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Demissão de 80 funcionários
. marca crise de grande empresa

, L...--IAP_rno_,=11=,E!=q�,_I· Sindicato dos Metalúrgicos tento garantir na Justiça os direitos dos ex-trabalhadores da Wiest.
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o CORlU�1O no povo

CapitãQ Vonk
é promovido

-

.

Com a promoção ao cargo de major,
o comandante da 2° Companhia de -

Guaramirim pode lr para São Miguel do
Oeste. Mas ele afirma que quer ficar e dar
continuidade aos projetos que começou.

"
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Cerco ,de 25% dos mulheres com bebês pe
quenos decidem não voltar o trabalhar CIpÓS
o nascimento dos filhos, indico pesquiso
norte-americano. Pesquisadores do grupo
Catalyst entrevistaram quase duas mil novos
mães com idades entre 20 e 44 anos em três

países - Estados Unidos, Canadá e Suécia
- e concluíram que o desistência, no m.aio
rio dos vezes, tem o ver com o dificuldadé de
equilibrar o avanço no carreira com o conví
vio com os pequeninos:O excesso de interfe
rência do trabalho no vida pessoal fOI o que
mais pesou no decisão dos novos mães, de
acordo éom dados do Catalyst. Segundo 43%

delas, o impacto do vida profissional passou
o interferir "moderadamente" no relação
familiar. Poro 83% dos avaliados, o nasci

mento dos filhos os fez perceber que manter

uma vida equilibrado em família é mais

importante do que progredir no carreira o

todo custo, e 68% dos mulheres admitiram
não querer alcançar o sucesso profissional
se isto fosse comprometer o bem-estar dos

crianças. Apenas 21% disse ter como maior
sonho ganhar muito dinheiro.

-

-

Obra em escola Indústria deve SALDO FUTURO

está abandonada
... ·POSITIVO INCERTOrever expansao Luêro líquido do o estagiário

Construção inacabada da nova sede dil Pesquisa da Fiesc mostra que 54% das Weg sobe 6,4% e o mendigo
Escola Roberto José Junckes é alvo de empresas já sentem reflexos da crise e Página 18 Página 10
críticas na Câmara de Guaramirim. devem revisar estimativa de investimento.

Fonte: O Globo Página 4 �áaina 18

A surpreendente
Luana Piovani

"
Atum com laranja
é receita especial
Veja também como fazer uma tortilla de
batata, delicioso e tradicional prato espanhol.
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Ela terminou com Dado e saiu em defesa da
camareira que teria sido agredido pelo ator.

Página 9
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CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

o lixo eleitoral
Em tempo de comportamento ecologicamente

correto e apesar das campanhas eleitorais terem
terminado na nossa região, não posso deixar de
expressar o quanto foi desagradável chegar em
casa e encontrar, quase todos os dias, os chama
dos "santinhos" na minha caixa postal e muitas
vezes o material de campanha estava jogado na

grama. Além da invasão de privacidade tive o

trabalho de acumular o lixo eleitoral.

Philip Kotler, reconhecido corno a maior au
toridade rriundial em marketing, em entrevista
recente, disse: "É cada vez mais difícil chegar
até as pessoas, conseguir um nanossegundo da
atenção delas".

Se as empresas estão encontrando dificuldade
para chamar a atenção dos consumidores, o que
dizer das campanhas políticas?

Fico me questionando se o candidato que tira
a melhor foto, dá um trato no Photoshop, espera
sinceramente que isso é suficiente para conquis
tar votos?

Na minha opinião é preciso bem mais do que
isso, é preciso ter consistência, consistência no

individuo, na sua formação, na sua competência,
.

nas suas propostas que deverão ser exeqüíveis e

príncípalmente ter um trabalho reconhecido na

comunidade.
Mas infelizmente, no Brasil, as coisas não são

bem assim. A maioria' da população é necessita
da, sem instrução e muitos encontram nas elei
ções a oportunidade para conseguir ajuda.

Além da preocupação ambiental, outro ques
tionamento que faço é o seguinte: se os candi
datos realmente querem trabalhar para o povo,
para o bem dos munícipes, porque a função de
vereador não é um trabalho voluntário? Se fosse
ai sim teríamos os verdadeiros representantes da
sociedade, engajados no bem comum.

,

Fica o recado para os candidatos das próxi
mas eleições. Por favor, não produzam tanto lixo,
a natureza agradece e· os eleitores também.

VALDIR ESTEVES, AI1M!N!STHA!)OR E PÓS-GRADUANDO
EMMAHii.ET!NG

üs textos para esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

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

Av:PrefeitoWaldemarGrubba. 1400 • Bnependi- CEP89256·500 • CP 19 • Jaraguá doSul' SC.
É obrigatorio informar nomecomplelo, profissão, 'CPF e' telefone (' não serão publicados).

Gravações e e-mail corporativo podem gerar justa causa

JANAíNA ELIAS

CHIARADIA,
!NTEGRAl'fiE DO
!NSI!TUm CA5SUU
E PHOFESSOHA
IJN!VE�S!TÁRlA.

Em recente'decisão, oTribunalSuperior
do Trabalho, rejeitou as razões expressadas
por um. antigo funcionário que manifestou
Sua insatisfação contra decisão que conside
rou válidas provas retiradas do conteúdo de
um CD-ROM (gravações de diálogos) e e-mail
corporative, emprocesso envolvendo justacau
sapor acusação de assédio sexual.

O caso começou quando a empresa de
mitiu um gerente sob acusação de assédio
sexual, mau procedimento profissional e

incontinência de conduta no serviço. Sentin
do-se injustiçado e ultrajado, ele entrou com

ação traballiista pretendendo anular a justa
causa e obter o conseqüente pagamento de
verbas indenizatórias e danosmorais.

Para defender-se, o empregador apre
sentou corno provas, transcrições de men

sagens e reproduções de imagens (fotos e

ilustrações) do e-mail corporativo utilizado
pelo gerente, de conteúdo pornográfico. 'Iam
bém anexou declaração assinada pela suposta
vítima e gravações feitas por ela de conversas

com o engenheiro e COm outra funcionária, se
cretária dele, que teria atuado como íntermedí
ária do assédio sexual.

Todas as provas. foram contestadas pelo
antigo funcionário, o qual' alegou invasão
de privacidade e íntímídade, bem corno

.

afirmou que a suposta vítima se insínua-.

va, criando uma situação para, "maldosa
e maliciosamente", gravar as conversas,
AD julgaromérito da questão, a juíza de primei-

ro grau decidiu a favor do ex-empregado .. En
tendeu não estar configurado o assédio sexual
e, por essa razão, considerou nula a demissão

por justa causa.
Contudo, o Tribunal Regional do Traba

lho reformou a sentença em favor da empre
sa, convalidando a dispensa por justa musa e

a exclusão do pagprnento de indenização, sob o
fundamento de que, embora não estivesse con

figurado o assédio sexual, restou plenamente
caracterizada amá conduta do gerente, "que
agiu de formá grosseira, inconveniente e in

compatível com sua condição de gestor".
O autor da ação recorreu, sendo que o minis
tro Vieira de Mello Filho, destacou que o en
tendimento consolidado no TST é no sentido
de que o e-mail. corporativo é consíderado,

. juridicamente, ferramenta de trabalho for
necida pelo empregador ao empregado, que,
deve usá-lo de maneira adequada.
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FALAAí!

"Vamos planejar
bem a próximo .

tampemdn. "
ILDO VARGAS, PRESIDENTE

DO JUVENTUS,
avaliando o desempenho

do clube em 2008.

" O Juventus
nõo vai parar. "

JAIR TOMELlN, SUPERVISOR
DE FUTEBOL DO JUVENTUS:

"Acredito que o

eleito posse (I
ser vidraça. "

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
antevendo dias difíceis poro
os prefeitos eleitos diante das

cobranças de obras e serviços

Tiro, d. quem�t��U�é:�i�iji�i�a!!S�BroSil desde os

tempos do Império, até.hoje. Os milhares de trabalhadores assalariados já
aposentados que o digani. Estes, 00 longo de décadas, viram se esfarelar
o valor monetário do benefício o que têm direito. Mos já há uma luz no

fim do túnel poro se reparar esta injustiça. A iniciativa porte do senador
gaúcho Paulo Paim (PTI, que 00 longo de seu mandato tem justificado
cada um dos votos recebidos em 2002. É dele o proposta em discussão
no Comissão de Assuntos Sociais do Senado paro atualização dos apo
sentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social aos
seus segurados e pelo União aos seus inativos e' pensionistas. Exemplo: um
trabalhador aposentado 'em 1995 com RS 1.500, o equivalente o 15 salários
mínimos à época, já que o salário mínimo valia RS 100. O projeto determina
que hoje esse mesmo trabalhador recebo RS 6.225, quantia equivalente a

15 vezes o valor atual do salário mínimo, de RS 415,00.

NEPOTISMO
A contar de ontem, a Comissão es

pecial da Câmara de Vereadores de
Guaramirim tem apenas dez dias para
exarar parecer sobre o projeto de lei
que proíbe o contratação de parentes
consangüíneos na Prefeitura e no Le

. gislativo. O projeto já rola na casa há
cerca de um ano. Como há parentes
dos dois lodos, por razões mais que
óbvias o proposta acabou engaveta
do. E ainda há resistências porque
o exemplo vem de 'cima', do próprio
Senado. Lá, alguns não se canfonnam
com a quedo do renda familiar

COBRANÇA
Com obra's relevantes não feitas pelo
governo que termina em 31 de de
zembro, com o saúde pública a be.ira
de um colapso, ruas esburacadas e

algumas intransitáveis por falta de
conservação, a prefeita eleita Ce
cília Konell (OEM) começa a ser

, pressionada por lideranças comu

nitárias. Antes mesmo de sentar
na cadeira hoje ocupada por Moacir
Bertoldi (PMOB). Pedir mais paciên
cia, como já o fez, é o mesmo que
falar com as paredes.
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VER E CRER
Mais uma promessa do _ secretário
da Segurança Pública e deputado·
Ronaldo Benedet. Agora, ficou p�ra
o início do ano a instalação do üele
gacin do Mulher de Jaraguá do Sul,
segundo ele uma das primeiros a vi
rar realidade em 2009. O secretário
aproveitou- poro culpar a Prefeitura,
que não teria cedido uma psicóloga.
Ou seja, embora o burra de impos
tos que pagamos, ou desembolsamos
mais ou o Estado continua não fazen
do o suo parte.

'

MAIS 1
"Eu temo que tenhamos descoberto o roda aqui hoje". Comentário do
vereador Ronaldo Raulino (POn, após declarações do colega Eugênio
Garcia (PSOS) de que o projeto enviado à Câmara pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB), criando mais oito cargos etetivQs na Prefeitura preten
de benefiCiar nomes não aprovados no último concurso público. Ou seja,
segundo Raulino, não se troto de novidade no atual governo.

MAIS2 , ,

O próprio líder do governo Pedro Garcia (PMOS), concordou com o'intem
pestividade do proposto 00 dizer que "se a próxima administração tiver
necessidade, os cargos já estão criados,(pelo concurso). Pelo que sei, é
isso", enfatizou. A declaração, solvo outro interpretação, reforço a decla
rada desconfiança do oposição.,Até porque o concurso foi realizado no fi
nal de juneiro. Tempo mais ql,le suficiente paro se chamar os aprovados.

-BLÁ, BLÁ, BlÁ
.Ao invés de i.�formar, no mais dos vezes os justificativos grampeados aos

projetos de leis do Executivo votados no Câmara de Jaraguá não escla
recem os motivos que levam a apresentá-los. É notório o escassez de argu
mentos, em textos eivados de frases óbvios, não raro repetindo as mesmos

argumentações contida$ no próprio projeto. Ou seja, com ou sem justificativo,
dá na mesmo. Solvo exceções, o 'amém' do maior1G garante o aprovação." _J

FERIADÃO
Prefeitura e SOR, que já trabalham em meio expediente, fazem ponto facul
tativo nesta sexto-feira, 31. Empurrando o Dia do Servidor Público cómemo
rado no terço, 28, poro o final de'semana. Escolas do ensino fundamental
e creches do rede municipal de Jaraguá, segundo o Prefeitura, funcionam
normalmente, porque os professores já comemoram o seu dia.

'

OUTROLADO
Vereador eleitoJustino do Luz (Pl) dá suo verSão sobre convlte do preSidente
do Câmara, Maristela Menell (PI do B) poro uma conversa,"na semana pas
sado, com os parlamentares que assumem qm janeiro. Segundo ele, foram 38
minutos de espero depois dos 16 horas, o horário marcado. Sem que ninguém'
inforrnasse sobre o atraso ou mesme sobre os assuptos que seriam tratados.
,'IEngana-se quem pensa que estornos para brincadeiras", avisou.

QUEM E QUANTO?
Perguntar não ofende: afinal, quem
pagou e quanto 00 engenheiro pau-
lista Coco Ferraz (E) paro assinar os

� mudanças introduzidos no trânsito
� �entral de Jaraguá do Sul? Amigo
,� pessoal do prefeito Moacir Bertoldi

",._u

(PMDB), ele disputou a eleição majo
ritária em Araraquara (SP), como vice no chapa de Waldemar de Santi (PP). A
dupla fiéoU ern terceiro lugar. O eleito foi o deputado federal Marcelo Barbie
re (PMOB), com apoio do atual prefeito Edinho Silvo (Pl), reeleito em 2004.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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NA CÂMARA

mando do partido, porém sem

ter o nome
_

reconhecido pela
direção estadual como presi
dente da sigla em Jaraguá.

Oficialmente, o presidente
municipal do PV é o vereador
Jurandir Michels que, segun
do Domingos, ocupou interi
namente a vaga em 2007 por
três meses. Lika, como é co

nhecido, assumiu a presidên
cia após pedido feito a Domin
gos e acabou- tendo o .nome
homologado

-

pelo diretório
estadual. "O PV cresceu con

sideravelmente dentro do mu
nicípio e deve ter o respeito da
executiva", avalia, em função
dos 5.566 votos atribuídos ao

partido nestas eleições, contra
os 116 recebidos pelo único
candidato da sigla em 2004.

Aberta a filiados, a reunião
no dia 6 acontece a partir das
19h30, na casa de MárcioWill.

POLíTICA--�-------

Obra abandonada
PV escolhe novos dirigentes
para os próximos dois anos
JARAGUÁ DO SUL

OS dirigentes do Partido
Verde para os próximos dois
anos podem ser conhecidos
no próximo dia 6, quando a

atual diretoria se reúne para
apresentar nomes que devem

integrar o diretório e execu

tiva. Se houver consenso, a

nova composição será oficia
lizada. Caso contrário, será
aberto prazo para inscrição de
chapas e marcada a data da

,

eleição.
A intenção acolhida na

primeira reunião feita após o

pleito municipal, na semana

passada, é de que os nomes se-
-

jam avalizados por consenso,
adianta o presidente Joaquim
Domingos. "E depois vamos

apresentar os novos membros
para a estadual. Acreditamos
que ela-vá acatar", afirmá Do

.míngos, há dois anos no co-

é alvo de críticas
Vereadores cobram término, de nova escola
GUARAMIRIM

No dia em que aparta na

Câmara projeto assinado pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer

(DEMJ solicitando autoriza

ção para comprar o prédio do
Ceias, no valor de R$ 600 mil,
vereadores criticaram o Exe
cutivo pelo lato de as obras de
construção da Escola Básica
Roberto José Junckes estarem

paradas. A peemedebista Ma
ria Lúcia Richard apresentou,
na sessão de segunda-feira,
fotos que revelam o abandono
da estrutura inacabada.

A vereadora pediu que
seja enviado ofício ao Exe
cutivo e pediu engajamento
dos colegas e do líder de go
verno, Jorge - Feldmann (PPJ,
para que as obras sejam re

tomadas a fim de que a nova

sede da escola esteja pronta
antes do início do próximo
ano letivo, em fevereiro. Com
o início das obras, em 2007,
as aulas foram transferidas
da Figueirinha para a Escola
Municipal Germano Laffin,
na Ilha da Figueira,

"A escola está abandona
da, Vocês que passaram por
lá fazendo campanha sabem o

quanto a comunidade pede a

volta destes alunos para a es

cola, E acredito que faltamuito
pouco para concluir as obras",
comentou Maria Lúcia, refê-
rindo-se à preocupação dos

pais corn a segurança dos fi
lhos, que precisam se deslocar
por uma distância maior para
poder estudar.

Para ela, a escola "não foi
pensada para o futuro" porque
terá apenas duas salas de aula,

Vereadora mostrou fotos do local e pediu engajamento dos colegas

Escola embargada em 2006

uma para educação infantil, e
outramultisseriada, de primei
ra a quarta série. A nova estru
tura também não contará com

espaço coberto para recreação.
"Quando a gente é candidato, CAROLINA TOMASELLI Domingos espera que nomes sejam homologados pela direção estadual

�� � J �� ----------

o vereador Marcos Mannes
lembrou do imbróglió envolvendo o

escola que, em julho de 2006, foi fe
chado depois que um laudo técnico
do Secretario de Educação compro
vou excesso de ruído e risco de pe
riculosidade poro os alunos. A ins
tituição funcionava 00 lodo de uma

empresa de extração de rochas.
Segundo ele, foram diversos

reuniões envolvendo o associação

de moradores, APP do e_scola, Pre
feitura e Câmara que resultaram em

um acordo. A Prefeitura permutou o

terreno do escola com a Pedreiro Rio -

Branco por outro que era do empre
sa. "Foi fechado um acordo ppm que
o Pedreiro construísse o escola, até
o telhado. Aí entraria o Prefeitura,
paro fazer o acabamento. Essa pro
messa até agora não foi cumprido", _

afirmou Mannes.

todo mundo tern o discurso da

educação, mas percebo que as

ações não acompanham o dis- _

curso político", largou.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Designers mostram tendências

Moda infontU é
'tema de evento
JARAGUÁ DO SUL

Se você se ínteressa por
roupas infantis pode reser

var a noite de amanhã para
falar sobre o assunto. Dois

designers de estilo radica
dos em Jaraguá apresentam
as inspirações e tendências

que -vâo reger o inverno de
2009 durante urn workshop
marcado para acontecer no

Centro Empresarial do mu

nicípio.
Conforme Milton dos

Santos, a moda da estação
mais gelada do próximo ano

está dividida em quatro te

mas principais. Um deles
está bastante visível tanto

, na linha masculina, quanto
na feminina: a preocupa
ção com a ecologia. Para os

meninos, tudo terá cara de
rventura. Já, na produção
própria às meninas, a leitura
fica mais delicada, segundo
Kátia Feliciano.

