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Pesquiso realizado por. especialistas
norte-americanos revelo que utensílios

domésticos, como controles remotos,
torneiros e maçanetas, são hospedeiros
comuns do vírus do gripe. Os pesqui
sadores do Universidade de Virgínia
examinaram 30 cosas e identificaram o

presença do vírus do gripe em 42% dos

objetos analisados. Segundo os cientis

tas, o vírus pode sobreviver em superfí
cies por até dois dias. O estudo aponto
que, apesar de tosses e espirros serem

um dos maiores meios de transmissão
do gripe, objetos que manuseamos em

coso no dia-a-dia são outro grande
formo de contágio do doença. Os estu
diosos dizem ter identificado o vírus nos

pontàs dos dedos de um quarto dos 30
voluntários analisados até meio hora após
terem totado superfícies contaminados. A

pesquisa concluiu ainda que o material ge
nético do vírus foi transmitido para metade
dos participantes do estudo até 48 horas de

pois de os utensílios serem contaminados.

Fonte: BBC Brasil
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Magreza também

tem limite
Página 3

Vamos escolher o
mais charmosos
Página 8

Os alimentos em
ranking especial
Brócolis, vagem, laranja e banana estão entre

os campeões da lista dos mais nutritivos.

Página 9

Itaú e Unibanco
formam gigante
Fusão formará o maior banco do país e
o maior grupo financeiro do Hemisfério Sul.

Página 18

Polícia prende 12 pessoas em

operação contra jogos de azar
Entre os presos está a delegada regional Jurema
Wulf, uma escrivã e dois dos mais expressivos no
mes relacionados aos jogos de azar da microrre

gião: JoséWodzinski, o Zeca, e Ademir Bell, o Adi.

Também foram apreendidos na manhã de ontem

US$ 183 mil, 101 máquinas caça-níquel, 53 mil
blocos de anotação de jogo do bicho e três equi
pamentos de impressão de, resultado.
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E a chuva voltou a bater- na minha

janela. Mas gosto do barulho dos pin
gos contra o vidro. Gosto de dormir
com o tamborilar dos pingos no telha
do (morei à maior parteda minha vida
em casas, graças a Deus!) ou na janela.
Só fico chateado quando chove muito
nas épocas da florescência do ipê, do
jacatirão, do flamboian, da azaléia e do
olho de boneca (um tipo de orquídea
comum, em nossa região), pois as flores
caem mais depressa porque ficam pe-

PONTO DE VISTA·

Chuva
sadas com o excesso de água e porque
apodrecem. E quando a chuva me pega
desprevenido no meio da rua, no inver
no, pois é resfriado na certa ..

Tem chovido muito e os pingos na ja
nela fazem com que me reporte a minha
infância, já um tanto distante. O tambo
rilar que agora me traz uma sensação de

paz e melancolia, naqueles tempos de

garoto, idos tempos, fazia com que eu e

meus irmãos grudássemos nossos nari
zes nos vidros das janelas e olhássemos

para fora, com uma vontade enorme de
sair e brincar, descalços, na água que cor
ria ao lado da casa e junto da calçada. Era
delicioso chapinhar na água da chuva.

Nossa mãe, no entanto, alerta, nos

detinha. Mas em ela se descuidando um

segundo, lá estávamos nós, fazendo festa

DO LEITOR

Atividade especial
A atividade especial é o período em que o traba

lhador laborou, a qualquer tempo, em condições pre
judiciais à saúde, estando exposto a agentes nocivos

químicos, físicos ou biológicos. Nestas condições o

tempo de trabalho necessário para se aposentar dimi
nui, variando de acordo com o agente à que foi exposto.
A comprovação destas condições especiais deve ser

feita em um formulário próprio (P.P.P) Perfil Profis
siográfico . Previdenciário, preenchido pela empresa
empregadora, com base em Laudo Técnico de Condi

ções Ambientais de Trabalho (LTCAT) expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho.

Nos últimos anos a atividade especial sofreu pro
fundas reformas, sempre com sentido óbvio de res

tringir a sua concessão aos segurados, seja com rela

ção à extinção do direito para algumas categorias, seja
em relação à dificuldade de enquadramento e com

provação perante o INSS e sua posterior conversão em

tempo comum.

Nossa doutrina e jurisprudência, desde há muito,
reconhecem que a lei não distingue que espécie de se

gurado é que tem direito à aposentadoria especial, o

que permite seja ela concedida a qualquer um deles, "a
condição fundamental é o trabalho comprovado, em ati
vidade penosa, insalubre ou perigosa, que coloque em

risco a saúde e a integridade física do segurado".
Vale lembrar, que a Turma Nacional de Uniformi

zação de Jurisprudência dos Juizados Especiais é clara
ao afirmar que: "O uso de Equipamento de Proteção In
dividual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no
caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo
de serviço especial prestado pelo trabalhador".

A interpretação restritiva da Autarquia Previdenciária,
foi totalmente rechaçada pelos Tribunais Federais e Supe
riores. Muitos segurados ao longo dos últimos dez anos

tiveram seus pedidos de contagem de tempo especial in
deferidos, e consequentemente vindo a se aposentar' com
um valor inferior ou não conseguindo tempomínimo para
aposentadoria, devendo essas pessoas entrarem com ações
de concessão ou revisão de benefícios.

RODOLFO JAGELSKY, OiRETOR DE ASS. JURímcos E PREVlOENC!ÁRJOS
- SINDICATO TRAB. METALÚRG!COS

A pesquisa semanal feita pelo Banco Cen
tral com as principais instituições econômicas
do país mostrou, pela terceira semana conse

cutiva, redução nas previsões de crescimento
para 2009. O alarme verme

lho não páI,:a, de tocar. D'esta
vez, caiu de,3,10% para 3%.
Para se te â dimensão de
como a cri stá afetando as

.

expectativa á um mês atrás
a previsão de-çrescimento era

de 3,5%. Isso significa que em
quatro semanas, o pessimis
mó no mercado cortou 0,50
pontos percentuais de cresci
mento do país.

Outr() po�o importante no relatório é que
o'mercado rebaixou também a previsão d� ..�u
ros para o fin.a1deste ano, foi de 14,25

.....

13,75%. Isso sigpifica que os economis

prevêem nova alta da Selic na última reunião
do Capam, uma vez que os juros já estão em

13,75%. Na última reunião, o BC decidiu
manter a taxa inalterada.

Dooutro lado, muitas obras
de investimentos no país es

tão agql'a sem garantias de fi
nan:cia;o;í;ento. Com a crise do
créd.ittJ}/o'dinheiro ficou mais
caro no Inundo todo, e no Bra
sil não seria diferente.

Ontem, Lula fez questão
de ressaltar que as obras 'pre
vistas no PAC não serão pre
judicadas. Na verdade, é mais
uma tentativa de acalmar os

ânimos já tãq,exaltados.
O fato � que

muitas obras já
vistas.

Os 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 para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi' CEP 89256-500 • CP 19. E obrigatório
informar nome completo, profissão, ·CPF e

• telefone (. não serão publicados).

debaixo da chuva, jogando água um no

outro, estancando-a em pequenos lagos
ou soltando barquinhos de papel na cor

redeira, os cabelos escorridos e a roupa
encharcada, com aquele ar de felicidade
que só criança tem.

Aqueles dias se foram e eu não corro

mais na chuva. Quando apanho chuva,
fico aborrecido por que vou chegar mo
lhado em algum lugar. Não consigo mais
ser criança como antes. E gostaria de po
der. Porque acho que ainda sou um pou
quinho criança dentro deste corpo que
vai erivelhecendo e ficando cansado.

Amanhã, 'quem sabe, talvez eu saia

descalço e de peito nu, a cantar pela chu
va. Se você encontrar um maluco molha
do cantando e dançando na chuva, não
se assuste. Pode ser que seja eu,

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira
Editora: Patrícia Moraes

• Fones: (47) 3371.1919·2106.1919
• Fax: 3276.3258
• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial:
8835.1872· 9158.7991
9902-3992 • 8422-5576
• Circulação: 3371.1919.· 8841.9790
(Final de Semana: 3376.1085
• 9902.1380 • 9191.3729)
circulacao@ocorreiodopovo.com.br
• www.ocorreiodopovo_com.br
• diretoria@ocorreiodopovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo_com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br
• vendas4@ocorreiodopovo_com.br
• juliana@ocorreiodopovo.com.br
• sidinei@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 20h

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

• CP 19 • Jaraguá do Sul • se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------POLÍlICA

FALA Aí! Passarelaso

� Já é lei em Santo Catarina, por forço de projeto do deputado Manoel Moto (PMDB)
� aprovado pelo Assembléia legislativo. Agora o assunto está no pauto de votações
,i'5 do Senado, que examino proposto do senador Gerson Camata (PMOB-ES) proi-�
� bindo que modelos muito magras participem de peças publicitários e desfiles.

) � O que também já é proibido no Espanha e que suscito discussões no França. A
9 proibição proposto por Camata atinge mulherescujo índice de mossa corporala:

. I' , ..� § seja inferior o 18. Tal índice é empregado por médicos para definir se uma pes-

,,• _ soa pode ser considerado obeso, normal ou se seu peso encontra-se abaixo do
Preclsomos de açoes e que seria recomendável em termos de saúde. Traduzindo, é o que se assemelho

no-o so' de componhas" o um soco de ossos. O projeto foi apresentado em 2007, meses após o morte do
•

modelo paulista Ano Carolina Reston Macon, por complicações decorrentes do
ROSALBA CIARUNI (DEM-RN), � imorexia, o que o deixou, em uma época do vida, com apenas 42 quilos, apesar
SENADORA, apelando poro que o de ter 1,70 metro. A modelo chegou o tomar remédios para emagrecer quando ti-

governo resolva a demanda por cirurgias nha 46 quilos. Nesse ambiente de trabalho, é tudo pelo enriquecimento rápido.
de catarata pelo SUS.

.

"Quem é contra deve EM 20102
Constrangedor será administrar os tais
peculiaridades de cada Estado, como

costumam dizer os caciques que coman- .

dom os partidos poro justificar concha
vos. Santo Catarina é um exemple. Aqui
o PT não dá tréguas 00 governador
luiz Henrique do Silveira (PMDB). Ou
alguém imagino o PMOB apoiando o

senadora Ideli Salvatti (pT) 00 governo
do Estado? Aí, sim, daria poro acredi
tar naquilo que o Bíblia prego sobre
falsos profetas e o fim dos tempos.

EM 20101
ter aversão às crianças." PT e PMOB, ou boa porte d.el:s, vão.

se abraçar em 2010 no elelçao pre-CRISTOVAM BUAROUE (PDT-OF), sldenclal. podem escrever. O primeiro
SENADOR, criticando governadores que porque o cada eleição perde espaços
são contra o piso naci�na,1 �e RS 950,00 importantes junto à classe médio e vê

paro o maglsteno. reduzido suo. aguerrido militôncia. O
segundo, o histórico como se intitulam
os donos do partido, que já se acos

tumou o ser um penduricalho político
no plano nacional. Aprenderam que o

poder, no político partidário vigente, é
o que de foto interesso.

" É o comemoraçõo
de pai orgulhoso."

DURVAL CARNEIRO (PDT-BA),
SENADOR, sobre a reeleição do filho
João Henrique (PMDB) como prefeito

de Salvador.

ÉISSO
Abusos cometidos por alguns estabele
cimentos de ensino estão com os dias
contados se o Câmara dos Deputados
aprovar projeto do deputado Chico lo

-c pes (PC dó B- PEl. Que proíbe o compra
� compulsório, pelos pois, de material de
'� uso coletivo. O parlamentar observo
� que não é preciso ser especialista em

""� educação poro saber que itens como

1§ papel higiênico, álcool, flanela e pro
Iii dutos de limpeza não são materiais
� didáticos. Preciso dizer mais?

TOMA lÁ...
Lideranças de coligações vitoriosas se

alvoroçam, cada qual se achando no

direito de ocupar secretarias importan
tes. O próprio PDT, que agora fez porte
do Unidos Por Jaraguá e eleitoralmente
inexpressivo, também quer. Aliás, foi esse
o motivo do rompimento com o prefeito
Moacir Bertoldi o quem o partido ajudou
o eleger em 2004. Pelo mesmo razão o

PPS, que agora apoiou Oionei do Silvo
(PT), disse adeus ao prefeito.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA. 4 DE NOVEMBRO DE 2008

BAUER 1
Provavelmente o Secretário do Educação e deputado federallicencia
do Paulo Bauer (PSOB) deve mudar seu domicílio eleitoral de Joinvil
Ie, onde está radicado desde os 18 anos poro cursor faculdade, poro
Jaraguá do Súl. Em 2009 o tucano deve fixar residência no cidade
onde nasceu. Poro se candidatar o deputado em 2010.

BAUER2
A princípio, federal, em dobradinha com candidato do coligação Uni
dos Por Jaraguá, que elegeu Cecília Konell (OEM). Bouer, que nunca'
teve espaço político em Joinville nos suas investidos nos urnas e onde
sempre foi mal votado, tem sua verdadeira base eleitoral em Jam
guá, cidade já governada pelo pai Victor Bauer. A mudança teria o

aval do novo governo que se instala em janeiro.
-

MENSALINHO 1
Ficou marcada para 31 de março, mesma dota do golpe que redundou
em 21 anos de ditadura militar no Brasil, o segunda audiência sobre
o 'mensalinho' que rolava na Prefeitura de Jaraguá, obrigando ser

vidores ocupantes de cargos de confiança o contribuir compulsório
e mensalmente poro o então Pl, hoje PRo A primeiro audiência, em
3 de julho deste ano, com presença dos testemunhos arroladas, não
aconteceu.

. MENSALINHO 2
Naquele dia, no hcmmerendu e depois de uma converso no Fórum
entre o prefeito Moacir Bertoldi, o braço direito dele Carlos Alberto
Dias e os advogados de defesa Jurandyr Bertoldi e Osmar Graciollu
não se sabe com quem, a audiê"cia foi odiado. Dias foi apontado
como [esponsável pela coletà, de valores diferenciados conforme II
salário que recebiam os servidores do primeiro 00 quarto escalão.

EM OFF
i;Na semana pa�adaidepois de g'rprefeita eleita Cecília Konell (OEM)
ter dito que não haverá governo'de transição por não concordar com
li doto de 17 de novembro imposto pelo prefeito'Moacir Bertoldi
(PMDB) para início dos conversos, dois des membros do grupo de
signado pelo coligação Unidos Por Jaraguá estive.{om no Prefeiturg.
Mais precis(JlJl�nte no gabine.e do prefeito. Sobr�!jQ.que conversaráij1
não se sabe, mos é de se imaginar.

.

