 Mais Sertanejas". A atração, apresentada
por Babi, vai homenagear os sucessos de ontem e hoje
desse gênero musical. "Fiquei honrada com o convi
te para apresentar o programa, O sertanejo é o ritmo

que retrata o brasileiro de verdade. O grande Brasil

que a gente não conhece", afirma Babi.
O gênero sertanejo é o estilo musical herdeiro da

"música caipira" e da moda de viola. É a música do

povo do interior do Brasil. Sozinhos ou'em duplas, os
artistas sertanejos popularizaram a música caipira no
Brasil. Hoje, esse estilo musical conquistou as cida
des do norte ao sul de nosso país. Para escolher quais
seriam as músicas que representariam o gênero serta

nejo, a Record criou uma comissão para selecionar as

canções maismarcantes. Fizeram parte desta comissão _

especialistas da área, cantores, compositores e produ
tores musicais.

Oprograma faráum encontro de intérpretes do es
tilo sertanejo e de vozes que nem sempre transitampor
este gênero. Esses encontros, por vezes inusitados, terão
por objetivo valorizar e resgatar as clássicas músicas
para uma nova geração de brasileiros.

Grandes nomes
A emissora convidou alguns dos

maiores nomes do músico nacional para
interpretar essas grandes conções que
morcoram époco. O repertório está bem
recheado Almir Soter e Renato Teixeira
contarão "Tristeza do Jeco"; Bruno e Mor
rone, "Pense em Mim"; Rio Negro e Soli
mões com Cezar e Poulinho, interpretarão
"Saudade do Minha Terro"; "Estrado da
Minha Vida" ficou por conto dos duplos
Rick e Rennet e Milionário e José Rico;
Roberto Mirando, Chitãozinho e Xororó
vão de "Majestade, O Sobiá"; "Beijinho
Doce" será contado por Elba Ramalho e

Dominguinhos; "Entre Topos e Beijos" fi
corá o corgo de leonardo. Fafá de Belém
e Fogner vão de "luar do Sertão"; Jair Ro
drigues também foi convidado e contará

00 llido de Edson e Hudson o sucesso "Fio
de Cabelo" e para fechar com chove de
ouro o "clássico" "Menino do Porteira"
com Sérgio Reis e Daniel.

Além dos músicos selecionados, o

programo também vai trazer o perfor
monce de danço do Companhia Banana
Broadwo� que mostrará como o sucesso

"No Solo do Boto" fico no ponto do so

pateodo.
O especial fará uma homenagem o

uma dos maiores contaras, estudiosos
e representanteS femininos do músico
coipira: Inezito Barroso; e também o

Sérgio Reis, que completou 50 anos de
correira. A previsão é que o Programo
"As 10 Mais Sertanejos" seja exibido
em novembro.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JOf1NAUSTA

Ao telefone...
- A propósito, hoje percebi que os telemarketín

gs da vida já nãome ligammais com tanta freqüên
cia, pelomenos com aquela freqüência histérica de
antes. Acho que eu fui esquecido por eles, veja só!

- Pois, Arthur, meu caro, eu ainda não tive tanta
sorte! Me ligam oferecendo cartão de crédito todo
dia...me ligam querendo que eu abra contas em

bancos que nem sei onde ficam ...me ligam políti
cos pedindo votos ...SÓ nãome ligam pra avisar que
ganheidinherro!hehehehababa

- Habababehieha ...bom seria, aí até eu queria
atender essas ligações, meu chapa! Mas, sério, não
sei o que aconteceu, de uma hora para outra, meu
telefone silenciou. Apesar que agora, anda namoda
mandarmensagem no celular, nossa, isso me irrita
muito também. Estou ali doido pra ver um recado
interessante e, quando vejo, é publicidade de sei

láquem.
- Cara; dias atrás ouvi uma história muita boa.

Parece que alguém, um conhecido do camarada

que me contou, decidiu entrar na onda dos liga- .

dores de plantão, deu corda e ficou quase uns 30

minutos na linha, enrolando, no maior papo inútil.
Imaginou acena?

- Caraca, Bernardo, tive uma idéia! Faz isso
também, mas emenda o esquema. Além de falar
mais que a pessoa ainda acrescenta um milhão de
palavras no gerúndio ...vai ser engraçadíssimo!

- Meu, será? Não sei se não vou CaIT na garga
lhada no meio da conversa!

- Tenta, oras.
- É, vou inventar moda na próxima vez,' talvez

aí desistam demim.Ops, falando em telefone, meu
celular está tocando. Ué, não conheço esse núme
ro, mas vou atender, né?!

.

- Alô?!
- Alô, quem fala?
- Quer falar com quem?
- Quem está falando?
- Minha querida, você quer falar com quem?
- É o senhor Bernardo de Assis?
- Olha, até onde eu sei é sim!
- Estou ligando para senhor para estar lhe ofe-

recendo uma...
- Minha querida, que ótimo, você estáme ligan

do para estar me presenteando com uma casa em

Malibu?
- Não, senhor Bernardo estou telefonando

para estar lhe oferecendo uma .

- Uma viagem para a Europa?
- Não, senhor Bernardo estou telefonando

para estar lhe oferecendo uma .

- Uma namorada linda como a Ana Hick
mann?

- Não, senhor Bernardo estou telefonando

para estar lhe oferecendo uma .

.

- Ah, então você está me ligando para estar me
oferecendo uma conta bancária recheada de eu

ros?
- Não, obrigada por estar me atendendo, se

nhor Bernardo! Agradeço a sua atenção, tenha
um bomdia.

- Arthur, funcionou meu amigo! Habababa
- Eu não te disse!? Imagina se vira moda!

Hababababa

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

JARA6UÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Mamma Mia (Leg)
(14h30, 17h, 19h10,21h20-todososdias)

• Cine, Shopping 2
• spQcé Chimps: Micos no espaço (O�b)
(15h - todos os diasl "

• O nevoeiro (leg) f19h, 21 h30 - todos os dias)
,

• Cine Shopping 3
• Hellboy 2- O exército dourado (leg)
(16h40 -Iodos os dias)

JOiNVILtE
• Cine cidade 1
• O nevoeíro (Leg) (16h30,J�b; 211130 - todos es

dias) (14h - sex,!seg!qui)
•

• Kung Fu Panda (Dub) (f4h30 - sab/domlter/qua)

• Cine Cidade 2
• Hancock (Dub) (Uh40, 19h30, 21h20 - todos os dias)
• Os Mo.sconautas (Dub) (14h, 15h40 - todos os dias)

O mundo'
dos quem

Horton é um simpático elefante que pos
sui uma imensa imaginação. Ele ouve um

estranho pedido de socorro que parece
vir .de um microscópico grão de poeira
no ar. Seus amigos acham que o elefan
te enlouqueceu de vez, mas Horton está
disposto a ajudar, seja quem for.

Os dramas por
detrás de cada um

Um romancista se prepara para dar uma
palestra. Enquanto faz hora num café,
passa a imaginar uma história para cada
indivíduo que vê à sua volta. A garçonete
vira ex-namorada do goleiro do. time de
futebol. Dois homens numa mesa próxi
ma se convertem em mafiosos discutindo
a situação de um terceiro homem, que
agora definha na UTI do hospital.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Augusto aconselho Júlio a contar logo o verda
de o Diego. livio abraço Theo no aeroporto' e
'troto Heitor com friezo.livio aviso o Corm indo e

Belormino que Aurora ficou preso no imigração.
liu é perseguido pelos ruelas de lisboa. Heral
do diz o Heitor poro recomeçar o vida com livio
longe de Luli. livio diz à Suzete que pretende
voltar o estudar. Tozé mostro o João onde livia
moro. Júlio conto o verdade o Diego e diz não
saber quem foi o doador. Diego se revolta e re

solve descobrir quem é seu pai.

TRÊS IRMÃS
Vidigol pergunto o Alma se elo conhece Dudo.
A médico reconhece Vidigal e desconverso.
Valéria mondo seus seguranças descobrirem o

que Gregg queria em seu computador. Gregg
consegue escapar dos capangas de Valéria, mos
é capturado por Polidoro. Alma conto poro Duda

que Vidigol está no cidade. Polidoro conto paro
Gregg que está atrás do quadrilha de Vidigol e
afirmo que ele, Chuchu e Valéria são apenas
porte de um esquema maior. Xonde foge de
Suzana e quase é atropelado por Bento.

A FAVORITA
Holley diz a Donotela que é vizinho de Augus
to César e tem interesse em comprar o sítio.
Donote!o explico que o sítio nõo está à vendo.
Cossiono aconselha Átila o lutar por Lorena.
Rito diz o Didu que não pode sair do coso de
Romilda, pois perdeu seu emprego. Didu bebe
no emprego e é demitido. Pedro come uma torto
e começo a passar mal. Pedro percebe que foi en
venenado e ameaço matar Floro. Silveirinha aviso

Gonçalo e Irene sobre o atitude de Pedro e pede
ajuda. Gonçalo flagro Pedro ameaçando Floro.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Claro tento convencer Somiro que o amor pode
mudar s�o vida. Kídor mondo Cloro ficar quie
to. Somiro assume o expressão de má. Kídor
avisa que em pouco tempo o reino de Agarto
será destruído. As noves reptilionos sobrevoam

Shongrilá e lançam roias. Shongfilá pego fogo.
O Rei e o Rainha resolvem fugir e ordenam o re

tirado dos tropas. Carvalho posso mal após ser

atacado pelo aranha e diz à Cléo que não quer
morrer. Carvalho pede um beijo o Cléo e diz que
é tudo o que ele. Cléo beijo Carvalho.

CHAMAS DA VIDA
Vilma diz o Eurico que recordo do explosão. Pe
dro diz que o corro de Vilma estava no explosõo.
Elo diz que foi comprar coxinhas e que Arlete

'pode confirmar que elo gosto de coxinho. Pedro
diz poro Eurico que acha que foi Vilma. Eurico
diz que elo é suspeito. Andresso pressiono Leo
o falar de onde ele conhece Vilma. Cozé não
acredita em Junior. André diz à Caflo que vai
encontrar os empresários que bancam o pesqui
so. Carla desconfio. Beatriz pergunta se Antônio
vai desmentir o depoimento de Marreta.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade das emissoros)
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Vai comprar ou trocar
seu carro ???

Por que não vem aqui?
...

,
Q'0

.. - ::§

AUTOMÓVEIS

Temos mais de 1 00 OFERTAS
-

.

E a MENOR prestação da cidade
\

. CONFIRA ...
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www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045

E1\\l��I��Ji(t�Jfi···'

E MAIS ...

ASTRA CD 2P rodas 16 04
ASTRA Gl ?P GNV 99
ASTRA SEDAN Gl 1.8 99
ZAFIRA confort 06
VECTRA Gl cornpí. + gnv 00
VECTRA gl campI. 00
CELTA 4P flex c. ar 06
CELTA SPIRIT 05
CELTA 01
CORSA 1.8 completo 05
CORSA SEDAN 03
COSA WINO 2P 01
CORSA SEDAN AR + OH 01
CORSA WINO 4P 00
CORSA SEDAN 00
GOL G4 2P,ar + opcs 06
GOL SPECIAL 04
GOL 1.6 POWER compl. 03
GOL SPECIAL 01
GOL CLl1.8 + COURO 96
PAllO WEEK. Advent 1.8 06
PAllO WEEK. 1.5 campI. 99
PALIO EO 4P ar + trava 98
ECOSPORT XLS 04
FOCUS GL compl 05
COURIER 1.6 07
KAOO •

FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 compl 01
ESCORT GLX cornpl. 97
ESCORT ZETEC 4P OH 98
VERONA GL GNV + RODAS 94
DEL REY L 87
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94 _

SCENIC RT 2.0 COMPL 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO EXPRE. 4P 1.6 06
CLIO 2P 04
CLIO 1.0 cornpl - OH 04
CLIO 4P 02
CLIO RL 4P C/AR VIDRO 00
KAWASAKI NIJA ZX 110094
FEZER 06
TWISTER AMARELA 07
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

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

CONSULTE-NOS

REQUISITOS
* Venda externa
* Experiência na área
* Boa aparência
* Atitude
* Vontade de crescer

REMUNERAÇAo
* Fixo crescente (atingindo metas)
* INSS Autônomo
* Bonificação i Prêmios
* Material de trabalho í Cursos
* Fone para contato ci (clientes)

Intere�sados: enviar curículun R uniaOSilver@netl1no.com�br
ou vir ate nosso escritório (endereço no rodapé).