Os dois são osmediadores
do evento, que promete faci
litar o trabalho de estilistas e

modelistas da microrregião.
Além de contar aos partici
pantes quais são os tecidos:
as formas, cores e acessórios
da vez, eles ainda resumem

todo o conteúdo em um CD,
oferecido aos inscritos de
brinde.

- Esta é o primeiro
workshop da dupla na cida
de, responsável também por
palestras no Senac Moda e

Informação de São Paulo.
As inscrições ficam abertas
até às 15h de quinta-feira
na Apevi (Associação das
Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu] ou pelo
telefone 327577024. A par
ticipação custa R$ 180. Os
nucleados pagam R$ 105 e

os associados R$ 120.

LEITURA
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Mercado em ritmo acelerado
.
Amantes dos livros fazem as vendas crescerem a todo vapor
JARAGUÁ DO SUL

.

Uma imensidão de histórias
descritas de todas as maneiras _

imagináveis. Um universo di
ferente ao virar de cada página
� a latente sensação de viajar
sem ao menos sair do sofá.
Para o funcionário público Jai
me Oecksler, 53, estar com um

livro nasmãos é igual ase tele
transporter pelo mundo afora,
é o máximo, como ele mesmo

costuma dizer.

f
Por causa disso,' o ávido

leitor chega a "devorar" três
títulos por semana. "Leio até
rótulo de amido de milho",
comenta. Brincadeiras & parte,
o autor Guimarães Rosa habita
o topo da lista dos prediletos,
seqüencíado de diversos ou

tros romancistas brasileiros;
Na tentativa de variar um pou
co, as prateleiras de filosofia
também chamam' a atenção.
Mas, ao contrário do que se

pode imaginar, Oecksler não
tem uma biblioteca e-m casa.

Ele freqüenta os espaços pú
blicos semanalmente.

Há' dois anos, imerso na

vontade de dividir o hábito da
leitura com os demais apaixo
nados por livros, ° servidor re
solveu juntar o próprio acervo

ao do município. Doou cercá
de 200 exemplares e hoje eles

_

estão nas estantes da Bibliote
ca Rui Barbosa.

- Se dependesse apenas de
pessoas como Oecksler, o ce

nário leitor do Brasil seria

�l
Jaime Oecksler ,adora es livros e, por isso, doou todo o acervo particular à biblioteca pública

Para brindar o Dia-do Livro
Escritores, editores e apai

xonados pelo 'leitura se reúnem,
hoje, poro comemorar o Dia Na
cional do livro. O encontro vai
acontecer no Grafipel Megastore,
no Centro, come.&a às 18h, e tem

direito até o um brinde, que será
misturado o intervenções. Vários
autores do microrregião devem
ler-trechos de histórias clássicos e _

quase desconhecidos do universo
.literério.ü acesso é gratuito.

pesquisa - também apurou que
anualmente as mulheres lêem
mais. em comparação aos ho
mens: 5,3 contra 4,1.

Em [araguá do Sul, não há
informações precisas a res

peito, no entanto, é fato que o

mercado está aquecido. Segun
do o livreiro Gelson Bini, fa
cilmente são comercializados
1,5 mil exemplares mensais
na cidade. No ano passado, as
vendas chegavam a apenas a

mil títulos a cada mês.
muito diferente. Conforme
dados recentes do Instituto
Pró-Livro, a população do país
se debruça sobre apenas 4,7

livros ao ano. Em alguns es

tados, como os da região Sul,
essa média alcança os 5,5, po
rém, no Norte cai para 3,9. A KELLY ERDMANN

Hoje é dia de teatro para estudantes
Palco do Centro Cultural vai receber 15 espetáculos do Intejs até amanhã à tarde

Intejs já está no 12a edição'

JARAGUÁ DO SUL

Juntos desde à iIiício de 2008,
12 alunos da Escola de Ensino
FundamentalVitor Meirelles; do
Bairro Três Rios do Norte, passa
ram dois meses se preparando
para

- encarar - um novo desafio.
No Centro Cultural da Scar, eles
vão se apresentar pela prímeíra
vez no Intejs, evento organizado

(f) pelo município co� intuito de
� integrar os grupos teatrais estu

i dantis do município.
(f) Neste ano, 15 espetáculos
participam da mostra não com-

petitiva. A maratona começa continua amanhã. Nesta quin
hoje, às 8h30, e a abertura está ta-feira, -

os espetáculos co

com "Efeito Borboleta", da tru- 'meçam-um pouco mais cedo,
_
pe do colégio. Na seqüência, é às 8h. Oito montagens serão
a vez do Centro Educacional apresentadas em sessões que
Dente de Leite e da EscolaWal- seguem até às 17h. Ao final, os
demar Schmitz. À tarde, outros alunos recebem um certificado
cinco grupos tentam prender a de participação e as opiniões da
atenção da platéia: Entre eles comissão avaliadora.
está um convidado especial. O acesso à 12a edição do
Formada por funcionários da festival é gratuito. Outras in
empresa Duas Rodas, a turma formações podem ser con

sobe ao - palco às 14h com a feridas na página virtual da
peça "O bicho vai pegar". 'Fundação Cultural: cultura.

A programação do Intejs jaraguadosul.com.br.
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Capitão pode ser transferido
Rogério Vonk será promovido, mas não quer deixarGuaramirim
GUARAMIRIM

O capitãoRogério Vonk, co
mandante da 28 Companhia de
Guaramirim, será promovido
à função de major no próximo
mês. Com a promoção, ele po
derá ser transferido para São

Miguel do Oeste, onde deverá
ocupar o cargo de subcoman
dante no 90 Comando Regional
de Polícia. A transferência dele
para outro município é um pedi
do do Comando Geral da Polícia
Militar, em virtude da defasagem
de oficiais naquela região.,

Porém, a notícia de que a pro
moção para major implicaria na

saída de Guaramirim entristeceu
o capitão. "Estou indo contra a

minhavontade, não gostaria de
deixar o município", lamentou.
Vonk atua na 2a Companhia há
11 anos e recentemente se for
mau num curso de Pós-Gradua
ção em Segurança Pública.

- ParapermaneceremGuarami
rim, o capitão destacou até mes

mo a possibilidade de abrir.mão
damerecida promoção. O fato de
não poder dar continuidade aos

projetos que ajudou a implantar
no município é um dos motivos

quemais o deixa insatisfeito com
a perspectiva de ser transferido.
É o caso da construção do quartel
de Guaramirim, que está em fase
de licitação. ''Estou envolvido no
projeto desde o início. Concluir
esta obra seria a realização de 'um
sonho pessoal", enfatizou.

O capitão deve se apresentar
dentro de 20 dias ao Coman
do Geral da PM para assumir o
novo cargo. Dentro deste perío
do, ele buscará alternativas para
poder continuar trabalhando na

28 Companhia. Vonk afirmou
também que a transferência não
está relacionada com questões
políticas. Assim como ele, outros
sete capitães, também com espe
cialização na área de Segurança
Pública, foram chamados para
trabalhar na região de São Mi

guel do Oeste.
Até o momento, ninguém

foi nomeado para ocupar o lu
gar dele na 2a Companhia. Por
enquanto, o tenente Márcio Al
berto Filipi responderá interi
namente pelo comando da PM
de Guaramirim.

DAiANEZANGHEUNI Vonk diz que gostarja de ficar e dar continuidade aos projetos que começou

Exeqüente: Dimas Comércio de
Automóveis Ltda.
Executado: Resivale Combustível

EDITAL DE PRAÇA/lEilÃO Catarinense'Ltda.
'

COMARCA DE GUARAMIRIM Bem: 700l de óleo diesel refinado, lipo BPF;
2a VARA CíVEL avaliação R$ 630,00 em 09/0312007.

l Depositário: Carlos Avavassorí, Vistoria:

11' Leilão/Praça: 03/11/2008 - 14:00 horas EslradaSchroeder,100,Schroeder-SC.
i Por valor igualou superiorà avaliação, 3 - Processo: 026.08.001355-0
! �'Leilão/er�: 20/11/2008 - 14 :00 horas A Exeqüente: Ana Carolina dos Santos
I quemmais ofertar, desde que não a preço vil. Executado: julianoMicheluzzí .

! Local: Fórum de Guaramirim,SC Rue: 28 de Bem: Moto Honda/C100 Biz,2002, placa
I Agosto, 2.000, Centro, fone: (47) 3373-9500, M B N - 3 9 3 5, ve r.m e I h a

'.
c � ass i

.

[' Myertên!;ias: 01)
Ficam intimadas as partes 9CZHA07002R037400; evallaçe.o, �$

através deste Edital, caso não o sejam pelo 2.000,00 em 10/03/2006, Deposltarlo:
Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os Juliano Micheluzzi. Vistoria: eslrada 07 de

i credores hipotecários, usufrutuários ou �anelro, Massaranduba-SC.
, senhorio direto que não foram intimados Onus: Os tributos incidentes sobre os bens

I pessoalmente, ficam neste ato intimados da móveis e imóveis, multas sobre os

i realização dos respeclivos praçaslleilões (art. automóveis h.em como, contas vincul,:_das às

i 698 CPC); 03) A verificação do estado de concessionárias telefônicas, correreo por
i conservação des bens poderá ser realizada conta ex�luslva 90. arrematante. Para
I pelo pretenso arrematante, se desejado, arremataçao en: pnmeua praça. os valores
I medianle acompanhamento de Oficial de das avaliaçoes serao COrrigidos
I Justiça. monetarjamenle alé a data do leilão/praça,
I VICENTE ALVES PEREIRA NETO, leiloeiro onde o valor do lanço não poderá serinferior à
i Público Oficial e Rural devidamente avaliação efetuada, sendo que, não
! autorizado pela Exma. Sra.' Ora. CANDIDA oco�rendo a v�nda ou adjudicação nesta, j

I INES ZOELLNER BRUGNOLI Juiza de sera levado a segunda oportunidade,
I Direito' da 2" Vara Civel da Comarca de conforme data e horário supra, onde haverá a i

I· Guaramirim-SC, venderá em Praça/Leilão, na alienação a quem mais oferta� (art, 686, VI,
forma da Lei em dia hora e local CPC), desde que não a preço vi! (art. 692,

'I' supracitados, ;s bens penhorados nos CfC)·.Os honorários do Leilo_eiro na razão de
.

processos a seguir: 5 Yo (cinco por cento) correrao por conta do '

I 1- Processo: 026.01.001344-5 comprador, remitente ou adjudicante em-caso

I Exeqüente: Banco Bamerindus do Brasil de, arren:'alação, acordo/remição ou

S/A
'

,

. acjudicaçâo, respectlvamenle, conforme
..' competente Portaria expedida por esta

I Executad.os. Tomaselli S/A e Carmem
Comarca. Informações com o LeiloeiroTomaselli
Público Oficial e Rural VICENTE ALVES

I Bem:,315 portas.modelo PA5/2,2Iados, em PEREIRA NETO. fone/fax (47) 3026-1615.
I madeira de mogno, medindo 0,92cm de

site www.agencialoilao.com.br end. Av.
I largura e 2.11cm de altura e 3,50cm de -" ... ", .. ,,,,,,,,, .. ,, ......_,,, """".,.",.,_.".'

,

'1 I'
-

'1" R'" 550 00 Hermann August Lepper, 1.500, Saguaçu -

espessura; ava iaçao Uni ana ", ,; Joinville-SC. Exma. Sra. Ora. CANDIDA
.

I totaliza.n�� R$ 173.250,00 em 1�/06/�5. INES ZOELLNER BRUGNOLI Juíza de
I Deposlt�no: Carmem Tomaselli. Vistoria:

Direito da 2" Vara Civel da Comarcá de '

i
rua Candido Tomaselli, 286, Schroeder-SC. Guaramirim-SC

i 2 - Processo: 026.05.000051-4
.

I

Engenheiros devem avaliar hoje
a situação de trecho da BR-280
CORUPÁ

Dois engenheiros de uma

empresa contratada pelo Dnit

(Departamento de Infra-Estrutu
ra de Transportes) devem avaliar
na manhã de hoje a situação na

BR-280, a três quilômetros do
acesso principal de Corupá. A
informação é do engenheiro do
Dnit responsável pela região de
Mafra, Jefferson Bittencourt. No
trecho, parte' da pista desbarran
cou e surgiu uma barragem de
quase cinco metros de altura no

ribeirão localizado àsmargens da
rodovia, suspendendo os traba
lhos de recuperação.

Segundo Bittencourt, após o

estudo do local, poderá aconte
cer. uma reunião entre os enge-

. nheiros e a Defesa Civil de Co

rupá. Sobre uma possível data
para a conclusão dos estudos.
e o reinício das obras de recu

peração, Bittencourt informou
o que o Dnit vai aguardar o pa
recer dos engenheiros para ter
uma previsão a respeito.

Na manhã de ontem, Defesa
Civil e Prefeitura realizaram uma

o

reunião para debater o problema.
Conforme o presidente da Defesa
Civil de Corupá, Julio César Do
minoni, existe a possibilidade de
as famílias terem que deixar suas
casas com a continuidade das
obras. Nesse caso, segundo ele,
a Prefeitura estará à disposição
para orientar e verificar a acomo
dação necessária aos moradores.

Adolescente
é assaltada
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar atendeu
ontem uma ocorrencianos furi
dos do ParqueMalwee, por vol
ta das 17h de segunda-feira. A
adolescente, de 17 anos, infor
mou que estava caminhando
no local quando foi abordada
por um homem com uma faca,
que tentou arrastá-la para o

mato. Segundo a PM, a vítima
conseguiu fugir após entrar em
luta corporal com o homem,

o

que levou o celular da adoles-
o

cente. A vítima infamou que o

suspeito tem aproximadamen
te 1,70 de altura, cabelo curto

. ruivo, trajava camisa azul e

bermuda jeans e estava em

uma bicicleta de cor prata.

Motorista se

apresenta
GUARAMIRIM

O motorista que atropelou
Marvin· Bozam, 20 anos, na

noite de quinta-feira passada,
se apresentou namanhã de on
tem à Polícia Civil de Guarami
rim. De acordo com a delegada
Jurema Wul£. LU, 55 anos (o
nome não foi divulgado), infor
mou em depoimento que não

percebeu que havia atropelado
o jovem, e que por isso prosse
guiu viagem. No depoimento,
o motorista também disse que
acredita que a motocicleta ba
teu no rodado do caminhão.

O inquérito deve 'ser con
cluido no próximo mês. Con
forme a delegada, também se- -

.

rão ouvidos o carona da moto,
Glauco Pereira, a Polícia Rodo
viária Federal e os socorristas

que atenderam a ocorrência. O
jnotorista responderá por ho
micídio culposo (sem intenção
de matar). Mas, se ficar prova
do que ele não quis socorrer as
vítimas, ele responderá tam
bém por omissão de socorro.

GUARAMIRIM

Casa destruída
por incêndio

Um incêndio no tarde de ontem, .

destruiu uma coso de 40 metros qua
drados na Ruo Guilherme Tomelin, no
Bairro Caixa d' água (perto do Rodovia
do Arroz). Os bombeiros voluntários
utilizaram 11 millitros de água paro
apagar os chamas. As causas do incên
dio ainda sõo desconhecidas.

'-----'--0

Joarp Ferragens E1étricas Ltda, CNPJ� 02,769.575/0001-07.i.

torna público que requereu a FATMA, A Licença Ambiental Prévia]
para a atividade de Serviços Galvanotécnicos na Rodovia 280, Km!
55, BairroAvaí Guaramirim/SC.
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DEMISSÕES

Mais de 80 ficam sem trabalho
-

.

Wiest dispensa funcionários sem garantir verba rescisória
JARAGUÁ DO SUL

"Eu nem dormi esta noi
te. Tenho que pagar R$ 400

de aluguel e comprar comi
da para dois filhos. Como eu

vou fazer? Estou pensando
em vender alguma coisa lá de

. casa, o som, talvez". O desa
bafo é do eletricista de manu

tenção, Alex Sandro de Jesus
da Silva Lemos, 33 anos, que
acaba de ser demitido da em-.

presa onde trabalhava há um

ano, a Wiest escapamentos,
de Jaraguá do Sul.

De' acordo com o Sindica
to dos Metalúrgicos, dos 200

funcionários que atuavam na

Wiest, mais de 80 foram demi
tidos na última segunda-feira,
sem garantia dos direitos traba
lhistas. "Nós vamos homologar
a rescisão, com ressalva. Para

que eles possam pelo menos,
sacar o Fundo de Garantia e

o seguro-desemprego. Vamos
entrar com ações trabalhistas
para receber a verba rescisória
futuramente", explica o diretor
de assuntos jurídicos do sindi
cato, Rodolfo Jagelsky.

Outro impasse é que os sao'
lários que seriam pagos no pró
ximo dia 5 também não estão

garantidos e há três anos, se

gundo o advogado, a empresa
não deposita o valor referente
ao FGTS dos trabalhadores.

'Aqueles que estão há mais

tempo vão poder sacar o FGTS
recolhido nos anos anteriores.
Mas quem entrou na empresa

Donini pede ajudo dos moradores

Pesquiso de

segurança
JARAGUÁ DO SUL

Nos próximos dias, os mora
dores de [araguá do Sul vão re

ceber a visita de acadêmicos do
Centro Universitário de Jaraguá
do Sul (Unerj). Cerca de 650 es

tudantes, iniciam uma pesquisa
sobre segurança pública, nesta
sexta-feira (31), nos bairrosCen
tro, Nova Brasilia, Vila Lenzi,
Baependi, Czerniewicz e Ami-

.

zade. O entrevistado responde
uin questionário composto por
29 perguntas sobre qualidade
de vida. Os alunos vão vestir
colete amarelo, crachá e mate
rial de abordagem para facilitar
a identificação.A questão chave
será ''Você se sente seguro em

Jaraguá do Sul?",
Ontem, no auditório da

Unerj, aconteceu o lançamento
da pesquisa, que foi solicitada

pela Câmara Temática de Segu
rança do Projaraguá à Unerj e
será realizada através do projeto
institucional 2008/2009 "Cida
dania e Segurança". Com base
nos dados do IBGE, a análise
vai ser aplicada. nos 38 bairros
da cidade, que foram divididos
em cinco grandes regiões. A in

tenção é atingir 20% da popula
ção na faixa etária a partir dos
16 anos. O IBGE calcula que
das 99 mil pessoasque podem
ser abordadas, 24mil devem ser

entrevistadas. O trabalho encer
ra em agosto de 2009.