'VISIBILIDADE'
O PP não vai deixar por menos. O,gpoio de ca�di�•.PJos a vere
e de outras Uderanças do partigo!'õ prefeita eleii'tfÇecília Ko
(OEM) e não 00 PT, como retribuição 00 apoio recebido em 2006
no segundo turno poro governador, significo uma listo de .cargos
no novo governo, o partir de janeiro. lista que já tem nomes. Daí
q garanti0 de ..sargos é o qu� vai se ver. No s, só um eleito

�j;pelo partido. +
•

politica@ocorreiodopovo.com.br
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ORÇAMENTO

Educação terá mais
de R$ 60 mi em 2009
Vereadores receberam ontem projeto e anexos

JARAGUÁ DO SUL

DareceítadeR$288.234.528,12
estimada para Jaraguá do Sul
em 2009, a Educação fica com

a maior sorna. A pasta, para a

qual deve ser destinada 25% da

arrecadação, tem receita previs
ta superior aos R$ 60 milhões.
Esta e as demais Secretárias
da Prefeitura abocanham R$
167.673.530,68 do total do Or

çamento para o próximo ano.

Os números constam na

LOA (Lei Orçamentária Anual)
encaminhada pelo prefeito Mo
acir Bertoldi (PMDB) à Câmara
na semana passada, corno O
Correio divulgou em primei
ra mão. Ontem, os vereadores
receberam a cópia do projeto
com os anexos. São mais de
140 páginas que detalham os

investimentos por atividade
de cada órgão da administra

ção pública.
,

Na previsão de receita, a Pre
feitura deve ser responsável por
arrecadar R$ 218.566.259,68. Já
as autarquias municipais supe
ram os R$ 45 milhões, enquanto
que os fundos especiais somam
receita de R$ 24.289.947,44.
A menor arrecadação previs
ta é dos fundos especiais, R$
191.327,00.

CAROUNATOMASEW

� r
f

Projeto assinado por Moacir Bertoldi prevê receita 17% superior a de 2008

Previsão de receita e despesa
Gobinete do prefeito R$ 2.066.000,00 Secretaria de Des. Econômico R$ 1.247.500,00
Gobinete do vice-prefeito R$ 265.000,00 Secretaria de Urbanismo R$ 29.980.060,70
Gabinete de Comunicaçiio R$ 1.250.000,00 Secretario de Des. Ruml R$ 2.183.000,00
Gobinete de Planejamento e Gestão R$ 5.605.780,00 Encargos Gemis R$ 19.619.773,00
Prõcumdoria Gemi R$ 1.224.000,00 Reservo de Contingência R$ 100.000,00
Contmladoria Gemi R$ 554.718,98 Fundoçiio CuHuml R$ 3.900.706,00
Secretaria de Administmçiio R$ 8.695.098,00 Fujamo (Meio Ambiente) R$ 1.480.721,00
Secretaria da Fazendo R$ 3.370.300,00

'

Fundaçiio de Esportes R$ 3.701.200,00
Secretario de Educoçiio e Cultum R$ 60.608.724,00 Issem R$ 9.936.800,51
Sect de Obms Públicos e Hab. R$ 25.593.576,00 Somae R$ 28.319.614,00
Sect de Des. Social e Família R$ 6.310.000,00 Cômam de Vereadores R$ 6.000.000,00

CANDIDATOS

an ,,¥

eulpreçbt

Placas devem ser retiradas
o prazo para que as placas de campanhas sejam retiradas termina

amanhã, um mês após o pleito de 5 de outubro. Em Jaraguó do Sul, alguns
candidatos ainda mantêm a propaganda, como O Correio flagrou ontem.
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MELHORIAS

De acordo com a secretária de Saúde, a participação do governo do Estado ainda é pequeno no setor

Recursos para saúde
direto ao município

.

Schroederfinnou convênio 'Pacto de Gestão'
Schroeder é um dos 19 mu

nicípios catarinenses que fir
maram com o governo de Esta
do o Pacto de Gestão, um termo

de compromísso que estipula o

pagamento dos recursos para
exames diretamente à admínis

tração pública em vez de repas
sar aos prestadores do serviço.
Por este processo, os estados e

municípios deixam de receber

pelas ações de saúde, isolada
mente, que possui mais de 300

linhas de financiamento, e pas
sam a ter o repasse por cinco
blocos: atenção básica, atenção
de média e alta complexidade,
vigilância em saúde, assistência
farmacêutica e gestão do SUS.

De acordo com a secretária
de Saúde, Ingredi Eichenber
ger, o pacto dará mais auto

nomia ao município .. Agora, ?
possível a administração pú
blica buscar, na região, pres
tadores com o melhor preço.
Antes, se não houvesse o es

pecialista nos locais pactua
dos o dinheiro retornava ao

Estado, agora "é uma marato

na, mas podemos correr atrás
de profissionais que aceitem

negociar valores, já que a par
ticipação do Estado é pouca".

Pormês, o governo estadual
repassa R$ 2 mil à Schroeder

para procedimentos de espe
cialistas - como cardiologista
e endocrinologista. A contra

partida municipal aproxima
da é de R$ 5 mil. Pelo. SUS a

consulta sai a R$ 10, mas na

rede privada esse valor gira
em torno de R$150. "O Conse
lho Municipal de Saúde apro
va

. complemento municipal
de até R$ 70, o que, de certa

forma, ajuda", explica Ingre
di. Recentemente a Secretaria
de Saúde conseguiu cadastrar
urn cardiologista em Blume
nau negociando consultas por
R$ 50 e já trabalha compra de

serviços na Unicardio.
Hoje o pacto é uma forma

de atender mais prontamente
a demanda, mas a intenção é
aos poucos manter médicos

Dois suspeitos de assassinar
idosa em Corupá são detidos
CORUPÃ

Dois suspeitos do assassinato
de Herta ZeImer, 76 anos, foram

presos em Corupá na manhã de
ontem. Valdirnar Simões, 30 anos,
e Ricardo Berthelsen, 27, estavam
em suas respectivas casas quan
do aconteceu a detenção. Simões
mora no Bairro João Tosini e Ber

thelsen, no Bairro Seminário. Eles

> são acusados de latrocínio (roubo
� seguido demorte) e estão no Presí
'"

dia Regional de Jaraguádo Sul.
O responsável pela delegacia

de
.

Corupá, Maurício Francisco,
disse que os acusados não con

fessaram o assassinato, mas há
indícios que levam ao crime. Um
deles é o boné deRicardo, encon
trado do lado de fora da casa no

dia do crime. "Ele (Ricardo) reco
nheceu o boné", comentou, sem
informar mais detalhes. Ricardo
teria entrado na casa e agredido
a idosa. Simões teria participado
dando cobertura ao crime. Am
bos tiveram a prisão preventiva
decretada na última sexta-feira.

Segundo Francisco, Simões

é pedreiro e tem passagem pela
polícia por furto. Já Berthelsen é
trabalhador rural e tem passagem
por receptação de armas de fogo.
Os objetos roubados - R$ 300 em

dinheiro, gargantilha de ouro, fil
madora e documentos pessoais
- não foram encontrados com os

suspeitos. Herta foi assassinada
no dia 14 no Bairro Rio Paulo,
dentro da própria casa.

especialistas na rede pública, o

em vez de buscar na iniciativa �
privada. "Queremos um car- �
diologista para o município, �
e para isso iremos realizar um ,�
concurso", .anunoia. A aplica- �

:::>

ção doPacto de Gestão inicia is
em janeiro de 2009. Ricardo Berthelsen é suspeito de ter assassinado Herta Zelmer (no detalhe)

BfOlOGlA . EDUCAÇÃO FíSICA, ENfERMAGEM

Jangada
FACU L DADE
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FIM DE JOGO

JARAGUÁ DO SUL

Seis meses dedicados a inves

tigações resultaram no cumpri
mento de 12 mandados de prisão
e 19 de busca e apreensão dividi
dos entre Jaraguá do Sul e Guara
mirim, na manhã de ontem. Na

lista de pessoas detidas.consta a

delegada regional Jurema Wulf,
uma escrivã e dois dos mais ex

pressivos nomes relacionados
aos jogos de azar damicrorregião:
JoséWodzinski, o Zeca, eAdemir
Bell, oAdi.

A operação, batizada Game

Over, movimentou vários pro
motores do Ministério Público
de Santa Catarina, deslocados
de Florianópolis, e equipes da
PolíciaCivil, Rodoviária Federal,
Militar, Polícia Federal e do Deic
(Diretoria Estadual de Investiga
ções Especiais). Dados prelimi
nares indicam que cerca de 50

policiais participaram das apre
ensões, que iniciaram por volta
das 6h e perduraram até o início
da tarde de ontem.

Conforme fontes ligadas à in

vestigação, US$ 183 mil dólares,
101 máquinas caça-níquel, 53

mil blocos de anotação de jogo do
bicho e três equipamentos de im

pressão de resultado foram retidos.

Cerca de 40mil deles vieram do sí
tio de um dos "bicheiros" presos.
Na totalidade, a papelada possui
assinatura das bancas Favorita,
Víni, Real, Zé-K e Quatro Trevos.

Além disso, um cofre ainda
teve de ser aberto pelos investi

gadores. Nele haviaR$ 11mil em
dinheiro, documentos, cheques
na soma de R$ 30,3 mil, relógio,
comprovantes de depósito ban
cário e de empréstimos, agenda e

até um DVD pornográfico. O ma

terial ficou armazenado no 14°
Batalhão da Polícia Militar, em
Jaraguá do Sul. Parte dos detidos
também aguardou a transferên
cia para a capital do Estado em

uma sala isolada do local.
Os primeiros a serem des-

locados pelo Deic saíram par
.

volta das 11h30. Na seqüência,
um segundo veículo transpor
toú mais um homem e, ao meio

dia, outros dois foram levados a

Florianópolis. Por fim, perto
-

das
13h30, os últimos três seguiram
o mesmo trajeto. Entre eles esta

vam Ademir Bell, Édio Dolzan,
Vinícius Wodzinski e Bianca
Bell. Nenhum dos envolvidos
aceitou falar com a imprensa.

KElLY ERDMANN

- <'

MOTIVO DAS PRISOES
De acordo com a nota oficial

emitida pelo Ministério Público
de Santa Catarina ainda na ma

nhã de ontem, os 31 mandatos
de prisão, busca e apreensão fo
ram motivados pela prática de
crimes de formação de quadri
lha, corrupção ativa e passiva e

de contravenções penais. A con

tinuidade da investigação corre

em sigilo. Por isso, nenhum po
licial ou promotor envolvimento
deu explicações sobre o caso.

ADVOGADO TENTA
HÁBEAS CORPUS

O advogado Alessandre
Reis de 'Freitas, responsável
pela defesa de um dos "bichei
ros" presos .namanhã desta se

gunda-feira, apenas confirmou
que iria encaminhar um pedi
do de hábeas corpus à Justiça
ainda ontem. Ele tanta relaxar
a prisão temporária dos clien
tes envolvidos na investiga
ção, porém, omitiu nomes.

POlicióis apreenderam 53 mil blocos de anotação do jogo do bicho

POLíCIA-.---------

Ademir Bell (E) e José Wodzinski são os principais bicheiros da região. Eles foram presos na manhã de ontem

Cofre com R$ 11 mil foi aberto Presos foram encaminhados para Florianópolis, onde prestaram depoimento

DELEGADA PRESA NA CAPITAL
JuremaWul é suspeita de prevaricação. Escrivã também está entre os presos

Ao contrário do que ocor

reu com a maioria dos detidos
na operação de ontem; as au

toridades policiais relaciona
das foram encaminhadas di
retamente para Florianópolis.
Este foi o caso da delegada
Jurema Wulf e de uma escri

vã, Dilva Dolzan. A delegada,
que trabalha há cerca de 20

anos na polícia, é suspeita de

prevaricação (crime praticado
por funcionário público ao

retardar ou deixar de praticar
sua atribuição). Na casa da de

legada também foi apreendida
uma quantia em dinheiro não
contabilizada. Jurema é acusada de prevaricação. Delegada está em Florianópolis

Delegada e bicheiros são presos
Operação envolveu várias esferas das polícias e do Ministério Público de se

PIERO RAGAZZI
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SEM APOSTAS

Bancas do jogo do bicho fechadas
Chefia da Polícia Civil deve definir quem vai assumir a Delegacia Regional

As bancas de jogo do bi
cho estão espalhadas por [a
raguá do Sul e algumas das
unidades funcionam em pleno
centro da cidade. Na manhã
de ontem, os estabelecimen
tos permaneceram fechados e

ninguém foi encontrado para
comentar o assunto.

Em uma das casas, que fica
na Rua Barão do Rio Branco, os
moradores fecharam o portão
ao perceberem a presença da

equipe de reportagem. "Não te
mos nada a declarar", diziam.

Outra banca funcionava
em um prédio no Calçadão
da Marechal. A porta do esta

belecimento estava fechada,
e segundo vizinhos, ninguém
apareceu para trabalhar duran
te toda amanhã.

Já em uma terceira ban

ca, no Bairro Czerniewicz, os

portões também estavam fe-

chados. Mas de fora do esta

belecimento, era possível ver
diversas motos estacionadas
no interior da residência. Os
veículos eram utilizados pelos
"bicheiros" para transportar os
bilhetes das apostas.

QUEM SÁO OS
ENVOLVIDOS,

SEGUNDO O DEIC
• JuremaWulf
• Dilva Dolzan
• Édio Nei Dolzan
• JoséWodzinski
• ViníciusWodzinski
• Éverson Fernando Wodzinski
• Ademir Bell
• Bianca Pâmela Bell
• Sílvio Antônio Sutil de Oliveira
• Rubens Alcaría Filho
• Lídio Ciepli

.

• Curt Kuchembecker

DEBORA VOLPI E DAIANE ZANGHELINI Secretaria cia Fazenda recolheu blocos de anotação do jogo do bicho no Sítio de JoséWodzinski, o Zeca, durante a manhã

Definição dependerá do
transcorrer das investigações

Com aprisão da delegadaJure
maWulfentre os suspeitos de en
volvimento com os jogos de azar,

permanece a dúvida sobre quem
deverá assumir a Delegada Re

gional de Jaraguá do Sul. Ontem,
durante toda a tarde, O Correio
do Povo tentou entrar em conta

to com a assessoria da Chefia de
Polícia Civil, em Florianópolis,
sem sucesso. A reportagem tam

bém procurou o chefe da Polícia
Civil de Santa Catarina, Maurício
Eskudlark, mas ele não retornou

as ligações'.
A assessoria da Secreta

ria de Segurança Pública, em

Florianópolis, disse que cabe
à chefia de Polícia Civil deci
dir sobre a ocupação do cargo
de delegado regional, mas que
tudo vai depender do transcor
rer das investigações. O prazo
da prisão temporária dos acu

sados é de cinco dias. Segundo
a assessoria do órgão, existe a

possibilidade de a, função ser

assumida interinamente por
um delegado de Joinville ou da

própria Comarca de Jaraguá do
Sul. Na Delegacia da Comarca
trabalham os delegados Uriel
Ribeiro, Cristine Georg e Ane
lize Forster.