R$ 83.000,00
R$ 97.000,00
R$113.000,OO
R$127.000,OO
R$144.000,OO
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laos,ano/m6clêlo,2til9,RbA. corn preço prornodonal IIvista a partirde RS46.990,00� deb,�
firandado em 24 prestações mensals; CET 15,94%aa,Tee e IOF não lndusos, Prisma IA Joy EconaFlex.

lelo2009,R6N.compreçopromoàonalàvistaapartirdeR$30.990,00,comtaxadeO,99%am.e12,55%a.a.com5O%deentrada
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eLos •�
SPONCHIADO
-

COMPRA - VENDE - FINANCIA
Confira Nossos Cartas Contempladas

Utilize seu FGTS e saia do aluguel!
CARTAS DE CRÉDITO

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

Fale online
gibacont@hotmail.com

CASAS

CHCO DE PAULA - Vende-se, de alv,
cl 4o,00m2, da menegotti malhas,
pronta pra morar. R$ 53.000,00
aceito carro. Tr: 3371-8700 ou 9922-
8700.

CORUPÁ - Vende-se, cl 206,2om2,
no centro, duas salas comerciais, 4
qtos, 4 bwc, 2 saías, 1 coz, área de'
serviço. garagem pi 2 carros,

documentação em dia. R$
210.000,00. Tr: 3375-2798 ou 9905-
9850.

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

QUITINETE - Aluga-se, para casal
sem filhos. Tr: 9107-8382 ou 9622-
7674.

PROCURA - SE - Rapaz pra dividir
apartamento no centro. Tr: 3372-
204oou 8422-2379.

• SALAS COML. .

CZERNIEWICZ - Vende-se. R$
120.000,00. Creci 2183j. Tr: 3376-
0102.

• CHÁCARAS
RIO CERRO 11- Vende-se, 50 mil m2,
2 lagoas, 2 nascentes, cachoeira. R$
150.000,00. Tr: 3376-0726.

• TERRENOS

AGUA VERDE - Vende-se, prox ao

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

JOAO PESSOA - Ven.de-se, 28oom2•
R$11 0.000,00. Tr: 9607-3335.

,PROCURA-SE - Terreno direto cl o

dono, aceite carro como entrada + o

financiamento. Tr: 3371-7424,

-NEGÓCIOS
SANTO ANTONIO - Vende-se,
350m2, água, luz, asfalto. R$
30,000,00 ou R$ 5,500,00 de
entrada + parcelas de um salário, Tr:
3371-
6069, Creci 11831,

VILA, RAU - Vende-se, terreno
industrial, cl 6.28om, pronto pra
construir. R$ 200.000,00 Tr: 3371-
6069 creci 11831 ,

WALDEMAR GRUBBA - Vende-se,
1.200m2, cl casa de alv, excelente
ponto comercial. Tr: 9101-6007.
Creci 13284 .

• LOCA ÕES
GUARAMIRIM' - Aluga-se, casa,
bairro amizade, cl 3qtos. alv, semi
nova, R$ 500,00. Tr: 9128-5366,

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

tI
* Compressor de ar

*_Rompedor de pedras de concreto.
* Trator de esteira

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

Avenida Brasll . 2565 . sala 01 (próximo à rua 2600) ,

CEP 88330.058 . Fone 47 3367.0908 .

Centro. Balneário Camboriú . SC

Getúliolmóvels
ASSESSQRIA'MOBILIÁRIA www.getulloimoveis.com.br

Ed. Sunset
apartamento
novo, com 2
suítes, sacada

.. com

churras
'1 va

garagem -

R$ 280.000,00

Ed. Jade - apartamento tlnarnente ,

mobiliado, 1 suíte + 1 dormitório, 1 vaga de
garagem - R$ 320.000,00

Ed. Porto Luna - LANÇAMENTO!! Imóvel em
construção, ótima oportunidade de
investimento, parcelado direto com a

construtora. Apartamentos de 2 e 3
dormitórios a partir de R$ 320.000,00

Ed .: Wiliimar - excepcional cobertura
duplex, de frente para o mar, com 3 suítes +
dependência, área de lazer com piscina,
mobilada e decorada - R$ 2.200.000,00

3275.3300,'· 3055.0707 HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A S!XTA; 6h30 às 1211 e

131130 às i9h • SÁMooS: 81130 às 12h

C!1!IIâ\!jl�bJ�n(!l!}�£m)II�ri\!J�1fl AmtDIMOOO

S··PEDIT'O' . �cmmnm EN���!�!AT.

.

.

... •.
fAZEMOS EMPRÉSTIMOS PARA COM UM CORRETOR

IMÓVEIS. CRECI: 4364 APOSENTADOS E PENSIONISTAS 00 INSS. _."$""dí!ólmoll�is.c<>m.bt

PLANTÃO DE VENDAS: ESPEDITO: 8422:1895 • 9996·6400 • KARINA: 8422.7894 • WAND£RLEI: 8418·6786
R. Barão lia Bio BraullO, 124· Centro· Jaraguá do Sul/SC � !\'ISM: espedituimuveis@hatmail.com • SKYPE: esperlffo.lmovels1 • E-mail: vendas@e�peditOimoveis.eQm.br

Ref. 767 - Casa com
,
02 dorm. com
sacada, sendo demi
suite + 01 suite
máster com closet,
hidromassagem e

sacada, cozinha
mobiliada sob
medida, demais
dependências,
piscina, 02 vagas de
garagem, área de
festas com
churrasqueira. Valor:
Sob consulta. Bairro:
Jaraguá Esquerdo.

*R!l(: 561 ... Ratmobiliado,
.,(lij." surte com hidro,

lavabo e demais
dependências, garagem.

No prédio contém piscina,
sauna, academia,

restaurante, ambientes
para eventos. R$

eita-se
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• VENDE-SE

APARELHO - Vende-se, de musculação
mu�ifuncional. R$ 800,00. Tr: 9164-0040.

APARELHO DE SOM - Vende-se, para
carro, da Sony. R$l 00,00. Tr: 9974-5123
ou 9955-5529.

AR-CONDICIONADOS - Vendem-se três
da marca electrolux, 18000 btus, semi
novos, com notas fiscais, na cor branca.
R$700,00
cada ou R$ 1800,00 os três. Tr: 9189-
7947 leandro au 8831-8989 Vilmar.

CAIXAS - Vende-se, duas para motoboy.
Tr: 9974-5123 ou 9955-5529.

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

ESCADA - Vende-se, espiral (caracol)
2,5xl ,30. Tr: 8846-3432.

ESTOQUE - Vende-se, de roupa feminina,
custo da mercadoria 15 mil por R$
7.000,00. Tr: 3276-3384 ou 8406-5001.

FREEZER - Vende-se, 2201, cônsul. Tr:

3370-0096

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

FILHOTES - Vende-se, de rottweiler, 51
dias. Tr: 3375-2006 ou 91 07-8915.

FOGAO - Vende-se, 4 bocas, branco Tr:
3273-0779.

FREEZER - Vende-se, 1401. R$150,00. Tr:
3275-2206 ou 9977-8933.

LANCHONETE - Vende-se, completa no

Bairro Baependi. Tr: 9613-7754.

LAVAÇAO - Vende-se, ou aluga-se, de
carros campi, ótima clientela. Tr: 9107-
8382 ou 9622-7674.

caixa. R$ 90,00. Tr: 3370-1856.

SOFÁ - Vende-se. Tr: 3273-0779 .

SUB 12" - Vende-se, bomber(bicho
papão) 800w RMS. R$ 400,00. Tr: 3376-
3498.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se. Tr: 3273-
0779.

MAQUINA - Vende-se, fotográfica,
convencional, Samsung. R$ 70,00. Tr:
3370-0983.

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

PADARIA E CONFEITARIA - Vende-se,
com todos os maquinários e clientela
formada. Tr: 3372-1 058.

VENTILADOR - Vende-se, de parede. R$
90,00. Tr: 3370-1856.

VENTILADOR - Vende-se, de teto. R$
40,00. Tr: 3370-1856.

ELETRECISTA
MONTADOR
PRECISA-SE DE
ELETRICISTA

MONTADOR PARA
ATUAR NA ÁREA DE

MONTAGEM DE REDES
DE ALTA E BAIXA

TENSÃO.
Tr: 3276-0181

TONER JET PRINT
·CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

Comércio Exterior
Gestão Em reendedora de Ne ócios (Processos Gerenciais)

_... Gestão da Produção Industrial

Modalidade de
Ensino a Distância

Duração de 2 a 3,5 anos
Cursos autorizados e

reconhecidos pelo MEC

ca r

dentro de tudo.
Sem ;precisar
consultar a vizinha.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.. -

D O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2008 NEGÓCIOS

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia

. - Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais informações: 47 � 3275-4125

.

RIJa João Marcatto, 156 centre - Jaraquá do Sul - se
E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br

Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

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

SENAlsc
Si.�"",,,...... ,"dú,,,,,

JARAGUÁ DO SUL
do E 0._. A INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO

Vendo estas ofertas, a gente entende por que Outubro é o mês das festas.
Computadores e Notebooks com qualidade, melhores preços e prazos você só encontra na Formigari.
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DISK E
3275·
PLANTA

9274·8 &7

------------NEGÓCIOS

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

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

Condições especiais para empresas C�)U,v· niadas!!

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

moveisspezia@hotmail.com

Rua Domingos da Nova, 511 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Valorize seu

ambiente com.

móveis exclusivos.

Projetos e

Orçamentos sem
compromisso!
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SAÚDE &BELEZA-----------

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

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza---
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

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

Agropecuárias, Lojas em geral e Industrias.

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

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

j
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g�á d() Sul,i
uma pioneftà: foi a

tar na prática do

do(a. Além da
ia,lista em reeducação
g�aduanda em
conhecimentos

aisglobal e

Mtural e a perdâ da pr
molas pelo uso o que inter
Itados.

Studio Pilate? dispõe de uma completa estrutura

com equipamentos e acessórios modernos que
garantem ao praticante um máximo desempenho e

um ambiente climatizado. Com atendimento

onalizado, quaUficado e profissional com mais
anos de experiência, realiza u!]') Pilates mais

como -auxiliar no tra o de dores na
, ombro, etc. .. , n ito postural,

o, terapêutico, despo gestantes,
id,gsos, crianças a partir de.l O e 'ainda de

gâebra debao corpo muitoQl nita.
Se você está procuri)ndo meJhorar seu corpo

e sua mente experimente a prática do Pilates. Não

e�1 estrição, qualquer pessoa pode fazer. Em
o relativamente curte se fl,efcebe as

, é incrível como o Pi! 'lransforma

Dr. Ervino Siebel Neto
Cirurgião D6nHsta CRO 7653

Dr. Jonathan H. Mandalho
�tIsta CR07790

Clínica Geral

J
.

