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A saúde e a qualidade de vida do ho-
.

mem pior.am eni proporção direta ao

número de cigarros fumados diariamen
te, mesmo em indi�íduos que deixaram
de fumar; diz estudo da Universidade de
Helsinki, na Finlândia. 6s pesquisadores
acompanharam 1.658 homens oasddos

"no país entre 1919 e 1934 que estavam'
saudáveis em uma primeira avaliação,
realizada em 1974. Em 20.0.0., os parti
cipàntes receberam questionários pelo
correio. As perguntas avaliavam se ain
da fumavam, saúde e qualidade de vida; ,

üs pesquisadores entraram'em contato
com o cartório, nacional da Finlândia
p'ara obter informações sobre partici
pantes mortos. üs especialistas cons

tataram que, no intervalo -de 26 anos

entre as duas avaliações, 372 m,4%) BArTA JA'dos homens morreram. "Os que nunca ""IH

haviam fumado viveram em média dei
. A forro especulativo

anos mais do que os que consumiam dos bancos
mai� d��20 cigarros por dia.

'
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Família espera
corpo de vítima
Hernani Thiago Dalagnol. 27 anos, foi as

sassinado por um amigo na Bolívia. A famí
lia tenta garantir a vinda do corpo do jovem
que deve ser enterrado em Jaraguó.

'
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Farmócia Popular
é desconhecida
Em 15 dias, foram 200 atendimentos. Ca
pacidade é cinco vezes maior. Descontos no

preço dos medicamentos chegam o 90%.
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Sucesso é rumo

'dejaraguaense
laisestó entre os finalistas do Elite Model, con

curso que descobriu Gisele Bündchen.

Página 9
,,,

Teatro Pixirica
e Gats unidos
Parceiro entre os atores promete diversõo
hoje em apresentaçõo inédito às 20h15.

Página 12

Ujam e eleitos participam de
reuniõo e listam .prioridades
Entidade quer que Cecília mostre aos líderes comunitários Unl 'plano com prlWlS de execuçóo das propostas.
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POLÍllCA
SÉRIA

Vereadores eleitos,
atenção!

Página 3

MUNDIAL
DE FUTSAL

Falcão na reservo?
SÓ'com o PC
Página 15.
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EDITORIAL

_- -- A\\da re
A morte do padre Pe�o no jihmo do

mingo deixou a comunídade de luto. Nesta

v�ora �,�,atural que algumas pess
%'rem ctllpados. li. postura da ím
criticada. O Correio do Povo
foi o primeiro veículo
ticíar so. >

c

é profBido por ederal. Coloca a vida
motoristas em perigo e de outras pessoas

tamb�i'
Mast o a,cidente não�0â;paga '.�.' ·tabalH�¥\

deste senho'r que dedicou
de vida ...ao trabas

al

CHARGE

��
(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

íRIS BARG PIAZERA,
VICE-PRESIDENTE

PARA ASSUNTOS
EDUCACIONAIS

DASCAR

Vivi uma experiência emocionante.

Cercada de crianças da educação infan
til na Escola Dente de Leite vi e senti a

importância do investimento que fazem

professores e pais na educação musical
dos pequenos.

Era o dia de uma aula especial ofe
recida pela SCAR. Quatro professores
de música prepararam, com carinho e

competência, uma hora de atividades

oportunizando diversas experiências
musicais.

f,

PONTO DE VISTA

Zoológico Musical
Tudo começou com a contação de

história sonorizada e a participação das

crianças fazendo efeitos vocais.
No palco improvisado, a floresta,

os instrumentos. A Harpa, o Violino, a

Viola, o Sax, o Xilofone, , o Trompete,
o Trombone de Vara, a Flauta Doce , o

Violão ...

Motivados pela Beth - pedagoga e

musicista - alunos e professoras en

traram no clima do conto de fadas. En
saiar os efeitos vocais com todos para
adentrar à historia no tempo exato foi
muito divertido. A professora Talita .

- harpista e pianista - representando a

bela princesa, cativou. O professor Beto
com seus instrumentos de sopro foi um

sucesso especial. O professor Fábio en

controu a princesa desaparecida na flo-

DO LEITOR

Obrigado Padre Pedro!
No último domingo, 12 de outubro, dia de Nossa Senho

ra Aparecida, partiu para a eternidade o amigo Padre Pedro

Paloschi. Pe. Pedro era um grande devoto de Nossa Senhora,

E morreu justo num dia dedicado à Ela, a Padroeira do Bra

sil. Quantas vezes o Pe. Pedro rezou: Ave Maria ... rogai por
nós pecadores, agora e na hora de nossa morte ... Que Maria,
nossa Mãe, Rainha do Brasil, a querida Nossa Senhora Apa
recida, interceda pela sua salvação!

Pe. Pedro deixou um grande vazio na comunidade paro

quial de Jaraguá do Sul. Amigo dos ricos e pobres, Amigo de
todos. Presente em todas as pastorais e movimentos; sempre
solícito no zelo pastoral. Animava os Grupos Bíblicos de Re

flexão e visitava as casas, levando a Benção de Deus.

Era amigo dos idosos e das crianças. Realmente, alegra
va-se com os que se alegram e chorava com os que choram.

Procurava ser "tudo para todos". Soube seguir o fundador

da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, o

Padre Dehon, que dizia: "Ir ao povo".
Pe. Pedro era um sacerdote alegre. Apreciava muito par

ticipar das festas e esportes. Nas horas de lazer, sua alegria
era estar numa cancha de bocha, para confraternizar com os

amigos. Gostava de uma partida de canastra ... Aliás, fui eu

quem jogou a última partida com ele ... Era um vencedor na

canastra! Foi um bom esportista!
Obrigado Pe. Pedro! Obrigado pelo teu sorriso! Obrigado

por tuas mensagens! Obrigado pela tua entrega a Deus na

vida religiosa e sacerdotal! Obrigado pelas Missas que ce

lebrastes em tua vida! Obrigado pelas vezes que trouxestes

Jesus vivo no altar e o destes como alimento espiritual ao

povo de Deus na Comunhão! Obrigado pelas vezes que Deus,
através de ti, perdoou o povo na Confissão! Obrigado pelos
Batizados, Casamentos, visitas aos doentes onde ministrastes

a Unção dos Enfermos! Obrigado pelas vezes que confortas"

tes as pessoas na perda de um ente querido! Obrigado pelo
teu espírito de bom humor! Obrigado por teu amor para com

o povo de Deus! Obrigado por tudo de bom que fizestes!
Nós perdoamos as tuas fraquezas e falhas, porque olha

mos a grandeza ·de tua alma! Vai em paz, Padre -Pedro, inter

cede por nós! Fique com Deus, com Nossa Senhora e com os

Santos e Anjos e com os seus familiares, confrades e amigos
que já se encontram na eternidade.

Padre Pedro, tu não morrestes! Ficarás para sempre em

nossa lembrança e nas nossas preces! Descanse em paz!
IN TE COR IESU, COR IESU SPERAVI, NON CONFUN

DAR IN AETERNUM!

PADRE IRMUNDO RAFAEL STEIN

{. Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

11'4 enviados para o e-mail redacoo@ocorreiodopovo.com.br, ou por corto para a
, Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251·200, Cx. Postal 18. É obrigatório

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

resta tocando seu violino encantado e ...

O lenhador tornou-se rei.

Depois de uma animada prepm;a�ão
vocal pela professora Beth ressooU: na

Escola o coro entusiasmado, acompa
nhado dos instrumentos musicais. Que
festa foi conhecer os instrumentos de

perto. O brilho dos metais, o esplendor
da.harpa, as cordas do violino, o aeon
chego do violão, todos conquistaram
olhares atentos, interessantes pergun
tas e até afagos carinhosos.

Aprender música, cantar, tocar um

ínstrumento constitui uma oportuni
dade prazerosa de crescer pessoal e

profissionalmente. Música, uma má

gica e fascinante mistura de matemá

tica, física, concentração, percepção,
imaginação ...

191')- ;Wtl8
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----------POLÍlICA

MISTÉRIO 2
o Tem um cidadão andando pelo cidade Podem preparar mais asfalto frio poro

recolhendo, de graça, placas de políti- os 200 buracos existentes no área central
cos que foram candidatos em outubro, de Jaraguá conforme listo do Secreta-
independentemente de partidos. Ainda rio de Obras. Isso porque os remendos
não se sobe o que ele pretende fazer feitos nos últimos dias já estão se

. com o material. Mos, por certo, não é soltando. Perguntar não ofende: o que
poro enfeitar o quintal de coso. Aliás, é mais coro: sustentar com dinheiro
dá um bom combustível para quem público este tipo de serviço privado
tem fogão à lenho. E uma belo contri- ou fazer um asfalto novo? O remendo,
buição espontâneo de uma penca de adotado pelos prefeituras, governos de
aventureiros que colocaram o nome no estados e União, dilapida orçamentos
roleta dos urnas. Ao menos nisso estão com comprovado ineficácia. Mos, por
sendo úteis. alguma razão, o prático continuo.

"Oueremosapoio. "� �

GIElEAD SIEWWERDT,
PRESIDENTE DA CCO DA

20a SCHÜ1ZENFEST,
cobrando mais participação do

Prefeitura na realização do festa.

FALA Aí!

,'O movimento
comunitório

foi prejudicado. "
LUll HIRSCHEN (PTB),
PRESIDENTE DA UJAM,

sobre i nterferências do
Prefeitura tentando

conter o trabalho e o influência

político do instituição.

"A lei de

Responsabilidade
Fiscal nõo permite."

EDUARDO MARQUARDT, PROCURADOR
JURíDICO DA PREFEITURA,

adiantando que as negociações com o

Salvita ficam poro o ano que vem.

Efeitos colaterais
. Não se assustem porque o língua portuguesa não vai mudar, o que mudo,
em alguns casos, é o maneiro de escrevê-lo o partir de 1° de janeiro de
2009. No verdade, os portugueses é que terõo de se adaptar às novos regras
estabelecidos poro 210 milhões de pessoas em oito países, embora o língua
falado no Brasil tenho suo origem no português escrito em Portugal. Mos o

chamado Novo Acordo Ortográfico do Língua Portuguesa vai mexer um pouco
com o vida dos brasileiros. Por exemplo, introduzindo algumas alterações no

acentuação de palavras e uso do hífen e do tremo, além do inclusão de letras
no alfabeto como K, YeW. Nado que se posso comparar 00 aprendizado de
uma língua estrangeiro. Porém, levando em conto o formação escolar de
alguns políticos eleitos em outubro, o mudança pode virar um pesadelo. Se,
hoje, não poucos mal conseguem ler e escrever além do próprio nome ... E

que não venham com o desculpo do lula, por favor.

MISTÉRIO 1

DEBOCHE
O presidente do senado Garibaldi
Alves (PMDB-RN) estabeleceu o dia
10de outubro como doto limite poro
que os 81 senadores comunicassem

. o existência ou não de parentes tra
balhando no Coso, inclusive ele, que
já demitiu um sobrinho. Por conto de
determinação do Supremo Tribunal
de Justiçq contm o nepotismo. E nin
guém deu bolo. Alguns deles com os

famílias inteims fazendo nado e todos

� muito bem pagos. Como se vê, quem
� deveria dor o primeiro exemplo conti
� nua rindo do com do contribuinte.

O CORREIO DO POVO lOQUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2008

ESPERANÇAS 1
.

Ouem onda pelos bairros de Jaraguá sente no ar um clima de expectativa
em relação 00 papel do Câmara. nos próximos quatro anos. Sem querer
ensinar o padre a rezar o missa, talvez fosse salutar que todos os eleitos
se reunissem agora, longe dos paredes do legislativo, poro uma troco de
idéias sobre erros e acertos da)t�9islatura que se encerro em dezembro.
Até porque o imagem do legislativo caiu em total incredulidade. E nado
mais inteligente que tentar recuperá-lo desde já.

ESPERANÇAS 2
.

.

Aliás, os novos vereadores têm de ter o consciência exato do papel que
lhes cabe. Mesmo sendo o maioria esmagadora de oposição à prefeito
eleito Cecília Konell (DEM), n�o podem simplesmente descambar paro
críticas exacerbados sem motivos que justifiquem atitudes do gênero,

. discordando por discordar. Até porque acabam atropelando interesses do
comunrdade e não particularmente do Executivo.

ESPERANÇAS 3,.
Neste sentido os urnas deram um recado mais que cloro no dia 5 de outubro•

. Oueirom ou não, alguns vereadores extrapolaram nos palavras eni discursos
que condenavam o governo de Moacir Bertoldi (PMDB). E induziram outros o

procederem do mesme formo, por ingênuos ou interessados em dividendos
políticos. Se isso resultou em efeitos práticos com o não reeleição do prefei
to, também produziu efeitos devastadores no legislativo. O eleitor dispensou
os discursos raivosos de ambos os lodos.

SERÁ?
Há quem digo que o resultado dos eleições poderá influenciar no distri
buição de cargos do Secretario do Desenvolvimento Regional de Jaraguá

. do Sul. Embora lá estejam representantes do chamado tríplice aliança
(DEM, PSDB, PM DB), aparentemente em bom clima de relacionamentos
pessoais como o desejado em repartições públicos, poro o bem do serviço
público. Em janeiro vai se saber se mudo oti fico como está.

EU, HEIN?
Disputando o segundo turno em Joinville com o petista Corlito Merss, o de
putado Darci de Mattos (DEM) promete tarifa social de R$ 1,00 nos finais de
semana para usuários do transporte coletivo urbano e redução de 30% nG

tarifa de águo. Propostos que, no primeiro turno, eram defendidos apenas
pelo também deputado e candidato Q prefeito Kennedy Nunes (PP), agora seu

aliado. Mattos também tem apoio de prefeito tucano Marco Tebaldi que, por
conto de acertos políticos, viro alvo dos críticos do amigo.

PODE?
A Justiça Eleitoral de Rio do SiJl cassou o registro de candidatura do
prefeito reeleito Milton HobUs (DEM). Motivo: no segundo quinzenô de
julho, ele inaugurou solo que obrigo uma biblioteca em escola muni
cipal, ou seja, infringiu o leleleltcrel. Cabe recurso, mos, com todo o

respeito, prefeito que desconhece o legislação ou se foz de bobo, nôo
.

pode governar Rio do Sul e nem Rio dos Antas.

p o I i t i c a @ o c o.r r e i o d o P o v o . c om. b r
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Ujam cobra prioridades do governo
EntidadereÚlle dirigentes das associações e à prefeita e vice eleitos no dia 24
JARAGUÁ DO SUL

A Ujam (União Jaraguaense
das Associações de Moradores)
quer saber em quanto tempo
as ações e obras priorízadas se-

-

rão colocadas em prática pelo
próximo governo municipal.
Por isso, no próximo dia 24, a

entidade promove rima reunião
com a prefeita eleita, Cecília
Konell (DEM), e o vice-prefei
to Irineu Pasold (PSDB), que já
confirmaram a participação.

Durante a campanha eleito
ral, os concorrentes à Prefeitura
receberam um documento con

tendo as necessidades apontadas
pelas associações de moradores
do município.' Todas, afirma o

presidente da Ujam Luiz Hirs
chen, foram contempladas nos

planos de governo dos candida
tos. 'Agora queremos dos eleitos
um. plano de metas das obras

emergencíais", informá.
AlénÍ disso, a entidade quer

ouvir. dos administradores qual a

relação que a Prefeitura terá com

as associações de moradores e o

peso da Ujam perante o poder

público. "Nossas perspectivas
são boas, não para trabalhar co-'

optado, mas em parceria com a

próxima admínístração", comen

ta Hirschen, destacando ser esta
uma das bandeiras defendidas

- pela prefeita eleita, paraa qual ele
fez campanha na condição de can

didato a vereador da coligação.
.