Mais de 400 caça-níqueis são apreendidos somente em 2008
Mais de 400 máquinas caça

níqueis foram apreendidas em

Jaraguá do Sul somente nes

te ano, somando com as 101
desativadas ontem. No início
do ano, um dos promotores

. responsáveis pela Operação
Game Over, Hélio Sell Ir., dis
se ao O Correio do Povo que o

Ministério Público estava "in
tensificando o combate aos jo
gos de azar em Jaraguá do Sul".
Ontem, o promotor estava em

Florianópolis acompanhando
a fase de tomada de depoimen
tos e não foi encontrado para
falar sobre o assunto.

O número de apreensões
relacionadas aos jogos de azar

aumentou consideravelmente
no Vale do Itapocu a partir do
segundo semestre do ano pas
sado, quando a PM passou a ter

autorização paraaplicar o termo
circunstanciado, que antes era

feito apenas pela Polícia Civil.

Ele é aplicado nas situações em

que o crime cometido tem pena
de até dois anos de prisão e, por
meio dele, o culpado se compro
mete a comparecer em audiên
cia para responder pelo crime .

A pena para a contravenção
é a prisão de três meses a um

ano. Dependendo do caso, po
rém, ela pode ser" substituída
por penas alternativas, como a

prestação de serviços à comu- ,

nidade e multa.

Bianca Bell. filha de Ademir Bell. foi ievada para a sede do Dein. em

FlorianÓPOIiS.�ciO
do tal'de
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INSTINTO?
Dia desses conversando com alguns cole
gas a respeito das atrocidades que vimm
manchete (o seqüestro de Santo André,
o caso lsobella e tal) ficamos debatendo
como tamanha repercussão faz com que
ouiros casos venham à tona. A questõo é:
Os casos com tanta ,ênfase podem abrir
as portos para os desejos mais macabros
dos pessoas? Ver em rede nacional uma

criança sendo jogada de um prédio se

ria um estopim pam pais com instintos
homicidas? Detonar uma bala na cabeça
da namomda em horário nobre seria
o' ponto de fuga dos amantes posses
sivos? Ou será que apenas começamos
a prestar atenção em algo que sempre
aconteceu, mas que nunca nos chamou

atençOo, até vermos a similitude com

uma notícia correndo solta por senianas
a fio na televisõo? É para se pensor. Em
especial, na primeim hipótese.

NO SALTO!,
OS sapatos e sandálias anabela e

plataforma sõo aqueles que você usa

e praticamente sente os pés no chõo,
mesmo estando alguns bons centímet
ros mais alta. E você sabe a diferença

,

entre um e outro? O modelo plata
forma tem o solado grosso por inteiro,
uniformemente, desde os dedos até o

calcanhar. Já o anabela tem o solado
mais fino na frente, junto aos dedos
e vai eumentcnde até o calcanhar,
formando um salto. Os dois sõo lindos,
confortáveis e te fazem agüentar uma
bela baroda. Tá liberado!

MULHER----------

OS 10 +
Acho que a coluna deveria eleger os dez
homens mais bonitos no cenário region
al. Jaraguá do Sul e regiõo têm homens
lindíssimos que deixariam o "cafa" do
Damiõo (o Ricardõo da primeira-dama de
"A Favorita'') no chinelo. Digo em termos
de beleza. Nada a ver com a cachorroda
do malandro. Mas assim: os critérios
adotados teriam que incluir a simpatia, a
inteligência e o charme. Por que nõo basta
ser apenas bonito. Tem que ser interes
sante para agradar mulheres Sábias e

exigentes como nós. O que acham?

QUEM É VOCÊ: Pessoa responsável li que procum a cada dia ser melhot
TRABALHO: Um local de crescimento.
FAMíLIA: A importância da boa relaçõo que tenho com ela ..

BELEZA: Simplicidade.
QUALIDADE: Saber ouvir.
DEFEITO: Nõo tolerar atrasos.
PRAZER: Um bom papo com amigos.
ESPECIAL: A lua.
LIVRO: O Advogado do Diabo.
FILME: A Letra Escarlate.
PERFUME: Nõo sou fiel a marcas.

HOMEM: Meu pal.
MULHER: Minha mõe.
SONHO: Futuramente passar a residir na praia.
Lugar em Jaraguá do Sul ou regiõo: Minha casa.

POçÃO MÁGICA: Uma vida 'hão questionada, nâo merece ser

vivida. (Platõo)

meu amigo, que corre três voltas na lagoa
do Parque Malwee. Vai que é tua, colega.
Uma maratona se conquista assim, três
voltas aqui, mais três ali...

UM CAMINHO
Quando você se decide firmemente a

efetuar algumas mudanças na vida, nõo
-

pode vacilat Depois de tomada a decisõo,
nõo deveríamos ficar pensando no que
poderia ter sido e nõ,o foi. Deveríamos
focar os olhos na estmda principal e
esquecer os becos e as laterais. Mas nõo
é tõo simples. Desconheço o autor da
perfeita frase: "O diabo desta vida, é que
entre cem caminhos temos que escolh�r
apenas um. E conviver com a nostalgia dos
outros noventa e nove".lnevitável.

QUERO MAIS!
Alguém pode me explicar porque as

bundas foram distribuídas de forma
tõo rlisforme entre as representantes
do sexo feminino? Acho injusto demais

aquelas saúvas gigantes, desprovidas
de massa cinzenta, balançando pra lá
e pra cá na televisõo. Se tirasse alguns
centímetros da Moranguinhp, da Jaca
e da Melância e transferissem para a

minha retaguarda eu com certeza nõo
'

estaria tõo revoltada. (Ódio! E inveja!).

DISFORME
O verão vem chegando e tudo o que a

gente gostaria é de estar um pouquinho
"menos branca". Pensando assim a gente
costuma error na maquiagem do rosto,
mais especificamente na base. Querendo
dar um ar maissaudável e bronzeado es

colhemos um tom mais escuro e esquec
emos que o pescoço e o colo continuam
branquelinhos. Há a opçõo de maquiar
toda a área, porém arriscando manchar
a roupa e deixar o efeito visível. Nõo
tem jeito. A melhor saída é nõo inventar
e escolher a cor da base mais próxima
ao seu tom de pele. E esperar o sol.

TORCIDA
lá em 2006, mais precisamente no dia 5
de novembro, o brasileiro Marílson dos
Santos se consagrou como o primeiro
atleta sul americano a vencer a Mamtona
de Nova York. E o cara repetiu o feito no

último domingo. Bi-campeõo, Marílson
levou um prêmio de aproximadamente
R$1,3 milhõo. Com isso,'quero incentivar

D�.Lrigo Tanus
crr ur gr e p t é

s t Fc a e MicrocirurgJa

CRM,SC 13079 RQE 6360

CIRURGIA PLÁSTICA
Depilação Definitiva à Laser
Microtransplante Capilar (cirurgia de calvíce)
Upoaspiração
Abdominoplastia
Prótese de Mama
Cirurgia de CalvícieEspacíaãsta pela Sociedade Brasileira de Cirilfgia Ptásnca

Mamoplastia
Rinoplastia
Otoplastia (cirurgia das orelhas)
Rejuvenecimento Facial

Agende�GODSnfta:
ConsuHório Joinville: (47) 3422-6225
Consultório Jaraguá: (47) 3275-0596

BISCOITO DA SORTE

-..

• I! • I

• Coracas! Corridinha sOfrida

aquela de domingo hein! A

última volto gerou mais adrena
lino aos espectadores, do que o

campeonato inteiro. E se a gente
firo pensando nos trinta e pou
cos segundos em que o Mossa

comemorou, há de se pensar
também nesse mesmo tempo
em q�e o Hamilton "se borrou"
inteiro. Coisa de doido.

.. Tenho amigos incríveis. Às
vezes adoro o inocência de al

guns e às vezes me pergunto de
onde vem tamanho "pamon
hiçe". A último de um deles,
foi preencher uma ficho de

emprego dessas agências de RH,

Tudo çertinho até quase O final.
A ficho exigia sabel": Último em

prego. E ele respondeu, em letra
de fôrma, em tqmanho extra

grande: "EStá no cart�ira de tra
balho". Quero acreditar que ele

�ava brincando.

•• Mais uma semana cheinha
de trabalho.. É bom, nõo é?

Chegar em casa cansado e sat

isfeita, feliz por ter conseguido
CI,Imprir sua· agenda. Fim de
semana ttimbém é bom, um

feriado, ,idem... Mos quando If

s folgo é demais o gente fica louca
,

pm voltar ao trabalho. Aproveite
entõo... Por que hoje é st) terça
feira.léro, léro!
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SAÚDE NA BOCA
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CIENTISTAS CRIAM RANKING
DOS ALIMENTOS NUTRITIVOS

Brócolis, vagem, laranja e banana estão entre os campeões da lista
O que o brócolis, a blue

berry (vacínio), o quiabo, a

laranja e a vagem têm que o

picolé, o chocolate ao leite,
o pão branco e o refrigerante
não têm? Cientistas america

nos afirmam que os alimentos
incluídos no primeiro grupo
apresentam a pontuação má
xima em uma lista que elas
sifica o valor nutricional dos
alimentos em escala de 1. a

100 - ou seja, estão entre os

mais nutritivos e saudáveis

que existem.
Os alimentos do segundo

grupo, por outro lado, ocupam
os últimos lugares na lista. Pi
colés e refrigerantes ganham
apenas 1 ponto; o chocolate
ao leite ganha 3 pontos e o pão
branco, 9 pontos.

Liderada pelo especialis
ta em nutrição David Katz,
da Universidade de Yale, nos
Estados Unidos, uma equipe
com profissionais de diversas

instituições criou o ranking
de classificação NuVal Sys
tem (Overall Nutritional Qua
lity Index, ou Índice Geral de

Qualidade Nutricional).
Os criadores do índice di

zem esperar que o NuVal pas
se a ser usado por milhares de

supermercados nos Estados
Unidos como um ponto de
referência para orientar o con
sumidor na compra dos ali
mentos necessários para uma

dieta saudável.
Cada produto recebe uma

pontuação. Quanto maior ela

for, maior o valor nutritivo do
alimento. Segundo o site do
NuVal System, ao aplicar os

mesmos critérios para todos
os produtos, o índice permite
comparações entre alimentos
de categorias diferentes.

Ou seja, se você estiver em
dúvida entre chupar um picolé
ou uma laranja, poderá saber,
sem sombra de dúvidas, que
a laranja vai deixá-lo melhor
alimentado - de acordo com a

tabela dos cientistas.
O ranking se baseia em

uma fórmula que mede a qua
lidade nutricional de alimen
tos e bebidas com base em

critérios já estabelecidos por
profissionais de nutrição, saú
de pública e médicos.

Os critérios sâo, por exem

plo, a tabela de doses reco

mendadas de nutrientes - do
Institute of Medicine, nos Es
tados Unidos - e o guia para
dieta dos americanos - adota
do pelo Departamento de Saú
de do país.

Informações sobre como

bons hábitos alimentares po
dem auxiliar a saúde e evitar

riscos de doenças crônicas

divulgadas pelo governo ame

ricano também foram levadas
em consideração.

Combinadas, essas diretri
zes foram usadas para quan
tificar a presença de mais de
30 componentes - como vita

minas, minerais, fibra e anti

oxidantes, açúcar, sal, gordu
ras trans, gordura saturada e

colesterol - nos alimentos.
O sistema também mede a

qualidade da proteína, da gor
dura e do carboidrato, assim

como as calorias e a presença
de gorduras ômega-3.

OS MAIS SAUDÁVEIS
• Damasco
• Aspargo
• Vagem .

• Blueberry (vocínio)
• Brócolis
• Repolho

l· Couve-flor

• Kiwi
• Alface (verde e roxo)
• Ouiobo
• laranja
• Espinafre
• Morongo
• Cenoura

• Toranja (grapefruit)
'! Abacaxi
• Ameixa
• Mongo
• Batota
• Cebola roxo
• Tangerina
_. Banana j

,

Indice NuVal
Segundo a fórmula, se um alimento

é rico em componentes considerados fa
voráveis à saúde, sua posição no índex
NuVal sobe. Os componentes "bons" são,
entre outros, fibras, vitaminas A, C, D, E,
B1Z, B6, potássio, cálcio, zinco e ferro.

Açúcar, colesterol, sal, gordura saturada
e gordura trans, quando presentes em um

alimento, baixam sua posição no ranking.
Para os carnívoros, a tabela NuVal in

dica que uma costelinha de porco soma

Z5 pontos, mas o peito de peru sem pele
alcança quase o dobro, com 48 pontos.

Apesar do índice baixo do chocolate
ao leite, que tem 3 pontos, o meio-amargo
tem desempenho melhor, com 10 pontos,
A tabela no site do NuVal System não

menciona a pontuação de alguns favori
tos na dieta dos brasileiros, como o pão de

queijo e o brigadeiro.
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COUJNlSTA

Vida boa?!
Fico pensando no que pode ser pior: Um

pobre que vira rico, ou um rico que se vê po
bre. Sim, pois quando isso acontece repen
tinamente, a ficha demora a cair e os anti

gos hábitos ainda estão presentes. Imagine
a situação: O pobre de repente se vê cheio
da grana e sem saber direito o quê fazer. A

primeira coisa é fazer uma churrascada na

mansão com piscina, playground e qua
dra de golfe. Galera das antigas comparece
em peso. Churrasco em volta da piscina,
lingüicinha de frango, cerveja, (dessa vez

Skol, porquê Cristal "é coisa de pobre") e

picanha, muita picanha! No playground as

crianças se estapeando para conseguir um
lugar no balanço ou no escorregador. No
campo de golfe, os jogadores desistem por
que não conseguem chutar aquela bolinha,
não encontram a trave e até agora não desco
briram a função daqueles tacos.

E o pobre durante a semana? Que tédio!
Acostumado a pegar firme no batente, de
repente se vê a toa! A madame emergen
te resolve ajudar a empregada e lavar os

uniformes dos filhos (Uóxitu, Uélitu, Leide
Dái e Shirrá). Tudo na banheira de hidro

massagem. E depois reclama que aquele
tanque é muito baixinho. Entediada, ela

liga para o salão de beleza da Greyce Kelly
e solicita os serviços da manicure a domi
cílio. Convida as amigas da Associação das
Mães do Morro da Pinduca para assistir ao
"Guarda Costas" no telão e depois para um
lanchinho cheio de docinhos (cajuzinhos,
beijinhos,

.

brigadeirinhos) e salgadinhos
(empadinha, coxinha, croquete). Coisa de

gente chique. E chega o fim de semana e

um novo churrasco é marcado, agora ainda
mais "elegante".