.I I I Périodontia'
.)
_ .IJJ Implantes dentais

-...l ...1 Próteses Dentais

Fisioterapeuta·
Pes Graduand
Especializado
Pilates pelá M

iaviní
ia do Exercício pela ��F - RJ.
ão Postural GObál (i'tPG, sp.
din Pilates' RJ

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

Ml.'dicamentos em gml
Manipulação de fórmulas médicas

Filolerápicos e

Cosméticos manipulados

(])r. 'lliiago 'MonseffBoreia
ceo/se 8.421

?1.estre em Impíantodontia
Especialista em Impíantodontía
'Iispeciaíista em Petie/ontia
Clinicá gera!
lPróteses

Dr Gilmar..de Oliveira
-eRP 12/01950

Rua João PicoUi, 110 - Centro

Tp[_ 3371-8298

Presidente Epilácio Pessoa. n! 532

3311�7326 Rua João Marcato, 103· Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: clinicasorrident@superlg.com.br

.••.......................•......•..•.. _._ �.".""......•
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.

c-

Estofado Ripley
promoção de lançamento

LU a CO'TI

toda Unha
em ate

1o.x: sem juros

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---,----------------vEícULOS O CORREIO DO povo. DlQUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2008

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL

Strasbourg jaraguá do Sul .. (47) 3274-1900
Rua Reinaldo Rau, 414

81umenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-866'
Rio do Sul - (47) 3522-0686

g BANCO PEUGEOT

Imagens somente para fins itustrativos. Campanha Peugeot, quem pegar Pegou. li parcela só após O Oamaval.Iinta Pet;geot 207. 307 e 407 - Taxa 0,49%, Promoçác válida para toda línha Peugeot 207, 307 e 407 somente para quem financiar com o Banco Peugeot.
Simulação, modalidade le�singpek> PSAFinance ArrendamentoMercanti! SA, oonsiderandoo veiculoPeug�t�7 XR 1.41 Flex, 3portas. pintura sólida, ano/modelo 2008i2009. Preço pÚblico sugerldopara vendaa visla a partir tieRS 37.790,00, para toooo Brasil, com lrete
incluso. Planode 24 meses sendo; Entrada de RS18.B95,OO (50.00%) à vista. mais 24 parcelasmensais totais âxasde R$8S1 ,56 com vencimentoda l' (primeira) parcela para 150 dias. Taxa Interna de Retorno (TIR) de 6,04% a.a, e 0,49% a.m, aGET (Custo Efetivo Total) da
operaçãodearrendamentomercantil éde 8.66'%a.a e 0,69% arn, com lnddênciade ISS e Te inclusa na GET (Cusic Efeti�'OTotal). Valor total do veicUlo a prazode R$40.052,44. Sujeito àaprovaçácde crédito. As condições acima poderâo seralteradas se houver alterações
�gnmcalivasnomercadc financeiro. sem avisoprévio, Aescolha doitem opcional air bagduplo rrontal e lateral está vínculada aoitem bancos revestidosde couro, e vice-versa. e sáo ítens exclusivos para a versão XS Automática 1.6L 16V Flex. 5 portas. Peugeot 307 HB PACK
1.6l 16V FLEX - Tete Solar Eiétrico • Ar condioonaco - Direção Hidráulica - Freios ASS - Airbad duplo de série, Cd Player MP3 - Rodas de liga leve - Faróis de neblina - Pintura sólida - frete incluso - AnoJModelo.: 08/09· Muib mars pormenos - QU3nlidade de 25
unidadesem estoqueM Concessionária Strasbourç- Sujeito â apro'laçãode crédHo. As condiçõesacima poderão sernâeradas se heuser eierações Signíftcativiis no mercado fínanceiro, sem aviso prévio,Peugeot 206 Sensation l.4l Flex, 3 portas, anoimodeIo08/0S, pintura
metálica preto perla nera. através do PeugeotOn UnE. Frete incluso. Preço públiCO promocional sugerido para verda à vista através do Peugeot Online: RS 28.690,00. Estoque das corcesslonárias Peugeot Peugeol207 XR 1 Al Rex, 3 pertas, ano/mOdelo 2.00a12009.
pintura sólida - 05 unidades: Peugeot 307 HB Pack 1 ,6L 16V Flex mecânico. 5 portas, ano/modelo 08/09, pintura sólida - 25 unidades; Peugeot 206 Sensation 1.4L Pax, 3 portas. ano!mOdelo 08f08, pintura metálica - 15 unidades. Prazo de Vigência da promoção de
01/1(112008 a 31/10/2008. ou enôuanrc durarem os estoques, Fotos somente para fins ilustrativos. Não cumuatlva para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais. consulte a Rede da Concessionárias Peugeot períídpantes, ligue para
OBOO-7032424 ou acesseW'hW.peuçeoi.cornbr. Ouvidoria doBanco Peugeot liguepara oeoo-7719090.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábado das 9h às Ilh. www.strasbourg.corn.br D!RIJA ESSE PRAZER
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� CHEVROLET

S10 - Vende-se, 95, cabine simples,
campi, com GNV, branca. R$
19.500,00. Tr: 8435-1566.

VECTRA - Vende-se, 00, 2.2. R$
29.800,00. Tr: 9963-1446.

VECTRA - Vende-se, 01, GLS,
campi, cinza, único dono,
licenciamento pago até 2009. R$
25.500,00. Tr: 3370-7623

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

PAllO - Vende-se, 08, Fire Flex, 4

pts, campI. R<$ 29.900,00 au

financiamento. Tr: 9169-1272.

PALIO - Vende-se, ELX 1.3, 05, flex,
AR, OH, VE, TE, FN, única dona, 41 mil
km. Tr: 9965-7074.

• F,ORD

ECOSPORT - Vende-se, 04/05, XLS,
azul, campI. R$ 40.000,00. Tr: 9111-
4939.

ESCORT - Vende-se, 96, europeu,
GLX. R$11.800,00. Tr: 3372-0808.

FIESTA - Vende-se, 00, 4 pts, AR. R$
15.000,00. Tr: 3372-0808.

FIESTA - Vende-se, 4pts, 01, AR. AL,
TE, licenciado até 2009. R$
17.700,00. Tr: 8825-2449.

GOL - Vende-se, 95, 1.6, azul, aro de

liga. Ir: 8821-2105 ou 8845-5032.

(após 15h).

GOL - Vende-se, .g8, 1.6 completo +
GNV, ·impecável. Tr: 8409-3283 ou

3370-9335.

GOLF - Vende-se, 97, CampI. R$
15.500,00. Tr: 9607-3335 ou 3375-
1851

.

• MOTOS
CG - Vende-se, Titan 125, 02, 2°
dono. R$ 3.500,00. Tr: 3370-0983.'

CG - Vende-se, Titan, 05, 150 preta,
ótimo estado. R$ 4.900,00. Tr: 3371-
8700 ou 9922-8700.

PALIO - Vende-se, weekend, 00,
cORlpl-ar. R$ 17.900,00. Tr: 3275- NX 200-Vende-se, 97. R$ 3.800,00.
6336. Tr: 9953-1446.

VEíCULOS������______,,·-���-
SUZUKI - Vende-se, AN 125
Burgman - Partida Elétrica,
automática, 2005 - Preta - R$
4.500,00 neg. Tr: 9973-3449.

SUZUKI - Vende-se, AN 12.5cc, 07,
ES, preta. R$ 4.000,00. Tr: 9942-
8890.

V Blade - Vende-se, Sundown, 06,
6000 Kms. Troco por uma Virago
535. Tr: 3273-3024.

-

t CAMINHÕES
CAMINHÃO MB 608 - Vende-se, 80
c/ baú, interclima, caixa

p/ferramentas, motor novo, todo
revisado, impecável. R$ 33.000,00.
Tr: 9189-7947 Leandro ou 8831-
8989 Vilmar.

� RENAULT
CLIO - Vende-se,' campi, 00, R$
18.500,00. Tr: 3275-6336 .

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

SPORTAGE - Vende-se, campi, 01.
'.

Tr: 8429-0166.

LIGUE 'E ASSINE
2106-1919

Consórcio ,

Breitko

....·V�����O��·S··(�S·)
..

C�M OU SEM EXPERIÊNCIAS
O CONSÓRtlO BREITKOPF ,EMPRESA COM MAIS DE 40 ANOS DE

EXPERIÊNCIAS NO MERCADO ,ESTÁ SELECIONANDO PROFISSIONAIS
PARA VENDAS DE ALTO NIVEl PARA JARAGUÁ DO SUL

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

OFERECEMOS
GARANTIMOS REMUNERAÇÃO MINIMA
VALE - TRANSEORTE
VALE - REFEiÇÃO
OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO

INTERESADOS DEVERÃO INVIAR CURRICUla PARA

CONSORCIO.JARAGUA@BREITKOPF.COM.BR OU COMPARECER
Á RUA REINalDo RAU,460 JARAGUÁ DO SUL S/C MUNIDOS DE

DOCUMENTOS, ATÉ o DIA 26/10/08.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

Mercedes Sprinter
2.5 1997 DH
RS 38.500,00

Promoção
RS 24.500,00

GOLF 1.6 2000

COMPL +ABD

MANUAL E NF

BElINA GlX OH 1990
BIZ ES 125 2006
BLASER ST 2.2 GNV 1998
CELTA SUPER 2005, lOT, AO, TE, Al
CLIO HATCH 1.6 SI2001
CORSA SEDAN CLASSIC 2004
CORSA WIND 1996
COURIER 1.4 1998
ESCORT 1.8 1995
ESCORT 1.8 ZETEC 19997
ESCORT XR3 1987
FIORINO. BAU KIT GNV 1991
GOL PLUS 1995
HONDA TWISTER 250 2004
KA 1998
PAllO 4P 1.61998 COMPl
PAllO WEEKEND 1.5 AR 1997
PREMIUM CSl 4P 1991
SIENA FIRE 2001
UNO FIRE 2002
VECTRA ELEGANCE 2006
VECLRA Gl 1998 COMPl + GNV
VECTRA Gl 2000 COMPl

.

VECTRA GlS 1996
VERONA Gl 1994
ESCORT Gl 1.6 1995
GOL 1.6ATlANTA 1996
CELTA 4P 2003
GOL CITY 4P 2008
GOLF 1.6 VERMELHO 2000
HONDA CIVIC EX 2005
FUSCA 1300 1975
S104.31998
FIORINO FURGÃO 1.51996
VECTRA GlS 2000 ABO
HONDA CIVIC LX 2000
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Financia - Compra Vende - Troca

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

..

r
.. _ _·· .. ·· __ __ ,

I
I .

I"",,, 18 2P 199".m lDT..I

Suzuki Srad 750 2000 Azul

Ano/Modelo 2005, Cor Prata,
Gasolina, Ar-ccndíelonadn,
Direção hidráulica. Vidros, Travas
e Betrovlserés etétncos, Álarme,
Freio Abs, Air Bag II, Limpador e
desembaçador rraselro. Rodas de
Liga-leve, CO Player, Bancos em
Couro.

• •
Ano/Modelo 2004,
Cor Branca, Gasolina,
Ar-condicionado e

Travas Elétricas.

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

Ano/Modelo 2004,
Cor Preta, Gasolina,
Ar-condicionado,
Travas Elétricas,
Alarme, Limpador e
Desembaçador
Traseiro.

Ano/ Modelo 05/06, Cor Prata, Gasolina, Com
apenas 13.590 OuilOmetros, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica. Vidros, Espelhos e Travas
elétricas, Alarme, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-Leve, Faróis de Neblina,
Freios ABS, Air Bag II, CO Player MP3 .

• Carros Novos. e Semi-novos revisados· Nacionais e importados· Frota atualizada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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escolhe O,S melhores veículos
tem asmaiores vantagensl

,,�o�o·�
O�cl)�
"()�o�
o�

.,mnam
Rua H",rlqu. Fried.mann, 240

T.I.aan•••••

Aqui

ÉASSIM
QUE EU VOU.

�I

SPEED 150cc 08/08
48xde

R$18200, mensais
sem entrada

Com:
• rodas de liga leve
• freio <t disco
• partlda elétrica e a pedal
• indicador digital de marcha
• marcador de combustível

SUPER 100cc 08/08

48xde

R$1 O� mensais
sem entrada

Com:
• indicador de marchas
• conta-giros
• partída elétrtca e a pedal

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

Oonsuüe fi New Motos para outras ooernções. Super 100 08/08 com preço promocional a partir de AS 3.090.00 li wsta OI.! sem

entrada. e saldo ünancaoo em 48 parcelas mensais fixas de RS 108,00, ccm rcros de 2.19'%, a.m, e 29,59% a.a., e CET de
43.83% a.e .. Speed 150 oems com preço promocional a partir de A$ 4.990.00 à vtsta OL! sem entrada e sede financiado em

'::..
.

48 parcelas mensais üxes de RS t82.00, com lures de 2.19% a.m. e 29,69% e.e.. e GET de 43,03% a a Plano de
" NEWMOTO S financiamento CDC Motos pelo Banco nee, para pessoa fI.Slca ou jurnnce sujeito é aprovação de crédito, Te não lncusa. Não

IncllJ!do nos ünancíumenros: CT de R$ 350,00, Gravame de R$ 39,00 e bolelo bancário de RS a.sü por parcela Condição
vtllll;fa somente pam rncícs em estoque. COf'IdJção Và!:(lá, afê 10i10r.?OOe ou enquanto durarem os estoques. Imagens
meramente llusranvas. A New Motos reserve-se o direito de oorrigir possrvets erros gráficos

·s de 300 eículos!

STRASBOURG
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·Magnata sem

sua coelhinha
Holly Madison, 29, confirmou o fim da
relação com o dono da Playboy, Hugh
Hefner, 82. Holly surpreendeu ao

declarar a um cinegrafista do site TMZ
que não estava mais com Hefner. O
namoro começou em 2003 e ano pas
sado ele chegou a dizer que gostaria
de se casar com ela. Holly e as outras
duas namoradas dele, são estrelas de
um programa que mostra o cotidiano
delas na mansão Playboy.