O presidente lembra que, em

22 de outubro de 2004, o então

prefeito eleito' Moacir Bertoldi
teve a iniciativa de convidar a

entidade para buscar uma apro
ximação. "Entretanto, o que
ocorreu foi um desmando, uma

freqüente �terferêntia da atual
admínístraçãe", critica, acres

centando que a autonomia dos
conselhos municipais também
foi prejudicada. A Ujam integra

.

diversos conselhos, como Corri
cidade, Consea, e os Conselhos
de Habitação e Saúde.

Para a reunião, que acontece
a partir das 19h30, no Siticom,
serão convidados os represen
tantes de todas as associações.

CAROUNA TOMASEUI

Rua M_al. Deodoro da fonseca, 97 . 2° A'ndar . Sala 2 . Edtfício Diener

Fone (47) 3374-0506 . Jaraguii do Sul. se
.

Email: nortefomento@hot�ail.com
_ "' _._ __ ._�.J., .• _ _ _

Cecília Konell e Irineu Pasold confirmaram prese�ça em reunião no Siticom

Ex-presidente do PT diz que
vereador mudou de opinião

O ex-presidente do PT e vere

ador eleito Jaime Ávila disse on

tem ter "estranhado" a: manifes

tação do vereador Osni Bylaatdt
(pMDB) contrária à criação do

cargo de assessor para as banca
das dos partidos na Câmara. Na
última sessão, Bylaardt criticou a

possibilidade de o projeto de lei
ser apresentado, mas não citou a

autoria da proposta.
Jaime Avila afirmou que, em

2006, quando das discussões
para elaboração do novo regi
mento interno da Casa, o peeme-

debista tinba opinião diferente.
''Ele (Bylaardt) queria que fosse
criado ocargo", garante o petista,
informando que a opinião foi de
fendida durante reunião com os

vereadores das bancadas do PT,
PMDB e PSDB, e com a presença
dele, na condição de presidente
do PT, e também de um dirigente
do diretório tucano. '-

Ávila preferiu não mmiliestar
sua opinião sobre a criação sJos
cargos, e disse que a decisão caberá
ao seu partido, hoje comandado

. pelo vereador Evaldo Junckes.
I

ÁVila diz que Bylaardt defendeu criação dos cargos durante reunião em 2006

Reunião para
avaliar pleito
No último .terço-feiro, o Ujam

promoveu uma reunião poro avaliar o
.

resultado dos eleições, que sagrou o

vitória de dois representantes do mo

vimento comunitário no disputo pro
porcionai. O presidente do Associação
de Moradores' do Ilha do Agueira,
Francisco Alves, e o ex-presidente do

Associação do Estrado Novo e atual
secretário de Comunicoção do Ujam,
Justino do luz. ambos do PT, foram
eleitos vereadores. Os dois primeiros
suplentes do partido, Vilmar Delag
nolo e João Aamoncini, também sóo
líderes comunitários.

Poro o presidente Luiz Hirschen, o

atuação do Ujam contribuiu para mu

dar o "direção" no Prefeituro e Câma
ra, onde SÓ um vereador foi reeleito.
"Foi um trabalh9 de fiscalização, de
cobronço e.denúncias", relato o pre
sidente do entidade que, entre outros
coisas, encaminhou denúncia 00 Mi
nistério Público sobre irregularidades
no contrato do tronsporte público.

"omenagem
a professores

A Câmara de Vereadores re

aliza hoje à noite, a partir das
19 horas, uma sessão solene

'�para homenagear os professo
res pela passagem do seu dia,
comemorado ontem. Os verea
dores indicaram, cada um, dez
educadores, que serão agracia
dos com a medalha Brasilia
Gastaldi Beltraminí, A sessão

. acontece na própria Câmara.

• Aionso !'rozera Neto
(Olga Piazera Majcher)'
• Dieter Janssen
(Regina Vitkowski Flidi)
• Eugênio Moretti Garcia
(Dulce Rau Ulrich)
•••••••••••••••••••••••• ;.0 ••••••• , ••••••••

• Jaime Negherbon
(Salete Garcia)
..............................

• José Osório de Ávila
(Osvaldo Maba)

, • Jurandir Michels
(Sandra Silvete Schroeder Bruch)
• Maristela Menel
(Úrsula Balok)
• Pedro Anacleto Garcia
(Dulcídio Menel)
• Rudolfo Gesser
(Julio Mariane América)
• Sadi Terrys da Silva 1<_,
(Carla Maria Deretti)
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i REFLEXO DAS URNAS

Transição cemeçane próximo mês
· Tamanini diz que saúde deve ser a maior prioridade da administração

o maior desafio seró a
.

organização da saúde
pública. A população espera

melhorias nesse órea

�

CORUPÂ
Luis Carlos Tamanini (PMDB) se

prepara para exercer o terceiro manda
to como administrador do município
de Corupá. Após o trabalho intenso
da campanha, o prefeito eleito diz que
vai tirar alguns dias de folga, mas que

· já formou uma comissão responsável
pela transição de governo. "São repre
sentantes da coligação
que atuaram na cam-

panha. Eu vou parti
cipar da Confederação
Nacional dos Muni

cípios de 19 a 21 de
outubro em Gramado
(RS). Lá também va

mos discutir questões
sobre transição", con-

ta. Tamanini revela que já começou a

pensar em nomes para as secretarias,
mas que a transição começa mesmo
em novembro. "Vamos conversar com

o atual administrador e ele terá que
abrir as postas para nós", sugere.

Com dois mandatos de vereador, e

outros oito anos à frente da Prefeitura,
.

Tamaníní garante estar preparado para
governar Corupá. "Fomos eleitos pela
maioria. Mas representamos todos. Va- .

• I
tmos apoiar as empresas para aumen ar

a arrecadação do município", comen

ta lembrando que o turismo também

deve ser incentivado. Para ele, a saú-
. de deve ser prioridade nos próximos
quatro anos. "O maior desafio será-a

organização da saúde pública. A po
pulação espera melhorias nessa área".
Mais vagas em creches, investimentos
em.infra-estrutura e em educação tam-

bém estão entre as propostas de gover
no do próximo prefeito. "Precisamos

estudar a negociação
com a Casan para re

solver o problema da
falta d'água em alguns
bairros", destacou.

Sobre a representa
tividade do PMDB na

Câmara, com quatro
vereadores eleitos, Ta
manini diz que facili-

tará a aprovação dos projetos. "Somos
maioria na Câmara, mas quero ter um

bom relacionamento com todos os ve

readores, independente de sigla parti
dária", enfatizou.

Quando assumir em janeiro, o

prefeito eleito pretende de imediato,
realizar uma auditoria e fazer um ba
lanço sobre a situação financeira do

município. "Precisamos saber como

está o caixa para começar o planeja
mento das ações", concluiu.

DEBORA VOLPI

,

Administração voltada para o futuro
'

SCHROEDER

Ações nas áreas de saúde, educa

ção e infra-estrutura que acompanhem
o desenvolvimento de Schroeder. Esta
é a preocupação de Felipe Voigt (PP),
único prefeito reeleito da região. "Nos
so desafio é acompanhar o

crescimento. Na\ educação,
tínhamos 900 crianças na

rede municipal e agora já
são 1,5 mil", afirma.

Com dois mandatos
de vereador no currículo e

·

outros quatro anos à frepte
da Prefeitura de Schroeder,
Voigt destaca três ações

da área industrial do municipio. "Preci
samos de infra-estrutura para atrair in

vestidores, empresários para a cidade",
enfatizá, lembrando que para isso, serão
necessárias melhorias no serviço de te

lefonia, energia elétrica e internet
A construção de uma

ponte que ligará Schroeder
a Jaraguá do Sul próximo
a Marisol e a ampliação da
AvenidadosImigrantes tam

bém devem ser prioridades
no próximo mandato. Já em

relação à educação, Voigt
diz que a preocupação está.
em criar mais vagas nas cre

ches
.

e ajustar o salário dos

professores com o piso na

cional. E na saúde, a propos
ta é melhorar o atendimento, ampliar os

horários e contratar profissionais. Sobre
os apoios que teve durante a campanha
e a relação entre Executivo e Legislativo,
Voigt diz que para a população isso será
revertido em vantagens.· "Os partidos
deixaram de lado bandeiras, cores parti
dárias e quem sai ganhando é a cidade.
Esses apoios vão me abrir muitas portas.
em Brasilia", comenta.

como os principais avanços Voigt diz que o apoio'
do atual governo; "Criamos abre portas em Brasí)ia

,

a escola técnica Werner
.

Voigt. Assumimos o sistema de água
que há 30 anos era feito pela Casan e

anexamos' o Bairro Itoupava-açú que
pertencia a Joinville".

, Já para os próximos quatro anos

Voigt planeja a criação da Secretaria

de Saneamento Básico que ficará res

ponsável' por questões relativasao for
necimento de água, esgoto, lixo e águas..

fluviais. Outra meta é a pavimentação

Tamanini diz que experiência em mandatos anteriores vai ajudar na administraçõo

Reinke quer governo tmnsparente
um relatório dos contratos e números de
funcionários. "Se for preciso fazer audito
ria, vamos.fazer'kenfatiza.
..

Já sobre as áçôes de governo, Reinke
.

garante que vai'lutar pela entrega do Hos-

pital, distribuição da vacina antigripal e

contratação de médicos. 'i'\.
saúde tem que ser a priori
dade do governo", destaca.
A criação de pelo menos três
creches, o incentivo ao turís
mo rural, pavimentação de
ruas e a capacitação dos jovens
também estão entre as propos
tas de governo.

O prefeito eleito quer in-
Reinke critica atual. tensifiçar o-trabalho em pro-

administraçõo jetos para buscar recursos na

esfera estadual e federal. "Não

podemos estacionar no tempo. Minha vi
são é aberta e vamos sair da idade"da pe
dra", comenta.

Reinke diz não estar preocupado com

a relaçã��?m o Legislativo, onde,:w:��j� ,

ve a propna esposa, Suzane, ocupa tuna
cadeira. "Em janeiro vou sentar e conver- ,

sar com eles. Eles représeh��<!:fti<!()�
mas representam acima de ·tuP.o� Massa-

randuba",:expIiça::. "

',. o.�

MASSARANDUBA

O vice-prefeito de Massaranduba e
-

próximo administrador do município,
Mário Fernando Reinke (PSDB), diz que
representa a mudança no estilo de go
vernar. Quando assumir a Prefeitura em

janeiro, vai trabalhar em par
ceria com o vice Armindo
Tassi (pMDB) e distribuir o

poder entre as secretarias. 'i'\.
Prefeitura vai ser administra-

o da como uma empresa, dele
gando funções e com transpa
rência das ações. Mas o meu

vice será meu parceiro e vai
trabalhar junto comigo. Não
vou fazer como fizeram comi

go. Nesses quatro anos não fiz
nada na Prefeitura, não por-

. que não quis, mas porque não tive espa
ço", afirma. 'Acabou a era do ditador, da

vingança. A mudança será grande e será
no diálogo, na conversa", acrescenta. 'Ie

A partir da semana que vem Re�'
começa a pensar em pessoas para compor
a equipe de governo. Mas adianta que não
há "clima para transição", Nos próximos
dias representantes da coligação devem
se encontrar com o atual prefeito'e pedir .
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Evento apresenta ações preventivas
Município foi palco do Fónun Catarinense de Preservação da Vida no Trânsito
JARAGUÁ DO SUL

Os números do trânsito ja
raguaense assustam: em 2008,
a Polícia Militar já registrou 19

mortes, 2.571 acidentes (entre
janeiro e setembro) e 1.001 feri
dos. As estatísticas foram apre
sentadas no Fórum Catarinense
de Preservação da Vida no Trân
sito, que aconteceu na tarde de.
ontem, na Câmara de Vereado
res. O objetivo do encontro foi

apresentar ações que garantam
mais segurança no trânsito.

Uma das etapas do fórum foi
a apresentação das estatísticas
de acidentes de trânsito no mu

nicípio e suas possíveis causas.

De acordo com o coordenador
do setor de trânsito do 14° Ba
talhão da Polícia Militar, Gilda
de Andrade, Jaraguá do Sul está
entre os municípios brasileiros
nom maior número de acíden
tes, considerando o t�manho da
frota e o número de habitantes.

'� segurança no trânsito

depende de um tripé: educa

ção, engenharia e esforço legal
(fiscalização)", comentou. Le
vantamento realizado pela PM
em 2007 constatou que 84%

dos acidentes são causados por
falta de atenção do motorista. A

corporação também registrou
50 -flagrantes de embriaguez ao

volante neste ano.

O presídente do Projaraguá,
Anselmo Ramos, ressaltou as

ações planejadas para melhorar
o trânsito do município nos pró
ximos anos. Entre as prioridades
estão a implantação do transporte
integrado de ônibus, ampliação
das ciclovias fi a realização de
ações educativas. Segundo ele, o

objetivo é implantar no municí

pio o "Fórum de Preservação da
Vida do Trânsito da Região Norte
de Santa Catarina", onde serão

planejados programas de educa
ção no trânsito.

O eventorealizado ontemcon

tau com 'a presença de Edemar
Martins, coordenador do fórum;
Edson Dias Gonçalves, coorde
nador geral de avaliação política
de transportes da Secretaria de
Política Nacional de Transportes;
Raqueane Mees Feijó, secretária
executiva do Detran/SC, entre
outras autoridades.

(�,

DAIANE ZANGHELINI Participantes conheceram iniciativas que buscam garantir o segurança-

!
í

Reformo d.a Ponte do Portal começo em dezembro, segundo o Dnit

-t

Construção de nova ponte é
debatida em Florianópolis
JARAGUÁ DO SUL

O Secretário de Desenvol
vimento Regional, Lia Tironi,
participou de uma reunião
com autoridades do Governo
do Estado em Florianópolis,
na tarde de terça-feira. Entre
os assuntos debatidos está a

construção de uma ponte .ao

lado da antiga Ponte da Za
notti. O objetivo é viabilizar
uma nova alternativa para a

entrada e saída de veículos do
. município, garantindo maior
fluidez ao trânsito.

Conforme Tironi, na reunião
foram debatidas estratégias para
garantir os recursos necessários

o para a .obra. Uma das ações a

� serem tomadas é agendar reuni

g ões com os prefeitos eleitos de
� Jaraguá do Sul e Guaramirim.

� Comentou também que não é

8 possível informar uma possível
� data para o início da constru-

ção da ponte, caso os recursos

sejam garantidos. Isso porque o

andamento do projeto depende
de trâmites burocráticos, entre
eles o processo licitatório.

A ponte está orçada em R$
2 milhões e os recursos devem
ser obtidos através de parceria

.

entre o Governo do Estado e

as Prefeituras dos dois muni

cípios. O projeto foi entregue
pelo Deinfra tI1epartamento
Estadual de Infra-Estrutura) em

2006. A obra é defendida pelas
associações empresariais da re

gião corno uma alternativa para
melhorar o fluxo de veículos
durante o período de reforma"
da Ponte do Portal, prevista
para iniciar em dezembro. As

.

obras de revitalização da pon
te na divisa de Jaraguá do Sul
e Guaramirim deverão causar

transtornos ao tráfego no tre

cho, já que o trânsito ficará
limitado a uma pista durante
parte da execução.