E o rico, que de repente se vê na misé
ria? Primeira coisa a fazer é pedir "arrêgo"
aos parentes, mesmo àqueles não tão bem
abonados e os quais foram completamente
ignorados pelo parente rico durante toda
a vida. Obviamente eles não negarão um

prato de comida e um cantinho para dor
mir. E é aí que reside o problema. A comi
da não vai fazer bem ao sistema digestivo
do ex-ricaço. Nem aquele colchonete com

5cm de espessura vai agradar seu corpi
nho acostumado aos colchões king size/
boxe/2x2. E o banho? Espremido em 1 me

tro quadrado, com piso bruto sob os pés,
usando sabonete lux e shampoo de babo
sa da "Niele". A ponto de ter um colapso
nervoso, o novo pobre, chora, desespera e

pensa em suicídio. Mas ele aprende. E a

vida passa e chega um dia em que ele, fe
liz da vida, vê chegar a sexta-feira, deixa
o trabalho na oficina mecânica e pensa no

fim de semana: Assistir ao futebol na tv de
14 polegadas com um bombril na ponta da
antena, e degustar o delicioso mexido de

domingo da Tia Alzira. Que vida boa!

VARIEDADES--------�

CINEMA

JARA6UÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• High School Musical 3 (Dub) (16h30, 19h, 21 h30
- lodos os dias) (14h - sex!sab/dom!qua/qui)

• Cine Shopping 2
• Espelhos do medo (leg) (19h, 21hl0 - lodos os dias)

.

• Os mosconautos no mundo do lua (Dub)
(15h - sex!sob/ter/quo/qui)
• Super Heróis e o ligo do injustiça (Dub)
(17h - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Jogos Mortais V (16h, 17h50, 19h40, 21 h30 - todos
os dias) (14hl0- sex/sab/dom!quo/qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• High School Musical3 (Dub);
(14h30, 16h40, 19h,21h20-todososdias)

• Cine Cidade 2
• Os mosconautas no mundo do lua (Dub)
(15h - todos os dias)
• As duos faces do lei (leg)
(17h, 19h20, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• High School Musical 3 (Dub)
(14hl0, 16h30, 19h,21h30�todososdias)

• Cinê�ueller 2
• Amigos, amigos, mulheres à porte (leg)
(15h30, 19h45 - todos os dias)

o MOTORISTA E

Uns motoristas,
outros milionários
Arthur é um motorista particular

inteligente e interessado que trabalha

para Jonathan, também inteligente e

comprometido, mas milionário. Que fato- .

res determinaram que Jonathan ocuparia
o banco de trás da limusine e Arthur, a

direçõo? Como explicar que pessoas com

potenciais semelhantes tenham respon
sabilidades e realizações tõo diferentes?

'o ·Mosc mundo da!ua(Du.6}
(13h45 - dias)

'"

• Último parado 174 (leg) -�",.....---.

(17h30, 21 h45 - lodos os dias)

• Cine NeumuHrt 4
• A guerra do�;·Rotho (Leg)
(14�30, t lh

Uma Pátria

proibida
Das 25.000 crianças órfõs da san

grenta guerra civil, John, Daniel e Panter
sõo três que atravessaram descalças o

sul do deserto do Saara e sobreviveram,
chegando ao campo de refugiados das

Nações Unidas. O que para muitos era o

fim, para eles era só o começo.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Suzele recomendo 00 falso liu o comido do EI

Choparrito. lívia diz o Joõo que o colar está
com Heitor. Carminda se preocupo quando Tozé
diz que Celeste foi o Sõo Paulo. Diego nõo con

segue nenhuma informaçõo do pai. Diego ligo
poro Júlio e afirmo que desistiu de procurar o

pai. Augusto se preocupo quando Denise diz

que nõo contou o Mouro sobre o gravidez. Anto
nella aceito sair com Joelma poro esquecer que
Diego vai voltar poro o Rio de Janeiro. Heitor
coloco o mesa do jantar para agradar lívia.

TRÊS IRMÃS
Violeta diz que nõo chamará o policio se Wal
dete for embora. Waldete ameaço contar o

todos sobre o filho de Violeta. Violeta cede e

Waldete o obrigo o readmitir Iracema, Moemo
e Borborema. Maluco Beleza intercepto Violeta

que mánda Glauco expulsá-lo do praça. liginha
falo com Waldete sobre o paixõo de Florindo por -

Pacífico. Waldete se recuso o falar com Pacífi
co. O bandido e seus capangas cercam Violeta.
Dudo/lailo entro no Bar Calipso. Dora e Alma
atacam os capangas e descobrem que salvaram
Violeta.

A FAVORITA
Holley diz o Cilene que quer descobrir se Sil
veirinha e Floro tramam contra lora. Donatela
se esconde quando Floro visito Zé Bob, mos vê

quando o rival o beijo. Greice ouve Amelinha
falar com Gurgel sobre o dinheiro que conse

guiram de Romildo. Stela revelo o Catarina que
teve um relacionamento com Isabel. Manu cha
mo Zé Bob poro ir à coso dela. Floro levo Céu 00

Rancho e foz com que elo encontre Holley. ·Céu
pede que Holley nõo contrarie Floro, porque elo

ameaço revelar o verdade sobre o gravidez.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Samira diz ter outros planos poro Ari, Toni e 00-
nilo. Elo aviso que eles serõo seus empregados;
Samira os hipnotizo: Elo aviso que Aristóteles
será o mordomo e cozinheiro do mansóo. Danilo
será encarregado do limpeza. E Toni será seu

personal trainner e segurança particular. Mario
e Marcelo namoram. Marcelo diz que agora
irá se dedicar o encontrar Tati. De repente,
surge Zumbi. Melquior e luciono correm pelo
subterrõneo e sõo cercados pelos reptilianos.
Melquior entrego o espada Excalibur o luciono
e diz poro ele se proteger. O Rei ergue o cetro do

poder e alguns reptilianos explodem.

CHAMAS DA VIDA
Pedro diz à Vilma que encontrará provas poro
incriminá-lo. Ivonete conto o Tomás que está

grávida de Pedro. Arlete diz à Carolina que
assumirá o presidência do fábrica e pedirá li
afastamento do Vitma. Manu diz o Diego que
suo mõe o proibiu de ir 00 enterro de seu pai.
Antônio pede qUE: Roseclair o tire do cadeia.
Vilma diz que lourdes será o suo secretário. Be
atriz diz o Antônio que vai pedir ajudo o Pedro.
lipe se encontro com Vivi e elo diz que tem nojo
dele. lipe o ameaço. Demoro tento se soltar.

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

DIVIRTA-SE

Corajoso
A mulher do bebum reclamando do
marido que nõo tinha coragem de
cobrar o salário atrasado.
-Seu sacana. Vira homem e vai cobrar
aquele teu patrõo pilantra.
Aí o bêbado se revoltou:
- Eu sou muito macho. Vou lá agora e

quero ver se ele nõo vai me pagar!
Pegou o revolver botou na cintura e foi
atrás do patrõo. Uma hora depois ele
volta contando dinheiro. E a mulher:
- Amor, já vi que você amedrontou o

homem!?
- Na verdade, eu vendi o revolver.

Ator nem tão
bem humorado
Bruno Garcia, 37, o Galvõo da novela
"Três lrmõs", nem sempre tem o

bom-humor dos seus personagens:
"Ninguém é palhaço o tempo todo.
Tenho meus momentos de serieda
de". Além de atuar, Bruno gosta de

dirigir. "Atuar é uma grande profissõo
e penso, inclusive, que poderia ser

uma disciplina na faculdade". Bruno
estreou na direçõo teatral com a peça
Apareceu a Margarida, ano passado.

Menina que
virou mulher
Stephany Brito já tem plano para o

casamento com o jogador Alexandre
Pato. Em entrevista ao jornal O Dia,
Stephany falou sobre o romance e o

enlace que deve acontecer dentro de
dois anos. Aos 21 anos, a atriz já foi

pedida em casamento, mas diz que
nõo há pressa: "Tenho o meu trabalho

aqui, e ele lá. Temos contratos a cum

prir até 2010. Mas depois, claro que
vamos nos casar. É a nossa vontade".

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repelir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

• Adestramento de cães • Aluguel de cães para guarda •

• Banho e Tosa • Creche para cães'
.

• Compra e venda de filhotes • Hospedagem •

SOLUÇÃO
Uma massa de ar seco deixa o tempo mais
estável em Santa Catarina. Temperatura em

elevação. Vento de sudeste a noroeste,
fraco a moderado com rajadas.

"o .. "_

t fases da lua

MINGUM41E NOVA CRESCENTE CHEIA

.21/10

QUARTA

âMIN: 1rC.·
MÁX: 24°Gn" r'
Sol com pancadas
de cnuva

HOJE

MíN: 16° C
MÁX: 22° C
Nublado

"II! ÁRIES

4:,,' (20/3 a 20/4)
A partir de hoje

� [ seus pensamentos
estarão mais pro

fundos. A festa social terminou.
Conversas superficiais não agra
darão. Você precisa estar perto
de pessoas que compreendam
seu lado emocional. É ele quem
pede atenção neste momento.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A sua capacidade
intelectual deve se

voltar unicamente
ao trabalho. Invista mais em

seus conhecimentos. Se puder
faça algum curso que possa
ajudá-lo no dia a dia. Pratique
exercícios e aperfeiçoe sua die
ta. Cuide mais de sua saúde.

L� LEÃO

�� (22/7 a 22/8)
::. '} A comunicação no

� � ambiente domésti-
co e com a família

melhoram consideravelmente e

possibilitam melhor entendimen
to nas questões que pediam sua

atenção. O trabalho passa por
uma reavaliação e inicio de uma

nova e mais produtiva fase.

tf1P '"
CÂNCER

�;.__;� �!j��o�i��:�rá
: ; mais sensível e

emotivo e os rela
cionamentos estarão na pauta
do dia. Reflexões levam à desco
berta do que realmente faz você
feliz. Romances e relação com os

filhos continuam em ótima fase.
Usufrua dessa alegria.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Neste mês o
Universo pede que
você se aperfeiçoe

mental e intelectualmente. Apri
more conhecimentos e invista
em você. Isso trará benefícios

profissionais em curto prazo:-
A vida familiar e o ambiente
doméstico iniciam um novo ciélo.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Você inicia uma fase
de maior compre-

.

ensão e facilidade
de comunicação. Fase ótima
para conhecer novas pessoas e
trazer benefícios, tanto pessoais
quanto profissionais. Se está só,
há grande chance de encontrar

alguém interessante.

QUINTA

MíN: 1r C
MÁX: 25° C " "
Sol com pancadas
de chuva

#
LIBRA

(23/9 a 22/10)
A lase é boo para
negócios, acordos
e vendas. Mas,

controle seus gastos. Não faça
investimentos arriscodos. A vida
doméstico e familiar sofre boas

mudanças. Se você pensa em
mudar de casa, este é um com

momento. Mudanças no trabalho.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Nesta fase sua

capacidade de
comunicação e a

conhecida capacida
de escorpiana de negociar estará
aflorada. Aproveite o momento e
coloque em ordem a vida finan
ceira. Prepare-se para algo novo.

Bom pa.ra.elaboração de projetos.

SEXTA

MíN: 160 C
MÁX: 22° C
Nublado

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12) .

Vênus se aproxima
de Plutão e traz

todas as possibili
dades de grandes mudanças no

que diz respeito a relacionamen
tos. Na despedida de Sagitário,
Plutão deixa marcas. Relaciona
mentos podem terminar definiti
vamente ou transformarem-se.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

",.[,. Dia e� que su�s
emoçoes estarao
afloradas. Elas

pedem que você coloque em an

damento seus planos a dois. Olhe
mais de perto seu relacionamento
e as pessoas que sempre estive
ram ao seu lado em horas difíceis.
É hora de sensibilizar-se.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

3/11
Alexsander Kruger
Álvaro Neumann
Antonio M. Demarchi
Carim Kuhn
Darci Moretti
Débora Ubrich

Epidio L. do Rosa Junior
Fabiane Kasmirski
Iso Riegel Bosse
Ivone Gessner Priebe
João Demarchi
Loni D. Wilbert
Moria Salete Koehler
Marines'Kurcheski
Marizete 1. Reitz
Michael Bohr
Priscila Baader
Ricardo Bachmann
Robson M. dos Santos

SérgioAntonio Minei

Sérgio Casagrande'
Simone de Brum
Sonia de Oliveira
Valdinei Sementkowski

4/11
Alexandre Luis Nagel
Bianco Camila Weller
Diva Lindner

;'Fabrício Garcia Filho
Gilmar J. Viebrantz

. Grizelda Kriseskil
Ivone Moria Spezio
Janete Vieiro
Josiléia Rahn Marciel
Juraci Junqueira de Limo
Karin Neves
Leoní Laube Woladasczyk

;i�;�!onice Ci
(l�Norma uza
.

OIavio Rosa
Rafael Gtatz ;;

�};Rafaerl,t�nise dof;Santos
,

Rodrigo Bottaro
Rosalete Mett

Rozani.lqube Le
Sueli S. rie Souza

i,Uberto Carlos Hess

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2),
Organize-se, pois
nos últimos anos
você perdeu' essa

capacidade. Busque essa organi
zação em seus pensamentos que
devem estar pautados na reali
dade, sem ilusões. Seja prático
e coloque no papel cada passo a

ser dado daqui para frente.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• Onovopede
...,.., passagem. Você

pode agora dar
os passos necessários e sair de
um lugar incerto onde a vida o

colocau neste ano. Dê o passo sem
medo de errar. Esse medo faz você

paralisar e não tomar nenhuma

\
momento pede "!'í'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IE O CORREIO DO POVO
TERÇA·FEIRA. 4 DE NOVEMBRO DE 2008

1M M,. M W .. M"" ,. .. ,. .. '" ,. .. ,. ,. .. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. " ,. ,.,.

.
,

.
.

I "'1\... •

Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

Dica 26:
TESTEMUNHO OU TESTEMUNHA
o substantivo testemunha .

emboraseap/iqUeaosdoiS ,e sempre feminino,
dizer: Ele é meu test

generoso É, pois, errado
testemunhas de

emunha. Esses foram os meus
casamento EItestemunhadaacusa ã :. e era o único

a minha testemunh
ç o. Comja-se, dizendo: Ele é

testemunhas de
a. Esses foram as minhas

casamento EI '

temunha da, acusa
_ .. e, era a, única

.
.

"
. çao. No entànto .

em o substantivo t " ,eXIste
mas se aplica a pe�soas c:�em�nho (masculino),
a declaração ou a ale a _

efeIto, testemunho é
pela pessoa queservi gdçao proferida ou redigidau e testemunha.