Global termina
relacionamento

Cruise: bem
samaritano
Mesmo quando é seguido durante um

passeio romântico com a esposa Katie
Holmes, Tom Cruise continua urn born
moço. Dessa vez, o casal andava por
Nova York quando um fotógrafo de
certa idade caiu, na frente de todos.
Tom não pensou duas vezes e o ajudou
a se levantar, além de pegar as chaves
dele que caíram. Enquanto isso, Katie
também demonstrou toda sua preocu
pação com o senhor.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

A atriz Vivianne Pasmanter deixou
o apartamento, em São Paulo, onde
morava com o empresário Gilber-
to Zaborowiski, infor'!)a a coluna
Retratos da Vida do jornal Extra. Os
dois estavam cosodos há sete anos e

tem dois filhos juntos, Eduardo e lora..
Ainda de acordo com informações do
jornal, a atriz já tem um novo amor:

o ator Jiddu Pinheiro, com quem
contraceno na peça Dois Irmãos.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

O ar seco de origem polar ganha força.
A previsão ainda é de céu nublado com chuva
fraca e temperaturas levemente mais baixas
em todo o Estado de Santa Catarina. CHEIANOVA. CRESCENTE MINGUANTE

21110

HOJE Sábado DOMINGO

MíN: 120 C MíN: 16° C MíN: 18° C
MÁX: ir C MÁX: 22° C MÁX: 22° C
Nublado Chuvoso Sol com pancadas Sol com pancadas

de chuva de chuva

lSI ÁRIES

4:'15' (20/3 a 20/4)

r� .7 Nesta fase você se

.\. � sente com o con-

trole das situações.
Depois de uma enorme tempes
tade, você consegue colocar sua
casa em ordem e seguir adiante.
Possibilidade de mudanças posi
tivas em negócios que envolvam
grandes investimentos.

)(
GÊMEOS .

(21/5 a 20/6)
Você deve se

cuidar para não
passar dos limites,

especialmente no trabalho. Or
ganize-se ou você pode perder o
controle das situações que você
terá que enfrentar em seu dia a

dia. Procure meditar e relaxar
para evitar o estresse.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Seu foco até mea

dos de novembro
são as finanças. De

que maneira incrementar seus
recursos e acumular bens? Sua
vontade de luta estará grande e

dificilmente você deixará esca

par esta fase. Cuidado apenas
com investimentos de risco.

e enxergar novos
caminhos. Novos ares, novos
planos e uma nova vida deve ser
o mote principal neste momento.
Reflita e comece a perceber quais
os caminhos necessários a esta
nova etapa que desponta.

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
.::. '} Sua vida domestica

� \.I-; e sua intimidade
está sendo ativada

de uma maneira que pode ser
positiva ou negativa. Tudo vai
depender de como lidar com as

situações que serão criadas.
Caso houver brigas, procure
fazer o papel do mediador.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Você começa a

planejar seu futuro

TOURO
(21/4 a 20/5)
Ultimamente o foco
de sua vida são os

relacionamentos

que farão você perceber a ne
cessidade de aproximação real
com as pessoas importantes. O
relacionamento afetivo passará
por mudanças positivas. Caso
esteja só, saia da solidão.

,.. ""
CÂNCER

�;.-.;� J:Yo�����)mais
: ; quentes estão favo-

recidos até meados
de novembro. Aproveite para
fazer coisas que normalmente se

sentiria constrangido. Se estiver
só, estará perdendo grandes
oportunidades para conhecer
uma pessoa muito especial.

rIf
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Nesta fase o

mais importante
é você perçeber

que precisa incrementar seu

aparato mental. Utilize-se do

poder da mente, que sempre foi
privilegiada em você. Aproveite
esse poder e reflita sobre novos

caminhos que estão se abrindo.

ESCORPIÃO
(23/100 21111)
Aproveite a fase
que vai até meados
de novembro para
revitalizar todos

os setores de sua vida. A energia
física, emocional, mental e sexual
estarão altas. Reflita como lidar
com ela, já que não é interessante

desperdiça-Ia em brigas.

� CAPRICÓRNIO
r .\� (22/12 a 20/1)

"..(,. Você anda meio
inseguro, pois não
consegue enxergar

com clareza o caminho que está
despontando. Não se preocupe,
pois você está arando o terreno
e lançando sementes para o

futuro� A colheita será proveitosa
mesmo no inicio de 2009.

O CORREIO DO POVOmQUINTA·FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

9/10
Alibert Fietz
Analú Sabino
Antonio dos Santos
Arnaldo Formigari Filho
Deise Aparecida Wolf

Denise Mainka

...
Edenise Finto Dalsõquio
,Eliane Aparecida Pedrotti
Eliane Chiodini
Felipe Gruber,
Helmuth Laube
Iidemar S. Rikinn
Ivanilda Florindo

Jóáo A. Henckmaier
Jucelia Ribeiro
Karina Voight
tindomar Dellagustina
tisandra C. Kuhn
tiona Eichstadt
Luana Fietz
Luiza de P. J. Souza
Moacir tipinskv
Nathan Matheus E. Pereira

Navane Franzner
Nei Everson Rulceno

Rodrigo Theodoro
Rosália Rahn Wulke
Sueli G. Mulloschadt);
Terezinha Utpadel
Valdinho,Adam

DIVIRTA-SE

Conversa de

amigos:
- Acho que minha mulher está me
traindo com um jogador de tênis.
Imaginem que outro dia eu encontrei
uma raquete sob a minha came.
- Eu também sou obrigado a confes
sar: Acho que minha esposa me trai
com um jogador de futebol, pois outro dia
encontrei uma bola debaixo da cama.
- Pois, pois. Eu acho que a minha mu

lher está me traindo com um cavalo
- disse o Manoel. Imaginem que outro
dia eu encontrei um jóquei debaixo
da cama!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Seu lado mais
liberal entrará
em cena, o que

pode ser proveitoso em especial
no trabalho e na projeção de sua

imagem. Não ultrapasse os limites
do aceitável, nem dê passos
maiores que a perna. Os resulta
dos podem ser desastrosos.

PEIXES

II.. (19/2 019/3)
... Você está mais
.".,.., ligado do que

nunca no mundo
invisível e isso pode ser bom ou

ruim, depende da forma que você
lidar com essa energia. Procure
relaxar. Isso vai criar possibili
dades de perceber os caminhos
que devem ser seguidos agora.
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Ouinto�feira, 09 de outubro
; Choperia BierbuiÜe: música ao vivo com Renato e Cio., repertório pop-rock.
Início às 21 horas.
- Estação do Tempo: discotecagem alternado entre es IUs da Festa do Vinil.
Acesso: R$ 3,00 feminino e RS 8,00mcscullno- cobrados o partirdas21 horas.
- Kanton Sushi lounge: promove o partir das 22h mais uma ediçõo do Kinta

lounge, evento onde (I música eletrônica toma conta do ambiente e transformo o

restaurante. DJ Govinha seró o destaque do noite que terú warm-up pelo
blumenauense fUchord. No bar, Vodka Wyborowo teró 20% off no aquisição de
litro. Acessos: volores nôo divulgados.lnício às 22 horas.

Sexto-feira, 10de outubro
• Choperia Bierbude: promove a balada ElesConvidam, onde a lista masculina de .

VIPs da casa fica em evidência no distribuição de convites. A trilha do noite será.

sertanejo universitário pela duplo Mazzo & Gabriel. Encerrando o íesta,
repertório do I)J Morcela luís. Cortesio exclusiva para o público feminino, serão
distribuídos rodados de caipirinha até OOh30min. Acessos: mediante entrega do
bônus, R$ ó,OOfeminino e RS 8,00 masculino.
- Estação do Tempo: músico ao vivo com banda Trivium interpretando clássicos do
rock. Acesso: RS 8,00 feminino e R$12,OO masculino - cobrados o partir das21
horas.

_

- Recreativa Duns Rodas: sedín noite mexicano, com jontor seguido por festa
temática. Como atrações da noite figuram o músico Inées Raasch (durante o

íantar) e DJ pauUco (responsável pela pista). Acessos; RS 30,00 com jantar e
coquetel inclusos.ln ieio às 20 horas.

Sábado, 11 de outubro
�h

:música 00 vivo clIm. bando Tribo da lUQ, repertório po�·rock
em format Inicio às 21 honís.

.

- Estaçõo do Tempo: discotecagem de hits de época até meia-noite, após,
repertório de housemusic por OJ. Acesso: R$ 5,00 feminino e RS 10,09 masculino
- cobrodoso partirdas 21 horas.
• Licorerío 'rio de rock' n música ambientee distribuição d�
drink a garota a point. Funcionamento das 17 haras
às2 horas, otendend.o com tele-entrega de bebidos pelo telefone 32751327.
- Moinho Disco: hospeda etapa da Tour Caramba

'

s, apresentando como estrela
da noite o toP pJ Fabrício Peçonha. Complementam Q Usta de" atraçães os

jaraguaenses Bart e Edú SChWII!1z, mais VJ Jhoe Freitas. Acesso: R$ 15,00
ingressos dos, e na hora R$ 20 feminino e.RS 25,00 masculino.

: nieio às 23 hor .

- Bali Haí: em Porto Belo, abertura com DJs residentes mais os convidados João
lee, Isla e Dudu'Mavnart. No polca figuro a banda GiltHopers. Acessos: valores
não divulgados.lnícia às 23 horns.
• Bali Ho i: em Piçarras, obertu
'palcos, opresentâm-se Banda li
divulgados.lníciaàS23 horas.

residentes mo
e FilhosdaTe

.

ado Angel. Nos
essas: valores nõo

Domingo,12 de outubro
- licorerio: DJ Rodrigo Fabro mando repertório de

.

eletrônica pom
encerrar o fi nol-de-semana, em nane de domi ngo c ão double drink
de cerveja Heineken nolicorerio. AceSSo: R$ 12.00 convertfdós em consum"çQo.
Abertura às 18 horns.
- Estaçõo do Tempo: pagode ao vivo a partir dos 19 horas. Acesso: RS 3,00
feminino e RS 8,00 masculino.

jZ

EXTRAS - ATRAÇÕES DOS BAILES DA SCHUTZENFEST
- Quinto-feira:Orquestra la Montanaro.
- Sexta-feira:MusicalWoring,GrupoMomentose Banda K' necus.
o Sábado: a partir dos 15 horas, banda Alma Germânico,lrmãos Fiebes, Grupo
Safira, Banda VerdeValee OsMontanari.
- Domin'go: a partir das 11 horas, Banda Treml. Os Veteranos, Só Virtude, Adlers
Bond e OsMontanari (às 18 horas).
*Acesso: R$ 5,00 de quinto a sábado até 21 hOfOS e domingo até 20 horas, e RS
10,00 de sexta a sábado após as 21 horas.

CONTATOS:
Bali Hoi: balihoi.com.br; Choperia Bierbude: bierbude.cOm.br au 3275 1566:
Estação do Tempo: 3376 4822; Festa Mexicana: 32760534; Kantan Sushi lounge:
kantan.com.br ou 8834 1434; Licoreria: 3275 1327; Moinho Disco:
moinhodisco.com.br ou 9973 3866.

r.3@poracaso.com

VARIEDADES����------;-����

EXPOSiÇÃO

aberta para visitação das sh às
t ihsn e das 13h30 às 16h30,
de terça-feira a sexta-feira, nos
sábados das 9h às tzh, e nos

domingos das 15h às lsh. A
entrada é gratuita. No próximo
ano, as cidades de Joinville,
Blumenau e Florianópolis vão

<"

receber a.mostra. As datas ain

da não foram definidas.

Arte revelada na foto
Poema de Osmar Pisani é

apresentado durante a exposição -

.JARAGUÁ DO SUL

Depois de três anos de pro
dução, a artista plástica Valdete
Hinnig apresenta amostra Alvo
Véu. Ao todo são ZO fotografias
da cachoeira Pedra Branca, em
Corupá, e do Ribeirão Molha,
em Jaraguá do Sul. Nas imagens
fotografadas por Andréia Barto
lini e Dirceu da Silva, a artista
coloca o véu da noiva para sim
bolizar a água. A artista define o

seu trabalho como "arte na foto

grafia". E segundo ela, a mensa

gemda sua obra é de preservação
do meio ambiente. A exposição
vai até o dia 3 de novembro, no
Museu Emílio da Silva. nA natureza é apenas o cenário da alva essência feminina em êxtase"

A artista também apresenta
o inédito poema Alvo Véu do

poeta Osmar Pisani. Alvo Véu
foi redigido especialmente para
a exposição de Valdete. Em qua
tro fotografias expostas estão

grifadas frases da poesia em ho

menagem ao escritor.
As imagens estão anexas à

parede de uma sala do museu.