I,statístiéas
tio trânsito

20Ó7
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FamHia espera
o translado
JARAGUÁ DO SUL

A familia do brasileiro Her
nani Thiago Dalagnol, 27 anos,
tenta fazer o translado do corpo
do jovem para Jaraguá do Sul.
Ele" foi assassínado na cidade
de Montero, Bolívia, na sema

na passada. O assassino, iden
tificado como Ricardo Enrique
Schusster Striker, 20, seria ami

go da vítima e trabalhava numa

empresa de.grãos, da qual Her
nani era proprietário.

Segundo informações, Her
nani foi assassinado por Striker
a tiros, após um desentendi
mento' entre eles. Os familia
res dele moram e trabalham
em Jaraguá do Sul. Ele deixou
os pais, três irmãs e um filho
de três anos. O jovem mora

va na Bolívia há cerca de três

\
anos e era técnico agrícola,
formado pelo Colégio Agrí
cola de Araquarí. O corpo foi
encontrado pela polícia boli
viana no domingo.
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Tempestade provoca prejuízos
Hoje as chuvas diminuem, mas a partir de sexta o clima volta a preocupar

Chuva e vento fortes durante
a tarde ontem provocaram pre
juízos aos moradores de Jaraguá
do Sul. Outdoors e placas tom
badas pela cidade indicavam o

caminho traçado pela Defesa Ci
vil para fornecer lona às pessoas
que tiveram suas casas destelha
das. No centro da cidade, pouco
mais de meia hora de chuva in
tensa foi suficiente para prejudi
car o trânsito de carros e motos.
Em cerca de três horas de preci
pitação foram 21 ocorrências.

Aos candidatos que não ti
raram seu material de divulga
ção das ruas, a tempestade veio
como um aviso que o prazo está
chegando, para os comercian
tes ficou o prejuízo do anúncio

perdido. Mas ambas as perdas
foram menores se comparadas
com a de Elias de Limá, 29 anos,

que pela segunda vez viu sua

casa destelhada por uma tem

pestade. "O vento acha um es

paço entre as árvores e o morro,

canaliza e vem COIn força", diz
Lima teorizando sobre os rumos

da natureza.
A casa, no Bairro Rio Cerro,

teve parte das telhas arrancadas

que depois caíram em cima do
carro, também do morador, que
estava estacionado na frente da

, residência. Lima é caldeirista
e mora no bairro há três anos,
com sua mulher Elaine Cristina
de Lima. Assim que as telhas
foram arrancadas ele ligou em

busca de ajuda e um parente fez
o contato com a Defesa Civil,
que em pouco menos de meia
hora deslocou-se para atender
a ocorrência e a da residência

logo a frente da casa de Lima, às

margens da SC-416. Os prejuízo
giram em torno de R$ 300.

De acordo com a Epagri, um

sistema de baixa pressão provo
ca a instabilidade no tempo em

toda região, com riscos de alaga
mento e granizo. A tendência é

que hoje haja uma diminuição
na intensidade das precipita
ções, mas para o fim de semana.

uma área de instabilidade vinda
do Paraguai provoca queda de

temperatura e retoma com o au

mento da possibilidade de chu
vas fortes em todo Estado.

FREDERICO CARVALHO

(COLABOROU DAIANE ZANGHELlNI) Temporal causou destelhamentos e deixou várias ruas alagadas. Previsõo é de chuva para os próximos dias

Curso proporciona a

conclusão dos estudos
CORUPÁ

Adultos a partir dos 18 anos que não con

cluíram o ensino fundamental ou ensino mé
dio têm uma oportunidade para voltar à sala
de aula e conquistar um diploma. O Centro de

Educação de Jovens e Adultos de Corupá está
com as inscrições abertas para os cursos notur

nos, realizados de segunda a quinta-feira, das
18h às 21h30.

Para inscrever-se para o curso de ensino fun
damental (alfabetização, nivelamento de 5a a 8a,

série) é necessário ter no mínimo 18 anos, e os

que desejarem concluir o ensino médio devem

apresentar no mínimo 21 anos. Há nove anos
prestando serviço de supletivo à comunidade, o

Centro funciona nas dependências da Escola Mu

nicipal Aluísio Carvalho de Oliveira.
O sistema utilizado no ensino é modulari

zado com aulas presenciais periódicas e estudo
fora de sala de aula. Durante aulas os alunos
assistem palestras, participam de gincanas,
passeios de estudo' e atividades culturais. Mais

informações podem ser obtidas pelo telefone

(47) 3375-2519, com Mônica. O horário de
atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h
às Ilh30 e das 141 às 17h. Corpo de Herta Zelmer foi enterrado ontem_ Polícia inicialmente suspeita de latrocínio.

Família presta
depoimento

Hoje a fanúlia da senhora as

sassinada na noite de terça-feira
prestou depoimento na delegacia
de Corupá, oficializando o boletim
de ocorrência do possível latrocí
nio - roubo seguido de morte - que
aconteceu no, Bairro Rio Paulo.
Herta Zehner, 76 anos, foi enterra
da na manhã de ontem, às Ilh. Seu

corpo foi velado na Igreja Evengéli
ca Luterana, em frente a casa onde
morava. De acordo com o respon
sável pela delegacia local, Mauri
cio francisco, já foram levantados

suspeitos. Porém, as investigações
tornarão corpo só depois que a po
lícia ouvir os familiares da vítima e

fazer o levantamento dos bens que
estavam na casa. '1\ situação ainda
é precoce, mas com informações
concretas encaminharemos as in

vestigações" .

Há cinco anos na cidade, fran
cisco afirma que este pode ser o pri
meiro latrocínio registrado. "Temos

alguns roubos a residências (solu
cionados) e suicídio, mas casos as�

sim são raros", analisa.
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, Capacitação
'<

para geren,tes
JARAGUÁ. DO SUL

Uma palestra diferente.
É assim que o mestre em

Oratória, Acácia Garcia, de

Florianópolis, resume o en

contra-show marcado para
.

hoje, no auditório do Cejas
(Centro Empresarial de [ara-

. guá do Sul). Ele coordena a

iniciativa e promete surpre
ender o públifo. No paleo,
mistura mágica com lições
divertidas sobre como ser o

melhor gerente de qualquer
empresa.

Segundo o ministrante,
todos os ensinamentos são

repassados aos participan
tes de forma movimentada

e dinâmica. Tem até pausa

para grito de guerra. Além

disso, entre as 18h30 e

19h30, horário ,ITO .qual o

bate-papo inicia, a platéia
possui a chance de fazer o

próprio marketing. "Esse
momento serve para insti

gar a comunicação. Sugiro
sempre que todos levem
cartões de visita", explica
Garcia.

Na seqüência, até às

21h30, as conversas se

concentram nas dicas de
como transformar proble
mas em soluções, aprovei
tar o trabalho feito dentro

de equipe e tomar atitudes

típieas de bons gerentes.
Os ingressos custam R$ 60.

Grupos formados por mais

de 10 pessoas têm entrada

gratuita e filiados à Acijs·
(Associação Empresarial de

Jaraguá do Sul) pagam R$
50. Os-acessos estão dispo
níveis no Cejas.

FARMÁCIA POPULAR

� :�
� ..

GERAl-----------

Em 15 dias, 200 atendimentos
,

Programa federal tem capacidade para vender cinco vezes mais
JARAGUÁ DO SUL

A aposentada Nelci Figur, 55,
está determinada a economizar.

Na manhã de ontem, ela entrou

na Farmácia Popular do Brasil, na

Rua Reinaldo Rau, com a receita

médica nas mãos. Antes mesmo

que os atendentes a olhassem, a

consumidora avisou quais são os

medicamentos disponibilizados
pelo programa do governo fede
ral em Jaraguá do Sul. Tinha con

ferido a tabela em casa.

Com isso, reduziu os gastos
mensais de R$ 15 para R$ 3,3
na aquisição de dois remédios,
estes iIidicados para o controle

da pressão arterial e de doenças
cardíacas. Feliz por causa da

contenção de despesas, ela nem

se importou em procurar outro

comércio e comprar o restante

_ dos produtos necessários para .

manter a saúde estável. "Nem

todos encontrei aqui, mas os es

senciais, sim", explica.
A aposentada Lurdes Cat

toni, 55, seguiu o exemplo de
Nelci. Para evitar dúvidas, foi
até a Farmácia Popular do Bra

sil apenas com & intuito de se

informar. Depois, munida do

catálogo de medicamentos, vai

voltar e solicitar apenas os que
estão cobertos pelo programa.

Segundo a farmacêutica res

ponsável, Katrin Grützmacher,
muitos consumidores chegam
ao loc-al tendo impressão errô

nea. "Não somos um estabele

cimento comum", enfatiza. Na

verdade,' a drogaria comerciali-

Nelci Figur pesquisou o nome dos medicamentos disponíveis e, quando foi à farmácia, levou o listo pronto

Medicamentos mais procurados
Ácido Acetilsolicílico (analgéSico) R$ 0,03

_ Aniiiripiiiiiiü (iiiiiidiipress�o) R$ü;2f
Amoxicilino (ontibiótico) R$0,19
Atertoiiii(p!hipertertSüo)' R$o,ói
AZiiromidiiii (aiiiibióiioo)

... H

RS2:M
'S'romett;-{p/CóiICtis}

0.0 •••••••••••••• _., •• ..

·RS·3�9····
coriioiiiiiziipIÍ1ii (ÜJiirepilétrro)

.. ....

R$ 0;13
ceiüCOÍ1omi(pj miroSiiS)

H H ••••

R$ 0;23

Dexclolfeniromino (pi alergias) R$ 0,06

Diozepom (cahiiiinte) RS 0,04
Eiiüloprinp; hlpertiiriSüo)

. H ••••

RS 0,06
..

i.eVoiiii�iiStrel (píiüiü dOdiosegüiiiie)' Rs3A7"
Miitlomiiriü (p/diiibetes)

.. H

RS 0,08
Omeprozoi'(giiSirite) R$0;23"
Piimcetül11ol(p/dor) R$ 0,85
sinviistüiiiiü'(pjroiesieroii

H

R$ 0;38

poníveis, porém, sem o médico
autorizar a substituição, a equi
pe não pode vendê-los.

Inaugurada no dia l°de outu

bro, a farmácia já atendeu cerca

de 200 pessoas. Ela está instala

da junto à unidade de vacinas da
Secretária de Saúde, na Reinaldo
Rau. O horário de funcionamen

to vai das 8h às 18h, de segunda a

sexta-feira, e nos sábados das 8h

ao meio-dia. Todos os pagamen
tos devem ser feitos em dinheiro

e à vista.
za somente 94 itens de atenção
básica. Não há, por exemplo,
protetores solares, maquiagens
e muitas drogas para tratamen-

tos específicos. Além disso, é

comum os usuários apresen
tarem receita na qual constam

remédios parecidos com os dis- KELLY ERDMANN

_

í

ProceSSO para fa�er CNH' muda
Centros de formação devem reajustar o valor cobrado pelas aulas

dade. .Conforme Faber Machado,
instrutor e diretor de uma delas,
a procura até aumentou, no en

tanto, poucos foram os futuros
motoristas que anteciparam o

processo por causa do receio de

pagarmais.
Atualmente, eles desembol

sam cerca de R$ 1,1 mil para o

cutsa completo nas categorias
A e B (carro.e motocicleta). De-

.
vida às mudanças exigidas pelo
Conselho Nacional de Trânsito,
esse valor só tende a crescer.

Segundo Machado, o novo pre-

" ço ainda não está definido na

maioria dos centros.

SAIBA QUAIS SÃO
AS ALTERAçõES

• Aulas teóricas (apenas uma

categoria� passam de 30 para 45
• Aulas práticas (aperias uma

categoria� passem de 15 para 20
• Aulas de rnotocIcIétas:"poderãoser

feitas nas ruas e não apenas em

pátios fechados
• PreWÍão para � processO c:ompIeIo:

de três para quatro meses
,..�

JARAGUÁ DO SUL

Quem pretende freqüentar
um centro de formação de con

dutores deve se apressar ou pre

parar o bolso e a agenda. A partir
de janeiro de 2009 o número de
aulas práticas e teóricas aumen

ta e, como conseqüência, b valor

pago pelo CNH (Carteira Nacio

nal de Habilitação) também.

Mas, ao contrário da realida

de de outras regiões do país, em

, Jaraguá do Sul a movimentação
nas auto-escolas ainda não pare
ce ter sido influenciadipelanovi-
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MODA

BELEZA JARAGUAENSE NAS
PASSARELAS DO MUNDO

Lais Freiberger está entre as finalistas do Elite Mode12008
JARAGUÁ DO SUL

Alta, magra cabelos lisos e lon

gos. Pele clara e impecável, além de
um sorriso que cativa. Assim é Lais

Freiberger, 16 anos, segundo lugar na

etapa nacional do Elite Model 2008,
concurso onde foram descobertas tops
como Gisele Bündchen, Fernanda Ta

vares, Isabeli Fontana e Raica.
Foram 31 mil inscrições, três

etapas locais, além da semi-final re

alizada em São Paulo, com 200 can

didatas. Lais levou o segundo lugar
com a mesma pontuação da top Gi
sele Bündchen e agora se prepara
para representar o Brasil na final
marcada para o próximo dia 25, na

China, onde concorrem cerca de 60
meninas.

"É um sonho realizado. Sei que
essa profissão vai exigir esforço, mas

quando se tem um sonho vale mui
to a pena", diz a jovem modelo que
já assinou contrato com a Elite e em

janeiro deve se mudar para a capital
paulista pará trabalhar.

A menina de voz calma e ainda
um pouco tímida diante dos flashes
dos jornalistas, disse na manhã de
ontem durante entrevista coleti
va, que não esperava esse resultado

quando se inscreveu no concurso

e revelou ter sido descoberta por
uma dona de agência em Jaraguá do
Sul. "Eu sempre folheava revistas e

achava o máximo aquelas fotos das
modelos. Comecei a fazer dieta para
poder ser modelo. Tinha 60 quilos e

hoje cheguei 49 quilos. Eu estava em

uma festa junina quando a Nayama
me viu", conta.

"Eu liguei três vezes para ela, e

ela não retornava. Mas insisti e corri

.
atrás porque vi que ela tinha o per
fil", acrescentou Nayama Schimidt,
proprietária da agência. Para a profis
sional, além das características físi
cas, a disciplina e humildade de Lais
conquistaram os jurados. "A gente
analisa o conjunto. Ela tem uma pele
legal, o rosto afinado e postura. Mas
o que cativa na Lais é a simplicida
de", comenta.

Sem nunca ter tido aulas de pas
sarela e nem possuir Look, Nayama
convenceu a menina a fazer a ins

crição. A partir daí, ela teve algumas
noções de desfile. produziu urn ma

terial fotográfico e acabou sendo dl!s

taque no concurso.

DEBORA VOLPI

NOME: lois Freiberger • IDADE: 16 anos

PESO: 49 quilos • ALTURA: 1,76 m .

EM �UEM SE ESPElHA: Gisele Bündchen
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CRÔNICA

VARIEDADES----------

• Cine Shopping 1
• Caçadores de dragões (Dub) (17h30 -todos os dias)
(14hl0, 15h50 - se)/sab/dom!qua/qui)

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Tudo velho de novo
Topar com o passado sempre foi algo cons

trangedor para ela. Dar" de cara com esses

fragmentos era estranho e tinha o poder de
acordar os próprios demônios, tão custosa

mente adormecidos, apesar da insistência do
cotidiano de despertá-los. E, aquela mulher
com jeito de determinada não se enganava,
sabia que esses dragões estavam imersos em

crueldade, nada de afável possuíam ao teimar
em aparecer a sua frente.

Mas, eles têm sono leve. Tão breves são
como uma noite bem dormida após dias de
insônia. Ela queria tanto mantê-los aos ron- .

cos! Não conseguiu. O abrir dos olhos parecia
cíclico. Quando menos o esperava, lá estava

obrigando-a a cultivar o silêncio na tentativa
de ensurdecer o ontem.