Um oferecimento:

Duas Rodas
Industrial

""-

I
Ma$tftf" i Ourci

gESTRUTURA I
i

EDITAL
Registro de Imõveís daComarca de [aragua doSul!se
ISAMARTAMOHRZIfu'VIANN,Ofíciala rioRegistro rioRegistrode Imóveis da
Comarca de jaraguá do Sul I se, torna público pelo presente edital, que
EVALDO ZEMKE, cobrador, Cl u" 928.fi'O-3-SESP-SC, CPF 11' 292.204.249-91
e sua esposo DOROTI ZEl'vlKE, do lor. C[ 19R11.982.7GB-SSP-SC, CP]' n'"
936.442,219�87, brasíleírcs, canudos pelo regime da comunhão universal de
Bens, autertcr à vigência da Lei 6.51Si77, domíclltados o residentes à Rua joâu
Tozini, n' 500, e111 Corupá-SC, requereram com base lIO art. l8 da Lei n"

6.766i79, o REGISTRO DE DESMEMBR-,,"\1ENTO, situado na Rua 55-

Domingos Salvador, perímetro urbane deCorupé/Sfl, abaixo. caracterízado,
aprovado pela prefeituraMunicipal de CorupwSC. conforme certidão n" 094J'l007, expedida em 12,12.2007.
assinando como responsável técnico, o arqniteln f) técnico em agrimensura Franklin de Oliveira, CREA 11<>

24,8693 ART 11':' 2646935-1. O desmembramento é de caráter residenctal possui a área total de 1.645,OOm2,
sendo constituído de 3(três) parcelas e sistema viário. O prazo de impugnação por terceiros é de 1.5(quínze}
dias, contados da data da última publicação do presente edital. e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oflcíala quo subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro.

)ar.guá do SuliSC JARAGUÁ DO sur, 29 DE OUTUBRO DF. 2008.
AOFIClALA

VITRINE----------

NATAL EM GRANDE ESTILO

�,,""'���;,'_,;��,�,,;.:w;�i:'�¢_',;,�,i;;'4,�'�_..... ,,',,;.,",·_ _,,�,,�,'.,.".,�«.�,_.", ,_é_.",,_,'�,__�_�,�,_,_._

ARCO-íRIS ALIMENTOS
Para comemorar o Natat.�:� maneira tradicional, a Arco-íris e a Mathedi oferece produtos variados e delicio

sos. As cestas, de natal serv�m como sugestõo de presente no data. A Arco-íris Alimentos LTDA fica na Rua Joõo
Januário Ayrqso, 2555, no SaitTa Jaraguá Esquerdo. Mais informações através do telefone 3370-8255.
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CiJMPETIÇÃO

29° OLiMCESP
A escola São Pedro, de 6uarall1jrim, realizou ias 27 a 31 de outubro

a 29° Olimpíada Estudantil. cercade mil alunos participaram das modali
dades de tênis de meso,atletismo,handebol, futsal,vôlei e basquete.

BIBLIOTECA DISPONIBlllIA ACERVO
.<1"

A bibliotéêa'Padre ElemarScheid, do Centro Universitário de Jaraguá'do
Sul (Unerj), dá acesso ao acervo de quase 100 millivros a toda comunidade.
Para utilizar o serviço, os interessados devem fazer a inscrição na próprio
biblioteca e apresentar os seguintes documentos: CPF, R6, e uma cópia do

comprovante de residência. O,�eneficio é concedido às pessoas acima de
18 anos e reSiHentes nas cidades de Jaraguá do Sul, Corupá, Schroedet
Guaramitim e Mossaranduba.lnformaçães pelo tefefo�e (47) 3275·8225.

ADMINISTRAÇÃO

Curso
O curso:"Como pilotar uma em

presa com margem de erro zero?" será
ministrado pelo consultor internacional
Aldo Sarlletta, em Jaraguá do Sul. Em
presários, .gerentes e administradores
interessados em realizar a capacitação
devem se inscrever através do número
(48) 3369-4676. O evento acontece está
marcado para quinta-feira (6) e sexta
feira (7), das 19h às 22h, no auditório
do Hotel San Sebastian, com o Consultor
Internacional Aldo Sarlletta.

LOTERIA

CONCURSO N° 1018

CONCURSO N° 705

Primeiro Scrtete

..t1I!@.....
CONCURSO N° 1973

CONCURSO N° 04289

Prêmia tl!!!W!il lIa!ar Ul) ?rêmitl (R$)
1tl
2tl 48.011 18.000,00
3° 46.222 12.000,00
4° 49.411 9.000,00

CONCURSO N° 876

02 - 06 - 16 - 11 � 30
31-31- -41�42
43 - 45 - - 12 - 11
81 - 90 - 93 - 94 - 95

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'.ARIEDIADES o CORREIO DO POVO
-----------------------------------v*' � ·------------�TE�RÇ�A-F�EI��,4�DE�NO=-VE�MB�RO=DE�200�8�

AMOR
Muitos vezes pensamos poder controlar o amor. E, neste momento, nos surpre
endemos fazendo uma pergunto complemente inútil: "será que vale, mesmo, o
peno?" O amor não respeito esta perqunta. O amor não se deixo avaliar como uma

mercaderie. Um dos personagens do peço "A Boa Alma de Setzuan", de Bertold

Brecht, nos falo do verdo�eiro entrego: "Quero estar junto do pessoa que orno.

Não quero saber quanto isto vai me custar. Não quero saber se isto vai ser bom ou

ruim poro minha vida. Não quero' saber se esta pessoa me orno ou não. Tudo que
preciso, tudo que quero, é estar perto do pessoa que orno".

PAULO COELHO

BOLA CHEIA
Coração ocupado. Podemos dizer assim: o coração do promoter
Thiago Mattos não tem mais vogo para ninguém. Primeiro foi
uma moreno que declarou amor 00 "bonitón", depois uma loira
fez retranca, agora eis que ressurge o todo bonito Tolito Germano,
jurando amores 00 bom vivant. Quem pode, pode!

�p�p;,arliWá
Disque-entrega

3275·1689

" Todos os homens
nascem iguais,

.

mas essa é a �Itima"vez que o sao.

ABRAHAM LINCOLN

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o minha amigo He
lena dos Santos. Elo sempre lê esta
coluna poro ficar por dentro dos me

lhores novidades do sociedade. Valeu
mesmo!

SIDELMA
A grande aniversariante de hoje, cer
tamente, é Sidelma do Belém. Pessoa
bonito, inteligente, de um coração
enorme e que sempre meu deu forço
em todos os momentos do minha vida.
Valeu amigo. Poro você só espero que
Deus continue dando essa luz e que
sejas feliz poro o resto de suo vida.
Parabéns e mil vivos!

POP STAR
Olho só gente. Os Estados Unidos
estão passando por uma verda
deiro febre comercial em relação
aos produtos ligados 00 candidato
democrata à presidência daque
le país, Barock Oboma. Em Novo
York, por exemplo, os lojas vendem
desde dólares de brinquedo, com

o rosto de Obama estampado, até
cuecas! Em Jaroguá o amigo Mar
celo Müeller fez uma encomendo
através do empresárioWolter Jans
sen, que moro no Terro do Tio Som:

quer uma camiseta personalizado.
Isso que é uma eleição verdadeira
mente pop!

_Speed Pres
12""_��u.
3371-2552

A arquiteta Anna Wolf, Sra. Beta Wolf, atenta aos

detalhes, durante happy hour na Berlim Ambientes,
que faz "repeteco" nesta quinta-feira

NAS RODAS
• O boa gente Márcio Schoms, dos Placas Simão em Guoramirim, se preparo
poro o grande festa de aniversário quinto, dia 6.

• O empresário Adino Feder, recebe quinto-feira poro happy hour, arquite
tos, corretores e amigos no porque fabril do Berlim Ambientes.

• O Rotary Club de Guatamirim promove, no próximo dia 8 no Sociedade Diana, o
6° Festa do Cascudo: ,A excelente �a,nda Nego Fulô será o presença musical.

FUTEBOL
Luiz Fernando Wolf, o popular OJ
Nenê Wolf, será o bolo do vez nes

ta terço-feira. Ele vai pilotar o fo

gão do Futebol Society 70 Divisão.
O chef Tato Bronco é quem dá os

coordenados.

ZUM-ZUM-ZUM
Cá entre nós, deixo eu entender. A
Luana até outro dia falavo que o

Dado era o coro mais incrível, fofo
e sensacional do mundo. Dizia que
ia engrovidor até março e viver feliz

poro sempre com Dado, o Dodinho
ou Luuninha. Aí o coro teve um chi

lique, ficou hlstéríce. Desceu o ca

cete nela, no camareiro do peço e

tudo acabou. Dado não é mais fofo,
nem incrível, e nem sensacional.
Nado de Dadinho e nem Luoninha.
Peraí! Mos esse Dado não é aquele
que foi com uma machadinha em

um programo de TV? Que xingou
velhinhos do velho-guardo do Por
tela? Vem cá, o Luana esperava o

quê? Sai pro lá, né!!

�'4T 9934 - O 8 O f5�
__ � I �3 70-3005 _:

TE CONTEI!
• Dia 22 de novembro, no Floro
& Botequim, acontece mais uma
Festa Floro Style. O babado deve
movimentar o jeneusse dorée
mais descolo do região. Volto 00

assunto.

• Dia 20 de outubro, acontece no

London Pub, o festa de 10 anos

do Revisto Nosso e lançamento
do site www:l1loagoncalves.colT). ..

br. A bando Nino, OJ Marcelo Luiz,'
mais o presença de Anderson no

Sox Live animarão o noitada.

• A joinvilense Rute dos An'os
escolheu o Estação do Tem
comemorar, no próximo dia 21 e

novembro, seu aniversário.

• Foi inaugurado, ontem no

Shopping Breithaupt, o Empório e

Delicatessen. Loja especiolizoda
em produtos o granel como: cho
colates, frios, vinhos e temperos e
mais uma variedade de quesitos.
Bolo bronco�

".",:.�

• Mario Regina Bomfim depois
de curtir os 12 anos de casamento
com Jardes Jordel Mohr, no hotel
Koirós, soi� rasgando elogios
00 atendimento e os delícias
proporcionados pelo estabeleci
mento.

• Às vezes, vencer é saber
esperar.

• Com essa, fui!

CONVITE
Recebi gentil convite do Clube de
Mães, através do Secretario de
Desenvolvimento Social e Fomí
.lto, poro participar amanhã, às
13h30, do corpo de jurados do 30
Gincana do Solidariedade. Fiquei
lisonjeado, mos compromissos
marcados anteriormente foro do
cidade me obrigam o declinar do
convite. Valeu!

'

<.

\
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Ingressos da Molwee
Depois de empatar em 3x3 em Joaçaba, no primeiro confronto das

quartas-de-final do Estadual de Futsal, o Malwee agora concen

tro suas forças no jogo do volto. E será amanhã, às 20 horas, no
Arena Jaraguá. A diretoria colocou os ingressos o disposição poro
o torcido pelo preço promocional de R$ 5 (preço único). E eles

começam o ser vendidos hoje no Posto Mime Motriz, Falcão Sports
e Girolla Imóveis. Se confirmar o classificação, o time jaraguaense
enfrentará o Colegial no semifinal.

PRISCILA EM TERCEIRO
A re.esotenista jaraguaense Priscila Salvador conquistou, no fim-de-sema
no em.$Q.o Cae1ano do Sui (SP), o medalha.de bronle no cqtegoria mirim
do Copo BrasiL Com o resultado, elo conquistou vogo para disputar o$ul
Americano no Venezuelo, em 2009, representando o Seleção Brasileiro.
Foi o melhor resultado conquistado por uma atleta catarinerise no compe

tição. O próximo objetivo agora é conseguir recursos para o participação
dela QO Campeonato Brqsileiro, .que será ..

em Fortaleza (CE).
es ,o ,>te' f:lo

VÔLEI É BRONZE
A equipe masculino do Marisol/FME terminou em terceiro lugar no
Campeonato Catorinense de- Voleibol Infanto-Juvenil. Jogando em

Joinville, os joraguaenses n'caram atrás dos donos do coso. e de Balne
ário Comboriú_ O resultado ficou dentro dos expectativas do treinador
LuiziPirlos Rqgrigues do Silvo, o Kadylac, No quadrangular disputado
no fim-de-semana, os-jaraguaenses venceram apenas a Cimed.

PARCERIA
O Atlético Tubarão (ou Cidade Azul) confirmou que fará uma parceria com o

CFZ. clube do craque lico. Sete jogadores já chegam esta semana pam compor
o time que disputará o Copo Santo Cotarina, além do comissão técnica.
Estes atletas s�. juntam .aos já confirmados do Mareílio Dias e Atlético de
Ibirama. Se o parceria tontinuotno ano que vem, sepulto os esperanças
de certo porte dos torcedores do Juventus, que já tinham ouvido falar que
o time de Tubarão poderio desistir do Divisão Principol2009.

'

FALANDO EM JUVENTUS
Mais uma carreata está sendo organizado por um grupo de torcedores

que participo do comunidade do Juventus no orkut. Esta é o terceira

ou quarto vez que o idéio-vem à tono, mos dos outros vezes, poucos
apareceram poro dor este apoio 00 Moleque Travesso. A intenção é

boa e o. objetivo é sensibilizar o empresariado a voltar a investir no

time, mas acredito que só deve dor certo se houver envolvimento ma

ciço dos torcedores.

e 5 P o r t e @ o c o r � e i o d o P o v o . c o-m. b r
'
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Coordenadores do projeto também foram entrevistados ontem à tarde

Renato Pradi (Caic).
Uma das mães que deu seu

depoimento foi a padeira Ge
raldina Alves dos Santos, que
tem o filho Felipe, de 14 anos

e com Sfndrome de Down, no

projeto. "Ele mudou bastante,
Inclusive na vontade de vir à
escola. Todo dia ele pede se é
dia de PEC", comentou a mãe.
Outra que comemora os resul
tados da filha é a costureira
Neusa Savallisch. 'Agora ela
tem mais concentração e até
as notas dela melhoraram".

Maiara, filha de Neusa, parti
cipará do Brasileiro de Caratê,

neste mês, na Arena Jaraguá.
O coordenador do projeto

em Jaraguá do Sul, Generson
Rocha, falou da importância
da cidade aparecer neste ví
deo institucional. "Quando
começamos não sabíamos da

importância que este projeto
tinha, hoje é gratificante saber

que nosso trabalho foi reco
nhecido desta forma", comen
tou. Depois que ficar pronto, o
vídeo será usado como forma
de divulgação do Segundo
Tempo em feiras e congressos,
mostrando a importância e a

funcionabilidade do mesmo.