A coordenadora do Setor de

Pesquisas da Unerj, Cristiane
Lucht Gascho, adiantou que a

pesquisa não se refere apenas
a segurança dos atentos crimi

nais, mas no que significa estar

seguro, como por exemplo, ter
emprego, atendimento médico,
acessibilidade, trânsito, entre
outros. itens. O coordenador
do Projaraguá, "Giorgio Donini,
destacou a importância do estu
do. "Vamos coletar a realidade .'

para daqui dois anos medir a

eficiência do projeto. É preciso
sensibilizar a comunidade para
receber os acadêmicos".

José atuou por 24 anos no Wiest e preciso entrar com ação poro receber os direitos trabalhistas

operador de máquinas, José
Feltrin, 49 anos, que trabalha
va há 24 na Wiest.

Se.gundo Jagelsky, o imóvel
- e os bens da empresa podem
ser penhorados e leiloados

para que os funcionários rece
bam os valores. Mas o proces
so é lento e a conclusão pode
levar de três a cinco anos. A

orientação é para que os traba
lhadores lesados procurem o

sindicato.

Em.preslI}não fala sobre () assunto'
. A Wiest eSGapQmentos atua há

61 enos em Joroguá ,do Sul fob�i
condo :esçapomentos ''6. sistemas
autol]1otivos, com clientes como o

;;l,.N.!tsubíshi e Q Mercedes- Benz.

. Procurado pelo reportogem do
O Correio do Pºv�, ri -d�PQrtamento
de·Recllrsos Humanos. do Wíest
formou que o empresa não s
mJociaró so o os

há três anos só vai ter o va

lor equívalente a um mês d�
FGTS", comenta.

. "Fui pego de surpresa.
Ontem chamaram os funcio-

nários em uma sala e falaram

que a empresa não ia con-
.

seguir arcar com a folha de

pagamento e que teriam que
enxugar o pessoal", conta o DEBORA VOLPI

Curso de apicultura encerra hoje
Alunos aprenderam do manejo da colméia à produção do nutritivo pólen

Agricultores e pequenos pólen, de própolis, criação de
produtores de mel recebem cer- abelhas-rainha e orientações
tificado hoje da conclusão do sobre relação fundamental

�

das'
Curso de Apicultura realizado abelhas çom a polinização das
em Corupá pelo Serviço Na- plantas e propagação das espé
cional de Aprendizagem Rural cies. De acordo com o instrutor

(Senar), regional Santa Catarina, .

do Senar, Paulo Picolli, a atuali
em . parceria com a Secretaria zação de conhecimento refletirá
de Desenvolvimento Regional e em resultados positivos ao agri
Secretaria de Agricultura eMeio cultor. "É preciso inovar, muitos
Ambientedo município. .

. agricultores usam equipamentos
'5. Durante 80 horas/aula 14 e técnicas antiquadas, estressan-

. � alunos aprenderam técnicas de do as abelhas e subaproveitando
� manejo de cohnéia, aumento a produção", explica.
da produtividade, produção de Uma novidade apresentada

aos participantes do curso foi a
produção de pólen apícola, pro
duto oferecido como um elixir
natural da juventude, ea ciência
ratifica o discurso do comércio,

Pesquisas realizadas na Uni
versidade Federal de São Paulo
e na Universidade Federal de
Santa Maria apontam que o

pólen é rico em aminoácidos
essenciais, ácídos- graxos, vita
minas, olígoelementos (cálcio,
ferro e fósforo), fibras vegetais,
minerais e moléculas protéi
cas, como os flavõnéídes..Curso teve manejo de colméia,DAIANA CONSTANT1NO
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DANOE
'INAUGURAÇÃO

A edição do Correio do Povo da primeira semana de novembro
de 1990 informava a inauguração do Ancianato Lar da Flores, em
26 de outubro daquele ano, apesar de manter hóspedes
desde janeiro. Na cerimônia inaugural, 0 Engenheiro Mo
acyr Sens, falou da importância da obra no município. O
orador exaltou os dez anos de empenho dos idealizadores
do projeto colocado em prática pelo senhor Ewaldo Boss, e
dentre tantos apoiadores, citou o senhorWolfgang Weege,
já saudoso à época e a senhora Lucília Emmendoerfer, que
doou o terreno para a construção do ancianato. Agradeci
mentos foram externados a muitas empresas do municí-·
pio, ao arquiteto responsável pelo projeto, Professor Ru
bens Meister, de Curitiba e também aos governos Estadual
(nas gestões de Esperidião Amin, Pedro Ivo e CasildaMal
daner) e Municipal (nas administrações de Durval Vasel e
Ivo Konell). A edição trazia ainda informações sobre o espaço físi
co, sendo uma área de 4.500m2, comportando 60 apartamentos.

1990 PELO MU���darnente.campeão
• Ayrton Senna sagra-se,

a

1 Mclaren. Em 21/9.
.

dial da Fórmula 1. pe a
mun .

d Mundo da
• A Alemanha é campeã da Copa

o

Itália. Em 24/6.
dorrentes e e

Plano Collor bloqueia
contas c

•

Em 16/3. '.poupança. .

d Primeua.

Thatcher renuncia ao cargo.
e

• Margaret "
'

s 11 anos e meio de

Ministra brltanlca. apo
dato Em 22/11. .

man·
wait A ocupação foi o estoplID

• O Iraque anexad��olfo, 'liderada pelos Estados.
para a Guerra '.

Unidos - Em 2/8. "

E 19/12.
s 71 anos. m

G Morre Rubens Braga,
ao

1
Barriga de Alugue ,

� Na TV: Rainha da S���t�:Engenheiros do Hawaii
Riacho Doce. Nas

ra 10 .

eu amava os Beatles e os

(Era um garoto que codmo Leonardo (Entre tapas e
. S) Lean ro e

ines)Rolling tones,
(M ninos e memnas .

beijoS), LegiãO Urhana e

DESVENDADO

AFOTODAÚU1MA PUBUCAÇÃO JÁRECEBEU IDENmCAÇÃO. A
EMPRESA É A)ARID\. DESATIVlIDANADÉCADA DE 80, LOCALIZADA
NO BAIRRO JOÃO PESSOA, ONDEAINDAMANTÊM·SE OS PRÉDIOS.
IDENmCADOPELASENHORAMiAZILDADA COSTA BASTOS.

VOCÊ SABIA?
A pedido do vereador Clemenceau do Amaral e Silva e aprovado em sessão solene, em

1996, a rua que cortaria o Bcírro Ilha da Figueira terra o nome de José Theodoro Ribeiro. A. no
minação foi uma homenagem, a um dos destacados colonizadores do município. O homenage
ado nasceu em Barra Velha em 1892 emudou-se para Jaraguá do Sul, em 1922, onde se casou

com Maria Rozisse. Aqui, radicou-se nas imediações do bairro que hoje tem na via de principal
acesso, seu digníssimo nome .

--------------------------------------------------------�.j----�------------�------------------�------
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CORAÇÃO PARTIDO

Luana Piovani termina com Dado Dolabella
depois de sonhar com casamento

Ela sempre foi símbolo-de
mulher independente, liber
tária, decidida e moderna.
Na vida profissional se ne-

, gou a assinar contrato com

a Rede Globo porque não

queria dever exclusividade

para emissora. Ela é dona do

próprio nariz. Na vida senti

mental, de Catarina (da no

vela A Favorita) Luana não
tem nada. Não teve vergonha
de assumir que traiu Rodri

go Santoro (embora não se

orgulhe disso), na época ele
já era considerado um bom
partido. Muita gente se ques
tionou como uma mulher em
sã consciência poderia des-
prezar aquele moço.

Mas ela não é igual à
maioria. Sem pudor fala de
sexo, drogas, assume erros

e tem sede de vida, dé pai
xão. Foi essa mulher, Luana
Piovani, que deu um chega
para lá no noivo Dado Dola-

o
bella, com quem estava para

� se casar.

�. Na segunda-feira, a im
ã prensa' toda falava no assun

to, mas sem ter confirmação
de nada. Ontem foi a vez

da protagonista desta histó
ria revelar o que aconteceu

através dó seu site.

"Queridos todos, escre

vo aqui para dizer que me

livrei duma roubada... Ia
me casar com alguém que
não conhecia ... Deus, corno
sempre, me protegeu. Então
é isso, fica aqui meu suspiro
de alívio e minha' profunda
tristeza em ver minha ama

da camareira, Esme, de bra

ços imobilizados ... ".
Segundo consta, Dado te

ria ficado enciumado com

a atuação de Luana, que es

treou o mono logo 'Pássaros
da Noite', no Rio de Janeiro
e ficou com os seios à·mos
tra. Nos bastidores começou
a briga. A camareira teria
tentado acalmar os ânimos

quando foi agredida pelo na

morado possessive.
Foi assim que Luana deu

um basta na relação, embora
amor não faltasse. Ela ainda

.

teve .coragem de depor con
tra o ex-namorado e ficou ao

lado da camareira, com quem
trabalha há anos. Luana tinha
admitido que queria engravi
dar de Dado e que ele era o

homem dos seus sonhos. Mas
a vida pregou esta peça e o

príncipe virou sapo.
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

Mendigos e estagiários
Nesta semana que passou, estive lendo

na Revista Dom7, o relato de uma pesquisa
que um estagiário fez sobre quanto ganha um
mendigo postado perto de um sinal de trân
sito. O "Estado da Arte" da pesquisa mostrou
teoricamente que, se o mendigo faturar dez
centavos a cada trinta segundos, ao cabo de
um mês ele ganharia R$1.200,00. Se, por ou
tro lado, faturar a metade, estaria ganhando
o salário de um estagiário com carga de 35

horas semanais. Com esses dados teóricos, o
estagiário entrevistou uma pedinte que troca
va seus "rendimentos" numa padaria. Com
uma média de quarenta reais, ela estaria ga
nhando ao mês R$ 937,50. A conclusão da

pesquisa foi que émelhor sermendigo do que
estagiário. Eu, como estudioso das realidades
econômicas, discordo de tal afirmação. Evou
argumentar metodologicamente.

Nosso amigo estagiário tem o privilégio de
estar empregado. É claro que não ganha muito.
O mendigo fatura mais sem esforço, e até pode
"descansar tranqüilo debaixo de uma árvore"
conforme a pesquisa. Mas há uma vantagem
competitiva em ser estagiário. Ele pode conti
nuar estudando e, com um pouco de sorte, as
cender na escala hierárquica, até chegar a ser

uma pessoa independente. Com esse diploma
social, pode aplicar alguns recursos na especu
lação financeira, tornando-se um bem-sucedi
do "trader" na Bolsa de Valores.

Parafraseando o que diz a pesquisa intitula
da Matemática do Mendigo: "Mas isto é teoria,
vamos aomundo real", também tenho um caso

para' contar. Um indivíduo muito conhecido,
cujo mérito foi ter iniciado sua carreira profis
sional como estagiário que, depois de cursar a

universidade, se transformou num talentoso
especulador financeiro, ideal de muitos que
sonham com riquezas ilimitadas, serve como

exemplo clássico. Este senhor não precisa des
cansar embaixo de uma árvore por "mais nove
viradas de sinal de trânsito". Ele apenas pode,
depois de negociar na Bolsa de Valores o fun de
muitas empresas produtivas, massacradas pela
especulação criminosa, usar seu avião parti
cular para assistir a Corrida de Fórmula I de
camarote, no melhor hotel do Principado de
Mônaco. O diferencial desta conclusão tor

na-se evidente. Nesse caso, a'm�ral do rela
to mostra que é melhor ser estagiário do que
mendigo. Entretanto, o drama principal desta
história não termina com esse final idílico.
Imaginemos o pequeno empresário dentro
do carro, esperando o sinal abrir, numa

pausa desesperadora, que tortura sua alma
. porque não sabe como vai pagar os salários de
seus funcionários no final do mês, observando
distraidamente' o mendigo que se aproxima
para pedir uns trocados. Na sua realidade abru
madora seguramente pensará que tal pedinte é
um santo, se comparado ao ex-estagiário que
está destruindo sua vida e suas esperanças,

A FAVORITA
Donatela diz que Diva/Mirando é enfermeiro,
Shivo o recebe com um sorriso, Donotela diz que
o "enfermeiro" vai cuidar do perna de Augusto,
Donotela diz que Floro quer tudo que tenho sido
dela, inclusive Zé Bob. O jornalista diz que vai se
aproximar de Floro e descobrir o verdade, Diva
choro e diz o Donatelo que não sobe como Au
gusto pode venerar o mulher que o abandonou.
Dodi pulo o muro do roncho e foz uma visito o

Floro. Donotela diz o Augusto que vai embora,
pols está apaixonado por outro homem,

VARIEDADES�'----------1

Mllelle(3
.. Ultinw parado 174 (leg)
(14h15, 16b45, 19h15, 21h45-todososdias)

,BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

Sth,ool Music 3 (Dub)
, 19h, 21 h30 - todos os dias)

arM 2
MusiC 3 (Dub)

O, 20htO � todos os dias)

lIIi'Cine Neumorkt3
• amigos, mulheres à porte (leg)
(1 21 h20 - todos os dias)
"' Mllsoonautos no lIIundo do lua (Dub)
( n - todos os dias)

eNevmorkt4
aces do lei (leg)
.h10 - todos os dias)

ia (leg)
20 - todos os dias)

• Cine NeumorKt 5
• Último purodaJ74 (leg)-----�
(14h40, l7h, 19h30, 21h50 - todosos dias)

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• High School Music 3 (Dub) (16h30, 19h, 21 h30-
todos os dias) (14h - se�sab/dom/quo/qui)

• Cine Shopping 2
.

• Super Heróis e o ligo da injustiça (Dub)
(17h40, 19h30, 21.h20 - todos os dias)
(14h, 15h50- se�sab/dom/qua/qui)

• Cine Neumarkt 6
• Noites de' tormento (leg)
(t 22h - todos os dias)

no mundo do lua (Dub)
((611411:_ todos os dias)

.

NOVELAS-
"

.

NEGÓCIO DA CHINA
Júlio e Diego falam que talvez o pai biológico
do rapaz não queira conhecê-lo, Edilzo rouba o

colar de dragão que lucivolle guardou. lucivo
ne foz um escândalo. Edilla aproveito a confu
são e jogo o colar na sacola de Semíramis, que
comprou lingerie na loja, Flor de lys diz a Theo
e Heitor que perdeo o colar. João diz à Flor de
lys e lívia que acho que o chinês jogou o colar
no sacola de Aurora e invadiu a cosa ernlobãe
da Beira, Aurora se'apavora ao ver Iiu, que de
saparece em seguida. Aurora desmaia,

TRÊS IRMÃS
Galvão nega os acusações, Suzana diz que
Waldete não pode se intrometer em sua vida.
Walquírio dá à Dora o convite de uma festa no

,Rio. Duda diz a Carminha que não vai denunciar
Vidigal. Polidoro fala que as esmeraldas jamais
apareceram e que Gennaro tinha um cúmplice
brasileiro, Suzana sugere que Virgínia coloque
um anúncio poro alugar a loja que ficará
vago .. Polidoro falo o Galvão sobre novos

empreendimentos e o deixa intrigado. 'Duda
decide voltar à Coramirim, Quatro homens
cercam Alma e Suzana, .

os MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Rosano desconfia de que o Curupira quer as

-sustá-lo. Rosano mondo Tati ficar atenta, pois
o Curupira seqüestra crianças. Teófilo chego no

meio da discussão de Érico e Viviane, Viviane in
sulto o pescador. Teófilo,ameaça Pachola, Vivia
ne e Eugênio, coso eles não saiam de suo coso,

Valente tenta resistir às investidos de Gabrililo.
Os dois se beijam. Valente se sente culpado por
NatL Ele olha a Pedra do Gávea e diz que preci
sa descobrlr o mistério sobre suo vida. Pachola,
Viviane e Eugênio vão embora.

CHAMAS DA VIDA
Walter pede que Eurico pare o depoimento de
Ricardo e Verônica, mas Eurico diz que conti
nuará o ouvi-los. Pedro falo poro Suelen não se

intrometer em sua vida, Ivonete ameaço Suelen
se ela falar sobre o gravidez, Vilma pede que

'

Ricardo devolvo o cheque do acordo. Walter vai
embora com Vilma. Arlete diz o Eurico que tem

que colocar Vilma no cadeia. Beatriz e Antônio,
drogados, se declaram apaixonados, Ricardo e

Verônica planejam deixar Tinguá com medo de
Vilma. Tomás pega Vilma e Wolter abraçados.

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

• Cine Shopping 3
• Os moscanautas no mundo do IUD (Dub) (17h20
- todos os dias) (14h, 15h40 - se�sob/dom/qua/qui)
• MommaMia (leg) (19hl0, 21h20-todososdiasl

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• High School Music 3 (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Cidaile 2
• Os mosconautas no mundo do lua (Dub)
(14h, 15h40 -todos os dias)
• Nem por cima do meu cadáver (leg)--
(19h20 -Iodos os dias)

• A coçada (leg) (19hl 0,21 h20 - to�os os dias)

• Cine Mueller 1
• High School Music 3 (Dub)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Amigos, amigos, mulheres if porte (leg)
(18h, 20h, 22h - todos os dias)
• Mosconautas no mundo da iua (Dub)
(14h30, 16h15 - todos os diàs)

LIVRO

a
.

ros

�antô�

Cem crônicas
do dia-a-dia

Martha Medeiros expõe os anseios
de sue geração e de sua época, ale
grias e desilusões, dramas e delícias da
vida adulta, neuroses da vida urbana, o

prazer escondido no dio-a-diQ, o poder
transformador do afeto, os mistérios da
maternidade. Terna e indignada, com um

imbatível senso de húmor, Martha torna
mais palatável o imponderável da vida

DVD

o fascinante
mundo de Sofia
Às vésperas de completar 15 anos,

Sofia recebe mensagens anônimas com

perguntas intrigantes, como "quem é
você?" e "de onde vem o mundo?". Ela se

torna aluna de Alberto Knox, que a leva
em uma fascinante jornada pela Filoso-'
fia, de Sócrates até os dias de hoje_
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www.giovaneveiculos.com.br

-ç ,

... - .• - .. ---- .. -.-.-.---.-.