Ela se sentiu uma idiota no exato momento

em que abaixou a cabeça e andou de ré no su

permercado. Não queria deixar aflorar as pala
vras de moça super resolvida e gentil. Conhecia
a falsidade incutida nelas. Olhou para o nada e

mentiu. Não tinha qualquer interesse no rótulo
do produto que jamais levaria para casa.

o
O ex-affair estava ali, a alguns passos

dela. Ele a viu e nenhuma dúvida disso ger
minava no ar. Ela havia rabiscado a existência
e a importância dele há algum tempo. Não to

leraria continuar daquela forma. Olhava-se no

espelho e tinha certeza: estava se permitindo
receber o título de tola. À toa, porque nem

c

sentia os sintomas da paixão, muito menos de
amor. No entanto, recordar era incômodo.

Ela quis o homem com quem divide o quarto
e a vida ao seu lado, num instante de carinho,
beijaria, abraçaria e daria risada. Ficaria claro

que, a felicidade batia à porta. Ah, mostrar a

alegria tinha gosto de vingança. O celular podia
tocar e ele dizer o quanto a ama.

Ok, se o passado a cumprimentasse, ela
educadamente responderia. Tomar a atitude?
Nem pensar! Já degustou a sensação de idioti
ce algumas vezes. Agora, a vez é do outro. No

que ele pensa quando a vê? Não tenta nenhum

palpite. Vai ver o dito cujo percebeu o aroma da

babaquice que o cercou no final. Foi ela quem
dispensou a companhia e teve motivos para tal.
Parou de atender aos telefonemas, de responder
e-mails. Também virou o rosto quando ele bus
cou um beijo. Deu o último basta e continuou
a viver. Nunca mais sentiu a presença daquele
homem. Que alívio!

Porém, hoje, justo hoje quando mergulhou
na melancolia do cansaço, ele apareceu. Ela pa
gou a conta, ensacou as compras e rumou ao

estacionamento. Reconheceu o carro parado
à frente. Nem olhou para os lados, foi embora
com o passado saído do invólucro. Quando se

deparou com o amor, que a esperava na cozi

nha, acendeu as velas dispostas por ele sobre a

mesa. O abraço vindo depois teve gosto de con

temporaneidade, tão bom como presente.

• kellyerdmann@gmail.com

• Cine Shopping 2
• Space Chimps: Micos no espaço (Dub)
(14h, 15h35 - sob/dom/quo)
• Controle absoluto (leg) (17hl 0, 19h20, 21 h30-
todos os dias) (15h - se)/qui)

• Cine Shopping 3
• Os mosconautaS"Jlo mundo do lua (Dub) (17620,
19h, 20MO -todos ÔS dias) (14h, 15h40 - se)/sab/
dom/quo/qui)

JOINVILLE
• Cine cidade 1
• Perigo em Bangkok (leg)
15h, 17h, 19h, 21 h -todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Os mosconautbs no mundo do lua (Dub)
(14h, 15h40, 17h20, 19h, 20MO -todos os dias)

• Cine Mueller 1
.

• Os mosconoutas no mundo do lua (Dub)
(14h20, 16hl0, 18h, 19h45, 21h30 -todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Busco Implacável (leg) -------.
(14h, 18hlS, 20h -todos os dias)

LIVRO

Perigos em:

a faca sutil
Will tem 12 anos e acabou de matar

um homem. Agora está fugindo, decidi
do a descobrir a verdade sobre o pai que
jamais conheceu. Sem querer, atravessa
uma janela que dá para um outro mundo
onde conhece uma estranha menina cha
mada lyra. Will e lyra se empenham na

busca de um objeto poderoso e secreto. E
que muitos matariam para possuí-lo.

eller3
• Super róis e o ligo da injustiça (Leg)
{Pih, 15hSO; HMO, 19h30, 21h20 - todos os dias)

BLUMENAU
.Cine Neumarktl

no mundo da lua (Ogb)
19h40, 21 h30 - tOdgSlls.4i

• pfne.fleumorkt 3
�. Superheráis e oligo dd injlJstiça (Leg)
114h, t5h50, Hh40, 19h30,21h20-todO$llSdias)

Neuma!kt4
) (15��O, Wh50, Zlh4!!!o�as:djas)

\

eg}c
todos os dias)

• Linha de passe (leg) (14h15, 18h-

• Cine Neumarkt 6
• Ensaio sobre o cegueira (Leg) -.".......--'

(l4hiO. 17h. 19h20, 21h45 - todos os dias)

OVO

Tumba do

imperador
üs o 'Connell voltam para combater o

Imperador Han em um épico que vai das
catacumbas da China antiga até o topo
do Himalaia. Rick é auxiliado na aventu
ra por seu filho Alex, sua esposa Evelyn
e o irmão dela, Jonathan. Uma mágica
reviravolta em direção li Ásia.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA -

Heitor vê que Joõo trouxe um presente paro lívia
e fica enciumodo. Tia Saudade mente e diz que
Joõo trouxe quitute poro ela. Maralanis insiste

para Zuleika fingir ser mõe de Edmarzinho. Au
rora diz o Joõo que o colar pode ter sido jogado
propositalmente em sua sacola pelo chinês que
ela conheceu no aeroporto. Flor de lys fico feliz
ao receber o colar de dragõQde Theo. Adriano
conta a Mauro que sonhou com um filho que ele

pode ter tido sem saber, por conta da doaçõo de
sêmen no época do faculdade.

TRÊS IRMÃS
Paulinho se irrita Juliana. Galvõo perdoa a fi
lha. Pedro Henrique toco a barriga de Natália e

sente o neném. Polidoro vigia a casa de Vidigal.
Valéria deduz que Carlinhos é Duda. Pacífico re

cebe alta. Alcides se impressiona ao ouvir Wal
dete no piano. liginha flagro Sandro olhando
uma foto de Walquíria. Suzana pressiona Gal
võo para saber se ele está envolvido na ameaço
de destruiçõo do Praia Azul. Dora obriga Mor

quinho o conversar com Bento, Rolinha e Iucas.'
Carminha voi à farmácia e reconhece Duda.

A FAVORITA
Zé Bob fotografo Dentinho, Diva e Tito. Tuca
manda Zé Bob procurar a polícia. Geraldo diz
à Cilene que Céu está grávida. Zé Bob pergunto
a Roseli sobre Diva. Irene espero Gonçalo poro
o jantar. Silveirinha leva flores poro Fafá. Elias
mostra foto de Rosano a Zé Bob. Zé Bob vigio
Tito e Diva. Orlandinho espero Céu no altar. Do
notela diz o Shiva que nõo pode encontrar Zé
Bob. Céu pede que Cassiano o leve embora do

igreja. Zé Bob se aproxima de Diva e pergunta
se deve chamá-lo de Diva ou Rosano.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Hiromi e Zulu atiram no lobisomem. Eles correm

junto com Ari, Danilo e Toni. O Rei Adamastor é

atingido e a Rainha o socorre. A liga do Bem
se prepara para deixar a ilha. Maria pressente
perigo. Sauro e os reptilianos surgem e apon
tam as armos paro ligo do Bem. Noé e Perpétua
reencontram Cléo e Carvalho. Sibila cuido de
Adamaslllr e ele diz que nõo resistirá. luciano
e Melquior chegam. O Rei pede um abraço do

Príncipe. Melquior se preocupa com o pai. Sauro
avisa que quer levar Tali, o menina pederesn.

CHAMAS DA VIDA
Manu pergunta onde Antônio enterrou o pai
dela e ele diz que nõo pode falar. Manu aponta
a arma para Antônio. Gugá discute com lipe.
Cozé ouve escondido. lipe e Guga brigam, Cazé

.

uperta.Iipe diz o Cazé que Gugo tem ciúmes dele
com Vivi. Cazé manda Guga embora. lipe diz a

Cazé que só do aula para Vivi. Cozé nõo acredi
to. Manu diz a Antônio que vai encontrar o corpo
do pai. Manu entra no carro de Antônio e o deixa
sozinho. Arlete diz à Carol que descobriu que o in
cendiário deixa uma marca nos crimes.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



 Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



__

M

.,. ..

AUTOMÓVEIS-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-------------vE_ícULOS O CORREIO DO POVO IIQUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2008

www.giovaneveiculos.com.br .

EMAIS ...

ASTRA CD 2P rodas 16 04
ASTRA Gl 2P GNV 99
ASTRA SEDAN Gl 1.8 99
ZAFIRA confort 06
VECTRA Gl com pI. + gnv 00
VECTRA gl compl. 00
CELTA 4P flex c. ar 06
CELTA SPIRIT 05
CELTA 01
CORSA 1.8 completo 05
CORSA SEDAN 03
COSA WIND 2P 01
CORSA SEDAN AR + DH 01
CORSA WIND 4P 00
CORSA SEDAN 00
GOL G4 2P ar + opes 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 cornpl. 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 04
rocus Gl compl. 05
COURIER 1.6 07
KAOO
FIESTA 1.0'4p 97
ESCORT 1.6 compl. 01
ESCORT GLX compl. 97
ESCORT ZETEC 4P DH 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 compl. - DH 04
CLIO 4P 02
CLIO RL 4P C/AR VIDRO 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER AMARELA 07
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

MERIVA 1.8 2004 COMPo + GNV PALIO 4P FLEX 2007 C. AR
TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!

CONSULTE-NOS
- - -

. ZAFIRA CON FORT 2006

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

IMÓVEIS 01
REMUNERAÇÃO

* Fixo crescente (atingindo metas)
* INSS Autônomo
* Bonificação I Prêmios
* Material de trabalho! Cursos
* Fone para contato cf (clientes)

Interessados: enviar curículun - uniaosilver@netuno.com.br
ou vir até. nosso escritório (endereço no rodapé).

R$ 83�000,OO
R$ 97.000,06
R$ 113.000,00
R$ 127.000,00
R$144.000,00
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p R

Ano/ModelO 2005, Cor Prata,
Gasolina, Ar-condicionado,
Direção hidráulica. Vidros,
Travas e Retrovisores elétricos.
Alarme, Freio Abs, Air Bag II,
Limpador e desembaçador
traseiro, Rodas de Liga-leve, CO

Player, Bancos em Couro.

ç Ã o

Garanta já o seu earro novo.lnvista já o seu 13°.

Venha escolher O seu carro novo na Màuro Veículos_

Confianca, Credibilidade e Garantia à toda Prova.

2006, Prata, Gasolina, 13.590
Km, Ar-condicionado, Direção
hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Alarme,
Limpador e Oesembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd
Player Mp3, Freios Abs, Air Bag
II, Faróis de Neblina.

2007, 16V, HiFlex,
39.410 Km., Ar
condicionado,
Travas Elétricas,
Alarme, Limpador
e Desembaçador
Traseiro.

Mauro
$>���

• Carros novos e semi-novos revisados· Nacionais e importados· Frota atualizada

veículos

/
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"

Segunda.a Sexta das Bh às 1%. Neste sábado das 9h às 17h. � www.strasbourg.cpm.br DIRIJA ESSE PRAZER

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

Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661

Rio do Sul- (47) 3522-0686

1'1 BANCO PEUGEOT

lmagens scmente para fJnsilustrativos. Campanha Peugeot Quem Pegar, pegou -ünha Peugeot207. 307 e 407 � Taxa 0,49%. Promoçáoválida para toda linha Peugeot 207, 307 e407 somente para Quem financiar com o Banco Peugeot, com entrada de 50% nopfano�e 24

parcelasccníormesrmjaçôes abaixo: Simulação. moda.!idadeLe.asing pelo PSAFlnance Arrendamento Mercanti! SA, consideranàoo veículo Peugeot207 XR 1.4l Rex, 3 portas. pintura sólida. anolmoclelo 2008/2009. Preço públioosugerioopara vendaà vista a partírde R$
37.790,QQ, para todo o Brasil, com freteincluso. P!anade 24 meses sendo; Entrada deR$18.S95,OO{50,OO%) à vista, mais 24 parcelas mensaistotais nxasde R$881 ,56 com veodmentoda 11 (primeira) parcela para 1SOdias. Taxa dê juros de 6,04% a.a e OASC_'; am, a CET
(Custo Eletivo Total) da operação de arrendamento mercantil é de 8,66%a.a e 0,89 % a.m. com incidência de IS$�TG (A$6QO,OO) e Registrode Gravame (A$34,44) inclusos na GET (Custo Eletivo TOIaI), Valor total do veiculo a prazo qe R$4D.OS2,44, Suiei!o à aprovação de
crêdltc. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações sigroffcativas no mercado financeiro, sem aviso prévio. A escolha do item opcional air bag duplo frontal e !ateral está vinculada ao item bancos revestidos de COti!'O, e vice-versa, e são itens exclusivos para
a versão XSAutomàtica r.6L 16VAex, 5porlas,Peugeo! 307 HB PACK I ,6L 16V FLEX - Teto Solar Beto",,·Arcondicionado - Direção Hidraulica - Fralos ABS- Airbad duplo de série - Cd Player MP3- Rodasde liga levo- Far6lsóe neolína -Pinlura sólida-Frete Incluso
Ano/Mode!o.: 08/00· Muito maspor menos -Quantidaded& 25unidades em estoque na Concessionária Sfrasbourg- Peugeot206 Sensaãon t.at Flex, 3 portas, ano/mooalo 08í08, pintura metálica preto perla nera.através do Peugeot On Une. Frete incluso. Preço públiCO
sugerido para vende à vista através do Peugeot On Line: AS 26,690,00, Estoque das concessioráriae Peugeot partlcipanles: Peugeot 207 �R 1.4L Aex, 3 portas, anoímodalo 2006í2009, pintura sÓlida -05 unidades: Peugeot 307 HB Pack 1.6L 16V Flex mecânico, 5 portas.
ano/modêío 08i09, piotura sólida - 25 unidades. Peugeo1206 Sensation 1.4L Rex, 3 portas, ano/modelo O&ioa. píntura metálica preto Pérla.Nera - 15 unidades. Prazo devigénda da promoção de Otl10/2008a 31í10l2008, ou enquantodurarem os estoques. Pmossomerse
para fins ilüstrativos. Náo cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br.OuvidoriadoBanco Peugeot
liguepara 0800·7719090.

•
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• CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, sedan 01 milênio,
GNV, prata, ótimo estado: R$
26.500,00. Tr: 3376-2420 ou 9903-
5068 (após 17:30h).

CELTA - Vende-se, 02/03, OH, TR, AL.
R$18.800,00. Tr: 8845-5780.

CHEVETTE - Vende-se, 82, ou troca-se

por uma moto. R$ 3.500,00. Tr: 3373-
0686 ou 8857-1051.

.

17.000,00. Tr: 3376-2150.

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

t FIAT
FIORINO - Vende-se, 96, 1.5, caçamba
longa, reformada. $R 11.500,00. Tr:
3273-0059.

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 ou finanCiamento.
Tr: 9169-1272.

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

• MOTOS
BIZ - vence-se. 06 Ks. R$ 3.500,00 Tr:
9962-3664

CORSA - Vende-se, 98, 2 pts,
emplacado até outubro 2009, ótimo CG _ Vende-se, 150, 05. R$ 3.500,00.
estado. R$ 12.800,00 neg. Tr: 9193- Tr: 9154-0490.
9539.

CORSA - Vende-se, 99, branco,
'excelente estado. R$ 14.200,00. Tr:
3371-0424.

-

L200 - Vende-se, 06, top de linha. Tr:
3370-7144.

NX 200 - Vende-se, 97. R$ 3.800,00.
Tr: 9953-1446.