Felipe Santos (com a bOla) é um dos beneficiados com o Segundo Tempo que teve sua história .contada no vídeo

PEC de Jaraguó em

propaganda nacional
Ministério escolhe programa como referência

REFERÊNCIA

JARAGUÁ DO SUL

Ontem quatro locais que
têm PEC/PAF/Segundo Tem

po tiveram um dia atípico.
Uma empresa de comunica

ção, contratada pelo Ministé
rio do Esporte, passou o dia
em Jaraguá do Sul para fil
mar as atividades do progra
ma, que hoje atende cerca de

6,5 mil crianças na cidade.
E nossa cidade foi escolhída .

por hoje ser uma referência
na aplicação dos recursos

e no trabalho feito com as

crianças. Quem confirmou
, a informação foi a coordena
dora de apoio administrativo
da secretaria nacional de es

porte educacional, Eidilamar
Ribeiro.

"Escolhemos Jaraguá do
Sul pelo exemplo. Um dos

objetivos era mostrar como

o Segundo Tempo funciona

nas escolas e por isso viemos
, para cá", comentou. Além de
mostrar as atividades com

as crianças, foram pegos de

poimentos de mães, alunos,
coordenadores do programa
em Jaraguá e até dos craques
Lenísio e Ad que participa
ram das filmagens no final
da tarde de ontem na Escola
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Cruz de Malta e Flamengo·encostam
Na antepenúltima rodada, lideres vêem adversários se aproximarem na tabela

\t1

PRIMEIRONA

JARAGUÁ DO SUL

A terceira rodada do returno

do CampeonatoNão-Profissional
da Primeira Divisão, apesar de
não mexer na liderança das cha

ves, serviu para colocar lenha na

fogueira do campeonato. Prova
disso foi a aproximação de Cruz
deMalta e Flamengo, pelaChave
A, e do XV de Outubro, pela B.

Os líderes Botafogo e João
Pessoa não venceram na rodada
e desta maneira ficaram com a

posição ameaçada. Pelo Grupo
A, o Fogãoperdeupara oMengo,
por 2xO, e está com 12 pontos,
dois a menos que o vice-líder
Cruz de Malta. Alagoas e Ni
ninho marcaram para o rubro

negro. A vitória do Flamengo
também colocou o time na ter

ceira posição empatado com a

equipe cruzmaltina, que leva

vantagem no confronto direto

(venceu o Flamengo por 4x2

no turno). Na rodada, o Cruz

de Malta venceu o Faixa Azul,
por 3xO, com gols de Gedson,
Jonas e Évio.

Pelo Grupo B, o João Pessoa

não saiu do OxO com o Caxias e

viu o XV de Outubro encostar,
e está com um ponto a menos,

12 e 11, respectivamente. O XV

também empatou, só que com

lanterna Vitória A, por 3x3. Do
lado do auriverde, Maurício

mareou duas vezes e Magrão
fez o seu. Pelo time de Indaial,
Jair fez dois e Tardelli um.

Após o termino do returno,

que tem apenas mais duas ro

,dadas, os dois primeiros de cada
chave passam para semifinal. Os
vencedores fazem a final, previs
ta para o dia 7 e 14 de dezembro.

GENIEllI RODRIGUES
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Cruz de Malta venceu o Faixa Azul em coso, por 3xO, e está no vice-liderança do Grupo A do Primeiro Divisão

JARAGUÁ DO SUL

O Vitória foi ao campo do

Caxias, na Vila Lenzi, enfren
tar

-

a Mecânica Taió/ltaly, pela
primeira partida da final do 210

Campeonato Jaraguaense de Fu

tebol Sênior, e venceu os donos

da casa por 2xO, com gols de Sá-
via e Alaar.

.

Com o resultado o auriverde
tem a vantagem do empate no

jogo de volta, que acontece no

sábado, 8 de novembro, desta
vez no Rio da Luz.

Já a Mecânica Taió/ltaly pre
cisa vencer (por qualquer pla
car) para levar a partida para a

prorrogação, onde o Vitória tem
também a vantagem do empate.
O time do Rio da.Luz já venceu
o Sênior por oito vezes, inclusi
ve a edição do ano passado.

RESULTADOS
CAMPEONATO DE ESCOUNHAS
PRÉ-MIRIM '

l' lugar - Flamengo
2' fugor - CT Falcão 12
3' lugar - Botofogo •

Artilheiro: Matheus Rohn Krouse (O Pequeno e o Bolo) -10 gols
Defesa menos vozodo: Flomengo - Rikelvi Rufino Ililmoceno

Reveloção:'Motheus Rallo Krouse - O Pequeno e a Bolo

Segundona: KifelTo segue na

frente empatada com Cruzeiro
Vitória vence partida de ida da final

-

Fora de casa, time do Rio da Luz vence por40 e agora tem a vantagem do empate'

JARAGUÁ DO SUL

A Kiferro venceu o Botafo

go B por 4xO e manteve a pon
ta do Campeonato Não-Pro

fissional da Segunda Divisão
- Taça SDR. A liderança es

tava ameaçada pelo Cruzeiro

que jogou duas vezes no fim
de-semana. Tanto é que o time

da Vila Lalau só está na frente

pelo terceiro critério de de

sempate: gols sofridos. A Ki

ferro tem 12 gols contra 13 do
time de Massaranduba. Ainda

pelo titular o Vila Rau segura

a lanterna da competição com

sete pontos.
Pelos aspirantes, Tupyassu

miu a liderança da competição.
O time de Schroeder venceu o

Garibaldi por 4x3 fora de casa.

Além do resultado, o Tupy con
tou com o empate doAtlético.B/
Amizade e Galvanização Batis

ti, que terminou em 2x2. Pelos

aspirantes a ponta contrária da
tabela é dominada pela Ponte

Preta, que ainda não venceu e

empatou por quatro vezes na

competição.
'

Atlético B/Barrabaxo (bronco) venceu com placar apertado a Batisti

MIRIM
l' lugar - O Pequeno e-o Bolo

Vitória (camisa cloro) jogo pelo empate no jogo de volto, no sábado

2' lugar - CT Falcão 12
3' lugar - Botofogo

.

Artilheiro: luís Fernando Terros (CT Falcão 12) -11 gols
De!esa Menos vazada: O Pequeno e a Bolo -

Carlos Augusto Nunes
Revelação: luís Fernando Terras (CT Falcão 12)

Mendonça (Flamengo) e Guilherme Gorcio

(Craques do Futuro) - cinco gols cada
Defeso menosmodo: Croques do Futuro - Rofael Hockerboch

Revelação: Jean Moser (Guoromirim) - controlo pelo Criciúmo

JUVENil
l' lugar - O Pequeno e o Bola
2' lugor-CTFolcão 12
3' lugor - Botologo
Artilheiro: Rodrigo H. Trompusch
(O Pequeno e o Bolo) -11 gols
Defesa Menos Vazado: O Pequeno e o 8010 -

Marcelo Konell
_..

"�"\"(aF"'.
'"

INFANTIL
l' lugar - Guoromirim
2' lugor- CTFalcão 12
3' lugar - O Pequena e a 8010
Artilheiros: Rofqel Antunes (CT Falcão 12), Thiago luis
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SELEÇÃO BRASILEIRA Resultados - 33" Rodada

ESPORTE----------

Miranda e Marcelo
são as novidades
Jogadores atuarão no amistoso contra Portugal
RIO DE JANEIRO

O técnico Dunga anunciou
ontem 22 jogadores que vesti
rão a camisa verde-amarela no
amistoso da Seleção Brasileira
diante de Portugal, no próximo
dia 19 de novembro, em Brasí
lia. Enquanto Ronaldinho se

gue afastado, a principal novi
dade na lista divulgada ontem

é a presença do são-paulino
Miranda.

Com a camisa do Milan,
Ronaldinho subiu de produ
ção e mareou gols, inclusive .

no clássico diante da Inter.

No entanto, ele segue fora do
time. O meia defendeu a Sele

ção pela última vez nos jogos
contra Chile e Bolívia, pelas
Eliminatórias para a Copa do
Mundo de 2010.

"O Ronaldinho precisa ter

um ritmo maior de jogo e está
tendo nas ultimas partidas no

. Milan. Iremos aproveitá-lo no

próximo ano para voltar a ser

o jogador que todo mundo co

nhece", explicou Dunga.
Titular absoluto do técnico

Muricy Ramalho no São Pau

lo, o zagueiro Miranda ganhou
a primeira oportunidade de

Dunga na Seleção Brasileira
nesta temporada. Ainda em

2007, ele foi convocado para o

amistoso contra. a Argélia.
Em função de lesão.' o ata-.

cante Luís Fabiano foi cortado
dos últimos compromissos da

Seleção. Já recuperado, o joga
dor do Sevilla volta a figurar
entre os convocados.

Outra novidade na lista é
o retorno do lateral-esquerdo
Marcelo. Um dos melhores

jogadores do Brasil na dispu
ta dos Jogos Olímpicos de Pe-

Dungo justifico ousêncio de Ronoldinho dizendo que ele preciso de ritmo

·'CONVOCADOS
ZAGUEIROS
• Lúcio
• Mirando
• Thiago Silvo
• Luisõo

GOLEIROS
• Julio César
• Doni

• Kakó
• Diego
• Mancini
• Alex

BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO
CoL Time P V E D GP GC SG

1° São Paulo 62 33 17 11 5 56 31 25

2° Palmeiras 61 33 18 7 8 51 38 13

3° Grêmio 60 33 17 9 7 48 29 19

4° Cruzeiro 58 33 18 4 11 49 35 14

5° Flamengo 57 33 16 9 8 53 35 18

6° Botafogo 49 33 14 7 12 46 35 11

7° Coritiba 49 33 13 10 10 46 39 7

8° Goiás 48 33 13 9 11 50 40 10

9° Internacional 48 33 13 9 11 42 41 1

10° Vitória 45 33 13 6 14 41 39 2

W Sport 42 33 11 9 13 37 36 1

12° Atléjjcõ-MG 41
- .

33 10 11 12 45 55 -m

13° Santos 40 33 10 10 13 42 47 -5

W Náutico 36 33 9 9 15 34 47 -13

15° Portuguesa 36 33 9 9 15 42 58 -16

j60 Atlético-PR 35 33 9 8 16 33 46 -13

.17° Figueirense 35 32 8 11 13 38 62 -24

18° . Vasco 34 33 9 7 17 51 64 -13

1-9° Fluminense 34 32 8 10 14 41 44 -3

20° Ipatinga 31 33 8 7 18 32 56 -24

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO
.

CoL Time PG V E
.
D GP GC SG

1° Corinthians 73 33 21 10 2 69 23 46

2° Aval 62 33 17 11 5 63 31 32

3°· Vila Nova 55 33 16 7 10 51 46 5

4° Santo André 55 33 15 10 8 54 36 18

5° Barueri 54 33 17 3 13 49 47 2

6°
.

Bragantino 52 33 15 7 11 44 3_6. 8
7° Juventude 52 33 15 7 11 44 39 5

8° Ponte Preta 48 33 14 6 13 48 43 5

9° São Caetano 47 33 12 11 10 53 47 6

10° Ceará 45 33 11 12 10 48 44 4

W Brasiliense 43 33 12 7 14 52 56 -4

12° Bahia 42 33 11 9 13 42 63 -21

13° Paraná 40 33 11 7 15 39 47 -8

140 ABC 40 33 10 10 13 45 50 -5

15° América-RN 38 33 10 8 15 40 45 -5

16° Marília 37 33 9 10 14 39 53 -14

17° Criciúma 36 33 10 6 17 30 42 -12

180 Fortaleza 36 33 9 9 15 51 52 -1

19° Gama 33 33 9 6 18 34 65 -31

200 CRB 20 33 4 8 21 32 62 -30

Náutico 1 xO Vitória

Flamengo 2x2 Portuguesa
Ipatinga 2xO Coritiba
Goiás 3xO Cruzeiro
Santos lx2 Palmeiras
Atlético-PR 1 xO Sport
Atlético-MG 2xl Botafogo
Fluminense Oxl Vasco
Grêmio 1 xl Figueirense
São Paulo 3xO Internacional

Próximos Jo os - 34" Rodada
Sábado (8/11)
18h30 - Portuguesa x São Paulo
18h30 - Vasco x Santos
18h30 - Figueirense x Atlético-PR
Domingo (9/11)
17h - Palmeiras x Grêmio
17h - Coritiba x Náutico
17h - Sport x Goiás
17h - Cruzeiro x Fluminense
19h10 - Botafogo x Flamengo
19h10 -Internacional x Ipatinga
19h10 - Vitória x Atlético-MG

Resultados - 33" Rodada
.

Fortaleza Oxl Marília
Juventude 2x1 Santo André
Vila Nova 1x1 Gama
Brasiliense lxO ABC
Barueri 1 xO Criciúma
Aval2xl Ponte Preta·
Corinthians 2x1 Paraná

Bragantino 4xO Bahia
São Caetano 2x2 Ceará
América-RN OxO CRB

Próximos Jogos - 343 Rodada

Hoje (4/11)
20h30 - Gama x América-RN
20h30 - Marília x Vila Nova
20h30 - Paraná x São Caetano
Sexta-feira (7/11)
20h30 - Ponte Preta x Juventude
20h30 - Ceará x Bragantino
20h30 - Bahia x Brasiliense
Sábado (8/11)
16h20 - CRB x Aval
16h20 - Santo André x Fortaleza
16h20 - Criciúma x Corinthians
20h40 - ABC x Barueri

Resultados - 9" Rodada

Atlético-GO 5xO Rio Branco

Campinense 2xl Brasil

Águia lx2 Duque de Caxias
Guarani x Canfiança (adiado para segunda e não

encerrado até o lechamento desta edição)
Classilicoção: Atlético-GO 21. Campinense 15,

Duque de Caxias 13, Águia 12, Canfiança II,
Brasil IO, Guarani 10, Rio Branco 7.

Kilerro 4xOx Botalogo B (lx4)

Botalogo B 3x3 Cruzeiro (5x3)
SeletO/llnião JagunçasM Guarany (6x3)
Classificação
TItulares: Kilerro 24, Cruzeiro 24, JJ Bordados 22,

SeletO/llnião Jagunços 21.
_

Aspirantes: Tupy26, Atlético B 24, JJ Bordados 21.
Cruzeiro 20, Seleto 20.

. SEGUNDA DIVISÃO
Resultados -II" Rodada (aspirantes entre

parênteses)
Rio Cerro lxl Cruzeiro (1x2)
Flamengo B 2xl Seleto (2x2)
Guarany lx3 JJ Bordados (Ox7)
Galácticas 4x2 Caxias B (3x2)
Ponte Preta 0x2 Vila.Rau (3x3)
Garibaldi 1x2 Tupy (3x4)
Atlético B lxO Batisti (M)

Varzeano - 3" Rodada

CruzAzulWxO CruzeirotReal Player
Oeste IOxl CRB

Barro Branco 2xl Seleto

União/Jagunços 7xO Os Gremistas

Du Pneus 3xl Rubro Negro
Expresso 2x4 Beko's Eletrocon
Rio Branco 0xW MM

Vila Amizade 6xO AS Têxtil.