-'1 ASTRA 4P ADVANT. cornpí 07
I MONTANA conquest 1.8 05
, VECTRA GL campi. 00
I VETRA gl97
! VECTRA GLS GNV 97
! CELTA 4P ci opes personal. 08
, CORSA SEIW) m. novo - ar 04
! CORSA WIND 4P 02
i CORSJ\ SEDAN 16V AR + OH 01

I
! CORSA WIINO 2P 01

I
i . , i CORSA WIND 2P Crocas 99

CLIO 4P EXPRESION i CLIO SEDAN 2005 I CORSA SEDAN 2003 i. CORSA WIND.4P + GNV 99
1.6 2007 COMPLETO , i ; CORSA SEDAti 00
r----·-·-- ..--+---·------·----:..-i-----·- .. ---·---l.GOL G 4 DPS 4 P 07

I' iGOlG42Par+opcs06
! GOL 1.6 POWER cornet 03

I ! GOL MI97
i i GOL Gill SPORT • AR 02
i ,'SIENAHlXl,8f1ex07
I i PALIO 4P flREFLEX C. AR 07
i i PALIO WEEK.HLX flex comoí. 05
i i PALIO WEEK.1.5 8v completa 99

I' i UNO MILLE tire 04
: UNO MILLE EX 99

i 'I! ����P����� ��v� 98

....... _"KA zetec mean 00
i KA CL� vitro trava + opes 97

! FIESTA 1.04p97
i ESCORT1.601
! ESCORT SW COMPL. 98
i ESCORT GLX comet 97
! ESCORT 1.6 GNV 95
! VERONA GL GNV + RODAS 94
i 031.6 XTR 07
i AUOI AS 2P 98
! M. BENZ CLASSE A 190 01
i BMW 325 I 2P 94
"

SCENIC RT 1.6 f6V 03
-

SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99
,__-------�--------i�--------;CLlO 1.0compl. -DHD4

I CLIO Rl4P CiAR VIDRO 1.0 00
i KAWASAK1,NIJA lX 1100 94
i FAZER 06
! TWISTER 06
! TWISJER05
i CG 125 01
i SUZUKI YES 125 06
! PAllO WEEKEND

! �g����ti���O� ��:LETO
S-10 ADVANTEGE 2.4 J::COSPORT XLS 1.6 I STILO 20061.8 8V + TETO'!
DUPLA 2006 C()��L............•...�005 C0I\<1���!JI. L + COURO RODAS 16 i

TEMOS MUITO MAIS OPÇO£S!!!
CONSUlTE·NOS

.

ADQUIRA JÁ SUA COTA:
1 a parcela o cliente (consorciado) paga dia 11/12/2008
2a parcela o cliente (consorciado) paga dia 11/0 t/200e
3a parcela será paga pelo seu representante 11/02/2009
4a parcela será paga pelo seu representante 11/03t2Q09
assim o consorciado só volta a pagar a 5a parcela dia 1j10�{2009
e assim em diante se(á_ paga pelo consorciado toão dia 11· âe cada mês

085: O cliente estará apto ao sorteio e lance toôos os meses inolusive
nos que o representante paga a parcela.

.-

c
�

11.1contemplaçõesmensa{s
- !lfsoltelo

- !lfIa/Jce de a/ti30%(/â/Jce lim/laob}
rOfIa/Jce aclm{lde 3éJ(/aIJce IIwe)

.

R$ 83.000,,00 .69"1,67
R$ 97.000,00 808,33
R$ "1 "13.000,00 94"1,67
R$ ... 27.000,00 1.058,33
R$ ...44.000,00 "1.200,00

....275,00
' - L;

"1 ';39"1 ,67, '
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2007, 4 portas, Vermelho,
-HíFlex - 39.410 Km,
Ar-eonclcícnaco, Travas

.

Elétricas, Alarme,
Limpador e Des.embaçador
Traseiro.

-

Dynamique, 2007, Cinza, Gasolina, 28.440 Km, 'Ar-condicionado,
Direção Hidrá(Jlica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Alarme,
Desembaçador Traseiro, Freios ABS, Air Bag II, Piloto Automático,
Rodas de Liga-leve, CD Player ci Dísqueteira pi fi CD's e Controle
no Volante, Faróis de Neblina,

Venha buscar seu carro na Mauro Veiculos, e
contemple o ano novo com automóvel novo.

Confiança, credibilidade e garantia a toda prova.
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Segunda a Sexta das 8h às 19h. Neste Sábado das 9h às 13h.� - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

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

Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900.
.

Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul - (47) 3522-0686

a BANCO PEUGEOT

lmapens sorneníeparaíins Hustrativc.s, Campanha Peugeot. Quem Pegar. Pegou -Iínha Peugeot 207, 307 e 407 • Taxa 0,49%. Promoçãová!ida para toda linha peugeoJ 207, 307 e407 somente paraquem financiar com o Banco Peugeot, com entrada de 50% 00 plano de 24

parcelasconíorme símulaçõesabaixo: Simulação.modalidade Leasing pelo PSA Finance ArrendamentoMercanülSA, considerando ovei0ilo Peugeot 207 XR l.4L Flex, 3 portas, pintura sólida. ar.ofmode!o2008i2009. Preço público sugerido para verda à vista a partir de A$
37.�90,OO, para todo o BrasH, com ireIs incluso. Pla'1Ode24meses sendo: Enlrada de R$18.895.00 (50:00%) à vista, mais 24 parcelas mensais totais lixas de R$ 681 ,56 com vencmemo da 1'l. (primeira) parcela para 15?dias. Taxade juros de 6,04% a.a. e O,4!P.{, a.m, aGET
(Custo Efetivo Total) da operaçáo de arrendamento mercantil é de 8.66% a.a e 0,69% a.m, com incidência de ISS, Te {R$600,OO} e.RegistrodaGravame (R$34,44) inclusos na CET (Custo Efetivo Total), Valor total do veículo a prazode A$40.052,44. Sujeíto à aprõvação de
crédito, Ascondiçóes acimapocerão seralteradas se hcweralteraçôes significativas nomercado financeiro, sem avisoprévio, Âescolha do nem opcional air bag duplo frontal e lateral está vincu(ada ao item bancos revesüdos de couro, e vice-versa, esão itens exclesivospara
a versão XS Automática 1 ,6116V Flex, 5ponas,Peugeot307 HB PACK 1.6L 16V FLEX - Tela Solar Bétricc- Ar condlcjcnado- Direçáo Hídráu!ica-·Frelos ASS -

...5,lrbaó duplo de série- Cd Player MP3 - Rodasde liga le'Je- Faróis de neblina-Plntêa sólida - Frete mcnso
AnOíModelo.: 08109- Muito maíspcrme�os--Quantidadede 25 unidades em estoque na Oorcessionárla Strasbourg - Paugeot206 Sensation 1 AL flex.S portas. ano/modelo 08!C8, pír:tura me1é,lica preto perta nero. atravesdc PeugeotOn Une. Frete incluso, Preço público
sugerído para venda à vista 2tJavés doPeeectOn Une: R$28,890,OO. Estoquedas concessionãrías Peugeol parüclpantes: Peugeol2C7 XA 1.4l Flex, 3 portas, ano/modelo 2008/2009, pmt,;ra sólida -05 unidades; Peugeot 307 HB Pack 1 ,6L i 6V Flexmecânico. 5 portas.
ano/modelo C8I09, pintura sólida - 25 unidades. Peugeo1206 Sensation 1.4L Flex, 3 pones, ano/modelo 08iOS, pinturametálica preto Perla Nem - 15 unidades. Prazo de vígencia.da promoção de 01/10/2008 8 31110/2008. ou enqaanto durarem os estoques. Fotos somente
paraüns ilustrativos. Não cumulativa para outras promoções, Para mais iníormaçõeà sobre preços e condições�specialsl ccnsuíe a Rede de Concessonârias Peugeot participantes, llgue para 0800·7032424 Ou acessewwwpeuçeot.com.br. Ouvidaria do Banco Pelgeot
!ígue para 0800·7719090.
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.

ESCORT - Vende-se, 89, 1.6, álcool.
R$ 3.500,00. Se aceita carro de
maior valor financiado. Tr: 9166-
9500.

ECOSPORT - Vende-se, 05, prata, 40
mil km. R$ 35.000,00. Tr: 8406-

6508.

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

• FIAT

PAllO - Vende-se, 07, Fire Flex, 4

pts. R$ 23.000,00. Tr: 9169-1272.

PALIO - Vende-se, 08, Fir� Flex, 4

pts, cornpl, R$ 29.900,00 au

financiamento. Tr: 9169-1272.

STRADA - Vende-se, 00, cabine'
estendida, 1.5. R$ 20.500,00. Tr:
9927-8182.

TEMPRA - Vende-se, 95, branco,
2.0, 8v, ótimo estado. R$ 8.100,00.
Tr: 3374-5418 ou 3374-5269.

CAMINHA0 - Vende-se, 8.140, 96,
branco, baú. Tr: 3275-3597 ou 8802-
5080

FUSCA - Vende-se, 75, branco,
pneus, aros, para-choques e

estofamento novos, MP3. Tr: 9601-
2744.

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

liga. Tr: 8821 -21 05 ou 8845-5032.

(após 15h).

KOMBI-Vende-se, 93, Jurgão, ótimo
estado, branca, motor na garantia. R$
8.100,00. Tr: 3374-5418 ou 3374-

5269.
.

VOYAGE - Vende-se, 83. Tr: 9132-
7991.

� MOTOS

CG - Vende-se, 150, 05. R$
3.500,00. Tr: 9154-b490.

FINANCIAMENTO - Procura-se, de
moto. Tr: 3376-3413 ou 9997-2330.

SAHARA - Vende-se, NX 350, 95. Tr:
9993-3367,

SUZUKI - Vende-se, AN 125

Burgman - Partida Elétrica,
automática, 2005 - Preta - R$
4.500,00 neg. Tr: 9973-3449.

TITAN - Vende-se, KS 125, 04, R$
3.300,00. Tr: 9962-3664.

YAMAHA - Vende-se, fazer, IS 250,
05/06. R$ 8.500,00. Tr: 8848-0091
3276-3456.

VEícULOS-----------

t OUTROS

CAMINHONETE - Vende-se, D20,
97, campi, diesel, branca, cabine

dupla. Tr: 3275-3597 ou 8802-5080

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

DAKOTA - Vende-se, 00, preta
estendida, GNV, campI. Tr: 8424-

8381.

MOTORHOME - Vende-se, 73,
MECANICA 98, MD 1520, lataria e

mecânica impecável. R$ 100.000,00
troco por casa ou

apartamento.Tr: 9929-7436.

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

SPORTAGE - Vende-se, 97,
completa, diesel, couro,

4x4,vermelha ferrari. R$ 23.000,00
parcelado. Tr: 9954-2945 ou 9125-

2722.

�M �
Sf'OHCHIADO

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

'-

Consórcio

B-reitkó

VENDEDORES (AS) 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.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (471 3370-7500

OFERECEMOS
GARÁNTIMOS REMUNERAÇÃO MINIMÁ
VALE - TRANSPORTE
VALE - REFEiÇÃO
OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO

INTERESADOS DEVERÃO INVIAR CURRICUlO PARA CONSDRCIO.JARAGUA@BREITKOPF.COM.BR OU COMPARECER

Á RUA REINOlDO RAU,460 JARAGUÁ DO SUL S/C MUNIDOS DE DOÇUMENTOS, ATÉ O DIA 26/10/08.

EXIGIMDS
2' GRAU COMPLETO OU CURSANDO

BDA COMUNICAÇÃO E AFINIDADE

COM ATIVIDADES COMERCIAL.

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

Mercedes Sprinter
2.51997 DH

RS 38.500,00

Promoção
R$ 25.800.00
Cor - A�UL
GOLF 1.6 2000

COMPL +ABO

MANUAL ENF

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 ZETEC 19997

ESCORT XR3 1987
FIORINO BÃU KIT GNV 1991

GOL PLUS 1995'
-.

HONDA TWISTER 250 20(14 -

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 1.6 1995
G0L1.6 ATLANTA 1996

CELTA 4P 2003
GOL CITY 4P 2008 .

GOLF 1.6 VERMELHO 2000

HONDA CIVIC EX 2005
FUSCA 1300 1975
S104.31998
FIORINO FURGÃO 1.5 1996
VECTRA GLS 2000 ABO
HONDA CIVIC LX 2000
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Finan.cia ... Compra .. Vende �. Ti ca

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

Astra Sedan GLS
2.0 - 1999 - AR
AO DH VE TE AL DT
FN RLL GNV
R$ 24.000,00 Á vista

GSXR 750 Srad -

1998 -

R$ 24.000,00
·Á vista

PRISMA JOY 1.4 Prata
2007 R$ 34.500,00

Couríer 2005 1.6 l
R$ 22.500,00
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onhos que se transformam em realidade
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Oloucomeu,
asmelhores condições
estãoaqui!

---�--------�NEGÓCIOS

AsTRA2.oADVANTAGE 2009 CLASSIC 1.0 LIFE 2009
.�-

porapenas

.46.990
porapenas

26.990
àvista àvista

Astra20AdvantageAexpower,4portas.anoIfabIicação2008"no/modeIo2009,R6A,compreçopromocionalàvistaapartirdeRS46990,OOcomffiJMP3
.

PlayermodeloKIXMP6078 (peça número 94729901)Gr.íti, etaxa deO,99%am e 12,55%aa, com 5O%de entJada esaldofinandado em 24 pr"'\"¢es
me-sets, CET1.5,94% .... TCC elOF não indusos. 0'55ic1.0 UfeFlexpower,ano/fabriC<lção 2008,anolmodelo 2009, R8A,com preçopromoconalà vista,
partirde R$ 26.990,00. com taxa de O,99%am. e 12,55%0'" com 5O%de entrada esaldofinandado em 24 prestações rnenseis,CET 15,94%aaTCCe
lOFnãoindusos.Prisma 1.4JoyEconaRex,ano/fabricação200B,anoimodelo2OO9,R6N,compreçopromocional àvstaa partirdeR$ 3O.99O,ao,com
taxa deO,99%arn. e 12,55%aa. com 5O%de entrada esaldofinandado em 24 prestaçõesmensal,CET15,94%aaTCCelOF nãoindusos.

O CORREIO DO POVO ....
QUARTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2008 . ...

PRISMA 1.4 JOY 2
�

porapenas

30.990
à vista

I � I
ÉASSIM
QUE EUVOU.

SUPE� 100cc08109
48x de153,50

o�o�·o�
o l.i!iIilll.® o�

Joinville - se I Jaraguá do Sul - se I Sã,o Bento do Sul - se
. (47) 3455-5281 (47) 3370-1737 (47) 3633-5588

conene a Nnw MoIO$ pera outras condições SI;p91 100 OelWCOIJl/XEtÇO promOCDmd.1� de RS 3 \150,00 i:I vtsín on saldo IInatlClado em 4Sparcelas mensais fixas d� l=lS 153,50. com juros ee 2.19% e.m 9 29.69% e.a. rom empacamet1to fi capacete inclusos: Speed 150 08!09 com

��.;:�����&��'��r£o�1�11::a�����=:��!Tt��=��e .!�i����)���avf�t�9�a�Hnanciaoo elT! 48 parcelas mensais uses de AS 27!i.OO. com jUfoe. Ó8 Z.l9%a.ITl- e 29,69% a a. cum capaoete e emplacamento If!CIUSOS, Kansas

:>2.��m�:����":�=��e:��:�����=��':����S�OO����:lr::
����e::tc�:�r4�T��:i:ra�II�J��:t������s��;��Ckt�v��3â�e�ft���:enqUnnkl duraram cs esWquas. imagEm; m9r<1mente üusirativas. A Nnw Maios: reserva-se o Qiroi,o dn cmrigr pos..,>�$llrrOfl gràf<m:>

�
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ím O CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA. 29 DE OUTUBRO DE 2008

•

-NEGÓCIOS

CORUPÁ - Vende-se, cf 206,20r,n2, rio
centro, duas salas comi, 4 qtos, 4 bwc, 2
salas, 1 coz, área de serviço, garagem pf 2
carros, doc. em dia. R$ 210.000,00. Tr:
3375-2798 ou 99.05-9850.

.

GUARAMIRIM - Vende-se, Amizade próx.
aos bombeiros,terreno 15x22 e casa cf

32,75-6336 I 3276-0927
Blumencar.veiculcis@hotmail.com

Rua Angelo Rubini nO 815 • Barra do Rio Cerro

320m2, 1 suite, 2 qtos, 3 salas, 2 wc, coz,
gar., churr, salão de festa. R$ 200.000.00

neg. Tr: 3373-2847 au 8427-7080.

GUARAMIRIM - Vende-se, no centro, 1

suite,2 qtos ,wc, 3 saas, cozinha, gar pf 3
-

carros,páljo cf jardim e mais uma Edícula
em baixo c/ 1 dorm.,parte superiorcf salão
de festa, churr e wc, sacadas. Tr: 3373-
2847 ou 8427-7080.

ITAJUBA - Vende-se, 90m2, de alv,
150m da praia. R$ 68 000,00. Tr: 3374-
5418 ou 3374-5269.

JARAGUA 99 - Vende-se, ou troca-se

por casa em Guaramirim. Tr: 3370-5966.

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

. "

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, com
entrega em 2009. 'R$ R$110.000,OO.
creci 2183�j Tr: 3376-0102.

ITAPEMA - Vende-se, na rneía-praía,
mobiliado, suite + 2. R$190.000,OO.
Greci 777. Tr: 9918-9996.

PRECISA-SE - Rapaz para dividir apto no

centro. Tr: 3055-2979 ou 3275-2979

CHÁCARAS .

RIO CERRO 11- Vende-se, 50 mil m2, 2
lagoas, 2 nascentes, cachoeira. R$
150,000,00. Tr: 3376-0726.

TERRENOS,' " .

PROCURA-SE - Terreno direto cf o

dono, aceite carro como entrada + o

financiamento. Tr: 3371-7424.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 350m2,

TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

água, luz, asfalto. R$ 30.000,00 ou R$
5.500,00 de entrada + parcelas de um

. salário. Tr: 3371-6069. Greci 11831.