VECTRA - Vende-se,' 00, 2.2. R$ .

29.800,00. Tr: 9953-1446. SUZUKI- vende-se, AN 125 Burgman -

Partida Elétrica, automática, 2005 -

Preta - R$ 4.500,00 neg. Tr: 9973-
3449.

TITAN - Vende-se, 04 Ks. R$ 3.000,00
ECOSPORT - Vende-se, 04/05 XLS, Tr: 9962-3664
campI. R$ 39.000,00. Tr: 9111-4939.

TORNADO - Vende-se, 02, vermelha, c/
ESCORT - Vende-se, 99, GL. R$ 23mil km. Emplacada até mês 10de

vEícULOS------------
2009. Aceita carro. R$ 7.600,00. Tr:
9193-9539.

YBR - Vende-se, 125k, 02/03, roxa. R$
1.500,00. Tr: 3376-1484(período da

noite).

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

liga. ·Tr: 8821-2105 ou 8845-5032.

(após 15h).

GOL - Vende-se, 99, grafite, único
dono, Al, roda 15 orbital. R$
16.500,00. Tr: 3275-2421 ou 9148-
5790.

• 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.

CAMINHONTE - Vende-se, D20-cabine
dupla, 97, branca. R$ 35.000,00. Tr:
3275-3587.

t OUTROS
ca - Vende-se, 06, campi, ótimo estado
de conservação. Tr: 8802-3118 ou

9973-9838.

CIVIC - Vende-se, 05, 1.7, preto, todo
revisado. R$ 41.000,00. Tr: 9975-
1177.

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

Consórcio

Breitko

..··V��·D·E�ORES··(ÃS·)·COM OU SEM EXPERIÊNCIAS
O CONSÓRCIO 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.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 33]0-7500
..

OFERECEMOS
GARANTIMOS REMUNERAÇÃO MINIMA
VALE - TRANSPORTE
VALE· REFEiÇÃO
OPORTUNIDADE DE CRESCIMEN10

INTERESADOS DEVERÃO INVIAR CURRICUlO PARA
CONSORCIO.JARAGUA@BREITKOPF.COM.BR OU COMPARECER
Á RUA REINOlDO RAU,460 JARAGUÁ DO SUL S/C MUNIDOS DE

DOCUMENTOS, ATÉ O DIA 26'/10/08.

. AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

Mercedes Sprinter
2.51997 OH
R$ 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 SI 2001
CORSA SEDAN CLASSIC 2004
CORSA WIND 1996
COURIER 1.4 1998
ESCORT 1.8 1995
ESCORT 1.8 tETEC 19997
ESCORT XR3 1987
FIORINO BAU KIT GNV 1991
GOL PLUS 1995
HONDA TWISTER 250 2004
KA 1998
PALIO 4P 1.6 1998 COMPL
PALIO WEEKEND 1.5 AR 1997
PREMIUM CSL 4P 1991·
SiENA FIRE 2001
UNO FIRE 2002
VECTRA ELEGANCE 2006
VECTRA Gl 1998 COMPL +GNV
VECTRA Gl 2000 COMPl
VECTRA GlS 1996
VERONA GL 1994
ESCORT GL 1.61995
GOL 1.6 ATLANTA 1996
CELTA 4P 2003
GOL CITY 4P 2008
GOLF 1.6 VERMELHO 2000
HONDA CIVIC EX 2005
FUSCA 1300 1975
S10 4.31998
FIORINO FURGÃO 1.5 1996
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

i

Pajero Sport GLS 2.8 4P 2002 Preto i
I AR OH VE AQ TE AL LOT RE RLL i

..... _ �Çi\I,JIºM!mçº.... j
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1RI@{ff)lJ!l'iT@)
VElcUL S

�«4Ji7})

Sonhos que se transformam em realidade

�

Aqui você escolhe os melhores veículos.
��--

e tem as .maiores vantagens! -e!";���:::-"

.

E, e

, '8
ê
-=

Mais da 380 V.ícu
CLIO AUTHENTIQUE 1,6 5P
DH AC VE TE AU ABG
lTW.2005
De R$ 30.500 - Por R$ 28.500

.

307 FELINE 2.0 AUTO.
AC VE TE ABS ABG RODA •

lTW.2005
De R$ 45.500 - Por R$ 40.990

f STAAsBOURG 1

m.WJ
STRASBOURG
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RS3
Prisma l.4Joy Econo.Flex 2009

Carromais
econômico da frota *

Condições especiais para
frotistas e produtores rurais

plioveit:e
,

Itimas-uniâades!

'----

'Q ou.

partir de 48x de

TEST DRIVE
TOTAL
CHEVROLET...,

I
I

1M'
I �-�-_ .. -

Joinville - se I Jaraguã do Sul - se 1 São Bento do Sul - se
(47) 3455-5281 (47) 3370-1737 (47) 3633-5588

�dID0!iJ _.,hOlhn
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1311 Rua Henrique Friedemann, 240

Tel. 3310-0021 Tel. 3373.-0000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IE O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2008 -NEGÓCIOS

Avenida Brasil . 2565 . sala Oi (próximo à rua 2600)
CEP 88330.058 . Fone 47 3367.0908

Centro. Balneário Oamboríú . se

3215 ..6336 I 3216 ..0921
BlulllellCar

.

Veículos
Blumencnr.veículos@hotmnil.com

Rua Angelo Rubini n" 815 • Borra do Rio Cerro

Getúllolmóveis
/...,SSESSORl/\ �M08!LI.Íl..RI/.... www.getulíoimoveis.com.br

I:� • ...:::-
SPONCHlADO
...-...

COMPRA - VENDE - FINANCIA

Confira Nossas 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.com.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online
gibacont@hotmail.com �

CASAS
'

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

CORUPÃ - Vende-se, cf 206,20m2, no

centro, duas salas comerciais, 4 qtos, 4
bwc, 2 saías, 1 coz, área de serviço,
garagem pf 2 carros, documentação em

dia. R$ 210.000,00. Tr: 3375-2798 ou

9905-9850.
Ed. Jade - apartamento finamente
mobiliado, 1 suíte + 1 dormitório, 1 vaga de
garagem - R$ 320.000,00

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

AGUA VERDE - Vende-se, prox ao posto
Marcolla, 840m2, excelente ponto
comercial. Tr: 91 01-6007. Creci 13284.

Ed. Porto Luna - LANÇAMENTO!! !móvel em

construção, ótima oportunidade de
investimento, parcelado direto com a

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

PROCURA-SE - Terreno direto cf o dono, -

aceite carro como entrada + o

financiamento. Tr: 3371-7424.
CE.NTRO - Procura-se, para alugar com 3
quartos + oep. empregada no Centro até
R$ 700,00. Tr: 9917-3771

RI.!! CERRO I - Vende-se. 2187m', área
industrial. R$ 95.000,00 parcelado. Tr:
9137-5573. Creci 11831.

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

t SALAS COML. '

Ed. Summjll'Ville - alto padrão co 1

Apartamento com 1 suíte fllaster + 2 d�mf-suítes, peças
amplas, sacada Gam 2 vagas de garagem -

,

R$'Qu,uUU,uu

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.
PONTO COMERCIAL - Vende-se. Tr:
3276-3180.

'q

3275.3300 • 3055.3300-
<'

SPEDITO
IMÓVEIS. CREel: 4364

SEGUNDA A smA: 8h30 às 12h e

13h31) às 19h • SÁBADOS: 8haD às 12h

ATENDIMENTO

ONLINE

l
f
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TERRENOS

SCHROEDER 1- Vende-se, 17x34, com

casa de madeira. R$ 30.000,00. Tr:
8431-3940.

VENDE-SE - Prox a Malwee, troca-se

por carro ou moto. R$ 45.000,00. Tr:
8408-2400.

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

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

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

t VENDE-SE

AQUARIO - Vende-se, com gabinete para
145L. Tr 3273-5233.

CAMERA - Vende-se, digital, canon.a.z
megapixel. R$ 280,00. Tra: 9917-3771.

ESCOVA - Vende-se, Rotativa Brush
Active. Tr: 3275-0945.

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

FILHOTE - Vende-se, boxer. Tr: 3273-
7472.

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

FILHOTES - Vende-se, de rottweiler, 51
dias, vacinação em dia. Tr: 3375-2006 ou

9107-8915.

FRIGOBAR - Vende-se, cõnsul,120L 1
mês de uso. R$ 700,00. Tr: 3371-3672

GELADERA - Vende-se, consul, 280 litros,
em bom estado. Tr: 9962-3271.

LANCHONETE - Vende-se, completa no

bairro Baeperidi. Tr: 9613-7754.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, industrial.
Tr: 3376-0590.

LOJA - Vende-se, no centro, de bijuterias.
Tr: 3273-7610 ou 3376-1306.

LOJA - Vende-se, no centro. Tr: 8802-
9963.

MAQUINA - Vende-se, de lavar roupa tipo
tanquinho. R$1 00,00. Tr: 9621-3885

MAQUINA - Vende-se, de sorvete
industrial. Tr: 3376-0590.

MESA - Vende-se, de computador, semi
nova, cor marfim. R$ 80,00. Tr: 3371-
3672.

PADARIA E CONFEITARIA - Vende-se,
com todos os maquináriOS e clientela
formada. Tr: 3372-1058.

ROCHA VIVA - Vende-se, para aquário

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto

"Trator de esteira

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

marinho. Tr3273-5233.

TECLADO - Vende-se, Yamaha
profissional. Tr: 3376-2099.

CARRO - Compra-se financiado. Tr: 9613-
7754.

• DIVERSOS
MAQUINAS - Alugam-se, de costura. Tr:
3371-1305 ou 9962-7720.
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MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SOA 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

WWw.sc.senaLbr I (47) 3372 9500

SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

",,:"�::':-d;:::::- A INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética 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
Ruá João lVlarcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul - se

.

E-mail: jaraqua.ciem.sabbgpterra.cern.br
Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

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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Centro Sul-Brasileiro de Pesquisa
Extensão e Pós-Graduapo

FAFIPA - FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAí
RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDERAL (MEC), CONFORME DECRETO N° 69.599 DE 23/11/1971.

CURSOS:
PSICOPEDA IA E E ÃO INCLUSIVA
EDUCAÇÁ NTIL, SIN.lCIAISEGESTÃOEqUCACIO�AL
INTERDISCIPLINARIDA M ENFASE EM MATEMATICA E FISICA

Gf;_STÃO EOUC�CIONAL ,Adl)linistr(ição, Supervis_ão e Orientação
C�NCIAS BIDLOGICAS NF ED AMBIENTAL

t.ÍfIlGUAS_M09ERNASE., OIS RI ORTUGUÊSEINGLÊS)
EDUCAÇ�O F!SICA ESCOLAR E INTEROISCipLiNARIDADE
EDUCAÇAO FISICA E FISIOLOGIA 00 EXERCICIO
INTERDISCIPLINARIDAOECOM ÊNFASE EM HISTÓRIA E GEOGRAAA

LOCAL:
• HotellTAJARA

Gestor Administrativo Regional: LILIAN DERETTI

.<e-mail: censupeg.jaraguadosul@hotmail.com
Telefones: (47) 3275-3186 I 9135-8778

AUTORIZADO PELO MEC

a) Regimento: conforme ReslIJuçãll do MEC CNE/CES de 08/06/2007_ Cargahorária: 360 Il/a
b) faculdade: FAFIPA (FaculqElde de Educação, CiênCias e Letras deParanava�., Fleconllecjmento

do MEC - Decreto Federal 69.599 de 25[11/1971. Autorizaçãlldo MEC ResOlução 1/66 CEE
FAFIPA - Mais de 40 aOlls de T�DIÇÃO EDUCAC,IONAL!

.....

�
.

DISK E
3275·

PLANT
3274·8 7

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

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

Condições especiais para empresas ço niadas!!

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

Valorize seu

ambiente com

móveis exclusivos.

Projetos e

Orçamentos sem

compromisso!

Fone/Fax: (47) 3370-7177

Rua Alberto Spézia, sIn - Vila Nova - Jaraguá do Sul - SC

moveisspezia@hotmail.com
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Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,OQ
Pizza M 30em = 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

Encontro shOW

Dià: 16 devôutubro de
Local: auditório do CEJA$ - Jaraguá do Sul
Horário: 19:30h às 21 :30h
R$ 50,00 (Associados e Entidad(!s Empresariais e E$tudantes)
R$ @O,O 'cipantesj
t;ertifíca (por e"l1)allj

Uma CORTESIA para a empresa que enviar 10
ou mais participantes.

I
j,
}
\

1

Autor (los livros -e OVOs;

1:ele entrega

CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS
E REMANUFATURADOS

ELETRECISTA
MONTADOR
PRECISA-SE DE

ELETRICISTA
MONTADOR PARA

ATUAR NA ÁREA DE
MONTAGEM DE REDES

DE ALTA E BAIXA
TENSÃO.

Tr: 3276-0181
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Medicamentos em geral
Manipulação dp fórmulas mpdicas

Fitotprápicos p

Cosméticos manipulados

s �oi elaborado no começo do século vinte pelo'atleta alemão Joseph
sistema de exercfcf para melhorar a flexibilidade, consciência

e&í>rçq, sem a hi� muscular. Através dós seus exercícios,
ft�(;)ºs,' s gue estã tad.0s e aumenta eli"

�õâ$* nificação e
,

para fora (10;$ nlando-o forte, , saudável,
harmonioso lagante. Além dissol o Pilàtes ainda trás como benefícios a melhora da

concentração,. .voordenação motora e consciência corporal.
Qualquer �esma�. entre 12 e 100 anos e em todos os níveis de condicionamento físico

poQe. pta
'

tOdo.
São c

,�Q:�
corpom

OMétodóPi
H. PUates c

corfloral,

Êamas, cadeiras e:
S I três meses,

Acupuntura
Drenagem Linfática
Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates
Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Qiliropraxia

Clínica Geral

..r) J I I Pértodontia

_ .I1J Implantes dentais
.........!.d Próteses Dentais

Dr Gilmar de Oliveira
CRP 12/01950

Dr. 'ITtiago :MonseJf(]Jorda
cwP/SC - 8.421

7rl.estre em Impíantodontía
'Iispeciaíista em fmpfantoáontia
'Iispeciaíista em Pen"oáoutia
Ca",'ca Çera(
CFróteses Tel.: (47) 3055-2796

Rua João Marceto. 103 • Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: cllnlcasorridenl@superig.com.br

Angelo Schlochet, 113, centro, Jaraguá do Sul
(poó.ma aa Be"a RIO) lone, 3055-0024
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MUNDO ARTISTICO

A separação
de Madonna

Os segredos
de Silveirinha

.

Ary Fontoura, o Silveirinha de A
Favorito, conto seus segredos à revisto
Quem desta semana. Exemplo? Ele
uso remédios contra impotência
sexual.

" Cialis é o melhor", acon

selha. Ainda falo porque optou ficar
sozinho: "Acredito que o casamento
é uma instituição falido". E confesso
que já namorou muito e se apaixonou
por uma prostituto: "Foi o pessoa de
quem mais gostei no vida."

As 100 mais
belas do ano

A assessoria de Madonna e do Há dez anos o revisto VIP divulgo os

marido, o cineasta Guy Ritchie, 100 mulheres mais belos escolhidos
anunciou ontem o separação do casal. pelos leitores. Este ano, o listo sairá
Parece que os dois não conseguiam em novembro. 51 beldades não esti-
conciliar suas respectivos carreiras, verom entre ás mais belos em 2007.
e também pelo desejo de Madonna Agora, entro Patrício Poeta .e soem os

em adotar outro criança. A canto- lindos luana Piovani, Danielle Winits,
rn queria protelar o divórcio em, _ Cicarelli, Mellisboa e outros. Três
função do suo turnê, mas uma brigo nomes permanecem desde o primeiro
no mês passado, no aniversário de listo: Adriane Galisteu, Ano Paulo
Ritchie, acelerou o decisão. Arósio e Angélico.