O tamanho de cada foto é de
dois metros de altura e largura.
A curadoria é de Inácio Carreira

e Cristina Pretti. A artista con

ta que a.idéía do projeto surgiu
quando participou da exposi
ção coletiva Jaraguá da Água.

Atualmente, Valdete é inte

grante da Associação dos Ar
tistas Plásticos, mas já foi pre
sidente em ZOOl. Natural de
Florianópolis, mora em Jaraguá
há trezes anos. "Me considero

jaraguaense" .

A exposição Alvo Véu está

&êcassuli
"t;'V\v.cassulí.adv.br

Além da. defesa de us direitos, a
evolução Cie seus negócios jurídi

Cassuli Advogados Asspciados OAB/se SB7/99
Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 33717511 - Fax 47 32751820

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2008

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

TIPO: menor preço Por item

OBJETO: O presente edital consiste na aquisição de mobiliários e equipa
mento de informática,(Acess Point), destinados para Biblioteca Publica Mu

nicipal, conforme especificações descritas no Item l-Objeto do Edital. REGI

MENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal
nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e lOCAL_ PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 22 de outubro de

2008, na Rua Ida Bana Rocha, 101, Centro, Jaraguá do Sul-SC na Fundação
Cultural. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 09:15

horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do

Sul. Orçamento estimado para contratação: R$ 76.360,00 (setenta e seis mil

trezentos e sessenta reais). Esclarecimentos: No endereço acima ou pelos
e-mailsmarze.cultura@jaraguadosul.com.br;marilene.cultura@jaraguadosul. .

com.br ou pelofone 472106-8713. A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 08 de outubro de 2008.

NATÁLIA lÚCIA PETRY - Presidente da FIJndação Cultural de Jaraguá do Sul

DAIANA CONSTANTINO

12U Edição
do Intejs

As inscrições para a 120 Edição
do Intejs (Integração do Teatro Es
tudantil de Jaraguá do Sul) encer
ram amanhã e devem ser feitas na

Fundação Cultural (Rua Ida Bona

Rochq, 101). O evento será reali
zado do dia' 29 a 31 de outubro, na
Scar (Sociedade Cultura Artística).
Os grupos de teatro das escolas

que purttclpnrum da 100 edição da

integração e desenvolvem projeto
de teatro na escola podem partici
par do Intejs.

< '. LOTERIA I

CONCURSO N° 698

1" Sorteío
-15 -- -- 49
2" Sertelo

06 -- 11 -- 11 -- 19 -- 22 -- 40

__OlIJlg'_'i(i,\jtl
CONCURSO N° 1962
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BONECA DE LUXO
Sabe aquela morena estonteante, a Juliana Paes, estrela pornô e, dizem, ex-na
morada de Thammy Gretchen. Pois entõo, ela virou boneca inflável. Mas a

idéia evoluiu, se é que se pode falar esslm; o boneco - de silicone, clnro- ago
ra será feita à mõo e ficará muito parecida com o verdadeira Juliano. Custará
R$ 7 mil. Sim, você nõo leu errado. Acho o preço até justo. Primeiro: o boneca
é mudo, portanto, nõo cometerá erros de português. Segundo: como só vai'

. poro onde o dono quiser, nõo participará nunca do programo do Luciano Gi
menez, o "Superpobre". Se bem que com R$ 7 mil dá pro comprar muita coisa.
Poxa, existem estrelas de filme pornô que cobram caehê bem mais barato...

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo e médico cardiologista, Mauro Yared.
Além de ser um bom amigo e ser gente do bem, ele também
lê esta coluna todos os dia paro ficar pordentro dasnovida
des de nossa sociedade. Que Deus te ilumine sempre irmão.

SCHÜllENFEST
Paro os dançarinos de plantõo: hoje à
noite, às 20 horas, no Sociedade Alian
ça, onde rola a 20° Schützenfest, tem
belle com Orquestro La Montanaro.

DJÉ •••
Gente, não ousem esquecer de ligar,
hoje, para minha querido amigo Djéssi
co Barbosa. Pois nesta quinto-feira é o
vez dessa menino, gente do bem, rece

ber os merecidos cumprimentos por mais
um ano de vida. Mil vivas e que Deus

.

abençoe você e toda o suo família.

" Vivem somente
os que lutam "VICTOR HUGO

BIERBUDE
Amanhã à noite, mais conhecido como

sexto-feira, embalado pelo boa músi
co do duplo sertanejo Mazzo & Gabriel,
acontece no Bierbude a festa "Eles Con
vidam". Vários homens bem r�lacionados
do pedaço serão os anfitriões.

VOCÊ SABIA?
Esta Copo do Mundo de Futsal no Bra
sil custou 00 contribuinte R$ 24.996

milhões, dados pelo União.

DIZEM POR AL.
Que um jovem empresário, após
trair sua belo esposo e terminar
seu cosamento, poro variar: virou o

Don Juan do pedaço. O rapaz, que
é visto em todos as bolados, está
ntaeonde tudo e todos que apare
cem pela frente: O que é pior, não
importo a idade. Pesou mais de 20

kg, ele mata e levo pra caso. Só pe
dindo mesmo uma dose duplo da
minha Veuve Clicquot Brut.

:DICA DE QUIRJA
Curtir hQje à noite o

excelente cantor de
MPB Enéas Raasch, no
bar o Meu Boteco.

Djéssica Barbosa recebe, hoje, coro de parabéns

MULHER DESLUMBRANTE
Elo é realmente uma mulher bonito e deslumbrante! Olhos azuis iluminados,
corpo em cimo, bem resolvido e, além disso, de uma simpatia contagiante. A
Tati Falcão, o mulher do craque Falcão, chamou atençõo no última aparição'
nesta página, os leitores foram unônimes: ela está maravilhosa!

_.

Rafaela Maria Conti e César Augusto Schunk, os noivos mais festejados do último sóbado

� ;?plJrI;;'.
Disque.emr�
3215-"

TE CONTEI!

• A fábrica de cuecas D'Uomo- para
crescer onde não tem lojo- investe
Í1.� mercado indígena. rá ..ç�rto, índio
tílmbém .quer cueca.

_ .

• Valdir Bordim, um dos coordenolo
res da componho de Cecília Konell,;:em
recente.visita a este colunista, garantiú
que no governo do DEM, em 2009, a
Prefeitura de Jaraguá não terá mais
que nove secretarias. Quem viver verá!

• No sábado, no Moinho Disco, tem:
a presença do renomado DJ Fabrício
Peçonha. Imperdível.

,1amq�m no sábado, a partir das.
f4h30, gcontece no Museu do Weg a
se!eção'�C!1

-

paro novos voluntá-
rios fiq �qtr '" alorização da Vida,
CWo Prestigiem!

• O centro Integr!1
liberais, o cpr) pf�
JIO Recreatilfo . Quos
Festa Mexicana. O m

Paulico, animaró o noitad

u' abraço cheio de energios�
positivos vai poro o bonitono"He!.!lnâ
dos Santos, que é leitora assíduo'da 4

coluna.

• O que 11 gente leva da. vida ... é a ",ido
que it gente leva .•. e ponto final!

Em paz com vido, desejo a todos
umo'átimo quinta-fe,ira.
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Afastado
O diretor técnico do Ligo Jaraguaense, Rogério Tomazelli (foto),
entregou o cargo ontem poro Márcio Stein, que ocupará o vogo
interinamente. O motivo é UII)O hérnia de disco, que fez com que
Tomazelli, que é tambémum dos vice-presidentes do Federação Co
tarinense de Futebol, se afastasse. O médico recomendou repouso
absoluto. Stein é também um dos coordenadores do Associação Jaro
guaense de Árbitros e terá muito trabalho pelo frente. Boa sorte 00

novo dirigente e uma boa recuperação poro Tomazelli.

Deivid (E) é favor-ito ao título no estilo kata'até 10 quilos, mas pretende subir no pÓdio também no kumitê

DEDICAÇÃO

Atleta busca o bi no
Mundial de Caratê
Deivid embarca neste domingo para a Itália
JARAGUÁ DO SUL

Garra, dedicação e concen

tração. São esses os ingredien
tes que Deivid Cavalcante, 20

anos, usará para conquistar um
marco inédito para o Brasil. O
carateca poderá ser o único bra
sileiro bicampeão Mundial de

.

Caratê Júnior. O atleta da As

sociação Yamabushí, � embarca
domingo para Jesolo, na Itália,
onde compete pela categoria 70

quilos no kata (luta imaginária)
e kumitê (luta), com atletas de
38 países.

,

Deivid é considerado favo
rito no kata. O estilo foi que
sagrou o lutador campeão na

edição de 2007, que aconte
ceu na Romênia. Além do títu
lo, o carateca conquistou três
medalhas de bronze no Mun
dial de Caratê Adulto e uma

de ouro no Pan-Americana Jú
nior. Por isso está confiante no

bicampeonato Mundial.
'� expectativa de medalhas

é grande. Não tenho muito
contato com os adversários, só
conheço o estilo de lutar e exe
cutar os movimentos de. cada
nacionalidade. Tenho muitas
chances no kata e, no kumitê,
a intenção é chegar entre os

três primeiros", garantiu.
'

Para tal, o treinamento na

Gambetta trouxe Deivid de SP

academia da associação se in
tensificou no mês que foi con
vocado pela Seleção Brasileira
Júnior. Deivid treina todos os

dias, cuida na alimentação e

faz musculação. Depois do
Mundial, ele tem mais três

grandes competições pela
frente: o Campeonato Brasilei
ro, o Jogos Abertos do Interior,
em São Paulo, e os Jogos Aber
tos de Santa Catarina. "Quan
do chega o Mundial estou no
auge dos treinamentos, mas

ainda tem muitas competições
até o final do ano".

E Dei�d não quer parar por
aí. O lutador, que escolheu [a
raguá do Sul para morar, já está
convocado para participar no
vamente do Mundial de Caratê
Adulto, em 2009. S(> que desta
vez com chances, de quebrar
mais uma marca: conseguir o

primeiro título Mundial mas

culino adulto para o Brasil.

GENIELLI RODRIGUES
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EM CASA

Futsol sub-15 busca vago no semi
Atuais vice-campeões estaduais precisam de uma vitória em três partidas
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee/CEJ/FME tem
um grande desafio neste fim
de-semana, em casa, pelo
Campeonato Catarinense de
Futsal Sub-15 Masculino. Os

jaraguaenses estão a uma vi
tória do quadrangular semifi
nal da competição, onde são
os atuais vice-campeões. Com
nove pontos, a equipe lidera o

.

Grupo X, seguida pela Apa
ma/Blumenau com seis, Bon
ja/Joinville com três e Cha

pecó com zero. As partidas
acontecem sexta e sábado, no
Parque Malwee.

O técnico Augustinho Fer
rari contará com o time com

pleto para esta etapa. Aliás,
ele ainda não sabe o que é'

perder neste Catarinense. Em
18 jogos, foram 16 vitórias e

dois empates, fazendo com

que os jaraguaenses tenham
a segunda melhor campanha
da competição, atrás apenas
da Hering/Blumenau, que
tem 17 vitórias e um empate.
Este critério conta muito, afi
nal se classificam para o qua
drangular semifinal as duas

melhores equipes' de cada

grupo mais os dois melhores
índices técnicos.

O auxiliar técnico Luiz
Cláudio Dalprá, que coman

dou o treino de ontem, disse

que o time vive um certo mo

mento de pressão, principal
mente com relação à mudança
de idade nas competições pro
movidas pela Fesporte. "Se an
tes eles iriam disputar a Olesc

.

(que era 16 anos e passou para
15), agora terão de brigar para
tentar vaga nos Joguinhos (que
de 18 passou para 17). Isso au

menta a responsabilidade de
les, pois eles sabem que quem
não se sair bem pode deixar a .

equipe", comentou.
Para tentar manter a con

centração e também evitar
o excesso de auto-confiança
por causa dainvencibilidade,
Dalprá disse que os treinos
foram facadas na parte tática.
"Ficamos mais em cima disso
nesta semana, para que eles
melhorassem. Individualmen
te o grupo é muito bom, mas
precisava melhorar o conjun
to", afirmou. Time jaraguaense segue treinando forte para manter a boa fase; equipe ainda não perdeu no campeonato estadual

Bolão 23 e basquete feminino
estréiam no regional do Jose'
JARAGUÁ DO SUL

O basquete feminino da
Faculdade Jangada/FME e o

bolão 23 feminino do Vieiren
seIFME começam amanhã das

disputas da fase regional dos
48° Jogos Abertos de Santa
Catarina (lase), na cidade de

Ibírama, de 10 a'16 de outu

bro. No basquete as garotas
disputam uma das três va

gas corri Mafra, Blumenau e

Brusque. A equipe chega na

fase regional com grandes
chances de classificação.