Gamboriu de menor valor. Tr: 3373-

2847 ou.8427-7080 .

SCHROEDER I - Vende-se, cf casa de

mad. R$ 28.000,00. Tr: 47 3457-0002.
• SALAS COML.
CZERNIEWICZ - Vende-se, troca porL200
ou sw. creci 2183-j. Tr:3376-01 02,VENDE-SE - Terreno cf 1.253m2, cf

duas casas mistas, aceita se entrada

mais parcelas. R$70.000,OO. creci

2183-j. Tr: 3376-01 02.

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras'de concreto
* Trator de esteira

• LOCA ÕES
GUARAMIRIM - Vende-se, parte mais

elevada na Rua Davi Gampigotto,
.

medindo 452x40m -18.00bOm2, cf
possibilidade de lotes. R$220.000
aceito apartamento em, Balneário

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

3275·1101 / 9104·,2393
R. Wigando Menslin - BaependiPROCURA-SE - Gasa para alugar. Tr:

3371-7424 .

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

l3h30 às 19h • SÁBADOS; Sh30 às 12113275.3300 • 3055.3300
SPEDITO

ATENDIMENTO

.ONLINE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETORFAZEMOS EMPRÉSTIMOS PARA
APOSENTADOS f PENSIONISTAS DO INSS.IMÓVEIS. CREel: 4364

BLANTÃO DE VENDAS: ESPEDlTO: 8422.7895 • 9996-6400 • KARINA: 8422.7894 ·"'WANDERLEI: 8418-6786'
www.espeditoimoveis.com.br
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------------NEGÓCIOS

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiaqern

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação cem Massoterapia
- Shiatsu
- Oulropraxía
- Massagem na Cadeira Ergonômica

I
r

(47) 3372 9500

SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

AINDÚSTRIA DO CONHECIMENTO

WWw.sc.senaLbr
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m O CORREIO DO POVO
QUARTA·FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2008 ,NEGÓCIOS

Pizza G 35cm + remqerante = R$ 1900
Pizza M 30cm = R$ 12,00

'
'

Pizza P 25cm = R$ 7,00
A maior e melhor pizzaria
do plana/�o norte
agora �ambém
em .It1raguii do Sul

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza---
3275-2876

IJIS9UE ENTREGA

'Buffet Livre R$ 8,00
Buffet Kilo R$ 16,00
Rodízio R$ 15,00
Pizzas, Massas e Carnes

Todos os dias a partir das 18b30

.

<'

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.

Notebook ITAUTEC W7645

AssistêllCia
Técnica Autorizada

)Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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.c�m

DISK E
1275·
PLANT

$274·84.7

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

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

Condições especiais para empresas c;p

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

(47) 3376-2235
divipeJ@divipeldivisorias.com.br
www.divipeldivisorias.com.J:>r

Rua João Januãrto Ayroso, 2193-
Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

EMPRESA: Maxxi FischerDistribuidora de Produtos Alimentícios Ltda .

Endereço: Rua Max Heiden, 125 - Abita Garibaldi
.

Responsável: Jean
Telefone: 8804-3800
E-mail: jdancker@maxxifischer.com.br

Atividade a ser lIesenvolvida

Vendedor(a) Externo para atuar em Guaramirim
Remuneração
Valor: Salário Fixo + Comissão + Premiações

Informações Complementares
Residir em Guaramirim, possuir veículo próprio (preferência moto), disponibilidade para atuar
em tempo integral de segunda a sexta.

Interessados enviar currículo por e-mail.

•
Forros de RVC e Acústico

Divisórias Eucatex

Divisórias de Gesso Acàrtonado
Pisos Laminados de Madeira

Piso Térmico

Papéis de Parede

Paviflex

. Carpete e Forrações em geral.
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- Montador Industrial
Requisitos:
- Acima de 18 anos; preferência técnico ou cursando;
-Com conhecimento em leitura e interpretação de desenho mecânico e

soldagem;
- Iniciativa, dinamismo e seriedade são fundamentals,

- Assistente Administrativo
� Cursando ensino superior em Administração ou afins;
- Conhecimento em Rotinas Administrativas;
- Iniciativa, experiência e dinamismo e responsabilidade.

- DEMAIS VAGAS:
- Mecânicos de Manutenção -

- Enfermeiro (Curso Superior, com COREN)
- Auxiliares Administrativos
- Administradores
- Assistente Contábil

LNTERESSADOS ENVIAR CURRíCULO PARA:
autonomia-rh@uol_com_br

Rua João Picoli, 216, Centro (esquina com a Reinaldo Rau)
Nc Juliana (após 12h)

i

Faço serviço
de "encanador

* •

predial e
hidráulico
em geral.

Tr: 9112-7866

I> VENDE-SE
BAEPEND! - Vende-se, titulo. Tr: 3374-
0416.

BANJD - Vende-se, 5 cordas, washburn.
R$1.500,00. Tr: 3371-9201.

BICICLETA - Vende-se, aro 16, feminina,
semi nova. Preço de oferta. Tr: 3370-1 064.

CELULAR - Vende-se, Sony Ericcsson
K550i (preto) em ótimo estado, cf nota
fiscal. R$ R$400,00 desbloqueado ou

370,00 operadora Claro. Tr: 8825-5323 ou

3370-8524

Contemplados BNU •

Consórcio Contemplado
Imóveis e Automóveis

CRÉ. ENTR. PARCo
• 25 mil '6.900 198,00
• 30mil 9.000 290,00
• �2mil 13.800 399,00
• 50 mil 17.000 531,00
• 60mil 20.500 599,00
'100 mil 34.000 998,00

Inf: (47) 3322-8767 /8854-5143
www.contempladosbnu.com.br

FILHOTES - Vende-se, 4 collies, puros. R$ MESA - Vende-se, americana, 2 fruteiras,
200,00 cada. Tr: 3374-0508. 2 banquetas cf estofado verde. R$1 00,00.

Tr: 3372.-0886.
FILHOTE - Vende-se, shitzu, 2 meses,
fêmea. Tr: 3371-7970.

FILHOTES - Vende-se, de rottweiler, 51

dias, vacinação em dia. Tr: 3375-2006 ou

9107-8915.

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

LOJA - Vende-se, de roupa feminina no

centro. Tr: 8802-9963.

MAQUINA - Vende-se, Milk shake. Tr:
9132-7991.

.

IMPERDíVEL
VENDO lOJA
DE ROUPAS

ESTOQUE E MÓVEIS
OU SÓ O ESTOQUE_

TUDO DEHOA
QUALIDADE_
'CORUPÀ

47 3375-1908, Marina

MICRO COMPUTADOR - Vende-se,
processadorAMO K6-2, cf 32mg RAM. R$
250,00. Tr: 3372-1922 cfGilson.

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

'

PINCHER - Oompra-se macho adulto,
tamanho pequeno. Tr: 9146-4864.

PRECISA-SE
DE MULHER DE
30 A 50,ANOS

Para trabalhar em
casa de família; em
serviços gerais e

comércio anexo,
horário cornl.

Falar com Annie
3371-1442

COM CRISE OU SEM CRISE, O BRASIL NÃO PODE PARAR!

O Brasil é totalmente

dependente do transporte
rodoviário e precisa da sua

empresa para vencer essa crise.

TUDO ISSO SEM QUALQUER CUSTO.

Precisa comprar?
Temos a linha de crédito que cabe no seu orçamento. Centenas de

revendas cadastradas em todo o País.

Precisa vender?
Temos dezenas de clientes cadastrados, com crédito aprovado.

Financiamento e Refinanciamento

caminhão, micro-onibus, vans, utilitários, automóveis, motos, táxi.

Creditocerto Promotora de Crédito IJda
Rua Henrich August Lessmann, 323
Centenário - Jaraguá do Sul - SC

Fone (47) 3371-1102 Fax (47) 3370-3739
e-mail: creditocerto.sceçcredtocertobrnc.corn.br
Celular (47) 7811-2158Promotora de Crédito
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'Clínica Geral

..r j J I I Périodonlfa
,

./ -.iJJ Implantes dentais
-l Próteses Dentais,

Medicamentos em geral
Manipulaçao de fórmulas mpdicas

Fitoterápicos e

CosmPticos manipulados

Angelo Schlochet, 113, Centro, Jaragoo do Sul

'-----'--'- ......
(P'Ó.moao Be,... Rio I fone, 3055-0024

Rua João Picolli, 110 - Cpntro

Tel. 3371-8298

Presidante Epilácio Pessoa. n2 532

3311�1326

Acupuntura
Drenagem Lintática

Fisioterapias:
Convencional e especializai!
Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu
Terapia da mão emembrns superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia
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ESTOfi:f.\DOS
AIS COBIÇADOS,
IAMELHOR

ORDRIll_N'OAO.
DOANO!

____�__� �� �� l �_
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� : ' ; . ,'�', MUNDO ARTISTICO,i :",.. ".,',',', ,

.

:"" ,,\
",

Globo muda
os horários
Tentando alavancar a audiência das
novelas das seis e das sete: a Globo
fez mudanças em sua programação
com a justificativa de adequação ao

fim do horário eleitoral e começo do
horário de verão, segundo a Folha de
Sôo Paulo. "Negócio da China" passou
a entrar às 18h20, ao invés de 18h05.
"Três Irmãs" é exibida às 19h30. A
novela das oito, que já é das nove,

começa às 21 h1 O.

SUDOKU

Nachtergaele
ganha prêmio

. o filme A Festa da Menina Morta,
que marca a estréia de Matheus
Nachtergaele na direção, ganhou o

prêmio de Melhor Filme na seção
Novos Diretores do Festival de Cinema
Internacional de Chicago. Este é o

nono troféu, entre eles os prêmios
de Melhor Diretor e Melhor Ator no
Festival do Rio 2008 e seis kikitos no

FesUval de Gramado, do júri popular e
da crítica especializada.

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.

SOLUÇÃO

Alicia baleada
. em A Favorita
Nos próximos capítulos da novela
global A Favorita, Alícia (Taís Araújo)
irá parar no hospital, vítima de uma

bala perdida, conforme adiantou
a colunista Patrícia Kogut em seu
blog. Durante as investigações, será
descoberto que o tiro partiu de uma

arma comercializada pela quadrilha
de Romildo (Milton G.onçalves). De
sesperado pela filha, ele vai se auto

.

denunciar publicamente.

PREVISÃO DO TEMPO
.

.

Fonte: Ciram/Epagri
Uma novo frente fria deixa o tempo com previsão
de chuva e temporal isolado para il Estado no

decorrer do dia. No Litoral, a condição de chuva é t_F_�s_e_sd_:il_!u_a� c:__ � _

mais à noite. Temperatura estável. MINGUANTE.

21f10 29j10 5f11

CHEiA. CBESCENTE
.�

HOJE SEXTA SÁBADO
MíN; 18" C MíN: 20° C MiN: 14" C MiN: 15° C
MÁX: 25" C MÁX: 22° C MÁX: 19° C MÁX: 24° C
Sol com pancadas Chuvoso Chuvoso Sol com chuva
de chuva rápida

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
.

.:: ' '} A sua energia esta-
...., Y-; rá voltada para sua

. casa, que pode-ser
a casa real, ou a casa simbólica
que vive em você. Momento de
reflexão. Lembránças de um
passádo remoto podem incomo
dar suas escolhas. O passado já
passou. Olhe à sua frente.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Dia ótimo para
investimentos de
curto prazo. Sua

sensibilidade está aguçada para
OS ganhos e você deve confiar na

intuição. Apesar de sentir certo
peso em seu coração, a alegria
reina em sua vida. fase ótima
para fazer novos amigos.

�I ÁRIES .

)(
GÊMEOS

'�I'
.

(20/3 a 20/4) (21/5 a 20/6)
lli Júpiter continua As relações no

.

� [ possibilitando óti- ambiente do.més-
mas oportunidades tico precisam ser

nos relacionamentos em geral. revisadas para que você volte a

Até inicio de janeiro você terá ter paz dentro de casa. No tra-
a chance de contluir projetos

.

balho, inúmeras possibilidades
iniciados este ano.Controle sua.. de novas oportunidades.à vista.
No final tudo sairá da melhor Procure ficar atento às novas
forma para você. Confie. portas que estão se abrindo.

,

TOURO
(21/4 a'20/5)
Relacionamentos
iniciados nesta fase
serão pautados na

, seriedade. Nada neste momento
.

será superficial. Você está sob a

influencia de saturno e seus pés
estão ainda mais na realidade.
Amores fugazes e sonhos infan
tis ficaram lá trás.

.p '"
CÃNCER

.�.� (21/6.0 �1./1)
�-.;.'-'::;' SilO cnatMdade

,

: ; pautada na sensibi-
lidadé estará ainda

mQis forte nas práximas semanas.
Fase boo para pegar leve, deixar
de lado compromissos extenuan
tes. Se está só, nüo deixe passar a
fase. Se já tem alguém aproveite
bons mementes,

rrr
VIRGEM

.

(�/8 a 22/9) .

A fase é de maior
responsabilidade
no amor e no tra- .

balho. Ultimamente a sensação é
de peso e você se sente cansado.
Paciência. Saturno continua

.

pressiónando, aprenda a ser um

filho compreensivo. O Universo
sabe o que está fazendo.

ESCORPIÃO
(23/10 Q 21/11)
Sua energia está a

mil, tudo caminha
perfeitamente no

dia de hoje. Apenas
cuidado com o excesso de energia.
Pratique esportes ou namore bas
tante e ,gaste toda essa energia
em algo positivo. Nada de sair por
aí procurando encrencas.

SAGITÁRIO

(r
.... (22/11 021/12)

Sua sensibilidade
.

está à flor da pele
e certo saudosis-

mo incomodd. Investigue suas

emoções e se aperceba do que
deve ser mudado. Você passa
pela finalização de um antigo_ci
cio e essas emoções persistirão
pelas próximas três semanas.

CAPRICÓRNIO

� (22/12a20h)
�.... • Fase boa para

estruturar idéias
novas que terão

resultados nos próximos meses.

A' c01heita está próxima, conti
.nue cuidando de sua plantação.
Retire o que achar prejudicial ao
crescimento da plantação. Essa
fase durará até o final do 0"0.
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I 'ANIVERSÁRIOS' ,

29/10
Albano Seidemann
Ana Paula Weller
Antonio Lennert

Bruna Engél
Bruno Pommerening Filho
Celso Petters

. Daniela Pianezer
Deivis Koepp
Diego Brych
Ednei Rodrigues d,e Jesus
Ermelin�a Ripplinger
Geci Ferrejra mU1Ve"s
Heinz Rahn
Isabel Bocoh Pedrelli
Ivaniria T. Guimarães Souza
Jean Carlo Wolf

João Osório de Ávila Junior
Jorrei Lucio Ilss]
�urandir Keneubuhler
Lucas Torri
Luiz Costa dos S,untos
Maristela L. Krehnke,
Rosano R. Mayer
Rubia Maria Junckes
Táíse Balsanelli.

DIVIRTA-SE
"

"

13/11

Esperta
o gênio da lâmpada concedeu a uma mulhet
três desejos. Mas tudo o que ela pedsse, o
marido leria dez vezes mais. .

1° pedido:
- Quero ser inuito riCa.
- Ok, mas seu marido será 10 vezes mais.
- Tudo bem, o que é meu é dele e vice e versa.
2° pedido:
- Quero ser linda, muito linda.
- Ok. A mulherada vai cair em cima do seu
marido que seró 10 vezes mais bonito.
- Não lem problema!
3° pedido

.

- Quero ler um enfartezinho bem pequenini-
nho! Só um susto!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Sua mente se tor
nará meio confusa
se tentar usar a

lógica, procure respostas eín sua

mentlt subjetiva. A prática da

meditação é.altamente recomen

dada neste período. Portanto,
relaxe, medite e certamente

poderá viver um dia de prazer.

PEIXES

.. (19/2 a 19/3)
.

.•• Sua energictestá

.,.,.., alta, mas de forma
positiva. Otimismo,

ânimo e bom humor permeiam o

'seu diu possibilitando contatocom
. pessoas iliteressantes e importan
tes em seu caminho. Aproveite a

fase, não se meta em discussões
desnecessárias.
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GASTRONOMIA

Atu'm com laranja

VARIEDADES -----'-----------

Frango Assado Tradicional

• 1 frango inteiro.de aproximadamente
.11/2 quilo;

• aJho picado; sol e pimenta-da-reino
o go�to;

• salsa batidinha;
• suco de 1 limão; .

•

• 1 colher (sopa) de margarina;
• 1/4 de pimentão jermelhe picado;
• louro;
• alecrim;
• manjericão;
• sugarelha;
• açafrão.

1- lave bem o frango por dentro e por foro.
2- Tempere com todos os ingredientes misturados,

esfregando por·toda o ave poro que fique bem
temperado. Deixe descenser por, no mínimo 3,horas.

3- No momento de levar 00 forno (180°). espalhe sobre
o frango o margarina.

'

4- Coloque no assadeira cem-e peito poro baixo. Regue
o come, de vez em quando, com o molho que se
formo no assadeira .

5- Mantenho o forno no temperatura médio. Após
aproximadamente uma hora no forno, vire o frango
paro que o peito fique dourado. Continue regando
com o molho. Ouando estiver bem dourado, tire do
assadeira e sirvo o seguir.

6- Dica: Se quiser, prepare uma farofa e sirvo como

guarnição. Se o frango pesar mais de dois quilos, cubra
com pepelnlumínle para garantir um melhor cozimento
do come; poro ficar: douradiriho, retire o papel.

RISOTO
DELICIOSO

• 2 tobletes de caldo de golinho;
• 2 xícaras (chá) de arroz;
• 50 gramas de bacon picadinho;
• 1 colher (sopa) de óleo;
• meio xícara (chá) de nozes picados;
• meio xícara (chá) de banana-nanico piéada;
• 2 colheres (sopa) de possas.

1- Dissolvo o caldo de golinho em 4 xícaras
(chá) de águo fervente.

2- Junte o arroz e cozinhe por 20 minutos ou

até secar. Reserve.
3,- À porte, frile o bacon no óleo e acrescente

as frutas, mexendo sempre, sem deixar
que a banana desmanche. Delicadamente,
misture o arroz reservado. Sirvo o seguir.