SUDOKU'

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. ,PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

O tempo segue inStável com chuva 00 longo do
dia, porém com períodos de melhoria e chance
de aberturas de sol, especialmente pelo
manhã. Temperatura estável.

� �

SOLUÇÃO
NDVA CRESCENTE MINGLIANlECHEIA

21/)0

HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO

MíN: 18DC MiN: 15° C MiN: 14° C MiN: 15° C
MÁX: 23" C ' MÁX: 20° C ' MÁX: 18° C ",. MÁX: 23° G
Chuvoso Chuvoso Chuvoso Sol com possibllldade

de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A fase de agilidade
mentallhe trará
possibilidades de

expandir conhecimentos. Não
perca esta chance. Uma nova

fase desponta em seu horizonte.
Planeje-se racionalmente� Plutão

começa a lhe dar paz depois de

longos anos de esforço.

,..,,,
CÂNCER

��._;� �!�:n�o!l�!)serie.
: ; dade de pensemen-

to e introspecção
farão parte por algum tempo
ainda. Mesmo que às vezes

você se sinta pesado, aproveite
as dicas que o Universo lhe dá

para compreender questões que
devem ser zeradas em sua vida.

L� LEÃO

�;:> (22/7 a 22/8)
.: '} Momento impor·

� u.-. tante para deixar o

orgulho de lado e

aceitar ajuda. Em fases difíceis,
o melhor a fazer é se unir àque·
les que nos amam de verdade e

aceitar dicas de pessoas mais

experientes. Não se aflija, logo
estará tudo resolvido.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Não desanime
diante dos obstá·
culos. Você precisa

se preparar para uma nova fase
de vida que já está despontando
em seu Universo particular. É
hora fazer lim bom balanço do
que quer que permaneça e do

que não quer mais em sua vida.

lilt ÁRIES

4!15' (20/3 a 20/4)
., Hora de sair do

� l baixo astral e olhar

para tudo de bom

que o Universo está trazendo

para você. Abra o coração sem

medos ou receios e perceba a

magia da vida. Confie e resta

beleça sua força e fé. Uma nova

porta se abre, é só entrar.

IV
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

, Não dá mais para
enrolar ou fitãr
em cima do m.uro.

Saturno pede personalidade,
decisão, foco e posicionamento
claro. Fase de muito empenho em

todos o� setores, mas o profissio·
nal pede atenção especial. Não
desanime aim os obstáculos.

., ., ESCORPIÃO

��*� (23/10 021/11)
�:�e�::;::: Fase muito rica,

-

�
-

senão a melhor do
(_) ano. Aproveite os

.
últimos graus de

Vênus em seu signo para esperar
pelo amor e se entregar a momen·

tos que transformarão sua difícil
vida a dois. Use a boa energia e

espere pelo melhor no romance.

TOURO
(21/4 a 20/5)
O romance levado
a sério continua
sendo assunto de

primeira pauta em seu coração.
Há forte tendência para estabe·
lecer raízes e namoros firmes.
Saturno ameaça para que você
olhe profundamente as mudan·

ças, depois, derrama bênçãos.

SAGITÁRIO

'(r
_. (22/11 a 21/12)

A vida é mágica e

você é o signo que
mais compreende

essa magia. Plutão, depois de fa·
zer você viajarao mais: profundo
dos oceanos, mostra seu real

significado. Plutão em grego
quer dizer: riquezas. A hO,ra da
colheita está próxima!

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

At{,. Você como o mais'
ambicioso signo
está sempre espe

rondo mais da vida. E nesta fase,
espere mesmo. Apenas dê tempo
para que os frutos amadureçam
o suficiente. Tempo e paciência
são suas melhores qualidades,
�ortanto, tranqüilize·se.
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ANIVERSÁRIOS

16/1·Q
Alcind'tOldenburg
Alron.o. Bartel
J\marilda K. 10z

Brenda Kovalski Deretti
)<i <" ",,,,

Carina friedemann
;:W"':{ ,t )t; .

:�;, '.'

"

Carlos1AntoriJó Salai

Marcos;}EnkeR
'i'Wt ",,r}

Nerd �tueger
Rafael'Marciano
Scheilqn. Cunha

SimarcJ;Tribess
Sonia E. lomio

Wilson,Alegri

DIVIRTA-SE

Fuga
Uma loiro, uma moreno e uma ruivo
estavam fugindo do polícia, após
terem assaltado um banco. Em um

beco elos avistam três socos e cada
uma se esconde em um. O policial se

aproximo e chuto o soco onde estava
o moreno. Elo diz:
- Piu, piu,-piu ...

• Ah é um soco de píntlnhes- diz o

policial, aborrecido.
Chuto o do ruiya, que diz:
- Miou, miou, miou ...

• Ah é um soco de gatos· diÍo

policial
Depois o do loiro, que diz:
- BATATA, BATATA, BATATA!

"AQUÁRIO(21/1 a 18/2)
Você passa por

,

um importante
momento. Caminhe

olhando bem onde pisa. Diploma·
cio e jogo de cintura, unidas à fa·
cilidade e desenvoltura social são
suas melhores qualidades. Tenha
paciência. Seus planos caminham
para um bom resultado.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Procure fazer

Y"".f!'" um balanço deis
últimos acanteci·

mentos e seus motivos. Não se

escanda em sonhos, enfrente a re

alidade. Acredite, que tudo ficará
mais leve. Às vezes mistificamos
liS acantecimentos e os vimos
maiores do que são realmente. -,
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Join,vme
9unge, sexta-f�ira dja

. com.br.

) Musjc,sexto·feirapia 17. festô hip�hop opr
Dis Muds,on Passos, Hadji e. MC Dread. Contato: mtl9Jl'h
tro Exppville; sábado dia 18, sho.w Í1acionaLcom
73433"33if

.

"CONrATOS:
Çhoperia Bierbude: bierbude.com.br ou 3275 1686; EstáÇíío do Tempo: 3376
4822; Kantan Sushi lounge: kantan.cóm.br ou 8834 1434; Licorerio: 3275 •

1327; london Pub: 3055 0065; Moinho Disco: moinhodisco.com.br au 9973
3866; Risko Faca: 9988 0428.

r.3@poracaso.com
. 0"0

•

VARIEDADES���������

CULTURA POPULAR

Gats e Pixirica juntos
Parceira entre os atores promete diversão para

todas as idades com a peça Rir-ciclagem
JARAGUÁ DO SUL

Aparenta ser circo. Mas,
não é. A lona circense é a es

trutura que cobre os espetá
culos do Teatro Pixirica, que
está ao lado do Supermercado
Brasão, na Rua José Theodoro,
no Bairro. Ilha da Figueira. Na
fase final das apresentações,
que vão das cômicas às dra
máticas, o público ainda vai

prestigiar o Grupo Gats de Te
atro com a peça Rir-ciclagem,
às 20h15, amanhã. A partici
pação especial é uma parceria
para a troca de experiências
entre os atores, além de valo
rizar a arte antiga do melodra
ma e a estrutura do Teatro.

Os atores Rubens Franco e

Paulo Henrique Silva, do Gats,
garantem ao público 40 minu
tos de diversão e aprendizado.
Dois palhaços, o Azul e o Ama
relo, num jogo cênico brincam
no palco com propostas de re

ciclagem do lixo. Sem texto e

fala, apenas os sons das ações
e dos objetos intermediarão o

diálogo 9.0s personagens.
.

Atriz e integrante do gru
po, Sandra Baron conta estar

feliz pela tradição ser mantida
e· observa o processo contrário
acontecer na história. "Era co

mum a peça teatral ser encena
da pelos artistas do circo, mas'

Teatro Pixirica faz da estrutura circense palco das inúmeras apresentações

com o advento da televisão os

mesmos temas passaram para
as telenovelas e os melodra
mas foram perdendo espaço",
explica a atriz,

O Teatro Pixirica já passou
por quase toda Santa Catari
na passeando pelo Paraná, e

Rio Grande do Sul. Os irmãos .

Luciano, César e Carlos fazem

parte da terceira geração dos
Urbanski a se dedicar ao teatro

popular, mas hoje já existem

alguns agregados. Os artistas
vivem em trailers e percorrem

o sul do Brasil sem repetir o

espetáculo no lugar onde se

apresentam.
Não importa a sua idade.

Os espetáculos prometem di
vertir crianças, jovens, adul
tos e idosos. E para assistir
amanhã a peça Rir-ciclagem
e. as apresentações do Teatro
Pixirica, o ingresso custa so

mente R$ 2,99 e deve ser ad

quirido no local antes da peça
começar.

DAIANA CONSTANTINO

Semana da Alimentação
A palestro "Segurança alimentar e nutricional" será

apresentado amanhã, às 19h30, no Salão Cristo Rei, do

Igreja Motriz São Sebastião, no Centro, e no sábado (18), às
15h, na Comunidade luterano Martin lutero, no Bairro Ga
ribaldi. A palestro é alusivo à Semana Mundial do Alimen"

tação e 00 Dia Mundial do Alimentação. O temo proposto é
"A segurança alimentar mundial - os desafios dos mudanças

. climáticos e do bioenergia" .

Brincando no Bairro
.

Em função do previsão d� ocorrência de chuvas, o Câmara
de Dirigentes lojistas de Jaraguá do Sul transferiu poro sóba
do (18) o edição do projeto "Brincando no Bairro", que acon

teceria no dia 11. Durante todo o dia haverá serviços poro os

moradores, como manicuro, depilação, corte de cabelo, testes
-de visão, orientações diversos sobre doenças. As atividades
acontecem no Centro do cidade, dos 9h às 16h. Mais informa
ções com Bruno Berkembroch, no telefone (47) 3275-7083 .

�Cassuli
Além da ,defesa. de seus direitos, a

evolução de seus negócios juddi

Cassuli Advogados Associados OAB/se :397/99

Rua Donaldo Gehring, 135' Fone 47 3371 7511 • Fax 47 32751820
___________ ••· ···_· 0__

LOTERIA

CONCURSO N° 700
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SEM
. COMENTÁRLOS'
Recebo e-mails e telefonemos de pesse
os amigos me questionando por que não
respondo à altura os baixarias e inverda
des, que circulam no internet. imputados
contra minha pessoa. Olho 'gente, só
posso dizer uma coisa: o' "pessoa" que
construiu isso, cujo nome me reservo de
citar - pois iria manchar pelo primeiro
vez o coluna mais lido do região norte-:
é tão insignificante e totalmente de
sacreditado na cidade, que certamente
se eu o questionasse, estaria simples
mente promovendo-o pelo primeira
vez no sociêdade jaraguaense, E como
me disse uma vez o renomado advoga
do Beta Donald: "Se você um dia for
brigar, Moa, bri'gue com alguém à suo

altura, se brigar com gente pequeno,
ficarás do tamanho dele", Por isso me
colo! Deixo o justiça resolver!

PROMETE
A festa Flora Style, que
acontecerá dia 22 de novembro,
promovida pelos meus

camaradas Fernando Raboch
e Eduardo Fogaça, com certeza
deve contar com o maior
número de pessoas descoladas
da urbe sorriso. Agendem!

" Paro aproveitarmos
a liberdade temos

que nos, controlar

",VIRGINIA WOOLF

..

� r
Oisque-entrega

3275-1689

A empresária Diana Couto, !adeada por suas colaboradoras Simone e Cristiane: na ocasião
da inauguração das novas e modernas instalações da loja Rosa Chogue, na Relnoldo Rau

,
./

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é Liso Jaworski. Elo é uma grande co

reógrafa, de quem sou fã, pelo belo trabalho que foz no
área cultural jaraguaense, e também lê todos os dias o
coluna para ficar super antenada nas novidades do nosso
sociedade.

MAIS QUE VAIDADE •••

OS homens estão cada vez mais perfumados. O crescimen
to anual é de 14,7%, contra 2,8% do feminino, de acordo
com o associação brasíleira do setor. No região sul, os

perfumes masculinos estão em 12% das residências. Poro
os homens, este produto pode ser um aliado poro atração
do sexo oposto. Foi o que revelou uma pesquiso feito com
1,2 mil pessoespslo Natura, que acabo de lançar e�içõ�slimitados do "Sr. N", :'Kaiak" e "Ecomotion", todos InSPI
radas nas fragrâncias clássicos dos linhos. Aliás, eu tenho
um e' é um show.

ROSA CHOQUE
Muitos foram os comentários, ontem, sobre o belíssimo
coquetel de inauguração do Rosa Choque, no Reinaldo
Rau. Diana Couto, proprietário do 'lilja, teve muito bom
gosto no decoração do ambiente.

Maria de
Fátima ao

lado do
marido Silvio
Spézia recebe
amigos hoje a

noite, na nova

residência do
casal, para
comemorar
idade novllé

FALA SÉRIO!
Sinceramente, eu pensei que já havia dia em homenagem
o quase tudo. Mos não é o que soube, bisbilhotando no

internet. que 18 de outubro é o dia mundial do me��pouso. Que coisa importante! Realmente eu nem sab\ado existência de um dia mundial do m�nopausa. Poxa�então assim que terminar de escrever o minha coluna vou
correndo 00 shopping poro comprar um presentinho poro
o minha querida mano .. .!

��O���!��bend. do morte d. Arn. Henshel pel. , ��A POR DIA...
,--' -

'

-

sua coluna. Estou arrasado. O Arno merecia uma gran- "Mo�. Talvez você só me conheço de visto ou nem me co-de homenagem por parte do Baependi. Me lembro I nheça meu nome é Sérgio e sou do equipe de ciclismodos meus bons tempos de Studio FM, onde promo-. aqui �Jaraguá. Tenho desde jovem acompanhado s��víamos todos os bailes que ele realizava, e ele não trajetória poisló"pelosanosnoventaepoucoseucomprelmedia esforços paro fazer o melhor e enaltecer o I um Bugg��e fO,i seu e recebo suo coluna todos os di�s, Iclube. Se não fosse por você Moa, provavelmente essa
por lsse go)��� de lhe dizer que os pessoas que estaogrande perda da nosso sociedade passaria desperte- : tentando lhe �zer mal, talvez tivessem vontade de serbida. Obrigado por fazer tão bem o seu trabalho e pn- apenas um

pou�inho
do que você é, a invejo corroe orabéns, continue assim!" ,

: invejoso e não se reocupe, o colado vence".
I, I SERbIO'

"

. IPAULO FERNANDES, DIRETOR DA AUDIOBRAS

TE CONTEI!
• Coro Reinaldo Correio. Já tinhas

o minha pessoa como amigo. Você
bem sobe disso. Poxa cora, agora
ganhasse um irmão. Valeu mesmo!

• Hoje a empresário D�n,i Fachini
recebe seleto grupo de amigos, em
sua belo residência, para comemo
rar em grande estilo mais um niver.

· , O Grupo do fútebol society, dos
quintos feiras, sob o comando do
Tato Bronco e Fred Fabris estatPo
presentes na estôncia Peão Farro
p� hoje à noite, após a costumeira
pelado dos amigos. Terá muita
música, pilotada pelo conhecido
cantor Ismar Lombardi e jantar de
primeira linha.

.

• Sábado (18), os meus amigos
Charles Lux e Odonis Micheluzzi,
poro comemorar os três anos de
sucesso do Moinho Disco, trazem
a Jaraguá as feras Chris Kessler X
Poulinho Boghosian. Imperdível.