Por suá vez o bolão 23 luta

por uma de duas vagas em dis

puta. A equipe está no Grupo
B, ao lado de Presidente Getúlio
e Timbó. Elas iniciam a regio
nal apenas no sábado contra·
Timbó e domingo pegam o

time de Presidente Getúlio.
Se confirmarem a classifi

cação, tanto as atletas do bas

quete quanto do bolão, dispu
tarão a fase estadual de 20 a

29 de novembro, nas cida
des de Indaial, Pomerode..

Rio dos Cedros e Timbó. Basquete enfrentaMafro, Blumenau·e Brusque com chances de dassifkação

COMUNICADO
RURAL VALE COMERCIO'PRODUTOS AGROP LTDA, sediada à

Rod Municipal Tbo 010 Km 0·1, N° 3217, CEP 89120-000, na cidadede Timbó,
Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPj/MF N° 07.328.953/0001-22, vem
comunicar que por um erro interno da empresa, foi indevidamente enviado

ao banco e posteriormente ao cartório, o título No. 14816 - valor: 1.463,00'
- vencimento: 20/09/2008, contra o Sr ILTON BRAUN, inscrito no CPF sob

No. 597436039-72 do Banco BESC SA, haja vista que o mesmo efetuou o

pagamento em espécie, na data do vencimento.
Timbó SC, 8 de outubro de 2008.

VÔLEI'

Seleção brasileira
em quadra hoje
o jaraguaense Jairo entro em quadra

novamente hoje, com a Seleção Brasilei
ra Juvenil. Eles enfrentam a Colômbia
pela segunda partida do Campeonato
Sul-Americano da categoria. Uma vitó
ria garantirá a equipe nas semifinais
da competição, que classificará as

duas primeiras colocadas para o Mun
�ial da categoria, na índia.
I

Jogo do Juve
é antecipado

A partiiJa entre Juventus e Combo"
riUense, QUe'estava marcada paro domingo,
'foi antecipada poro amanhã, por um pedi
do do time do ,Utoral. A partida começa às
20h30, no Estádio Roberto Santos Garcia.
Coso o tricolor vença a partida levará o

segundo jogo da semifinal para o João
Marcatto. Pingo, auxiliar técnico de
leandro Campos, comandará o Juven
tus no restante da Divisão Especial.

COMUNICADO
RURAL VALE COMERCIO PRODUTOS AGROP LTDA, sediada à

Rod Muniçipal Too 010 Km 01, N° 3217, na cidade de Tirnbó"SC, inscrita no

CNPJ/MF_N° 07.328.95}/0001-22, vem comunicar que por um erro interno da
empresa, foi indevidamente enviado ao banco e posteriormente ao cartório,
o título No. 13391 - valor: 1.277,00 - vencimento: 20/09/2008, contra o Sr(a)
NORMA DENK LANGE, inscrito no CPF sob No. 319.165.979-04 do Banco
BESC SA, haja vista que a mesma efetuou o pàgamento em espécie, na·
data do vencimento.

Timbó SC, 08 de outubro de 2008.
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MUNDIAL DE FUTSAL
CLASSIFICAÇÃO
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Brasil vence Cuba por 9xO
Seleção enfrentará os "italianos" na próxima fase do Mundial
BRASíLIA

Foram definidos ontem os

quatro primeiros classificados
para a segunda fase do Mun
dial de Futsal. Brasil e Rússia
são os classificados do Grupo
A, enquanto o surpreendente
Paraguai desbancou a favorita
Itália e ficou com a primeira
colocação do Grupo B. Por

tugal venceu a Tailândia por
3x2, mas ficou fora no saldo
de gols entre os três primei
ros colocados, que empataram
com nove pontos.

Com a vitória de 9xO sobre
Cuba, çom dois gols de Falcão,
dois de Betão, dois de Wilde,
mais Schumacher, Lenísio e

Vinicius, a Seleção Brasilei
ra ficou em primeiro em sua

chave e ficará no Grupo E na

segunda parte da competição.
Enfrentará, no domingo, no

Rio, outra seleção formada só

por brasileiros, a Itália.
Com os dois gols marcados

sobre Cuba, Falcão chegar à
marca de 250 gols com a camisa
da Seleção Brasileira. O maior

goleador da história do País é
Manoel Tobias, que balançou
as redes 281 vezes com a cami
sa verde-amarela. 'Até tinha es

quecido, mas cheguei a 250 gols
com a camisa da Seleção, uma
marca maravilhosa. As marcas
e os números são incontestá
veis, mas nada disso vai valer
se não tiver um título mundial.
Meu currículo é muito bacana,
de gols, de premiações indiví-'

GRUPO A
1° Brasil 12
2° Rússia 9

3° Japão 6

4° Cuba 3

5° Ilhas Salomão O
-

GRUPO B

1° 9

3° Portugal 9

4° Tailândia 3

5° Estados Unidos O

'GRUPO C
1° Ucrânia 7

2° Argentina 7
.....

3°
.......

6úriÚúnol(l 6

4° Egito 3

�G
5° China O

Ul
u,

GRUPO D,tn
o

� 1° Espanha 7Ul
o
ü' .............................

g 2° República Checa 6
tIl·

.... -=--.,- '<, 3° Irã 7o
'<C
<> .

<C

4° Uruguais
=>.
>

5° líbiaz

Falcão (E), Ari, Ciço e Vinicius comemoram a goleada sobre Cuba e a primeira colocação da Chave A

Saem hoje os outros classificados
No Grupo C praticamente resta ucranianos tentam bater a China. No

apenas definir qee equipe passará Grupo D, a Espanha tem partida fácil
na primeira colocação e irá compor o frente ao Uruguai, às 10h30. Repúbli-
grupo do Brasil na segunda fase. Ar- ca Checa e Irã disputam a outra vaga
gentina e Ucrânia disputam a posição. em jogo decisivo. O líder ficará no gru-
Os argentinos enfrentam a Guatemala, po do Paraguai e Rússia, enquanto o

que ainda tem chances, enquanto os outro irá para o de Brasil e Itália.

düaís, mas tem um buraco a ser

tapado", disse o jogador.

'�\,,}� .�__��W�,��� �'"'��_

Rogério Ceni pode reforçar o elenco para o confronto contra o Náutico

o Grupo F da segunda fase,
que terá Brasília como sede. A
Rússia, segunda colocada no

Grupo A, perdeu apenas para
o Brasil e volta para a capital
federal para disputar as três

partidas da segunda etapa do

campeonato. Os russos confir
maram classificação com in
contestável vitória diante dos
japoneses, por 9x1, no Rio,
gols de Khamadiev (3), Prud

Com a contestada vitória,
- nikov (2), Agapov, Pula, Mae

os paraguaios vão encabeçar vskiye Shayakhmetov.

RESULTADOS
ONTEM

BRASIl9xO Cuba

Rússia 9xl Japão
Itália 2x4 Paraguai
Portugal 3x2 Tailândia

PRÓXIMOS JOGOS
HOJE
1 Oh30 - Espanha x Uruguai,
.1 Oh30 - República Checa x Irã
12h30 - Argentina x Guatemala
12h30 - Ucrânia x China

Pam se firmar entre.es quatro
São Paulo e Cruzeiro querem se manter entre os primeiros
SÃO PAULO

Dois dos candidatos ao título
brasileiro, São Paulo e Cruzeiro

jogam em casa hoje, na seqüên
cia da 29a rodada da competi
ção, precisando da vitória para
se manter na briga pelo título
e também para se firmar entre
os quatro primeiros colocados,
que se classificam para a Li
bertadores, deixando a bomba

.Si na mão do Flamengo, que joga
� apenas no sábado, diante do
j Atlético-MG.

Para o São Paulo, que come-

ça a rodada em quinto lugar,
com 49 pontos, é a chance de

passar mais do que algumas ho
ras entre os quatro primeiros, ao
contrário do que aconteceu nas

últimas duas rodadas, quando
a equipe venceu jogando às
16 horas, mas foi superada em

seguida pelo Flamengo. Desta
vez, o time recebe o Náutico. O
Tricolor deve ter o retorno de
Rogério Ceni, ficou de fora dos
jogos contra o Cruzeiro e Ipatin
ga por conta de um estiramento
na panturrilha direita. Para o

time pernambucano, que está
com 30 pontos e fez apenas um
ponto nos últimos dois jogos,
em casá, a vitória é fundamen
tal para não voltar à zona de re
baixamento. Em terceiro, com
49 pontos e mais vitórias que

,

Flamengo e São Paulo, o Cru
zeiro recebe outro desespera
do, o Ipatinga, que tem apenas
27 pontos. No outro jogo desta
quinta, dois times tentam se

manter vivos na briga pela Li
bertadores: Botafogo e Vitória,
ambos com 43 pontos.
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Na Su'ça, tudo funciona perfeitamente
País é um verdadeiro cartão-postal. Por todos os cantos, paisagem émaravilhosa
Fundada em 1291 através da unifica

ção dos três Estados Uri, Schwys e Un
terwaden, na região do Lago, Lucerna, a

Suíça é uma das democracias mais anti
gas do mundo.

Foi no ano de 1815 que a Suíça atingiu
o seu tamanho atual: são somente 41293
Km2. O país é formado por uma confed
eração de 26 Cantões (Estados), tem auto
nomia política e sua própria constituição,
sendo que os Alpes Suíços correspondem
a 3/5 do país. Cerca de 75% da população
falam o Alemão, 20% Francês, 4% Italiano
e 1% Romanche, língua falada por 40000
cidadãos nos Grisons; nas escolas, além
destes idiomas, ainda é ensinado o Inglês.

Na Suíça, o deslocamento é muito mais
fácil, os sistemas de transportes são perfei
tos e pontuais. Se optar pelo trem, trans
porte mais utilizado, são mais de dez mil
quilômetros de ferrovias eletrificadas que
levam a paisagens imperdíveis nos Alpes
Suíços. Os Alpes tornaram a Suíça um país
tridimensional e são espetaculares.

O país inteiro é maravilhoso, mas cabe
destacar alguns lugares que realmente
não podem deixar de serem vistos. Entre
eles estão Genebra, a cidade de Calvino
e Rosseau, da Cruz Vermelha e muitas
outras organizações internacionais, local
izada numa ponta do lago com o mesmo

nome. Na região do Lago de Genebra en

contra-se Lausanne, conhecida por sua

catedral e Museu das Olimpíadas, Mon
treaux, sede do famoso festival de jazz e

o Castelo de Chillon.

Depois vem Zürich, uma metrópole à
beira do lago, sem chaminés de fábricas,
um jardim de cidade entre morros verde
jantes. Casas de guildas com séculos de
idade foram convertidas em restaurantes.

As torres góticas duplas daGrossmunster
são um marco da paisagem, e a catedral
de Fraumunster apresenta esplêndidos
vitrais de autoria de Chagall. Em Zürich
vale a pena visitar o Museu Nacional da

Suíça eas igrejas históricas; ir até Zur

ichberg, de onde pode se ter uma vista

panorâmica da cidade; fazer um passeio
de barco no Lago Zurichsee comrestau
rante à bordo no qual pode-se saborear
um excelente salmão acompanhado de
vinho branco.

o deslocamento é muito mais fácil, os sistemas de transportes são perfeitos e pontuais.
Se optar pelo trem, transporte mais utilizado, são mais de dez mil quilômetros de
ferrovias eletrificadas que nos levam a paisagens imperdíveis nos Alpes Suíços

':

'Arte: arquit�tlJra
'

í:'

e'tecnologia
Basiléia, o antigo cidade sobre o Rio

Reno, é um centro de arte e pesquisas
científicos. Um dos orgulhos do cidade
é o catedral de pedra calcário e ainda é
o cidade ganhou fomo por causo do seu

Carnaval que duro três dias.
lucernn fico às margens do logo de

mesmo nome, rodeado pelos Alpes. É
conhecido por suo ponte de madeira me

dieval, e também por suo Torre de Águo e

o Monumento do Leão Moribundo. É aqui
que também podem ser vistos os guardas
suíços de Luiz XVI e Mario Antonieta.

A capital Berna, tem uma Cidade Velho
visivelmente preservado e com um fosso do
Idade Médio. O Planalto de Berna (Ober
land) é dominado pelo pico de

-

JungfraU
que se ergue o mais de 3000 metros.