MQDO DE PREPARO

ING,REDIENTES
• 1 alfoc� americano
• 2 mongo
• 3 laranjas-limo
• 1 loto de milho verde
• 1 cebola
• 16 folhas de;agriõow
• 1 loto de atum

colheres '(sopa) de azeite
de oUva

'

• 2 colheres (sopa) de
suco de limão

• sal
• pimenta-do-refno
• colh�;res (sopa) de mostarda

1- Retirar cuidado�;9�ente ..
us folhas de alface atum esmagado com o garfo, uma colher

americano e lavar.
'

, de milho verde, pedaços de mango e

2- Picor os frutos e escorrer o milho. Cortar o laranja. Enfeitar éom folhas de agriãQ.
cebola em rodelas.lavar os folhas de agriõo. 4- Acompanhar com molho feito com o azeite,

, -
s l'

3- Arrumar numa travesso as folhas de blface o suco de limão, o soli o pimenta eia

americano. Dentro de cada uma, colocar o
. mostarda.

1- Corte os batotas em rodelas. Aqueça o

azeite numa frigideira fundo, de preferência
antiaderente, e frite as batotas por cerco
de 10 minutos.

2- Retire com uma escumadeira e coloque sobre
toalha de papel para escorrer. Adicione sol o
gosto e reserve.

3- Numa tigela, boto bem os ovos e tempere com',
sol. Elimine o excesso de nzelte-dn frigideira,

.

,

coloque os ovos batidos e junte os batotas. Es
palhe bem e cozinhe em fogo médio, soltando
os laterais de vez em quando e sacudindo poro'
nõo grudar o fundo. Ouando o porte de baixo
�stiver dourado e firme, vire a tortilla, com
o auxílio de uma tampo de panela ou de um

prato, e coloque de novo na frigideira poro co
zinhar do outro lodo, repetindo o procedimento.

4- Retire do frigideira e sirvo quente 'ou frio. ,

Suflê de
Chuchu

,

• Um quilo de chuchu picado;
• 2 tabletes de caldo de legumes dis
solvidos em 1 % xícara (chá) de água
fervente;

• 2 xícaras (chá) de leite;
• 4 colheres (sopa) cheios de maisena;
• 3 gemas;
• pimenta-do-reino o gosto;
• 4 colheres (sopa) de queijo parmesõo
rolado;

• 2 cloros em neve.

J - Cozinhe o chuchu no caldo de legumes.
2- Boto bem no liquidificador o chuchu, o caldo

do cezímente, o lelte, o maisena, as gemase a

pimenta-da-reino. leve o misturo ao fogo brando
mexendo sempre até e�grossar.

3- Retire do fogo e junte o queijo parmesão
rolado e boto bem. Adicione os cloros em neve
delicadamente.

4- Despeje o mossa numà fôrma untado e polvilhado'
com farinha de rosca e asse em forno médio
durante 25 a 30 minutos. Sirva quente.
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BOLA BRANCA
E o abraço da coluna de hoje vai para o advogado e diretor da Câmara
de Vereadores de Jaraguá, Ruy (essmann. Ele é 'uma figura considerada
difícil por muitos, mas a maioria que já teve o prazer de conversar com

ele retrata-o como: alguém dedicado, sério, conhecedor profundo dos
processos legislativos e que sempre busca resolver a contento as ques
tões colocadassob sua responsabilidade. Bola branco'!

413376 0414

Rua Jo�é Albus, eo si 03
Centro - Jaraguâ do Sul

TRISTEZA DE TORCEDOR
O mano "veio" Nicácio Gonçalves, já
plantou pé de nrrudn, está usando pé de
coelho no pescoço, colocou folhinha de
louro na carteira e apelou para todos
os santos. Mas a coisa tá feia! Nem
com todas as mandingas do nobre ir
mão, está dando certo. Parece mesmo

.

que desta vez ele terá que amargar'a ca

ído de seu ornado Vascão para a 2° di
visão do Campeonato Brasileiro. Cacá
Pavanello é outro: já mandou rezar

uma missa 00 santo "Aldo", para ver se

a coisa reverte. Quem viver verá!

CAVALO PARAGUAIO
O meu querido amigo e contador
Cino Schmit é só alegria. O-motivo
da felicidade é o seu Flamengo,
que é um dos ponteiros do Cam
peonato Brasileiro. Mas, segundo
o apresentador do Fantástico, Ta
deu Schmidt, parece que esse será
o verdadeiro "cavalo paraguaio"
do campeonato. Então calma né,
Cino? Menos!

A bonito Fabiano Damian Gonçalves cómemora 00 lodo do
namorado, Marlon Vogel, e do família, mais um ano de vida

" Adote o ritmo
da natureza,

seu segredo é a

. paciênçia."
. (EMERSON)

Essa galera do pesado
do Clube Esportivo

Velhos Amigos (CEVA),
inauguro no próximo

domingo o sede
próprio do

agremiação

BELEZA
O tempo não possa paro Rosani
Casagrande Breithaupt, esposo
do amigo e empresário Beto Brei
thaupt. A cada dia ela está mais
elegante e bela.

APAIXONADOS
Continuo firme e forte o roman

ce do promoter Chico Plermunn
e o linda Toni, sempre apaixo
nódos.

, �!U����'!u qu��. \ridíssimo Oscar LUIz �aba.
'

£Ie é o grande incentlVad�r \
do projeto Centro de Valon

zação da Vida lCV�) e ta�
bém lê todos os dias a mi

nha coluna paro üeur super \
por dentro do que acont�.ce
de melhor em nossa SOCle-

I'dade. Parabéns pelo traba-

\ lho e que Deus te abençoe e

di. te proteja sempre. __j
\_--

TE CONTEI!
, � �J

• Quem disse que o crise econô
mico internacional não respinga- .

ria até aqui?! Estamos carecas d�
saber: quando os Estados Unidos'
pego um resfriado, o Brasil
pega pneumonia, do bravo!

• Já que o dona Morto Suplicy .

perdeu o eleição em São Paulo,
agora é só "relaxar e gozar".

• Embora ele desceneerse, os
amigos mais chegados garantem
que o meu amigo promoter,
Thiago Mattos, está apaixonado.
Ainda dizem:a felizarda.é morena
e muito b.onita.

• Dia 20 de novembro durante
o festa de aniversário de 10 ànos
do revisto Nossa, no etib london ..

acontecerá o la-nçamento 'do site:
www.moagoncalves.com.br.

• Sábado, no Armazém do Grub
ba, tem sertanejo com pagode.
Presença da pagodeira do
Combinação Perfeito, melhor
grupo de pagode da região, e o

DJ Marcelo Luiz.

• Ontem à noite eu conferi de
perto o sucesso de mais uma

edição do Noite Vitrine Caso
Geraldo, em Joinville. Festa que
reuniu nomes de A à Z da região
norte para conferir os desfiles da
melhores grifes, mostrando as

tendências da moda primavera/
verão. Show de. bolo. /

• São os silenciosos que fazem
verdadeiros conversos entre
amigos. O que conto não é o

que é dito, mos o que nunca é
necessário dizer.

'

• Com essa, fui!!

DICA DE QUARTA
Curtir às novas instalações

do Mr. Beef. Que, aliás, agora
, conta com chope em torre.
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MERCADOSESC
ESCOLARCEJAS

.Orientações
sobre saúde

Seminário
InovaSC 2008

7° Feira Tecnológica
A escola Alvino Tribess promove o

70 Feira Tecnológico hoje, o �artir dos
19h. Cerco de 70 alunos estão envolvi
dos. Os projetos foram desenvolvidos
pelos estudantes do ensino médio.
Os temos abord.ados vão desde o

reciclagem até o discussão de méto
dos poro o geração de energia limpo.
Informações pelo telefone 3370-2742 .

Inauguração
do KajotaO projeto Sesc - Saúde 00 seu Alcance

- acontece hoje, dos 8h às 12h30, no
Shopping Breithaupt. Durante o even

to, os pessoas podem fazer exames de
colesterol e glicemia, verificação do
pressão arterial, peso, altura, cálculo
do IMC, e diversos orientações sobre
saúde. Informações pelo telefone
3371-8930. As ações são gratuitos.

O Seminário InovaSC está marcado
poro o dia 13 de novembro, dos 15h
às 21 h, no Centro Empresarial de Jcm
guá do Súl. O objetivo é proporcionar
estratégico e promover ações em prol
do inovação tecnológico nos empresas
cetarlnenses. InovaSC é um programo.

promovido pelo Governo do Estado,
por meio do Fapesc e realizado pelo
Fundação Certi. Informações pelo tele
fone (41) 3370-6103.

O supermercado Kajota foi in
-augurado ontem em novo espaço
ampliado. O estabelecimento fico no

Ruo 11 de Novembro, 3755, no Cen
tro, de Massaranduba. Informações
pelo número 3379-1003.

Prolocolo: 90314 Sacado: KCEL MOTORES E FIOS LTDA CNPJ:
80.474.3071000
Cedente: BANRISUL-BCO EST. RIO GRANDE DO S CNPJ: 92.702.0671000
Número do Titulo: 0114394401 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencímento: 0211012008 Valor: 502,09

EDtTAL-
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Iabelía Desi9nada
da Comarca de Jaragua do Sul. Estado de Santa Calarina.

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

INSCRIÇÕ.ES
Protocolo: 90343 Sacado: BV GUINDASTES LTDA CNPJ: 07.208.190/000
Cedente: KV INDUSTRIA DE MAQUINAS LTOA
Número da Título: 000032 01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoAPresentanle: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento:
10/10/2008 Valor: 300,00

Organização
de Eventos

o curso Planejamento e Orga
nização de Eventos Empresarias está
agendado para o dia 31 de outubro,
sexto-feira, dos 8h às 12h e dos 14h
às 18h, no Fundação Fritz Müller
(Ruo Desembargador Oscar leitão,
219 - Bairro Victor Konder, em Blu
menau). O investimento é de RS 300,
o que inclui apostila e certificado. A
apresentação do capacitação ficará
por conto do professor Antonio Bit
telbrunn Junior.

ALBERTO BAUER
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido enéonlrados
pessoalmente nos endereços a mim fomecidos aos que interessar que os presenles Editaisvirem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Oficio para serem prolestadoscontra os responsáveis, após decorrido oprazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 89593 Sacado: RUDIBERT ANDERS CPF: 017.404.299-07
Cedente: SOLANGE GOMES DE LIMA ME CNPJ: 02.631.297/000
Número do Tilulo: 02005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BR�SIL SA Data Vencimento: 03/10/2008 Valor: 266,00

Protocolo: 90369 Sacado: ADALBERTO CAETANO DA SILVA CPF: 576.727.099-Õ8
Cedente: BRADESCO CNPJ:'60.746.9481035
Número do Titulo: 000036-1 Espécie: Cheque
Apresentante: BRADESCO Data Vencimenlo: 09i0612008 Valor.120,OO

Exposição artística
A exposição "A arte deixo o solo de

aula" inicio hoje e vai até amanhã, no
escola Alberto Bauer. As obras produ
zidos pelos alunos foram fotografados,
trotados e reproduzidos em couchê -

A3 para serem exibidos.

Protocolo: 90370 Sacado: CONFIANCA SERVICO DE APOIO OPERACIONAL CNPJ:
07.102.2281000
Cedente: BRADESCO CNPJ: 60.746.9481035
Número do Titulo: 000197-0 Espécie: Cheque
Apresentante: BRADESCO Dala Vencimento: 2210412006 Valor. 2.600,00
Protocolo: 90371 Sacado: CONFIANCA SERVlCOS DE APOIO OPERACIONAL CNPJ:
07. t02.228/000
Cedente: BRADESCO CNPJ: 60.746.948/035
Número do Título: 000196-1 Espécie: Cheque
APresentante: BRADESCO Data Vencimento: 22/0412008 Valor. 2.600,00

Protocolo: 89723 Sacado: ANATHEMA CONFEC LTDA CNPJ: 00.575.271/000
Cedente: STAMP QUIMICA IND COM LTDA CNPJ: 01.493.656/000

.
Número do Titulo: 18B48i1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantii por Indicação
Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimenlo: 0211012008 Valor: 668,55
Protocolo: 89859 Sacado: JOAOARNDT CPF: 399.974.729-34
Cedente: HCM AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: 08.940.723/000
Número do Titulo: SIN Espécie: Nota Promissória

.

Apresentan!e: HCMAUTOMOVEIS LTDA Data Vencimento: 0110212008 Valor: 805,99 Protocolo: 90376 Socado: ARLINDO MACHADO MEURER CPF: 025.490.869-64
Cedente: BANCO ITAU SA CNPJ: 60.701.190/000
Número do Titulo: 82602-312435Espécie: Nota Prcmissóna
Apresentante: CIA ITAULEASING DEARRENDAMENTO MERCANTIL Data vencírnento;
18i02i2008 Valor: 35.508,37

Protocolo: 89924 Sacado: IRINEU SOUZA CPF: 579.164.629-15
i Cedente: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.4481000.

Número do Título: 656915-001 Espécie: Duplicata de Vendá MercanU! por IndicaçãoApresenlante: BRADESCO Data Vencimenío. 09/10/2008 Valor: 133,00
FALECIMENTOS

Protocolo: 90411 Sacado: NUTRIWAY COM DEALIM LTDA GNPJ: 08.147.374/000
Cedente: KITT-MEO MEDICAMENTOS LTOA ME CNPJ: 04.439.274/000
Número do Titulo: 5338-C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1411012008 Valor: 5Q6,10

._---- _ ... _-------------_-_-----Faleceu às 12h15 do dia 27/10, o
Sr. Wilfrído Belli, com idade de 73
anos, o sepultamento será realizado
dia 28/10, com saída do féretro da
Igreja Evangélica Martin Luther na
Estrada Garibaldi, seguindo para o

cemitério da mesma localidade.

Protocolo: 90155 Sacado: MARIANA ROSA DO NASCIMENTO CPF: 019.045.659-05
Cedente: BLU AGUA COMERCtO LTOA ME eNPJ: 01.804.881/000
Número do Titulo: 1687008 Espécie: DuplIcata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 0711012008 Valor: 108.00

Protocolo: 90457 Sacado: ROZZACO COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ: 81.353.7991000
Cedente: RIBEIRO S A COMERCIO DE PNEUS
Número do Titulo: 3405562U Espécie: Ouplicata de Venda MercantiLpor Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA B,ANCO MULTIPLO Data Vencimento:
11/1012008 Valor: 9.852,00

Protocolo: 90171 Sacado: RAQUEL CRISTINA MODAS LTOA ME CNPJ: 09.401.8381000
Cedente: VALPARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES CNPJ:
73.258.366/000
Numero do Título: 52559B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 1 Oi1 0/2008 Valor: 379.00

PALESTRA

Protocolo: 90483 Sacado: CVI COMUNICACOES VtSUAL iNTELIGENTE LTDA CNPJ:
09.123.307/000
Cedente: VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.1471000
Número do Titulo: 05371-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXA ECONOMICA FED:�AL Data V:.��nto: to/1012008_ Valor: 81,60

.

Protocolo: 90489 Sacado: SALESIO TEODORA RITA CPF: 464.064.10944
Cede"te: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTOA CNPJ: 04.214.014/000
Número do Titulo: 118001 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 0911012008 Valor. 1SO,00

Protocolo: 90193 Sacado' IZIDORO F DE SOUZA CPF' 763.425.309--04
Cedente: M FINACDNFECCOES E ENXOVAIS LTDA CNPJ: 04.986.3991000
Número do Títuio: 45031 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO REAL • Data Vencimento: 10110/2006 Valor: 1.319,03

Protocolo: 90215 Sacado: EDNELSON SCHLUTER CPF.751.520.009-00
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVECNPJ: 0t.149.953/000
Número do Titulo: 131014365 Espécie: Cédula de Credilo Bancário
Apresentante: SERGIO SCHULZE s ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:
08104/2006 Valor: 1.158,95

Recuperação
de Empresas Faleceu às 6h do dia 27/10, a Sra.

Ursula M�rquünít, com idade de 58
anos, o sepultamento. será realiza
do dia 28/10, com saída do féretro
do centro ·comunitário da Igreja
Cristo Salvador na Barra do Rio
Cerro, seguindo para o cemitério
do Rio da Luz I.

O Centro Universitário de Jaraguó do
Sul realizo amanhã, dos 19h às 21 h, o
palestro "A lei de Recuperação de Em
presas", com Osvaldo Francisco Junior.
O evento acontece no auditórÍ!1 do Un
erj. O assunto abordado será sobre us

mudanças implementados o partir do
lei 11.101/2005, abordando aspectos
do antigo lei de Falências (Decreto-lei
7.661/45), os Institutos do Novo lei, o
Recuperação Extrajudicial, Recupera
ção Judicial, os meios admitidos poro
o Recuperação dos Empresas. Os in
teressados devem confirmar presença
pelo e-mail rh@unerj.br.