Classificados: Oeste, MM, Barro Branco, Vila Amiza

de, Beko's/Eletrocon, União/Jagunços, Cruzeiro/Real

Player e Du Pneus.

ATACANTES
• Robinho
• Luís Fabiano
• Alexandre Pato
• Adriano

LATERAIS
• Maicon
• Daniel Alves
• Kleber
• Marcelo

MEIAS
• Gilberto Silvo
• Elano
• Anderson
• Josué

quim, o atleta não vinha sendo
convocado e retorna a lista.

O centroavante Adriano

permaneceu entre os seleciona
dos. Diferente do técnico José

Mourinho, que barrou o atleta

por problemas disciplinares na

Inter de Milão, o treinador do
time brasileiro preferiu manter

o jogador entre os convocados.
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DIA DO TURISMO

Viajar entrou de vez para a vida dos brasi

leiros. Não há quem não trabalhe o ano todo

pensando nas merecidas férias, para se dar
ao luxo de conhecer um lugar novo, descan
sar e esquecer da vida.

"

E se antes o investimento para uma viagem
completa de férias era alto e destinado somen

te a quem tivesse dinheiro no bolso, agora exis
tem opções baratas e parcelamentos a perder
de vista. Como para ser turista de verdade é

preciso primeiro conhecer bem seu país de

origem, vamos descobrir as atrações que são a

cara do Brasil e de visitação imperdível.
.

As praias continuam no topo como cartões

postais para brasileiros que querem conhecer

as belezas nacionais. São mais de setemil qui
lômetros de litoral. Entre as mais visitadas do

país, estão as famosas praias de Ipanema e

Copacabana, no litoral carioca. Joaquina, em
Florianópolis, famosa por sediar campeona
tos de surfe nacionais e internacionais. Praia

do Forte, nu litoral Norte da Bahia, sede do

Projeto Tamar, de preservação das tartarugas
marinhas e as famosas praias do arquipélago
de Fernando de Noronha.

A Amazônia também continua sendo um

dos ícones mundiais de ecologia e biodiversi-

O CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2008

dade, o que dá muito orgulho para os bra
sileiros. Localizada ao Norte do país, possui.
uma área com cerca de 5,5 milhões de quilô
metros quadrados. É considerada também a

maior floresta equatorial do planeta, ocupan
do 61% do. território nacional, até extrapo
lando as fronteiras do Brasil.

O destino brasileiro mais apreciado pelos
turistas nacionais e internacionais, continua
sendo oRio de Janeiro - a Cidade Maravilho
sa - com suas paisagens belíssimas de praias
e natureza. Ela é também o endereço da
maior festa popular do mundo: o carnaval.

O sul do Brasil também reserva tesouros

naturais que encantam e surpreendem até aos

viajantes mais experientes. Entre as atrações
mais procuradas está Foz do Iguaçu, cidade lo
calizada na Tríplice Fronteira, entre Brasil, Pa

raguai e Argentina. Suamaior atração é o con

junto de 275 cachoeiras de cerca de 60 metros

conhecida como Cataratas do Iguaçu, uma das
mais impressionantes paisagens que se pode
apreciar no país. Gramado e seu encantador

Natal também é um destino encantador.

As opções, claro, não param por aqui, en
tão procure o seu agente de viagem e faça a

sua escolha.
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As praias continuam no topo como cartões postais para brasileiros

Joaquina é famoso por reunir surfistas e mulheres bonitos do mundo inteiro

Natal Luz deixo Gramado, no serro gaúcho, ainda mais bonito

Rio de Janeiro continuo sendo um dos destinos mais procurados pelos turistas

fator que mais impulsionou a

venda de pacotes de viagem foi'
a ascensão econômica do con

sumidor, no país inteiro.
Quanto aos- pacotes para

cruzeiros, a alta foi de 35%.
"Tanto no internacional quan
to no marítimo, a procura su

perou as expectatívas", disse
o diretor da associação, Plínio
Nascimento.

O presidente daBraztoa ain
da afirmou que, por causa das

temperaturas em janeiro, o des
tino de praia, como o Nordeste
brasileiro e o Caribe, é o mais

procurado. Mais ainda foi pro
curada a Argentina, pelo pre

ço. "O que tinha na prateleira
vendeu, até destinos de frio,
como Europa" .De acordo
com Barbosa, para este ano,

. a previsão é de crescimento
na ordem de 150/0.

.

Fim de ano, hora de fazer as malas
Mesmo com crise, turismo cresce no Brasil, mostra Embratur.
A receita acumulada do tu- as pessoas que tinham dúvida

rismo no Brasil até o mês de quanto ao destino da viagem
setembro é 20% superior à de deverão ficar no Brasil.

igual período do ano passado. Outro fator que contribui

Para a presidente do Instituto para a demanda interna é a me

Brasileiro de Turismo (Embra- lhora da infra-estrutura. "Pro

tur), Jeanine Pires, o número fissionalizou-se a maneira de

é muito expressivo porque o receber os pessoas, a oferta de

Brasil está geograficamente produtos e a própriaestrutura
longe de destinos que são pre- para que se possa conhecer as

feridos pelos turistas, como cidades melhorou. Podemos

Estados Unidos e Europa. dizer que o turismo brasileiro

A previsão é de que em 2008 está muito mais profissional e
o crescimento de gastos de es- hoje coloca o Brasil entre os

trangeiros no Brasil seja de 15% principais destinos interna

a 16%maior que em 2007. Com cionais", afirma a presidente
a crise econômica, a diminui- da Embratur.

ção de brasileiros a viajar para No último verão, os brasi

o exterior fortalece o mercado leiros viajaram 25% mais pelo
interno, ou seja, os brasileiros.' país e para o exterior, de acordo

viajam mais dentro do Brasil com a Braztoa (Associação Bra

porque estão pagando as des- sileira das Operadoras de Turis
pesas na sua própria moeda. mo). Para o presidente da enti
Para Jeanine, isso significa que dade, José Eduardo Barbosa, o

,O, ,
• �,. TURISMO

I� IAY�
f'erlo de Voce!

Rua: Emmerich Ruysam, 214
Vila Nova (Pr.óximo ao. Fórumj
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Itaú e Unibanco criam

gigante com unifimção
Será omaior grupo privado do Hemisfério Sul

Os controladores do Itaú
e. do Unibanco assinaram on

tem, um contrato visando à·

unificação dos bancos, para
formar o maior grupo finan
ceiro privado do Hemisfério
Sul. "Trata-se de uma institui

ção financeira com a capaci
dade de competir no cenário
internacional com os grandes
bancos mundiais", afirmaram
os diretores de Relações com

Investidores de ambos os ban
cos. As assembléias sobre a

união ocorrerão entre z4 de
novembro e 5 de dezembro.

A associação contemplará
uma reorganização societária,
com migração dos atuais acio
nistas do Unibanco Holdings
e Unibanco, mediante incor

porações de ações, para uma

companhia aberta, a ser de
nominada Itaú Unibanco Hol

ding, atual Banco Itaú Holding
Financeira. O controle des
sa holding, por sua vez, será

compartilhado entre a Itaúsa e

os controladores da Unibanco

Holdings, par meio de holding
não financeira- a ser criada no

âmbito da reorganização.
A conclusão da reorganização

societária depende da aprovação
do Banco Central e das demais
autoridades competentes. Os
controladores da Itaúsa e da Uni
banco Holdings vêm negociando
nos últimos 15 meses.

Ein setembro, Itaú e Uníban
co tinham, juntos, ativos de R$
575,1 bilhões, um patrimônio

Presidente-executivo do novo grupo financeiro será Roberto Setúbal

Roberto Setúbal presidirá grupo
O Conselho de Administração do

Itaú Unibanco Holding será compos
to pbr quatorze ínembros, seis deles
indicados pelos controladores do

Itaú.�a e pelo famílio'Moreira Salles.
Os aemais oito membros do êense-

lho serão independentes_ De acorllo
com os instituições financeiros, o

presidente do Conselho de Adminis

tração do novo grupo será Pedro Mo

reira Salles e o presidente-executivo
-

será Roberto Setubal. ii![J

ticipação societária por ela de
tida no Banco Itaú Europa, pelo
valor aproximado de R$ 1,2
bilhão, sendo R$ 550 milhões

através. da emissão de ações
ordinárias do Banco Itaú Hol

ding Financeira (21 milhões de

ações) e o restante em dinheiro.
Essa transferência não alterará
as relações de troca.

líquido de cerca de R$ 51,7 bi
lhões e uma carteira de crédito
combinada de R$ 225,3 bilhões.
O lucro líquido somado dos dois
bancos de janeiro a setembro
deste ano foi de R$ 8,1 bilhões.

Antes da realização das ope
rações societárias previstas, a

Itaúsa transferirá para o Banco
Itaú Holding Financeira a par-

Bush será 'pato manco', afirma jornal
Encontro do G20 acontece no dia 15, nenhuma decisão deve ser tomada

O presidente dos Estados

Unidos, George W. Bush, será o

"patomanco" do encontro do G20
marcado para o próximo dia 15,
em Washington, segundo o jornal
americana New York Tunes.' "O
maior problema de Bush é sua to
tal falta de credibilidade quando se
chega à questão central de como

regular os mercados financeiros,
nacional e global paragarantir que
=ste desastre nuncamais aconteça

de novo".
Bush não estará presente para

implementar nenhuma das mu

danças de política propostas no

encontro, diz oNYT, "ainda assim,
a reunião nãopode, enão deve, es
perarpor ummomentomais opor
tuno no ciclo político americano".

"Com o mundo entrando em

uma recessão liderada pelos Es
tados Unidos, as potências eco

nômicas globais têm que mostrar

suas preocupações e os mercados
globais precisam ver que os líderes

políticos estão prontos para traba
lhar juntos para restaurar a estabi
lidade", afirma o jornal.

ONY[, entretanto, diz que o en
contro não deve produzir grandes
mudanças, mas pode ser útil se
os líderes aproveitarem para dar
início a discussões sérias sobre as

raízes da crise financeira, e dêem
continuidade a essas discussões.

FINANÇA

Mercado estima / juros de 13,75%
A previsão dos juros poro o final do ano foi rebaixado de 14,25%, segundo cpu

rodo no semana anterior, poro 13,75%, segundo divulgou o autoridade monetário

ontem. Em suo último reunião, em outubro, o Comitê de Política Monetária (Copom)
resolveu manter o taxa básico de juros do economia brasileira; quebrando uma se

qüência de quatro altas consecutivas. Outro,indicador ligado ao comportamento dos

juros - a inflação - teve as projeções elevadas em três dos quatro índices na semana

passado. O índice de Preços ao Consumidor Amplo (lPCA) - utilizado pelo BC no cál

culo da meta de inflação - teve sua variação ao final de 2008 elevada de 6,29%, no.
boletim anterior, para 6,31% - a quarta revisão para cima seguida.

EDITAL

MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titules contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a

mim torneados aos que mteressar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste

Oficio para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 90064 Sacado: TATIANE GONCALVES DA LUZ CPF: 003.508.149-02
Cedente: OSAIR GADOTTI CPF: 533.697.269-04
Número do Tllulo: 000265-8 Espécie: Cheque
Apresentante: OSAIR GADOTTI Data Vencimento: 20/03/2008 Valor: 1.150,00

Protocolo: 90492 Sacado: FABIO RODRIGO MICUANSKI CPF: 033.855.869-17
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.014/000
Número do Titulo: 91 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10ilOl200B Valor.193,00

Protocolo: 9D493 Sacado: EVERTON FERREIRA DA SILVA CPF: 064.794.889-38
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04.214.014/000
Número do Titulo: 014006 Espécie: Outros TIpos de Dividas
Apresentante: CAIXA EGONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/10i2008 Valor: 205.00

Protocolo: 90496 Sacado: PETERSON ROMUAlDO CPF: 029.352.55.9-50
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA CNPJ: 04214.0141000
Número do Titulo: 74002 Espécie: Outros TIpos de Dividas
Apresentante: CAIXA EGONOMICA FEDERAL Data Vencimenlo: 10il0/2008 Válor: 220.00

Protocolo: 90589 Sacado: CVI COMUNICACAO VISUAL INTELIGENTE l GNPJ: 09,123.307/000
Cedente: RUDNICK & CIA LTDA CNPJ: 84.704.4101000
Número do Tlíulo: 002610 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçâo
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimenlo: 15i10i2008 Valor. 490,84

Protocolo: 90660 Sacado: AMARIO FROTSCHER CPF: 382.401.499-87
Cedente: BANCO ITAUCARD SIA GNPJ: 17.192.451/000
Numero do Titulo: 826020000000Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: AYRE� E FARIAADVOGADOS ASSOCIADOS Dala Vencimento: 05/1212007 Valor. 31.799,80
_w.�_w.__ w_¥_w_w_.__ w_ ... __ • • • •• _

Proíocclo: 90745 Sacado: CARLOS ED.FREITAS DO ROSARtO CPF: 029283.849-28

Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL
Numero do Titulo: 6818 Espécie: Duplicata de Venda Mercantll por Indicação
Apresentante: UNIBANCO·UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 10110/2008 Valor. 102,08

Protocolo: 90747 Sacado: ADRIANO MARCELINO CPF: 823.798.07949
Cedenle: CONDOMINIO RESIDENCiAl REINOLDO.BARTEL
Número do Titulo: 6818 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimenlo: 10/10i2008 Valor: 127,08

Protocolo: 90831 Sacado: GILMAR PEZZATTI CPF: 624.459.369-34
Cedente: C G FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 05.428.554/000
Número do Título: 1085 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 19/10i2008 Valor: 940,00

Protocolo: 90907 Sacado: JOSELITA TELES DE ANDRADE CPF: 272.430.875·15
Cedente: DJD IMOVEIS LTDA CNPJ: 83.540.187/000
Numero do Tilulo: LOT192JF/13 Espécie: Duplicam de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/10/2008 Valor: 301,40

Protocolo: 90966 Sacado: COM MAT DE CONSTR DAIANE LTDA CNPJ: 06.019.245/000
Cedente: LORENZETTI SAINDS BRAS ELETROM CNPJ: 61.413.282/000
Numero do Titulo: 201835-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Ven�mento: 20/1012008 Valor: 287,46

Protocolo: 90977 Sacado: SIMEAO MAGAZINE LIDA CNPJ: 31.048.366/000
Cedente: KAELLY INDUSTRIA TEXTIL LTDAME CNPJ: 73284.3251000
Número do Titulo: OO1744U ESpécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESeO Data Vencimenlo: 20110/2008 Valor. 287,02

Protocolo: 90978 Sacado: CLAUDIA GUIMARAES RAELLY CPF: 041.658.837-94
Cedenle: KAELLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME CNPJ: 73.284.325/000
Número do Tílulo: 1743U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 17/1012008 Valor: 362.49