Ticino é o região do Suíço de língua
Italiano. As principais cidades incluem
Locarno e Lugano, cidades ensolarados
localizados nos montanhas. A região de

.

Valois se estende do geleira do Rodano
até o logo de Genebra. A planície do
Rodano levo o locais de férias nos Alpes
como o Zermatt Soas Fee e Verbier.

A gastronomia merece menção hon
roso, embora nõo existo uma "cozinho

. oficial" suíço. As cozinhas regionais sõo
tão diversificados quanto à história e

costumes locais que representam, mos

todos são unânimés em afirmar que são
"

usados os melhores ingredientes.e os

preparações perseguem o perfeiçõo.
Os produtos suíços ganharam fomo

internacional, prlnclpnlmente aqueles
fabricados de modo urtesnnul.tcis como

linhos bordados, lenços finos, tecidos,
entalhes em madeira, cerâmicos, brin
quedos, chocolates e uma grande varie
dade de relógios, é cloro.

A melhor época do ano poro se visitar
o Suíço é entre os meses de abril o outubro,
quando us temperoturosnõo estõo tão baixos.

O� brasileirosnão precisam de.vistos, some",te."possuir pasSoporte com �alidade vigente:),'}
�:-i.��i::':��h;':1�\{�;::> ',:�,::�.:

"'_ J • �(::'>:',��,:' .. ,- "_:: -' �'.�'-".�: . ;�., :;�::::::;-;;
;

':>, �<,;:/';

A VIDA É FEITA DE MOMENTOS:��ó'jle!
ENCIA

12 dias e 11 noites

A partir de 6x

R$ 1293,83
Saídas: outubro 2008

CIT RICH
6 dias e 4 noites

A partir de 6x

R$ 682,96
Saídas: outubro 2008

Obs: Todos os preços estão baseados no valor minimo disponivel na data de 08/10/2008
e calculados ao câmbio de EUR 1,00 = R$ 3,26 e EUR1,00 = R$ 2,47

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A era dos Banksters

I'
I'

Háum trecho de umamúsica de Raul Seixas que diz as

sim: "EiAl' Capone, vê se te endireita. Assim dessamaneira
nego, Chicago não agüenta", e por aí vaí. Esse trecho. fazia
paródia ao gangster ítalo-americano mais famoso dos EUA,
que liderou um grupo criminoso dedicado ao contrabando
e venda de bebidas entre outras atividades ilegais durante
a Lei Seca entre as décadas de 20 e 30. Os gangsters se fo
ram, mas ao que parece, .surgiu um novo tipo de vândalo,
os Banksters, que seria a junção das palavras "Gangster" e
"Banqueiro" e seus corretores que atuam principalmente
em Wall Street, mas com ramificações em todo o mundo.:

Quando um desses foi levado ao tribunal, mais precisamen
te Michael Stamenson, tido como estrela da equipe do
Merrill Lynch, que treinava outros corretores no período
de 1993 a 1994, caracterizou-se a sí e aos seus como ten
do a "tenacidade de uma cobra cascavel, o coração de
uma aranha viúva negra e a pele de um crocodilo", mos
trando quão vorazes e mortais poderiam ser. Para não ir
toda a cúpula do banco em julgamento, pagaram a soma

de U$ 400 milhões para terminar abruptamente um gran
de júri de investigação.

Pam Martens diz que isto é o que acontece sistemati
camente na liquidação de um caso quando o diente ou

empregado tenta processar uma firma de Wall Street e

ao invés disso é conduzido a uma chamada Wall Stre
et Chamber para arbitragem obrigatória. De lá para cá,
dado a própria desregulamentação do mercado fuiancei
ro, uma lama invadiu fundos dos mais diversos, como
fuhdos públicos para escolas, cidades e pensões de costa

a costa; além de prestigiosas instituições financeiras nos

EUA. Muito se ouve falar sobre uma crise hipotecária,
mas isso é apenas uma referência, pois o real problema
decorre dos fundos de investimentos criados por bancos
como Citigroup Inc. ou HSBC Holdings PLC vendidos
a investidores. Há dois em especial denominados de tí
tulos complexos: Veículos de Investimento Estruturado

(Structured Investiment Vehicles, SIVs) e das Entida
des para Propósitos Especiais (Special Purpose Entities,
SPEs), que podem estar em carteira, guardados da ob

servação pública, fazendo com que as companhias que
as tem pareçam mais. lucrativas e solventes do que re

almente são. Os SIVs e as SPEs são um buraco negro,
juntamente com as hipotecas, montanhas de dívidas fora
de balanços na pior crise de transparência desde 1929,
constituindo um conjunto de problemas que está longe
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de ser resolvido. Podemos estar vendo apenas a ponta
do iceberg e porque a verdade não aparece? Martens diz
que "declarar a verdade seria admitir que a administra

ção Bush e os seus cúmplices capitalistas deixaram de
auditar adequadamente os maiores bancos dos Estados

Unidos; deixaram de dar atenção e eles acumularam cen

tenas de milhares de milhões de dólares escondidos fora
dos seus balanços numa reencarnação da Enronomics;
deixaram de processar os banksters quando eles despe
jaram este resíduo tóxico nos pequenos fundos por todo

país; e deixaram de encarcerar os banksters antes de eles
incendiarem os bancos e tornarem-se uma ameaça global
a estabilidade financeira", Existe atualmente um jogo de
esconde-esconde que vai aparecendo aos poucos, e toda
a crise que aparece até o momento pode ser apenas uma
febre de toda a infecção que se generaliza pelo mundo
todo. As duas grandes guerras vieram após graves crises

econômicas, coincidência ou não nos EUA e alastrando
se pelo mundo.

Não será surpresa se algum fato 'bélico novo acontecer
nos próximos dias, pois quando a economia do gigante
está em jogo, eles são capazes de tudo para defender seus
interesses, mesmo com Bush em final de mandato. Após
a reunião do último domingo da cúpula de presidentes
europeus, a crise se mostra muito mais profunda e todo
cuidado é pouco. Fica difícil prever o que vêm por aí, e
seria interessante o presidente Lula parar de dizer bestei
ra como: "a tsunami da economia americana vai chegar
aqui como uma marola, não dando nem para esquiar"?
Presidente, na água a gente surfa. É bom que ele saiba

que tsunamis atingem áreas fora do epicentro, e a crise
americana vai afetar o Brasil em maior escala. A quarta
frota já navega pelo atlântico e não é interessante que pa
íses sul-americanos agridam os EUA expulsando embai

. xadores e cortando relações diplomáticas. Hugo Chaves.
se aproxima perigosamente do Irã e da Rússia, com que
objetivo? Eva Morales, Hugo Chaves e Rafael Correa, a
trinca do barulho com patrocínio de Lula continuam a

desafiar os EUA e a tirar o sono de investidores brasileiros.
Que democracia pensa nosso presidente? Defender o mul-

. tilateralismo e a integração sul-americana com estes países
que contrapõem a democracia seria o mesmo que investir
em ativos podres. Mas afinal, o dinheiro nosso é deles e to

dos são companheiros. Espero que os "bankster"se emen

dem, pois assim o mundo não agüenta.

* Professor da Univille e Consultor • brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

Fatura,mento do comércio tem queda
Pesquisa mostra queda nas vendas em todas as categorias de produtos

Apesar da queda de 1,3% nas

vendas no comparativo com ju
lho, o mês de agosto apresentou
um crescimento de 13,4% em re

lação aomesmomês do ano passa
do. É o que aponta aFesquísa Con
juntural daFederação doComércio
de Santa Catarina (Fecomércio),
realizada pelo InstitutoMapa, com
485 estabelecimentos comerciais
de varejo daGrande Florianópolis.

A
. queda no faturamento de

agosto é registrada em todas as ca

tegorias de produtos: materiais de

construção (-3,3%), bens duráveis
(-3,0%), semiduráveis (-2,7%), co-

.

mércio automotivo (-0,8%), bens

não duráveis (-0,2%), Contudo, o
presidente da Fecomércio, Antô
nio Edmundo Facheco, alerta para
o forte desempenho de julho,
que colocou o mês como um dos
melhores do ano. "O crescimen
to entre o sexto e o sétimo mês do
ano foimais forte que em anos an

teriores. Trata-se efetivamente de
uma queda nas vendas de agosto,
contudo, após um desempenho
fora do padrão sazonal", afirma o

presidente.
De janeiro a agosto o 'comércio

acumuloualta de 16,8% no fatura
mento em relação ao mesmo perí
odo do ano passado. O acúmulo

positivo foi nas categorias de vestu
ário (+23%), combustíveis e lubri
ficantes (+22,5%), revendedores de
veículos (+21,3%), supermercados,
mercearias e produtos alimentícios
(+21,2%). Freando o crescimento,
as óticas, relojoarias e joalherias re
gistraramperda de -22,3%.

De julho para'agosto, o comér
cio fechou 0,5% das vagas de tra
balho. O número de trabalhadores
é 5,5% maior se comparado ao

mesmo período do ano passado.
O número de trabalhadores no

comércio mostrou acúmulo po
sitivo de .5,1% no comparativo
com o mesmo período de 2007.

ERRATA
A UNERJ comunica que detectou um erro de impressão
no seu folder publicitário de divulgação do Ingresso de
Verão UNERJ 2009. Onde se lê: liA UNERJ reserva-se o

direito de não realizar o curso. caso número de vagas seja
preenchido." Leia-se: liA UNERJ se reserva ao direito de
não realizar o curso, caso o número de vagas não seja
preenchido."

EDITAL
MARGOTADEliAGRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

� acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os presentes Edítais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada nsste Ofício para
serem protestados conra os responsáveis, apos decorrido o prazo de 03(trosi dias úteis.

Protocolo: 88027 'Sacado: JEFERSON STEPFEN CPF: 061.277.929-75
Cedente: CATONI BAZAR CNPJ 85.299.261;000

.

Número do Tilulo: 06;10 Espécie: Duplicata de Venda Mercan1il por Indicação
Apresentante: CA!XA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 12J09i2008 Valor: 109,90

Prolocolo: 8820t Sacado: ELIANE MAES CPF: 543.ôt3.039·91
Cedente: INFOWARE INFORMATICALTDA GNPJ: 01.098.3631000 •

Numero do TiMo: 090904 Espécie: Duplicata de Venda Mereanm por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ SA Data Vencimento: 10i09/2008 Valor: 35,00

Protocolo: 88302 Sac,odo; MARCIO ADELINO DOS SANTOS CPF: 057,894.749-85
Cedente: BANCO PANAMERICANO SIA CNPj; 59.285.411!OOO
Número do Tiíulc: 242777.25 Espécie: No!a Promissóna
Apresentan!e: 8ANCO PANAMERICANO Data Vencimento: 21í08/2007 Valor: 5.504,04

Protocolo; 88461 Sacado: TARCILLA MARTINS DOS SANTOS CPF: 081.738.469·36
Cedenle: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE 6LUMENAU �NPJ: 82.662.9581000
Número do Tüulo: 2971540 Espécie: Dupiicata de Venda t1/tercanm por Indicação
Apresentante: BANGO DO BRASIL SA Data Vencimento: j 5109/200S Valor; 903,65

Protocolo: 88513' Sacado: SUZANASOUCHiE CPF: 946.531.600·82
Cedente: NEUSAAPARECIDA TR!DAPALLI GOMES CNPJ; 00.713.871/000
Número do Thulo: 036B Espécie; Duplicata de Venda Mercanii\ por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 10109/2006 Valoe 560,00

Protocolo: 88560 Sacado: POSTO DE MEDIC RIO DAlUZ LTDA GNPJ: 81.309.577i000
Cedente: D!MEBRAS·NEOBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSCNPJ: 05.651 58CIOOO
Número do Titu!o: 109048·113 Espécie. Duplicata de Venda Mercantil por IndlcaYEo
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Da!a Venclmenlo: 2010912008 Valor: 203,61

Protocolo: 88627 Sacado: JEFFERSON SPEZIA MAIA CPF: 058.970.899-65
Cedente:f\BS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA GNPJ: 01.209.7B4/000
Numero do Tllu'o: 499961(23/24Espécie: Let", de Câmbio
Apresentante: ASS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA Data Vencimento: 25i09i200B Valor: 147,99

Protocolo; 86847� Sacado; ELelO RODRIGUES 00 PRADO CPF: 026.049.409·73
Cedente: MF FACT FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 02.306.517/000
Numero do Títti:o: 1937102. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA DalaVencimento: 1.510912008 Valor: 162,00