• O meu abraço de hoje cheio de
energias positivas vai para Aliri Ber
toldi. Além de ser um leitor assíduo
da coluna é gente do bem!

• Nokpróximo dla sels de nevem
bro, o,empresórjo Aclínio Fedet
da BetUrn AmJJ.ientes, promove n�
seu pqrque fa�ril mais um happy'
hour com amigos, arquitetos e
c,o rreto res.

• Fiquem ligados. Nos dias 25 e
26 de outubro, acontece, no Scar,
o 3° FeStival Nacional de Danç'll de
Jgragua do Sul. .

'

i V

• O que vem de baixo ngo me

atinge.
!I¥ .1

� ,

Comjessa,'fui!!!
i1

_t DICA DE QUINTA
, C�rti( a.nova opção

.

de lazet O Pub, do amigo
f Chico Plermenn ..
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O Dr. Márcio Renê Rocha, MM. [uiz da la Vara Cível da Comarca de Iaraguá do Sul, faz saber que nos autos de Recuperação Judicial de Ilhabela Embalagens Ltda, o Sr. Administrador Judicial
elaborou e apresentou o quadro provisório de credores, ao qualse refere o artigo 7(), § 2°, da lei 11.101/2005, nos termos abaixo. Os credores, o Ministério Público, a devedora ou seus sócios terão o

prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital, para apresentar ao juiz impugnação contra a referida relação apontando a ausência de qualquer crédito ou manífestando-se contra a

legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Outrossim, informa-se que, durante o referido prazo, os documentos que fundamentaram a relação estão à disposição para
conferência e esclarecimentos dos ínteressados, de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00 às 12:00 hs e das 14:00hs às 18:00 hs, na sede do IPRU - Instituto Professor Rainoldo Uessler, situado na

Rua Deodoro, n" ZOO, sala :31 Edifício Dahil, em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010-020, fone: (48) 3224-0Z57.

Márcio Renê Rocha
[uíz de Direito
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Duucs 44.357,95 4057.95

I)escriçiio Saldo Devedor

Slncrctcl Elcrr. c Tclccomunicatt!;:s Lld\ 0f.l.157.322,.t)OOI .. \O

Sind .�)� 1':1'lmlll<,dons n:llllndú�lria� Qulmil:aç, 04.246. 1 85,,)(1()1·7fi
Pl:i:.tie3:lõ

o Admm;�tmdor Judicial ncolh� I1$. a..-ynmeruos llpm;;e:tutdoo. pdtl Si/lilicaw para indiljr ,)1: '·'8.ku·�'S ucqnadeo de credorcs
",.>ü""ra/àries.

. SulHrn)'iIRolasll<'l.l\<lsl.tdll

37(,.\)0$52

IMPOSTOS PARCH_ADOS

1.5H,40

..
Parcelamento lN�S
Parcelamento IPI

Percelamcmc COPINS

Parcelamento f'lS

IH .'i1447),'OOfJl-U9 {Àl<lltMPe1'i!.
Cane

7!J.946,9X
193.308.44

249.223,24
31.435.834,969,68

(l4.1,(,1.396,.UOOJ .. OQ t:."in!mtil\lru.étü·
!'tim;:

1(},27�.no

.211.<j(l
92,00

TOTAf.1MPOSTOS
PARCEl,,\DOS

752.914,49

!iJ07,54

08R1(�AÇ<)ES fl",CAIS

148,00
CO_FI.."lS it Recolher

C�U_ll Recolher

ICMS a Recolher
Il'In Recolhcr
IRRF fi Recolher REC. 0561
IRPJ a Recolher

l.<O;S :1 Recolher

lRRF a Recolher (REDDO DE PJ)
ISSQN LEI JO.833

f'ISaRecolher
PISfCQ'PINS.iCSLl RET. f'J a Recolher

5.307.54

SVCOllsu1.!(lf�Llds. IHU49.244:0001-42 QulTos 49;749,19 47.91..\19

764.03:,73
4.983,75

4.375.110.03

lO.til3,1l
8.3(16.25

S22.:n

3.172,47
).079.18

128,607,.55
8.4'17.88

TOTAL ])f: ORRIGAÇÚf:S
"�JSCAIS

531S.ISO,lZ

ns.�n14�l,'Qr)l"Jl"'(!4 t<.-.nlrMPI.'"líl.
am,

113.176/lZ

08RIGAÇÜES
PREVlDENCI..\RlAS

Ccmribuiçâe Sindical a Recolher

FGTS a Recolher
L"ISS a Recolher

2K709.0%

99.298,32
1.039.482,33

13.7{)t),14

J.2S4,51

[NSS II Recolhel . Rt.'1ido
.

TOTAL DE OBRIGAÇÜES
PRE\1m:NCI..\RIAS

1.ISJ.f89,Ki

ínclusão uO'-:lI<>I' uc R$ 261,349.59 relcn:nt<:;!� d\J!,lic;\t:� d� t11lj)1\.� Siio qoond PilPiiS Ud� �'I1dos>-"1da$ em (llVor da Tavares
l'nm'::l'I!(,(rnm,dllILHb

84511,(10

o Dr. Márcio Renê Rocha, MM. [uíz da 1" Vara Cível da Comarca de Jaraguá do Sul, faz saber que nos autos de Recuperação Judicial de Ilhabela Embalagens Lida a devedora
apresentou no prazo e na forma preconizados pelo artigo 53 da lei 11.101;2005, o seu PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cuja íntegra e respectivos documentos foram

juntados aos autos às fls. 276/384, estando à disposição dos interessados neste Cartório para vistas e manifestações. Informo, outrossim, que os interessados poderão apresentar
e fazer juntar aos autos OBJEÇÕES ao referido plano, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente Edital ou da publicação do Edital contendo a relação de
credores apresentada pelo Sr. Administrador Judicial, o que ocorrer por último. Informo ainda que a não apresentação de objeções poderá implicar na aprovação tácita do
referido plano de recuperação e, na hipótese de apresentação de objeções por qualquer interessado, será designada Assembléia de Credores para aprovação ou rejeição do
plano de recuperação, E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado vez,
na forma da lei. (SC), .

55.263-,22
'J 'nln�fl<)rit::$ Ouro Ncgro Luln

.''.)3,62
Transp,mc�úuro N¢gm LIda

�'lI11zn,lnlJda
1l1.748,tiO
6$ .. 162.2S
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DIVISÃO ESPECIAL

Pingo prega discurso
de apoio ao Juventus
Tricolor joga hoje à noite em Concórdia
JARAGUÁ DO SUL

Juventus e Concórdia ini
ciam hoje, às 2oh30 no Está
dio Domingos Machado de
Lima, a briga por uma vaga
na decisão na final do returno
da Divisão Especial do Cam
peonato Catarinense. O trico
lor jaraguaense, como bem se

sabe, é representado pelo time
do Joinville. E o [ec, que teve
uma nova diretoria eleita re

centemente, está organizando
uma reformulação no elenco.
Por isso a motivação do grupo
aumenta. Mas o técnico Pingo
diz que o discurso com os jo
gadores é outro.

"Eu venho falando para
eles da importância de fazer
o Juventus voltar à Primeira
Divisão, pois sabemos que o

clube merece chegar lá. E eles
estão assimilando bem isso",
disse o treinador. Para o con

fronto de hoje, apenas o des
falque do lateral-direito Anto
-nio Carlos, suspenso. No seu

lugar, volta Edílson. O zaguei
ro Josemar também retoma e

entra no lugar de Vasconcelos.
O resto do time é o mesmo que

.
enfrentou a Camboriuense na

última sexta-feira.

Promessa de
time ofensivo

Pingo também prometeu
uma postura ofensiva hoje
à noite. "Nós vamos para ga
nhar. Lógico que um empate é
um bom resultado, mas armei
o time para jogar para frente",
avisou. Mas o treinador ad
mitiu que não conhece o ad
versário. "Quando chegarmos
hoje (ontem), vou conversar

com uns amigos que tenho
para saber dos detalhes do
'Concórdia". O time do Oeste
foi finalista do turno, quando
perdeu a final para o Brusque.
Já o time do Vale do Itajaí já
está na decisão do campeona
to, mas se vencer o returno, se

garante na Divisão Principal
do ano que vem.

Meia Maicon (E) é uma das armas doJuventus pqra o jogo desta noite.

Con�tirdia aposta no d1isterio
E o estratégfffdo tétnico Hilt�n de Alrii�lda é �)mistffio. Ele só deve

divulgar a escalação no vestiário, segundo (J imprensa 10�91.. O único d��farque cemo é o meia Emanuel, expulso no jogo contra o Brusque.' A base
do time é de jogadores da categoria junior, junto com ex-atletas amadores
locais e outros profissionais. A arbitrdgem de hoje será de Mauro de Unta,
auxiliado por Jonas Estevão do Silva e lub: Antônio Arigoni.
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Falcão no Mundial
Já vinho reparando o um bom
tempo sobre o presença de Fal
cão no time do Seleção Brasilei
ra. Lógico que hoje, no futsal, não
existe jogador titular de 40 minu
tos. Mos o técnico PC de Oliveira
vem insistindo na mesma base
paro entrar em quadra e, sempre,
Falcão está fora. O foto causou

discussão até no grande mídia,
que não entende como o melhor
do mundo não começo jogando.
É bom lembrar gue o camisa 12
hoje não é apenas aquele atleta
que dá espetáculo. Ele marco,
posso, contribui poro o coletivo e,
quando preciso, usa sua habilida
de, mas sempre em favor do gol.
Isso cheira a estrelismo do trei
nador que não aceito que alguém
brilhe mais do que ele.

NEGADO
O Guarani recorreu ao STJD para conséguir reverter. o decisão da fe
deração Catarinense de futebol e tentar voltar à elite do futebol es-

.

tadual. Mas teve seu pedido negado. O time de Palhoça alegava que
o Cidade Azul, de Tubarão, teria atuad.o com um jogador inscrito irre
gularmente, mos a Federação Carioca confirmou que o referido atleta
foi transferido dentro dos prazos. Com isso, cai por terra o sonho do
Bugre em vencer no tapetão.

COISAS DO fUTEBOL
A Terceirono .do Campeonato Catadnense (ou Divisão de Acesso) vem ren
dendo boas histórias neste ano. E quem onda lamenfando é o presidente
do Videira, Nereu de Pallia. Em entrevista'ao Jornal A Coluna, ele falou
sobre o desistência do Costa Esmeralda, de Itapema, e contou que, no
último domiQgo, ajudou o Soqta Cgtarina, de São francisco do Sul, o pagar
o combustível poro voltar. Isso mesmo. O time do cidade mais antiga do
Estado foi até o Oeste sem sober como iria voltar poro casa. Se não fosse o
boa vontade do time do Videira, o mais estruturado do competição, sabe
se lá o que teria acontecido com o Santo Catarina.

IMBITUBA VENCE 1
Ontem à tarde, no primeiro semifinal do Divisão Especial, o Imbitubo
venceu o Brusque, em coso, por 2xl. Os visitantes saíram na frente e

,

jogavam com um homem o mais. Mas aos 42 o time do Sul empatou
e oos 48 conseguiu a vifoda e uma boa vantagem poro o jogocde
volto, no dómingo. Só preciso empatar. Já o Brusque preciso vencer
no tempo normal e empatar no prorrogação: E e técnico Grizzo, do Im
bitubo, desabafou depois do jogo. "Não temos apoio aqui no cidade,
o roup,eiro que estava oquitevou)(odo d nosso material de treino. foi
uma vitória com o mão de Deus,i.

PAN-AMERICANO
O jaraguaensll Ângelo João Margute, do equipe X-Team, viajou ontem
paro o Chile, onde disputará o Pan-Americano de kickboxing, no cidade de
Vifia del Mor. ·Atual vice-campeão brasileiro na categoria semi-contact, o

atleta, que tem 18 anos, disputo suo primeiro competi�o internacional,
treinando há menos de um ano. A competição segue até o dia 20.

, esporte@ocorreiodopovo.com.br
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MUNDIAL DE FUTSAL Gaúcho com

futuro incerto

ESPORTE----------

Rééncontro com os russos
Disputa pela artilharia do Mundial promete esquentar decisão

-DA REDAÇÃO
O Brasil enfrenta hoje, pela

segunda vez na Copa do Mun
do de Futsal, o time .da Rússia.
O duelo vale vaga para a final
da competição tão desejada
pelos brasileiros. Mas outra

disputa estará em quadra hoje,
às 10h30, no Maracanâzínho,
a artilharia da competição.
Pula, brasileiro naturalizado
russo, tem um gol a mais que
o craque Falcão.

Pula estava na goleada so

frida na primeira fase, onde
o Brasil colocou 7xO nos rus
sos. Os europeus garantem
que esta será uma nova par
tida, mas o ala declarou que
a sensação de jogar contra a

seleção do seu coração será
a mesma: "a' emoção é mui
to forte, tenho que trabalhar
muito a cabeça para poder jo
gar com tranqüilidàde".

O time russo já adiantou
que vai jogar na defesa e to
mar toda a atenção com o

ataque' brasileiro. Segundo
o técnico Vladimir Levin,
o Brasil é o grande favorito
ao título e a sua equipe vai
se preocupar primeiro em se

defender para evitar outra
derrota. "Sem dúvida, o Bra
sil é a principal equipe des
te torneio. Nós vimos uma

prova disso naquela derrota,
'mas aprendemos com aque-
les erros", comentou.

Pelo lado do Brasil o time
entra em quadra com alguns

r,

Betõo (com a bola) pegou dois jogos de suspensõo e fica fora, o pivô voltará apenas para uma possível final

Para o técnico PC de Oli
veira, esses desfalques não

preocupam. "Se eles não tive
rem condições, alguém vai ter

que dar aquele plus. Mas, pelo
o que eu já vi da minha equi
pe, acho que todos jogarão",
declarou.

A Rússia também tem pro
blemas. Lesionado na partida
contra o Paraguai, o brasileiro
naturalizado Sirilo está fora.
Esta é uma baixa importante
para a equipe, segundo o tam

bém brasileiro Pula, artilheiro
.

da Rússia e da competição.

Espanha e Itália reeditam final
A outro semifinol do Mundiol de

Futsol será entre Itálio e Esponho.
Os times europeus já protogonizo
rom o último finol (2004), disputado
no Toilândio, onde o time esponhol
venceu por 2xl. Por isso os itolionos
tentom o revonche hoje, às 12h30,

no Moroconãzinho. No quedepender
do técnico do Esponho, José Venân
cio lópez, o equipe esponholo este
rá no finol e, de preferêncio, contro
o Brosil. "Se pudesse, não pensorio
duos vezes ontes de disputor o finol
contro o Brosil", disse o técnico.

desfalques. Ciço e Wilde sen

tiram a virilha na vitória sobre
a Ucrânia, e Betão, ganhou
dois dias de suspensão devido

à confusão na partida contra
a Itália e voltará aJ>�nas para
a final, caso o Brasil passe a

Rússia hoje.

Qual a situação de Ro
naldinho Gaúcho na sele
ção brasileira, depois de
jogar mal na Olimpíada e

de atuações apenas discre-
-tas contra Chile e Bolívia?
A ausência do jogador do
Milan na convocação para
os confrontos contra Vene
zuela e Colômbia, deixou a

dúvida sobre uma possível·
decepção de Dunga com o

meia-atacante.
"Entendemos que o Ro

naldinho precisava de um

tempo maior no clube, para
se preparar. É importante
que o atleta esteja bem em

seu time", desconversou
Dunga, ao ser questionado
sobre o jogador.