Protocolo: 90490 Sacado: CORINAAPARECIDA ROSA RITA CPF: 004.727.829-32
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04_214.014/000
Número do Titulo: 117001 Espécie: Oulros TIpos de Dividas
Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dala Vencimento: 09/1012008 Valor: 160,00

-------_._-----,....----_._---------_._-------------------------------------
Protocolo: 90216 Sacado: CHAIENE DOS SANTOS CPF: 935.672.789-91
Cedente: BV FINANCEIRA SlA-CREDrrO,FINANCIAMENTO E INVECNPJ: 01. H9.9531000
Número do Titulo. 131007656 Espécie: Cédula de Crédilo Bancário
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:
ml012007 Valor.l,126,10 Protocolo: 90491 Sacado: ALiBERT BERNER CPF: 902.806.289-00

Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPALTDA eNPJ: 04.214.014/000

�:n��t!i��ii1°�gbNO���AdF�gMl\":LT��dSe��:;to 10/1012008 Valor. 350,00

Protocolo: 90235 Sacado: KeEL MOTORES E FIOS LTDA CNPJ: 80.474.3071000
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/000
Número do Título: 175611 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 09110/2008 Valor: 205,00 Protocolo: 90494 Sacado: MAYARA PADILHA DE LIMA CPF: 073.240.549-19

Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.014iOOO
Numero do Titulo: 69002 Espécie: Outros TIpos de Dividas ,Apresentante: CAIXA EeONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/1012008 Valor: 200,00

Protocolo: 90245 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTDA.EPP CNPJ: 02.845.3151000
Cedente: EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MAT PARA CONCNPJ:
56.883.620iúOO '

Número do Titulo: 176478/AiD Espécíe: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoAPresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencímento: 28109/2008 Valor,590,98
LOTERIA Protooolo: 90499 Sacado: ARTE CALHAS LTDA CNPJ: 00.528.585/000

Cedente: GR COMERCIO DE METAIS EACESSORIOS LTDA CNPJ: 03.615.4921000
Número do Titulo: 58902-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por tndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/10/2008 Valor: 708,SO
Protocolo: 90500 Sacado: ARTE CALHAS LTDA CNPJ: 00.528.585/000

. Cedente: GR COMERCIO DE METAIS EACESSORIOS LTDA CNPJ: 03.615.4921000Número do Titulo: 58935-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação _

Apresentante: CAIXA ECONOMtCA FEDERAL Data Vencimenlo: 09/10i2008 Valor. 527,SO

Protocolo: 90246 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTDA.EPP CNPJ: 02.645.31.5/000Cedenle: EMBRAMAGO - EMPRESA BRASILEIRADE MAT PARA CONCNPJ:
56.883.8201000
Número do Titulo: 178150lAlD Espécíe: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação.Apresentanle: BANCD DO BRASIL SA Data Vencimento: 23109/2UOB Valor. 1.213,Q6

I

CONCURSO N° 370
03 - 04 .... 06 - 07 - 08
09 - 1 () ., 11 - 12 - 14
16 - 11 - 19 - 23 - 25

Protocolo: 90247 SaCado: ATACADAO DA CERAMICA LTDA.EPP CNPJ: 02.845.315/000
Cedente: EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRADE MAT PARA CDNCNPJ:
56.883.820/000
Número do Titulo: 173888/BID Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 01/10/2008. Valor. 1.222,56

Protocolo: 90506 Sacado: NC INFORMATICA CNPJ: 81.011.646/000
Cedente: SANITEC SERV PROD DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 01.211.944/000
Número do Titulo: 97011/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/1012008 Valor.112,00
Protocolo: 90517 Sà�ado: LUIZ CARLÕS ZAP'PA ----- CPF:733720.219-91
Cedente: DJD IMOVEIS LTDA CNPJ: 83.540.1871000

������t���it��i���J�g�gÃ�é����eli"fJ���������g�f071�&�O�d��:026,60
Protocolo: 90248 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTDA.EPP CNPJ: 02.845.3151000
Cedente: EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MAT PARA CON CNPJ:
56.883.8201000
Número do Titulo: 169777iCiD Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
APresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 09/1012008 Valor: 717,12ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMíLIA

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO N° 20/2008
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISl'ÊNCIA SOCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR íTEM
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visandoAQUISiÇÃO
DE G�NEROS ALIMENTICIOS, destinados aos Grupos de Convivência da Terceira Idade
de Jaraguá do Sul - SC, conforme especificações e quantidades no ANEXO I, e local para
entrega-Anexo VI deste edital. REGIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/06/93, L!Ji Federal
10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezern
bro de 2005, ART. 3° INCISO VII E VIII. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVE
LOPES: Até às 09:00 horas do dia 11 de novembro de :2008, na Coordenadoria de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha. DATA E LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS: Somente no dia
10 de novembro das 7:30 às 13:00 na Secretaria de Desenvolvimento Social e Familia, na
Rua Walter Marquardt, 1.111 Bairro Rio Molha, Jaraguá do Sul, SC. O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 9:1Ohs do dia 11 de novembro de 2008,
na Secretaria de Desenvolvimento Social e Família. VALOR ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO:
R$12.375,OO (doze mil trezentos e setenta e cinco reais).INFORMAÇÕES: A integra do Edital .

poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC)27 de outubro de 2008.

Maria Rech Schiochet
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social.

Protocolo: 90520 Sacado: KCEL MOTORES E FIOS LTDA CNPJ: 80.474.307/000
Cedente: ENTAL ENGAMB SEG SAUDE DD TRAS LTDA CNPJ: 02.747.248/000
Número do Titulo: 6721 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviçes por Indicação
Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10110m08 Valor. 300,00

Protocolo: 90249 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTDA.EPP' CNPJ: 02.845.3151000
Cedente: EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRADE MAT PARA CDNCNPJ:
56.883.820/000

.

Numero do Titulo: 168610/CID Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 09/10/200B Valor: 1.939,68 Prolocolo: 90523 Sacado: EMERSON PESCADOR DA SILVA CPF: 071.687.939-50

Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.145/000
Número do Titulo: 18077 Espécie: Dupiicata de Venda MercanUi por Indicação
APresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 09/10i2006 Valor: 250,00

Pmtocolo: 90269 Sacado: JULIANA RAMOS CPF: 347.171.778-19
Cedente:MARCELO ZANELATTO-FOTOGRAFIAS-ME CNPJ: 07.600.314/000
Número do Titulo: 0033005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10110/2006 Valor: SO,26
------------

Protocolo: 90289 Sacado: RCM METALURGICALTDA ME CNPJ: 00.453.390/000
Cedente: SERRAFF-INDUSTRIA DE EVAPORADORES LTOA CNPJ: 91.704.981/000
Número do Titulo: 1 023376B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANC() DO BRASIL SA Data Vencimento: t311012008 Valor. 935,79

Protocolo: 90304 Sacado: VILMAR DA MOTTA SILVA CPF: 913,999.04949
Cedente: PlRAMIDE AUTO PECAS LTDA-EPP CNPJ: 04.408.767/000
Número' do Titulo: 277212 ESpécie: Duplicata de Venda MeroanW por Indicação
Apresentante: BANGO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15110/2008 Valor: 460,00

Protocolo 90525 Sacado' ROSlLAINE KOVALSKI CPF: 056.739.589-86
Cedente FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCÃO CNPJ: 02.729.1361000
Número do Tl1ulo: 1995003 Espécie: Duplicata de Venda MercanW por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: tOi1012008 Valor. 99,00
Protocolo: 90553 Sacado: SIDNEI CESAR REINKE CPF: 850,940.309-06Cedenté: JK PNEUS LTDA CNPJ: 78,653.946/000
Número do Titulo: 1780501 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 08/10/2008 Valor: 555,00

Protocolo: 90654 Sacado: ROSILEI BORGES CPF: 032.800.729-30
Cedente: GRANDI CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDAME
Número do Titulo: 002356901 Espécie: Duplicata de Venda MercanW por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencímento:
1211012008 Valor: 100,00

Protocolo: 90307 Sacado: CANI PRESTADORA DE SERVICDS CNPJ: 07.266.493/000
Cedente: EDSON REINOLDO PRUST CPF: 292.010.559-00
Número do Titulo: 157463 Espécíe: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BESC Data Vencimento: 0711012008 Valor: 160,00

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

--�-------------
Protocolo: 90311 Sacado: JOSIANE XAVIER CPF: 003.400.379-70
Cedenle: OESACOMERCIO E REPRES. LTDA CNPJ: 81.611.931/000
Número do Titulo: 4111 922U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
���.:.:� BESC_:_ .. ��_�������6109/2008 ':'�. 131,60
Protocolo: 90313 Sacado: KCEL MOTORES E FIOS LTDA CNPJ: 80.474.307/000
Cedente: BANRISUL-BCO EST.RIO GRANDE DO S CNPJ: 92.702,067/000
Número do Titulo;'0114394701 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 02i1012006 Valoe 2.745,14

Jaragua do Sul, 29 de Outubro de 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Marisol/FME joga junto há quatrQ anos e conta com este entrosamento para levantar o caneco em ioinville

Vôlei infanto�-juvenil
na final em Joinville
Objetivo é brigar por um lugar no pódio

)

JARAGUÁ DO SUL

A equipeMarisol/FME, que'
compete pelo Campeonato
Catarinense de Voleibol Infan
to-Juvenil Masculíno, dispu
ta no fim-de-semana (30/10 a

1°/11) as finais da competição,
em Joinville. Com o objetivo'
de subir no pódio, o time co
mandado pôr Luiz Carlos Ro�
drigues da Silva, o Kadylac,
enfrentará Joinville, Balneário
Camboriú e Cimed nos jogos
decisivos.

O treinador destaca a boa

campanha da primeira fase,'
onde o time somou 27 pontos,
vencendo as três etapas, mas
considera a situação atual da

equipe mais adversa que no

início do ano. "Nosso objetivo
é ficar entre os três primeiros.
Tudo vai depender de como

será '0 primeiro jogo", disse

Kadylac, explicando que caso

o time tenha um resultado po
sitivo conta a 'equipe de Bal
neário'Camboriú as chances,
teoricamente, serão maiores,
uma vez que. pegam o perde
dor de Cimed e Joinville.

Para a etapa decisiva o trei
nador teve uma notícia boa e

outra ruim. A boa é que o Ie"
vantador Jairo ganhou mais al-

Alemõo foi para o Santo André

guns dias de folga do seu novo

time, o Araraquara (SP), edis
putará a etapa por Jaraguá. De
vido a uma lesão namão direi
ta, Jairo não poderá levantar e
jogará como atacante.

"O retorno dele ao time é
muito importante, esses jogado-

, res jogam junto há pelo menos

quatro anos juntos", informou o

treinador. A previsão é que Jai
ro esteja totalmente recuperado

até a apresentação ao time do
interior paulista, que acontece
no dia 3 de novembro.

'

A notícia não muito boa foi
a ida do oposto Alemão para
Ü" Santo André, onde dispu
tará o Campeonato Paulista
de Vôlei. No lugar do jogador
Kadylac colocará um ponteiro
improvisado.

GENIELLI RODRIGUES

O CORREIO DO POVOmQUARTA-FEIRA:29 DE OUTUBRO DE 2008

. F·utsal sub-15
Os dois times da categoria entrorom em quadro no fím-de-semana. E o

masculino se deu melho[ Venceu duas partidas e perdeu uma, terminan
do com seis pontos o turno do quadrangular semifinal. Os jaroguaenses
terminaram em primeiro porque Joinville utilizou um jogador irregular na
vitória por 2xl sobre a Malwee/CEJIFME e, com isso, foi punido com a per
da de seis pontos. Já as meninas da Malwee/Girollo/Restauronte Arweg/
Kelme/FME perderom as três e precisam se recuperor no returno. Ambas
as equipes voltam à quadra nos dias 7 e 8 de novembro em Blumenau.

"
, .es p O'y.t'e @ o,c'o r'y e,i o d o:p ó,v'o,·.:c,!l',m�!:b r''-':,-
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BRASILEIRÃO'
Hamilton já .

está no BrasilPara continuar sonhando
Rodada que começa hoje tem quatro times de olho no título
DA �EDAÇÃO

A abertura da 32a rodada
do Campeonato Brasileiro
promete muita emoção nesta

quarta-feira. Dos sete jogos
prevístos.. quatro chamam a

atenção por envolverem os

cinco clubes que lutam dire
tamente pelo título nacional
da temporada. E com direito
a um confronto direto, que
vai mudar muita coisa. na
classificação.

No Mineirão, em Belo Hori
zonte, o líder Grêmio tem pela
frente, uma das paradas mais
difíceis até o fim da competi
ção. O adversário é o Cruzeiro,
siinplesmente o terceiro colo
cado -: quatro pontos atrás (59
a 55) -, que busca a reabilita
ção no campeonato.

Mesmo que perca emMinas
Gerais, o Grêmio não perderá a

liderança ao final da rodada,
. mas poderá ter a companhia
de uma outra equipe. Invicto
hâ 11 rodadas, com 56 pontos,

. o São Paulo joga contra o Bo
tafogo, no Engenhão, no Rio
de Janeiro, e não quer perdera
chance de encostar ou se igua
lar ao líder.

Outro concorrente ao títu
lo que joga como visitante é
o Flamengo O time carioca, o
quarto colocado com 55 pon
tos, viaja até Salvador para
encarar o Vitória, que tem
dado trabalho neste Brasilei
rão. Tanto é que, no primeiro
turno, no Maracanã, surpre-

SURFE

.Iee Neves
salva Brasil

De todos os dez etapas já disputados
neste nne, o Hong loose Santo Cotarina
Pro é o que tem o maior número de con

vidados: 16. E foram justamente eles que
garantiram os maiores alegrias ao país
nesta terço-feira, em Imbituba. Marco
Polo, Márcio Forney, Hizunomê Bettero
e Bernardo Pigmeu venceram no es
tréio e se garantiram na terceiro fase.
Coube o leonardo Neves a façanha
de conquistar o único vitória entre os

quatro integrante's do WCT. Jihad Ko
hdr, Heitor Alves e Rodrigo Dornelles,
o Pedro, caíram poro o repescagem, .

assim como outros 12 brasileiros.

ESPORTE---------<�----
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Muricy Ramalho arma o time do São Paulo para que o tricolor paulista não se distancie do líder Grêmio

Brasileirão Série A-32° Rodada
HOJE
� 19h30
Portuguesa x Ipatinga - Canindé
Coritiba x Atlético-MG � Couto Pereira

.
• 20h30

.

Internuclonul x NÓutico - Beiro-Rio
Palmeiras x Goiás - Palestro Itália
• 21 h50

Botafogo x São Paulo - Engenhão

Vitória x Flamengo - Barrodão
Cruzeiro x Grêmio - Mineirão

AMANHÃ
� 20h30

.

Sport x Santos -Ilha do Retiro
Vasco x Atlético-PR - São Januário
Figueirense x Fluminense - Orlando
Scarpelli

Fluminense, o Palmeiras joga
contra o Goiás, também nesta

quarta-feira, no Palestra Itália.
Na briga para fugir do re

baixamento, outros dois due
los vão mexer na parte . de
baixo da tabela. No Canindé,
em São Paulo, duas equipes
que estão na zona da degola
- Portuguesa e· Ipatinga - se

enfrentam. Se vencer, a Lusa
pode sair do sufoco, já que o

Náutico - com a mesma pon
tuação (32 pontos) e em 16?
lugar - joga contra o Interna
cional, em Porto Alegre.

endeu os flamenguistas ao

ganhar a partida.
Com a mesma pontuação

de Cruzeiro e Flamengo, mas

em quinto lutar por ter des
vantagem no critério de de
sempate e precisando levantar
o moral após a derrota para o

FLAMENGO

Ronaldo fica
se ganhar bem
o maiorsonho do flamenguista é poder

contafeom o ataconte Ronaldo no elenco.
Sem clube, o jogador realiza recuperação
físico no 6ávea, mos vê o possibilidade de
ser confirmado como reforço cada vez
menor. Ele explicou por que: preciso ga
nhar bem e jogar no Maracanã. "No mi
nha cabeça, é um senho antigo. Sempre
fui torcedor, continuo sendo, mos tenho
que estar muito bem poro merecer vestir
o camisa do Flamengo. O outro é o porte
financeira, porque os dUllS portes vão ter
que abrir mão de muito coisa, apesar
de haver alternativos para chegar o um

acordo", revelou Ronaldo.

SÃO PAULO
O inglês Lewis Hamilton

já está em São Paulo para a

disputa do GP Brasil de Fór
mula 1. Ele desembarcou na
cidade na manhã de' ontem,
no Aeroporto de Cumbica, e
rapidamente rumou para o

hotel onde está hospedado
na zona sul de São Paulo.

Hamilton chega ao Bra
sil pela segunda vez na luta
pelo título e considerado o

favorito.Ern 2007, ele tinha
quatro pontos de vantagem
sobre o espanhol Fernando
Alonso, então na Mcl.aren,
e sete a mais que o finlan
dês Kimi Râíkkõnen, que
ficaria com o título. Agora,
o inglês tem apenas Felipe
Massa como seu concorren

te e.tem sete pontos de fren
te para o brasileiro ..

O inglês descansa hoje
e só deve fazer aparições
públicas amanhã, quando'
participa da coletiva oficial
da FIA no autódromo de In
terlagos e ainda estará em

um evento promocional da
fábrica de .bebidas que pa
trocina a McLaren.

Além de Hamilton, a

FIA convocou os três pi
lotos brasileiros (Felipe
Massa, Nelsinho Piquet
e Rubens Barrichello) e o

escocês David Coulthard,
que se despede da Fórmu
la 1 no domingo, para con

versar com os jornalistas
no autódromo.

A exemplo de Massa, Ha
milton procura mostrar mui
ta tranqüilidade e já garantiu
que não cometerá os mesmos

erros de 2007, quando largou
em segundo, mas errou na

primeira volta ao tentar pas
sar Fernando Alonso e caiu
para oitavo. Na sétima volta,
quando era o sexto colocado,
voltou a falhar, 'viu o carro

perder velocidade e despen
cou para a 18a posição.

o
,..,
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Hamilton dará coletiva amanhã

NAACADEMIA

""

RECADO: 'RAÇA VERDAO'
Como se era de imaginar, o torcido do Palmeiras não gostou nado do

derroto por 3xO poro o Fluminense, no último sábado, pelo Brasileiro. O
recado do insatisfação foi deixado em um dos portões do Academia de .
Futebol, no manhã de ontem, com o mensagem 'Roço Verdõo'. Esta foi o

segundo vez que o torcido reage desta maneiro. A primeiro foi depois do
. goleado por 4xl sofrido para o Internacional.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Equipe nõo perdeu na competiçõo

Basquete mini
-é campeão

Os garotos daWizard/Ma
rista/FME venceram todas as

partidas do 80 Festival Catari
nense de-BasqueteMini Mas
culino e Feminino, disputa-

'

do no fim-de-semana (24 a

26/10) e saíram campeões da
única competição da catego
riamini (até 12 anos) no ano.

Os meninos superaram equi
pes de Itajaí e Florianópolis.
A final foi contra Blumenau,
onde a Wizard venceu com o

placar de 53x42 e levaram o

título.
Esta foi a primeira .com-

. petição do técnico Alexan
dre Stange, o Paxá, a frente
do time mini de basquete
masculino. Além dele, boa
parte dos atletas também
disputaram pela primeira
vez urna competição oficial.
"Mesmo sendo a primeira
vez, eles tiveram um ótimo

desempenho, mostrando
,

O excelente trabalho que é
iniciado nas escolas e nos

pólos", disse o treinador.
Já as meninas não tive

ram a mesma sorte. A Ajab/
FME terminou em terceiro

lugar ao vencer São José por
29x21. Na estréia-elas vence
ram o time de Itajaí por 53x7,
mas o bom desempenho não
se repetiu contra Navegan
tes, que venceu o time' [ara
guaense por 56x-14. Elas fo-,
ram eliminadas da final pelq
equipe de Blumenau, que
venceu por 22x9.