Protocolo; 88658 Sacado: AOELINA �,1.�FEZZOLU ME CNPJ; 00.532.3621000
Cedenfe: MALHAS TREZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ' 85.385.490/000
Número do Tilulo: 68059.1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: í�iD9/2008 Valor; 360,78

Proíoccío. 88659 Sacado;ADELINAMAFEZZOLLi ME CNPJ: 00.532.3621000
Cedente: MALHAS TREZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 85.385.490/000
Número do Títuio; 00655484 Espécie: Dupl!c..ta de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: SANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: í 7/09/2008 Valor; 596,31

Protocolo: 88660' Sacado: ADEUNA MAFEZZOLLi ME CNPJ: 00.532.3621000
Cedente: MALHAS TREZE iNDUSTRIA E COMERCIO LrDA CNPJ: 85.385.4901000
Número do Tiíulo: 00655485 Espécie; Duplicata de Venda Mercamil por Indicação
Apresenlante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 17109''2008 Valor 500,31

Protocolo: 88664 Sacado: ATACADAO DACERAMICA LTDA·EPP GNPJ: 02.845.3151000
Cedente: CERAMICA FORMIGRES lTOA eNPJ: 01.325.0231Ü{)O
Número do TiMo: 314933 J/J Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 24/0912008 Valor: 985.41

Protocolo: 88752 Sacado: JULIETAANTUNES TIBES ME CNPJ: 08.660.3331000
Cedente: COMERCIO DEALUMINiO SH LTOA CNPJ: 05.493.308í000
Número do Títu:o: 4555!A Espécie: Dup;;cata de Venda Mercanü! PCf Indicação
Aprosentanta: CA!XA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 2210912006 Valor: 946,93

Protocolo; 86766 Sacado;ARILDO TOMASELLI CPF: 351.487.219·87
Cedente: RURAL VALE COM PRODAGROP LTDA CNPJ: 07.328.953/000
Número do Titulo: 1657 Espécie: Dup!:cata de Venda Mercanii! por Indicação
Apresentante: SESC Data Vencimento: 24/09;2008 Valor; 2.065,00

Protocolo; 88773 Sacado;ADEMIR BENJAMIN DASILVA CPF: 059.517.419·12
Cedenie: BANCO FINASA S/A CNPJ; 57.561.615/000
Número do TItUlo; 3650300145 Espécie: Nola Promísscna
Apresentante: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ SIC Data Vencimento: 18/0512008 ·Valor. 7.824,45

Protocolo: 88778 Sacado: ANTONIO CARLOS MARTINS CPF: 080.214.939·1,
Cedente: BANCO FINASAS/A CNPJ: 57.5íl1.615íOoo
Número do Título; 3674600451 Espécie: Outros Tipos de Dívidas .

Apresentante: BANCO FINASAS/A Data Vencimento; 26/02/2008 Valor: 2.918.37

Protocole: 88790 Sacado: BRUNACAROL!NA FRAGA CPF; 056.563.179·94
Cedente: JAVELJARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.8621ootr
Número do Titulo: 0113813 B Espécie: Dupli""ta de Venda Mercantil por lndieação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 2610912008 Valor: 178,68

Protocolo: 88815 Sacado: TEREZINHA DE JESUS FREITAS L�NGE CPF: 803.284.660·34
Cedente: CONCRETOS SANTANTONIO IND.COMDE MATER,DE CONSCNPJ; 81,867.764/000
Número do Tilulo: 1400A Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 12/0912008 Valor: 314.98

Protocolo: 86816 Sacado: TEREZINHA DE JESUS FREITAS LANGE CPF: 803.284.660·34
Cedente: COMERCIAL SANTO ANTONIO LTD.� ME . GNPJ: 03.734.219íOoo
Número do Titulo: 5831A Espécie: Dup'lcala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 12/09í2008 Valor; 19,02
------�----�-"�."."."-"-"----_._."-�".�"-"-"-".""--"---_

Prolocolo: 88837 Sacado; VAGNER MAZO ME CNPJ: es.944.06310üO
Ceden!e: MOBISAT SIST RAS'lREAMENTO LTDA GNPJ 03.655.161/000
Número do TIMe: A2 2283?5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndlcação
Apresentante; BANCO ITAU SA Data Vencimento: 09/09/200S Valor: 425,00

Protocolo: 88840 SaCildo: DENIS TOBIAS CPF,004.625.769·14
Cedente: OFICINA MEC. BAUMANN LTDA ME CNPJ: 80.500.994/000
Número do TIMO: 4446

. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 10/09;2008 Valor; 244,33

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou sa recusaram a aceitar a devida intlmacac, faz por intermedio do
presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabeiionato na Av, Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo
da Lei, a fim de liquidar O seu debito, ou eníao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos
protestacos na lorma da Lei, etc.z

9 de Ouiubro de 2008
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População deve cair a partir de 2030
Ipea revela que após pico, de'204 milhões, número de brasileiros vai diminuir
BRASíLIA

A população brasileira está
ficando mais velha e deve co

meçar a cair a partir de 2030.
A previsão é do Ipea (Instituto
de Pesquisa Econômica Aplí
cada), que divulgou análise de
demografia e gênero com' base
em números da Pnad (Pesqui
sa Nacional por Amostra de
Domicílios) 2007. De acor

do com o estudo, a popula
ção deve atingir seu máximo

daqui a 22 anos, com 204,3
milhões de habitantes.

O fenômeno é provocado
pelo aumento da expectatíva
de vida e pela redução da taxa
de fecundidade. Em 1992, as

brasileiras tinham uma média
de 2,8 filhos cada. Ano passa
do, essa taxa caiu para 1,8. O
estudo mostra que será cada
vez maior o número de idosos
no país, inclusive na condição
de chefes de família. Para os

pesquisadores, isso obrigará
o Brasil a encontrar novas fór
mulas para aumentar a vida
útil dos trabalhadores.

"Levamos um susto. Se
essas tendências se confír-

Crescimento
seró menor
WASHINGTON

O FMI (Fundo Monetário

Internacional) revisou para
baixo a previsão para o cresci
menta do Brasil em 2009, mas,
ainda assim, a expansão brasi
leira deve superar o ritmo da
economia mundial. Para 2009,
o FMI prevê desaceleração do
crescimento do PIB do Brasil

para 3,5%, em comparação com
a projeção anterior de 4,0%, feita
em julho. AIDda assim, o Brasil
deve seguir crescendomais que
a economia mundial, uma vez

que o fundo projeta PIB global
em 3,0% em 2009.

.

Em relação a 2008, o F1\1I
elevou a projeção de cresci
mento da economia brasileira

para 5,2% em 2008, ante 4,9%
projetados na revisão divulga
da pelo FMI em julho. O nú

mero, no entanto, permanece
abaixo de 5,4% registrado pelo
país em 2007.

marem, vamos chegar a uma

população máxima muito
menor do que se imaginava.
Isso tem implicações seríssi
mas para as políticas públi
cas", avaliou o diretor de Es
tudos Sociais do Ipea, Jorge
Abrahão.

Segundo o levantamento,
um terço das famílias brasí
leiras já é chefiado por mu
lheres. A proporção de lares

que tem uma mulher como

responsável cresceu de 24,9%
em 1992 para 33% em 2007.
O número equivale a 19,5
milhões de famílias. A análi
se feita pela órgão mostra, no
entanto, que persistem as de

sigualdades de gênero na re

muneração média.
De acordo corri o estudo,

.

as mulheres que são chefes
de família recebem em mé
dia R$ 641,05. Os homens
na mesma condição ganham
quase o dobro: R$ 1.221,44.
Mesmo assim, a contribuição
do rendimento das mulheres
na renda das famílias brasi
leiras saltou de 30,1% para
39,8% no período. Diretor do Ipea, Jorge Abrahão, participa da apresentação da série Pnad-2007: Primeiras Análises

Barack Obama, esq., cumprimenta John McCain após o término do debate

Obama· reforça candidatura
no 2° debate presidencial
NASHVILLE

A menos de um mês da elei
ção norte-americana, o candida
to republícano à Presidência dos
Estados Unidos, John McCain,
não conseguiu a vitória que pre
cisava no segundo debate para
aproximar-se de Barack Obama,
que foi muito mais articulado
ao responder as perguntas, com
detalhes específicos 'de seus

programas econômicos. Segun
do pesquisas da rede CBS e da
CNN, o democrata levou a me

lhor pela segunda vez - a pri
meira afirma que o democrata
venceu para 39% dos eleitores;
a segunda aponta vitória para
54%. Segundo a mesma son

dagem da CNN, a maioria dos
entrevistados afirmou que Oba
ma é o candidato mais indicado
para lidar com a crise.

,

A atual crise financeira vol
tou a dominar o debate. Obama

e McCain concordaram que a

solução da crise deve passar,
prioritariamente, pela classemé
dia, e não apenas pelo socorro a

grandes instituições financeiras.
o senador democratapor illinois
citou que os EUA vivem a pior
crise desde aCrande Depressão.
"Este é o veredicto final·da polí-.
tica falida dos últimos oito anos

. (da administração) Bush, apoia
da por McCain", disparou.

À-pergunta sobre se a eco-
.

nomia iria piorar antes de co

meçar a melhorar, Obama foi
categórico ao dizer que "não".
"Estou confiante sobre a eco

nomia dos EUA, mas temos de
ter liderança em Washington",
afirmou. "Temos um sistema reo

gulatório do século XX para um
mercado do século XXI". A res

pas ta de McCain para a ques
tão foi "depende". "Depende
do que fizermos", avaliou.
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9, que estuda vilão, mostrou que entende
do assunto. "Eu gosto da harpa, mas é di
fícil achar um professor que ensine a tocar
esse instrumento, só na faculdade". Para o

aluno Lyan Barbosa, 10, a harpa é difícil
de tocar e confessa: "prefiro o violino, que
tem o som mais fino do que o violão".

Sobre a contribuição da música na

educação, a professora Elisabeth Muel
ler destacou disciplina, organização em

grupo e conhecimento de novas culturas.
Para ela, "as aulas contribuem para o de
senvolvimento social em um momento
de integração entre as pessoas". Essa é
a primeira etapa do projéto e segundo a

professora, a intenção é estender para as

escolas públicas.
O professor de violino Fábio Jonatas

dos Santos acredita que o primeiro passo
na educação musical é levar o conheci
mento da música e dos instrumentos até
as crianças. "É importante conscientizar
de que não é complicado e que se pode to
car um instrumento" enfatiza C professor.
Para Santos, o principal objetivo do proje-
to é difundir a música nas escolas.

.

DAIANA CONSTANTINO

UMA AULA DIVERTIDA
Projeto "Zoológico Musical" vai até as escolas e encanta as crianças

Professores da Scar ensinam sobre música e instrumentos musicais a estudantes

Venha conhecer
o Novo Gol e
O'Novo Voyage

VENHA FAZER UM BEST- DRIVE

Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veiculas Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veiculas Automotores).
Oferta válida até 09/1 0/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Preço promocional: Bora 2.0 (9M25J4 )linha 2009, preço promocional a partir de R$ 56.890,00. Golf 1.6linha 2009, preço
promocional a partir de R$ 52.490,00. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/09, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação emontagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto
Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Imagem meramente ilustrativa, não condizente necessariamente com omodeloofertado.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 47 3274 6000

JARAGUÁ DO SUL

"Como pode um peixe vivo viver fora
da água fria? Como poderei viver sem a

sua companhia?". Foi com essa canção
que os alunos da 3a e 4a série do Centro
Educacional Evangélico aqueceram a voz

e se embalaram nas atividades do projeto
"Zoológico Musical". Os professores de
música da Scar (Sociedade Cultura Ar
tística) Elisabetth Mueller, Talita Martins,
Roberto Kock e Fábio Santos apresentaram
os instrumentos: violino, flauta, saxofo
ne, trompete, trombone, violino :e harpa.
A aula aconteceu na manhã de terça-feira,
na própria unidade de ensino.

Sem piscar os olhos, os alunos assisti"
ram e participaram de uma história sono

ra. As crianças imitaram os personagens e

. cantaram com o conjunto musical. Depois
os professores mostraram as funções e as

características dos instrumentos e a forma
de utilizá-los.

Por ser o maior e lembrar um arco de
caça, além de ser o instrumento mais

antigo, a harpa encantou as crianças. A
aluna Bianca Schroeder, 10, que há dois
ano» tem aula de flauta, gostou da harpa,'
"porque. é diferente", Lucas Buttendorff,

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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