A convocação dele para
os Jogos Olímpicos foi idéia
do presidente Ricardo Tei
xeira. Dunga acatou e se

surpreendeu .positivanÍímte
com a atitude do jogador. Só

que dentro de campo ele não

correspondeu.
Ronaldinho, obviamen

te, voltará a ser chamado se

arrebentar no Milan. E mes

mo assim não é garantia de
titularidade, outro fator que
pode atrapalhar sua pre
sença em uma lista futura.
Dunga já mostrou em suas

escalações que não preten
de escalar uma equipe super
ofensiva. Quer a segurança
de um Elano, por exemplo,
que ataca, mas também mar

ca. E como Kaká e Rabinho
são titulares. Dunga gosta de
ter um centroavante, não -se

sabe como Ronaldinho rea

giria ao banco.

O MELHOR DO E SI O S PER R
A PAL A DA SUA ÃO.

ADMINIStRAÇio • GESTÃO fINANCBRA • PROCESSOS GERENCIAIS .

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS.� IMOBII.IARm
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Mergulho, caminhadas e paisagens exuherantes em-Fernando de Noronha
O arquipélago de Fernando tas para perguntas sobre o com

de Noronha fica a 445 quilôme- portamento do mundo animal.
tros de Natal, no Rio Grande do Poucos lugares do mundó re

Norte, e a 545 quilômetros de compensam tão bem o esforço
Recife, capital de Pernambuco - de madrugar e subir a monta

de onde saem vôos diários para nha junto com o nascer do sol.
a ilha principal, .que dá nome O arquipélago tem 21 ilhas.
ao conjunto. A maior delas e única habitada,

Os mais de cem turistas que a de Fernando de Noronha, tem

desembarcam . diariamente no· um parque nacional marinho
local dividem seus dias entre

.

que toma 85% de seu território
várias atividades: caminhadas, e é patrimônio natural da hu
subida aos mirantes, banhos em manidade. Leis federais contro

praias de acesso fácil ou dificil, Iam os deslocamentos e cobram

mergulhos e passeios de barco, taxas diárias pela permanência
bugue ou a cavalo. de turistas entre os pouco mais

Quem escolhe um destino de 2.000 habitantes, de forma

especial como este tem a chance a preservar este santuário eco-
.

de mergulhar em outras esferas lógico onde vivem mais de 250
do conhecimento, as da biologia espécies de peixes.
e geologia, graças aos estímulos Um exemplo do rigor: mer

visuais e táteis que o ecossistema gulhar na praia de Atalaia exige
oferece. Ter a sorte de estar por ingresso, determina os minutos e

lá quando os bebês de tartarugas proíbe o uso de filtro solar, para a

deixam o ninho e se jogam no química não agredir a água cris

mar, sem colete salva-vidas, aju- talina e as criaturas marinhas.
da qualquer um a refazer os seus Na ilha, quase todos os ca-

conceitos de coragem. minhas levam ao mar. Turis-
A visão de-centenas de gol- tas sedentários se dispõem a

finbos descansando, brincando camirihar por horas, subindo
e girando sobre o próprio eixo trechos íngremes e descendo
- vem daí o nome golfinho-to- par escadas perigosas para ter

tador - é uma das lembranças a melhor visão e conhecer as

mais alegres que alguém pode mais bonitas das praias: do
levar de uma viagem pelo li- Sancho, dos Porcos, do Leão,
toral brasileiro e é comum em todas destacadas em rankings
Noronha. Pesquisadores fazem internacionais. Enfim, o pas
plantão na Baía dos Golfinhos seio é imperdível, consulte já
fornecendo binóculos e respos- a sua agência de viagens.

Praia do Sancho está no ranking internaciÓnal como

uma das mais belas do mundo (acima). Nado do
golfinho-rotador (àbaixo) é uma das lembranças mais

alegres que alguém pode levar de' uma viagem por
Fernando de Noronha

Fern. -de Noronha
e Recife
8 dias e 7 noites

A partir de 10x

R.$ 261,80
-., -

Saídas: Novembro 2008

Fern.. de Noronha
e Natal

8 dias e 7 noites
_

A partir de 10x

R$ 239,80
Saídas: Novembro 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



[E] O CORREIO DO POVO
•

QUINTA·FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2008 ECONOMIA��������-

.A farra especulativa
dos bancos

Certo, agora já estamos cientes que também pode
mos ser atropelados pela críse do sistema financeiro
mundial, típico desastre que já vinha sendo anuncia
do há muito tempo e que ocorre de fora para dentro
em ondas de choque sobre o câmbio 8"0 crédito, por
enquanto. Lá fora a desgraça foi em função do crédito
farto e barato servido a clientes de cadastro duvidoso.
E os banqueiros e seus administradores, como não po
dem esfolar os clientes, criaram uma montanha de títu
los complexos para melhorar seus resultados; estamos
vendo que o tiro saiu pela culatra. Trilhões de dólares

evaporaram e continuam a evaporar. Aqui dentro dá
se o inverso, pagamos tanto juro por um crédito curto

e caro, que deixaria tonto qualquer observador externo.

Empresas e pessoas físicas pagam juros exorbitantes.
Mesmo para financiamento de investinientos, o que é
uma contradição, e aqueles que necessitam de recursos

de bancos para sustentar seu capital de giro, sabem o.

peso dessa massiva transferência de recursos da produ
ção para o sistema financeiro. Não há como justificar

. spread (diferença entre o que o banco paga pela apli
cação e o que cobra nos empréstimos), tão absurdos
que ultrapassam a ética e a moral, se tornando caso de

jv",tiça. Isso é tão verdadeiro que há milhares de ações
contra bancos no judiciário,

.

Um estudo (2001), que não mudou muito, demonstra

que a composição do spread bancário tem a seguinte pro
porção para 100%: custo administrativo, 16,9%; inadim

plência, 43,4%; custo do compulsório, 4,7%; tributos e

taxas, 8,6%; impostos diretos, 7,3%; resíduo líquido (lu
cro), 19%. É importante que se diga que o percentual para
inadimplência em 2001 era de 30,7% e passou em 2006

para 43,4% (de lá para cá os bancos entenderam que o

risco aumentou). Não há nada que possa esclarecer essa

estranha mágica de pagar 0,6% ao mês e cobrar 5, 6, 7,
8, 9 e até 14% ao mês (vide cartão de crédito e cheque
especial), que tem feito a felicidade das administradoras
e bancos, proporcionado lucros recordes - batidos nova

mente no último trimestre - à custa de quem não vive de

especulação.
Aliás, o que vimos durante bom tempo foi a taxa

referencial (SEllC) que em 23.11.2005 era de 19 %, cair

para 11,75 em 17.04.2008, � as taxas de juros na ponta
tiveram queda para ver de lupa de tão pequena que foi,
pois para cada queda de um ponto percentual na taxa

básica, na ponta reflete apenas 0,04%. Hoje estamos

com 13% e na ponta já subiu. Adicionando a isso, te

mos as tarifas sobre serviços que os bancos cobram. Aí
o cliente fica completamente perdido dado ao número
de tipos de taxas que nos são impostas, devidamente
autorizadas pelo Banco Central. Só podemos concluir

que temos um sistema de agiotagem autorizado e patro
cinado. O que temos no Brasil hoje são aqueles que são

superavitários e sócios do governo na massa tributária,
como os bancos que emprestam ao governo, vivendo fe
lizes cobrando elevados juros do devedor monopolista,
e do outro, os que, por qualquer motivo são obrigados
a tomar recursos emprestados, ao custo do mercado.
Esses vivem asfixiados financeiramente e muita vezes

apresentam problemas de solvência.
Em outras palavras, quebram e têm seu nome sujo na

praça, sendo automaticamente excluídos do sistema de
crédito. A dívida tem juros compostos ficando impossível
pagar, pois a mesma cresce exponencialmente; e tome li

gação de advogados pressionando a cobrança. A vida do
devedor vira um inferno. Penso que clientes de bancos,
fraudados com autorização do Banco Central, mais uma

vez vão pagar a conta da crise, com uma diferença, lá fora
os juros vão baixar e aqui já subiram e na melhora da si-

.

tuação os bancos vão experimentar um novo patamar de

juros. Os custos sociais sãõenormes e juros no Brasil têm

que virar questão política e de ju_stiça. Até porque todo
devedor não pede muito, só pede o certo e o justo: a re

composição dos termos legítimos do endividamento.
Vivemos essa extorsão em dose exponencial. Taxa de

2% para aposentados é um roubo. Algum deputado ou

senador se dispõe a ir contra e tentar resgatar nossa cons

tituição de 1988 e que determinava juros de 12% ao ano?
Será que não se poderíamos aproveitar o momento para

. discutirmos Gam maior profundidade esta política mone

tária totalmente contracionista? Ir numa loja e ouvir que a

prazo o preço é o mesmo que a vista, como isso é possível?
Algo está errado e vamos pagar pelo erro algum dia des
ses. Não é questão de mérito, só de tempo.

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

,

Na India, Lula condena especuladores
Presidente brasileiro aíirmou que o mundo virou um verdadeiro cassino

o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva disse ontem,
em Nova Déli, na Índia, que é
"inadmissível" que os países
em desenvolvimento "paguem
pela irresponsabilidade de es

peculadores" financeiros, em

uma referência à atual crise
financeira global.

Lula fez o comentário du
.

rante seu discurso de abertura
da 3a Reunião de Cúpula do

·Ibas, grupo que reúne Brasil,
Índía e África do Sul.

"Corremos o risco de ser víti
mas de uma crise financeira ge
rada nos países ricos. Isso não é

justo", afirmou. "Nossos países
reconstruíram suas economias
com grande esforço. Graças a

isso, vivem uma fase excepcio
nal de expansão e de equilíbrio
macroeconômico. É inadmis
sível, assim, que venhamos a

pagar pela irresponsabilidade
de especuladores que transfor-

.

maram o mundo em um gigan
tesco cassino", disse Lula.

Segundo o presidente, os

países emergentes devem agir
conjuntamente se não quise
rem "ser arrastados" pela crise
financeira internacional, já que
medidas isoladas, de cada país,
não são suficientes para resguar
dar seus interesses nacionais.

Lula disse ainda que Bra

sil, África do Sul e Índia
devem participar mais dire
tamente da coordenação in
ternacional para enfrentar a

crise financeira.
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Desigualdade de rendimento cai
Apesar de melhora, brancos ganham 93,3% a mais do que negros no Brasil
SÃO PAULO

As diferenças entre os rendi
mentos mensais entre negros e

brancos diminuíram na última
década, aponta o Relatório Anu
al das Desigualdades Raciais no

Brasil, divulgado ontem pelo
Laboratório de Análises Eco

nômicas, Históricas, Sociais e

Estatísticas das Relações Ra

ciais, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Segundo o

estudo, em 2006, o rendimen
to mensal médio dos homens
brancos era de R$ 1.164,00,
valor 98,5% superior ao ren

dimento médio mensal de ho
mens pretos e pardos, que esta
va na casa de R$ 586,26.

Apesar da grande diferença
registrada, o número é inferior
ao registrado em 1995, quando
a diferençasalarial média entre
homens brancos e negros era

de 120,1%. O relatório também

aponta uma diminuição nas

desigualdades entre os rendi
mentos entre mulheres brancas
e negras, que caiu de 107,8%
para 91,9%.

Quando analisados dados
de ambos os sexos, a assi-

Moradores de rua

obesos são 15%
levantamento do Cosans de Porto

Alegre, capital gaúcho, mostro que há
mais moradores de ruo obesos do que
desnutridos no município. Segundo o

avaliação de porte do popuícçân de
ruo, que abrangéu 140 freqüentado
res do Restaurante Popular do cidade,
78% estão dentro dos padrões normais
de nutrição, 15% estõo obesos e 4%
estão desnutndes,

Origem de remédios
é investigada em se

A origem de pelo menos 220 medi
camentos vencidos está sendo investiga
do em Santa Catarina. Os produtos foram
encontrados enterrados em um sítio de
propriedade do vereador eleito em Novo
Trçnto, Airton Antônio Dalbosco, marido
do atual secretário de Saúde daquele
município, Ester Dalbosco. Um inquérito
foi aberto ontem poro apurar o respon
sabilidade e origem dos medicamentos.

metria entre os rendimentos
médios mensais de brancos

. e negros caiu de 113,9% para
93,3% entre 1995 e 2006. Mes
mo com a diminuição das de

sigualdades nos rendimentos,
segundo o estudo, brancos e

negros brasileiros têm diferen

ças sociais que fazem com que
s

eles vivam como se estivessem
em países distintos.

Segundo o estudo, o IDH
(Índice de Desenvolvimento
Humano, criado pela ONU para
aferir a qualidade de vida das.
populações) de pretos e pardos
no Brasil é de 0,753, compará
vel a países como o Irã e o Para

guai, que são considerados pela
ONU como países de médio De-

.

senvolvimento Humano.

Já os brancos brasileiros vi
vem em condições que corres

pondem a um IDH de 0,838,
comparável ao de Cuba, con

siderado pelas Nações Unidas
um país de alto Desenvolvi
mento Humano. Atualmente,

. o Brasil como um todo tem um

IDH de 0,800 e é considerado

pela ONU um país de alto De-
senvolvimento Humano. Diferenças sociais fazem brancos e negros viverem como se estivessem em países distintos, diz estudo

, Presidente do Senado, Garibaldi �Ives, admite que decisão deve ser revista

Senado admite rever decisão

que dá brecha para nepotismo
BRASíLIA

O Senado pedirá ao procu
rador-geral da República, An
tomo Fernando de Souza, um

. parecer sobre a norma editada
na terça-feira, 14, pela Mesa Di
retora da Casa sobrenepotismo,
que abre brecha para a manu

tenção do emprego de paren
tes. O presidente do Senado,
Garibaldi Alves WMDB-RN),
afirmou ontem que a decisão

poderá ser revista caso haja
entendimento de que a posição .

da Mesa contraria a súmula do
STF (Supremo Tribunal Fede
ral) que proíbe o nepotismo.

"Vamos fazer uma consulta

� ao procurador e essa decisão
� poderá ser revista. Não houve

,� intenção de burlar a súmula
t'J

� ou criar uma brecha", disse
5 Garibaldi.

,� A polêmica sobre a posição
� do Senado se deve à permissão

dada pela Mesa Diretora para a

manutenção nos cargos dos pa
rentes nomeados antes da posse
dos senadores. Com a decisão
da Mesa, alguns dos parentes
que trabalham na Casa não te
rão de ser demitidos.

O advogado-geral do Sena
do, Alberto Cascais, nega que
a brecha permita que futuros
senadores se beneficiem do ne

potismo empregando parentes
antes da posse. Ele afirma que o

espírito da norma editada pelo
Senado é o mesmo que norteia
a resolução do CNJ (Conselho
Nacional de Iustiça},' que deu
início ao fimdo nepotismo.

"O Senado não inventou
nada. Não tem nada diferente
do que o CNJ colocou na reso- .

lução que deu base à decisão do
Supremo", garante o advogado
geral do Senado. A medida do
CNJ estabelece critérios para
a contratação de parentes no

Judiciário.
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WiNw. autoelite.com.br

Financiamento Banco Volkswagen. Taxa de 0,99 exceto Kombi, novo Gol, Voyage, Golf e Touareg. Gol G4, Saveiro e Parati com plano com 60%

de entrada e saldo em 12 meses com taxa de 0,20% a.m. Crédito sujeito à aprovação do Banco Voíswaqen. Promoção válida até 18/10/2008. Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 47 3274 6000
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DONA LAURINHA
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.. .
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e do Conseg.por IClp
" lea moradora de bairro
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urança da comunidade.
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Se Purança do seu bairro. .

-Ó,

í
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Saiba mais e pa !CI t lefone: (48) 4009-9813.
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