ABERTO DE FUTSAL

o CORREIO DO POVO m,QUARTA-FEIRA. 29 DE OUTUBRO DE 2008

Baumann e Vitória na final
Finalistas foram definidos ontem à noite na Arena Jaraguá

'_.

Confirmando a ·-classificação
A Nicopel conseguiu diminuir

logo que voltou do intervalo, com

Soles aos 34 segundos. Mos pouco
mais de um minuto depois, Drayton
aproveitou cobrança' de escanteio

, poro ampliar poro o Vitória. Volni,
oós 9m08, e Joel,- aos 19minOl,
deram números finais à partido, ter
minando em 6x2 poro o ouriverde do

, Bairro Rio do Luz.
'

dores e chutou forte, fechando
o placar em 5x3. Polaco ainda
defendeu um tiro livre a qua
tro segundos do fim.

A segunda partida da noite
teve domínio do Vitória no pri
meiro tempo. O time do Rio da
Luz criava boas chances, mas

só conseguiu abrir o placar aos
10min29 com Volní, aprovei
tando passe de Luís Gustavo.

Quatro minutos depois, a Ni

copel empatou com Alemão. O
auriverde fezmais dois antes do
intervalo, ambos com Odinei,
aos 16rnin48 e aos 17min57.

JA�AGUÁ DO SUL

Estão definidos os finalis
tas 'do Campeonato Aberto de
Futsal de [araguá do Sul. Nas
semifinais .de ontem à noite,

'

realizadas na Arena Jaraguá,
Baumann e Vitória garantiram
vaga na decisão e disputam
o título nesta sexta-feira, no

Ginásio do Sesi. A rodada co

meçará às 19h30 com Kíferro
e Nicopel na briga pelo o ter

ceiro lugar.
No primeiro jogo da noite,

muito equilíbrio em confronto

digno de decisão. Quem abriu
o placar foi a Baumann, aos

2min13, com Marcia acertan
do o canto esquerdo do golei
ro. O empate da Kiferro veio
aos 9min23. Paulo cobrou a

falta direto para as redes. Aos
13min31, novamente a Bau
mann na frente. Duda bateu

, escanteio, a bola desviou em

Jeffe e enganou o arqueiro Po- . Duda (com a bola) marcou duas vezes navitória do Baumann sobre a Kiferro ontem na Arena Jaraguó
laca. A Kiferro mais urna vez

busoou a igualdade" desta vez

com Déio, aos 15min31:
,

Depois do intervalo, quem
mareou primeiro foi a Kifer
roo Daniel, com 50 segundos
de jogo; aproveitou troca de

passes para fazer 3x2. O time
da Vila Lalau estava melhor
'no jogo quando Duda, aos

15min33, empatou. Na se

qüência, o mesmo Duda teve

oportunidade de ampliar, mas
Polaco perdeu o tiro livre. A

partida foi decidida no minuto
final, quando apareceu a estre-

Ia de Pedreiro. Aos 19min01
ele aproveito-u contra-ataque
rápido para fazer 4x3. Logo
depois, ele driblou doismarca- JULIMAR PIYATTO

Priscila Salvador disputa Copa Brasil
Mesatenista jaraguàense compete no principal torneio da modalidade do País

JARAGUÁ DO SUL

A mesatenista Priscila Sal
vador viaja hoje, juntamente
com o técnico Israel Santos da
Equipe Tênis de Mesa/FME,
para Fortaleza (CE),' onde

disputa a Copa Brasil da mo

dalidade, de 30 df'J outubro a

2 de novembro.' D torneio é
considerado um dos mais im

portantes no calendário brasí-
o leiro. Segundo Israel, no ano

9 passado Priscila participou de
� duas edições da: Copa e nas

duas oport-unidades conquis-

tau .o bronze em sua categoria
[mirim feminino).

Este ano, a atleta quer re

petir o bom desempenho e

ganhar posições, no ranking
nacional de tênis de mesa,
onde está em terceiro lugar.
Príscila é considerada urna das

principais revelações catari
nense. 'Apostamos em um tra

balho a longo prazo e compe
tições nacionais .de alto nível
são fundamentais para testar

a capacidade dela", disse Is
rael, se referindo ao fato da

Copa ser, a maior competição
de tênis de mesa no Brasil,
com a participação de atletas
que disputaram Olimpíadas
e Pan-Americana.

Até o final do ano Prisci
la tem mais urna competição
importante pela frente. A me

satenista representará San
ta Catarina no Campeonato
Brasileiro, em São Caetano
no mês de dezembro. Além
da Fundação Municipal de
Esporte, Priscila tem o apoio
do Sesi.
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LUCRO LIQUIDO DA WEG SOBE
6,4% NO TERCEIRO TRIMESTRE

A Weg, uma dos maiores fabricantes mundiais de motores e equipamentos elétricos, nnandou ontem, seus resultados referentes
00 terceiro trimestre de 2008. No período, o lucro líquido subiu 6,4% frente 00 mesmo intervalo de tempo de 2007, passando'de R$ 157 milhões poro R$ 167,1 milhões. �ouve também evolução no receito e no Ebitda (geração operacional de caixa) na
passag�m trimestral. "Os resultados do terceiro trimestre de 2008 confirmaram o acerto de nosso direcionamento estratégico de
desenvolv.er produtos e sistemas de maior valor agregado", afirmo Alidor luedes, diretor administrativo e de relações com investidores do Weg. As vendas brutos 00 mercado interno do trimestre subiram 23% em re,lação 00 terceiro trimestre de 2007, enquanto

.

os vendas 00 merca,do externo convertidos em reais cresceram 20,3%, perante a mesma base de comparação.

DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL .

Quanto à desvalorização repentina do real frente 00
dólar, luedes avalio que o fenômeno é fundamental
mente positivo poro o empresa, já que suo principal
fonte de receito está lastreada nos exportações. Mes
mo assim, o desvalorização cambial, que contrariou
o tendência vigente da moeda nos últimos tempos,
obteve um impacto negativo nos resultados, ressalto
luedes, devido à "contabilização destas operações
segundo os taxas de câmbio no final de setembro".
Mos, como ressaltado, o diretor administrativo espe
ro que este impacto se dissipe nos próximos meses,
�à medido que os receitas nos mercados externos
sejam beneficiados por este novo patamar cambial".
Segundo o empresa, durante o tercelre trimestre
deste an.o, as variações cambiais foram 'positivos em
R$ 35,6 milhões. (Fonte Weg e Infomoney)

INDICADORES "

CÂMBIO

I íNDICE VARIAÇÃO
IBOVESPA 12,68%

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,181 2,183 -3,19%
2,743 2,745 -2,39%CRISE

Indústria de se vai
eve inves imento

Pesquisa mostra os reflexos da crise mundial
Os planos de investimentos

da maior parte das indústrias
catarinenses para 2009 devem
passar por revisão,' segundo
pesquisa realizada pela Fiesc
(Federação das Indústrias). O
levantamentomostrou que 57%
das indústrias pretendem in
vestir no próximo ano, mas irão
revisar os projetos. Destas, 6%
decidiu adiar e 1% optou por
oancelar. Por outro lado, 21%
das indústrias consultadas in
formaram que os investimentos
estão integralmente mantidos e

15% que não havia previsão de
inversão para 2009.

A pesquisa mostra que 54%
das indústrias já 'experimentam
algum tipo de prejuízo decor
rente da crise, como restrição do
consumo ou cancelamento de
pedidos, alta das matérias-pri
mas, atrasos de pagamentos ou

inviabilidade de negócios devido
à alta do dólar. A pesquisa apon
tou que 89% das indústrias são
afetadas pela variação do câm
bio, um dos fatores mais visíveis
da crise atual.

Praticamente uma em cada
quatro empresas (24%) res

pondeu que já sente a restrição
ao crédito no mercadcInter
no, enquanto 16% das pesqui
sadas informaram sentir difi
culdades para obter recursos
no mercado externo. Entre 0$

problemas apontados estão a

escassez de linhas, alta nos

custos, redução de limites, de
mora na liberação de recursos

para importação ou problemas
nas 'operações ligadas à expor
tação e capital de giro.

NGT TOP TOOLS· PREMIADA
PEbA ExCELÊNCIA
O Movimento Catarinense poro Excelência (MCE) divulgou o nome dos
empresas .��conhecidas no Prêmio Çatarinense de Excelência 2008 (peE).
O Prêmio classifica o esforço em direção à excelência do gestão empre
endidp pelo organização em dois níveis de reconhecimento:,A empresa
jaraguaeq�� N�T TOP TOOLS ,foi selecionado poro reçpnhecim�nto no
primeiro nível êom o "Compromisso com á Excelência (250 pontos)". A
premioçã(j,ocotitece em Ftoritrnópolis dia 12"de Novembro. iH

MERCADP D61\!1�QPINAS;.
,.USADAS ESTÁ AQUECIDO"
Nem só de crises vi�� a economia. Uma boà opção pa,ra o atual'llomen- ,

to e poro os empresó que pensam em expansão é a compro de máquinas
'

usados. Provo .�isto é o movimento deste mercaM/no primeiro semestre �

de 1008. O comércio de importação de máquinas usadas.ç,{esceu 5i�o
num comparativo com o mesmo período de 2007. Este tipo de nego
ciação propicia<melhor custo x benefício e' conseqüentemente, apoio ,

� cre�.çimento jpdustrial �o paJ$, �xplica Hélio, Rosa Jr., diretor técnico
ao Athena, empresa sediado nó Perini Business Pork, em Joinville. "A
princi'pal demando se con'centrô nos setores metal-mecânico, plásticos,
"yndição, �.ntre eutres". conto Rosa.)r.

ORBITAL CENTER
No segundo-feira o Orbital Center, empresa do Grupo Raumak, re
alizou uma. apresentação de seus pro�utos poro aos empresários,
convidados e imprensa, que participóram do plenário semanal do
Cejas. O; anfitrião foi Raulino Kreiss Júnior, diretor-presidente e

equipe de funcionários .. Após o apresentação,. o empresa ofereceu
coqu�tel aos presente};

etarrek@terra.com.br '

JOINVILLE

ESTADO RECEBE FEIRA
INTERNACIONAL DE ARTESANATO

Santo Catarina recebe �'Mãos do Terra - Feira Internacional
de "Artesanal", nesta sexto-feira (31). O evento é considerado um

.

dos maiores e moi� organizados do segmento na América latina:
A feira será em Joinville, no Expocentro Edmundo Doubrowa, Cen
treventos Cau Hansen. São 90 expositores de mais de 20 países de

. todos os continentes. Ao todo, são dez dias de funcionamento, das
141t às 22h. O estacionamento é gratuito. A entrado custa R$5 e

crianças até 12 anos e pessoas com mais de 60 anos não pagam.-
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DEPUTADOS

. Eleição levará 18 suplentes à Câmara
Dos 93 deputados que se candidataram, 13 foram eleitos no 1o e 5 no 20 turno

"MarX nunca teve tanta razão", Crise terá forte impacto, diz Mantega
afirma escritor José Saramago Construção civil terá linha de crédito especial para capital de giro

BRASíLIA
As 'eleições municipais vão

levar 18 novos deputados fede
rais para a Câmara dos Deputa
dos a partir do ano que vem. Os

suplentes vão assumir as vagas
deixadas par parlamentares
eleitos para prefeito ou vice no

primeiro e no segundo turno.
Ao todo, de. acordo com a

Câmara dos Deputados, 93
dos 513 deputados federais se

candidataram. Isso significa
que cerca de 20% obtiveram
êxito. No Senado, dos três

parlamentares que disputa
ram prefeituras, nenhum foi
eleito.

,

No primeiro turno, foram
eleitos 13 deputados federais:
Benedito Sá (PSB-PI), Cezar
Schirmer (PMDB-RS), Cris
tiano Matheus (PMDB-AL),
Djalma Berger (PSB-SC), Cui-

LISBOA

O escritor português, José
Saramago afirmou essa semana

que Karl Marx "nunca teve tanta

razão como agora", sobre a atual
crise do sistema capitalista.

"Sempre estamos mais ou

menos cegos, sobretudo, para o

fundamental", disse. O escritor
fez a declaração em uma entre

vista coletiva sobre o lançamento
do filme "Ensaio sobre a Ceguei
ra", de Fernando Meirelles, em
Lisboa. "Onde estava todo esse

dinheiro [desbloqueado para res
gatar os bancos]? Estava muito
bem guardado. Logo' apareceu,

Iherme Menezes (PT-BA), Jus
mari Oliveira (PR-BA), Maria
do Carmo Lara (PT-MG), Rei
naldo Nogueira (PDT-SP), Re
nildo Calheiros (PC do B-PE),
Sandro Matos (PR-RJ), Sebas
tião Madeira (PSDB-MA), Sil
vinho Peccioli (DEM-SP) e Tar
císio Zimmermann (PT-RS).

No segundo turno, foram
cinco os eleitos. São eles: Car
lita Merss (PT-SC), Custódio
Mattos (PSDB-MG) e Neucimar

Fraga (PR-ES), Carlos Sousa (PP
AM) e Frank Aguiar (PTB-SP).

Os nomes dos suplentes
que vão assumir os cargos ain
da não foram informados. Se

gundo a assessoria da Câmara,
os processos para indicar os

substitutos dos 'eleitos só são
abertos a partir do momento

que' os parlamentares deixa
rem os cargos.

de repente, para salvar o quê?
Vidas? Não, os bancos", declarou
o prêmio Nobel de Literatura de
1998. "Marx nunca teve tanta ra
zão como agora", ressaltou José
Saramago, acrescentando que
"as piores conseqüências ainda
não se manifestaram".

Ao ser ouvido sobre o víncu
lo entre o tema de seu romance

e a crise financeira, o escritor

respondeu que "sempre estamos

mais ou menos cegos, sobretudo,
para o fundamental". Nos seus

85 anos, José Saramago publicou
dezenas de obras, entre prosa,
poesia, ensaio e teatro.

Escritor José Saramago questiona dinheiro gasto paro ajudar bancos

Câmara dos Deputados teve 93 dos 513 parlamentares como candidatos nos eleições munic!pais desse ano

BRASíLIA
O ministro da Fazenda,

Guido MaIitega, afirmou on

tem que a crise financeira
internacional terá um forte

impacto na economia real do

planeta. Segundo ele, a crise
tem magnitude inédita e será
de longa duração. Para o mi

nistro, o efeito desta crise na

economia real está ficando ní-,
tido agora. "É impressionante
como o travamento de crédito
atinge a economia real. Espero
que este travamento de crédito
não se transforme em depres
são", disse Mantega, durante
o 30 Encontro Nacional da In
dústria, promovido pela CNI.

Para Mantega, a crise impacta
menos os países em desenvolvi
mento, porque estes já têm um •

dinamismo maior (por causa do
maior potencial de seus merca-

. dos internos), as contas públicas
estão mais robustas e também

porque os bancos que estão mais

comprometidos com os ativos
tóxicos são os dos países avança
dos é não dos emergentes.

Oministro adiantou que o go
verno anuncia hoje uma linha de -

financiamento de oapital de giro
para o setor da construção civil.

Ministro do Fazendo, Guido Man.ega, afirmo que crise terá longa duração

CHI defende medidas
o presidente do Confederaçóo

Nacional da Indústria, Armando Mon
teiro Neto, afirmou ontem que o go
_verno precisará continuar tomando,
medidos com o objetivo de manter
o crédito, "que já se revelo escasso

poro o consumidor e poro os seg
mentos produ'tivos". Monteiro Neto
calculo que, apesar-do quadro atual
de crise, o Banco Central poderá ter
condições de promover o redução' no
taxo de juros, o médio prazo:

O CORREIO ERROU
Diferente do título publicado na edição de ontem do jornal O

,Correio do Povo, na página U( a base aliadado presidente Lula

conquistou 20 das 26 capitais e não os partidos PT e PMDB.
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EDUCAÇÃO

ORTUGUÊS NA PONTA DA LíNGUA
Caroline vence Soletrando de Barra Velha e ganha um computador

Alunos participaram de concurso

realizado pela Secretaria de

Educação, Caroline (detalhe) foi a
vencedora do Soletrando

BARRA VELHA .

Caroline Stinghen, da Es
cola Básica Municipal Mànoel
Antonio de Freitas, foi a grande
vencedora do concurso soletran
do, realizado pela Secretaria de
Educação de Barra Velha. A final
foi disputada com mais três alu
nos na tarde de segunda-feira no
salão da Igreja de Itajuba.

Caroline, orgulhosa da vitó
ria, recebeu como prêmio um

computador completo, coin im

pressora, doado pela Infotec.
Em segundo lugar ficou a aluna
Juliana Katger, da Escola [udite
Bernardina Aguiar, em tercei
ro ficou Eduardo Luiz Batista,
da Escola Antonia Casino e em

quarto- a aluna Luana Rodri

gues da Silva, da Escola Pre
feito Bernardo Aguiar.. Todos

. receberam homenagem' da Se
cretaria de Educação pelo bom

desempenho.
A iniciativa do jogo soletran

do foi das professoras Verôni-

ca Dionísio. e Tatiana Vicente,
da Escola Manoel Antonio de
Freitas. O objetivo é incentivar
o gosto pela escrita, através da
brincadeira. A comissão organi
zadora selecionou 350 palavras
para a final, as quais os alunos
puderam estudar.

'

A professora Verônica disse

que gostaria de ter premiado com
um computador os quatro fina
listas, rnas que este foi apenas o,
primeiro concurso e que espe
ra melhorar a cada ano. "Quem
sabe nos próximos a gente con

siga parceria com associações da
. nossa região. Além de tentar am

pliar à premiação também pode
mos . promover uma. integração
regional", finalizou.

I
_
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NOVOS:O ·2··a··��O
Taxas a partir de I:

.

.. p;m USADOS:O' ,

Taxas a pariir de. '.
. ,

( Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. '47 3274 6000
. www.autoelite.com.b r '.

Caraguá Auto Elite·
Uma relação de confiança.

'<; "

Financiamento syieito a aprovação de cadastro; 'taxa de 0,98% para usados o pcrtir de 2004" com 50% de entrada.
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