Protocolo: 90990 Sacado: ALEXSANDRO ROBERTO MALACARNE CPF: 037.654.25940

Cedente: JAVEL JARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.862/000
Número do Titulo: 0115931 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 17/1012008 Valor. 202,25

Protocolo: 91003 Sacado: CLEITONLUNELLI CPF: 047.142.799-39
Cedente: JAVELJARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT GNPJ: 79.501.8621000
Número do Titulo: 0114771 B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 17/1012008 Valor: 134,59

Protocolo: 91015 Sacado: FABIANA REITZ CPF: 827.108.309-06
Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT eNPJ: 79.501.8621000
Número do Titulo: 0113525 C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 20/tOl2008 Valor: 113,65

Protocolo: 91077 Sacado: VANDERLEI DOS SANTOS ROSA CPF: 640.455.10044
Cedente: SUPERMERCADO BARTMANN LTDA CNPJ: 07.906.204/000
Número do Título: 01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 10/1012008 Valor: 150,00

Protocolo: 91108 Sacado: ADENILDAAPARECIDADE DEUS BUENO CPF: 056.871.479-26
Cedenle: VAlDOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.145/000
Número do Titulo: 18050 . Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indfcação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 16/10/2008 Valor: 90,00

Protocolo: 91122 Sacado: LUIS ANSELMO CLAUDINO HERMOGENES CPF: 081.369.158-3.0
Cedente: BANCO BRADESCO S/ACAMPO MOURAO PR CNPJ: 60.746.9;481027
Número do Tilulo: OO007B-0 Espécie: Cheque
Apresentante: BRADESCO Daíavencsnento: 25/0112008 Valor: 2.000,0.0

Protocolo: 91123 Sacado: LUIS ANSELMO CLAUDINO HERMOGENES CPF: 081.369.158-30
Cedente: BANCO BRADESCO S/A CAMPO MOURAO PR CNPJ: 60.146.948/027
Numero do Titulo: 000080-9 Espécie: Cheque
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 25101/2.008 Valor: 2,00.0,00

Prolocolo: 91213 Sacado: MILDAERDMANN PISKE CPF: 947.827.509-78
Cedente: ePE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP CNPJ: 75.467.589/000
Número do Titulo: 006097024 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 18/1.012.0.08 Valor: 101,19

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por inlennedio do

presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mai. Deodoro da Fonseca. nr, 1589, no prazo
da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou eníao. dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidas

protestados na forma da Lei, etc.z
-

Jaragua do Sul, 4 de Novembro de 2008
�---
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FACULDADEJANGADA

Edital- Processo" Seletivo/2009 - Faculdade Jangada
o diretor da Faculdade Jangada, autorizada pela Portaria n''. 3312, de 18 de outubro de 2004,

com base no Regimento Geral e na legislação educacional em vigor tornam público que estão

abertas as inscrições para o processo seletivo 2009 conforme calendário abaixo.

CURSOS
Este Processo Seletivo consiste na classificação dos candidatos à matricula inicial nos cursos

de Educação Física modalidade bacharelado (100 vagas' noturno), Educação Física modalidade

licenciatura (100 vagas noturno), Ciências Biológicas modalidade bacharelado (50 vagas noturno),
Ciências Biológicas modalidade licenciatura (IOO vagas noturno), Enfermagem modalidade ba

charelado (80 vagas diurnas) autorizados respectivamente pelas portarias n". 3313, de 18/10/2004,
3314 de 18/10/2004 e 202, de 06/06/2006.

INSCRIçÃO
.

A inscrição poderá ser efetuada nos postos autorizados, pela internet (www.faculdadejangada.
com.br), ou à Rua Presidente Epitácio Pessoa, número 676, Jaraguá do Sul/SC (local da prova), no
valor de R$ 15,00 (quinze reais). As inscrições podem ser realizadas de 04 de novembro de 2008 a

-

10 de dezembro de 2008, de 18 de dezembro de 2008 a 30 de janeiro de 2009 (vagas remanescen

tes) e de OI de maio a IS de julho de 2009 (vagas remanescentes).
PROVA

A admissão para todos os cursos ocorre pela realização da prova de redação, que consiste na

produção de um texto de no mínimo 20 e no máximo 25 linhas, baseado na escolha de um dentro

os três temas sugeridos. A proposta de redação requer do candidato a competência para dissertar,
resumir, informar e/ou comentar. A prova de redação deverá ser feitaWlU caneta esferográfica azul

ou preta e será de caráter eliminatório, sendo desclassificado o candidato que obtiver nota igual a
zero. Não será admitida solicitação de revisão ou vista de prova e recontagem de pontos. O total

máximo de pontos na prova de redação é de lO (dez) pontos e será eliminado do Processo Seletivo

o candidato que obtiver nota igual a zero ponto.
CLASSIFICAÇÃO
A classifieação dos candidatos far-se-á por ordem decrescente do total de pontos obtidos.

Em caso de empate, será priorizado o candidato de maior idade. Ainda que aprovado no Processo

Seletivo, não terá direito à matricula o candidato cuja classificação ultrapassar o número de vagas

oferecidas em cada curso. Perderá a classificação o candidato que não comparecer nos dias e ho

rários previstos para a realização da matricula e/ou não apresentar documento comprobatório de

conclusão do Ensino Médio. Havendo desistência será promovida reclassificação, até o limite das

desistências.

REALIZAÇÃO DAS PROVAS

A prova de redação será realizada nos dias 22/11/2008, 06/1212008 e 07/12/2008. Para vagas

remanescentes a prova deverá ser agendada na secretaria da IES.
.

RESULTADOS

Os resultados serão publicados no mural da Faculdade Jangada e pela internet, em até cinco

dias após a realização das redações.
MATRÍCULAS
A matricula dos classificados far-se-á entre os dias 10112/2008 e 18/12/2008, no horário das

9h às 21h na secretaria da Faculdade Jangada. As segundas chamadas (reclassificação) serão feitas

nos dias seguintes ao prazo final de matricula. Havendo vagas remanescentes, ou aprovação de

novos cursos, serão preenchidas vagas no processo seletivo subseqüente. Para a matrícula, o can

didato classificado no Processo Seletivo deverá apresentar fotocópias e os originais dos seguintes
documentos:

a) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;
b) Histórico Escolar

c) Fotografia 3x4, com nome no verso;

d) Cópia do Documento oficial de identidade RG;

e) Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas CPF do candidato ou representante legal, se menor
de 18 anos;

f) Cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento;

g) Cópia do Comprovante de Residência do candidato ou seu responsável;
h) Título de eleitor, se maior de 18 anos,

i) Prova de estar em dia com as obrigações mílitares, se do sexo masculino e maior de 18 anos.

Por ocasião da matricula, os candidatos convocados deverão preencher e entregar o contrato

de prestação de serviços educacionais,. devidamente assinado, pelo candidato ou por seu represen

tante legal, quando formenor de 18 anos. A falta de qualquer um dos documentos acima implicará
no indeferimento da matricula. A matricula poderá ser feita por procuração com firma reconhecida

em cartório e acompanhada de cópia de documento oficial de identidade do procurador. No ato da

matricula o candidato deverá assinar contrato de prestação de serviços educacionais. A recusa ao

cumprimento deste quesito implicará a perda da vaga. Após a divulgação do resultado do processo

seletivo e havendo vagas remanescentes poderão ser aceitos acadêmícos Portadores deDiploma de
Curso Superior, com validade nacional.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Nenhum candidato poderá sair da sala de prova antes de quarenta minutos do seu início. Será

cancelada a inscrição ou matrícula do candidato que se utilizar de meios fraudulentos ou documen

tação falsa para se inscrever ou realizar o processo seletivo. São consideradas oficiais as comunica

ções (normas, resultados, chamadas paramatrícula ou reclassificação), em papel timbrado, afixadas
na Faculdade Jangada, sendo as divulgações na imprensa falada, escrita e televisada consideradas

meios auxiliares de informações aos candidatos, o que não as tornam oficiais. Não haverá aber

tura de turma que não apresente o número mínimo de 25 (vinte e cinco) alunos matriculados. Na

ocorrência de não formação de turma, a devolução do valor pago a título de inscrição e primeira
parcela do curso será efetuada integralmente no prazo de seis dias úteis após a solicitação do aluno.

O candidato aprovado que não efetivar sua matricula dentro do prazo estabelecido pela Faculdade

Jangada perderá a sua vaga, reservando-se a Faculdade o direito de prorrogar o referido prazo,

sendo,.contudo, permitido ao candidato aprovado o direito de usufruir dessa aprovação para matrí

cula, nos processos seletivos vindouros, através de reclassificação, durante o prazo de seis meses,

desde que existam vagas remanescentes. Na hipótese de cancelamento da matricula, por solicitação
do aluno, até dois dias úteis antes do inicio das aulas, cujo pedido seja devidamente formalizado

na Secretaria da Faculdade, o pagamento realizado será restituído, deduzido o percentual de 30%

(trinta por cento) no prazo de seis dias úteis, contados da data da solicitação. O presente edital na

sua integra encontra-se publicado no site da Faculdade www.faculdadejangada.com.br bem como

afixado no quadro de avisos da Faculdade Jangada. O candidato ou seu responsável legal que te

riham se utilizado de cheques como forma de pagamento da inscrição e/ou da primeira parcela do

curso, e, que, por ventura forem devolvidos por qualquer irregularidade, estará sujeito ao cancela

mento da inscrição e/ou matricula. A Faculdade Jangada, a fim de melhorar a qualidade do ensino,
reserva-se o direito de alterar os Projetos Pedagógicos de seus Cursos, bem como as estruturações

curriculares, regime de funcionamento e de matricula, turnos de funcionamento, periodicidade e

oferecer atividades em outros espaços fora de sua sede. Os Candidatos portadores de necessidades

especiais, que exigirem condições especiais para participar do processo seletivo, deverão informar

a Faculdade até cinco dias úteis antes da realização da prova. Os requisitos para o ingresso dos

candidatos ao curso superior da universidade, previsto neste edital, terão sua eficácia durante toda

a vida acadêmica do aluno, sendo que na ocorrência de não observância a estes requisitos ensejará
nulidade ao processo seletivo e o conseqüente cancelamento de matricula. A Faculdade Jangada
reserva-se o direito de não aceitar matriculas de alunos ou ex-alunos que, mesmo aprovados no

processo seletivo, possuam débitos anteriores com a Instituição. Os casos omíssos neste Edital

serão resolvidos pela Comíssão de Processo Seletivo. Resultados válidos para 2009. A Faculdade

Jangada se reserva o direito de não abrir as turmas cujo número de alunos seja insuficiente para a

manutenção dos quatro anos do curso.

Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 2008.

Luiz Carlos Duarte de Souza

CARDiretor Geral

_Já tendo lançado a candidatura de Michel Temer à presidência da Câmara, PMDB articula comando do �enado

CONGRESSO NACIONAL
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qualquer fracionamento na

sua base de apoio no Congres
so Nacional. Acrescentou que
há tempo até as eleições das
Mesas Diretoras, em fevereiro
de 2009, para que se chegue a

um acordo entre os aliados.
No PMDB, já se fala numa

eventual candidatura do senador

José Sarney (AP), que presidiu
a Casa por duas vezes. Já o PT

tem no primeiro vice-presidente,
Tião Vianna (AC), o nome para
assumir o cargo no ano que vem.

Esse é o mesmo raciocínio

da líder do PT no Senado, Ideli
Salvatti (SC). A senadora lamen
ta que a disputa pela Presidência
do Senado tenha começado "an

tes do tempo devido".

des, porque nós acreditamos

que uma das formas de você
enfrentar a crise financeira

é você fortalecer as obras de
infra-estrutura e fortalecer o

mercado interno", disse, du
rante o programa semanal
"Café com o presidente".

Sobre a recente viagem a El
Salvador e Cuba, onde esteve

na 23a Cúpula Ibero-america

na, Lula voltou a defender o
controle do sistema financeiro

Governo e base aliada
negociam cadeiras
Ideli diz que disputas começarammuito cedo
BRASíLIA

Autoridades do governo e os

partidos da base aliada do presi
dente Lu,iz Inácio Lula da Silva

apostam no tempo para tentar

manter a equivalência de poderes
entre o PMDB e o PT nas presi
dências do Senado e da Câmara
dos Deputados. Os peemedebís
tas já lançaram a candidatura do

deputado Michel Temer para a

presidência da Câmara e agora se

articulam também para continuar

no comando do Senado.
Em entrevista à Agência

Brasil, o ministro de Relações
Institucionais da Presidên
cia da República, José Múcio

Monteiro, disse que o governo
está atento para não permitir

Ela também questiona o argu
mento utilizado por parlamen
tares do PMDB de que, por ser
o maior partido na Câmara e no

Senado, a legenda tem o direi
to de comandar as duas Casas.

'Acho que ter a presidência nas

duas Casas não seria adequado
por causa da concentração de

poderes", afirmou.
Essa, J:lO entanto, não é a opi

nião do líder do PMDB no Sena

do, Valdir Raupp (RO). Ele não

vê problemas em seu partido
ter a presidência da Câmara e

do Senado. "Se o PMDB tives

se a Presidência da República
tudo bem, haveria uma concen
tração de poderes, o que não é o

caso", acrescentou.

Lula diz que PAC é 'questão de honra'
Presidente afirma que obras não serão prejudicadas pela crise financeira

SÃO PAULO

O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva afirmou ontem

que é uma "questão de honra"

para o governo federal manter'
todas as obras previstas no PAC

(Programa de Aceleração do

Crescimento) mesmo com a cri

se financeira internacional.
"É uma questão de honra

do governo federal manter to
das as obras do PAC e, dentro
do PAC, manter suas priorida-

pelo Estado.
"Todo mundo está consciente

de que é precisomudar o sistema
financeiro internacional, de que
é preciso ter controle dos gover
nantes para que a gente não veja
nenhum país do mundo repetir
os erros graves que foram come

tidos pela falta de controle do
sistema financeiro, sobretudo
a partir do governo norte-ame

ricano e do governo dos países

euroP\
afirmou
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Para quem deseja preparar a resi-
dência para a chegada do dia 25 de
dezembro, o valor de uma árvore de
Natal pode variar de R$ 30 a R$ 1200.

Mas, a comerciante ressalta que o im

portante é "não esquecer que além de
preparar o espírito natalino da casa,
também se deve preparar o espírito
"--,. -rior de cada pessoa" para o Natal.

E para decorar sem que o valor
dos enfeites pese no bolso, as lojas
de preços únicos da cidade oferecem
vários artigos, como pisca-pisca, boli
nhas coloridas, barba, touca, máscara
de Papai Noel, fitas e laços, guirlan
da, entre outros itens. De acordo corn

a gerente de um estabelecimento do
município, Franciele Vieira Bertoldi,
28 anos, a casa pode ficar decorada
com produtos de R$ 1,99 e R$ 4,99.
Dados da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas), de [araguá do Sul, apontam
7%, 8% de aumento nas vendas vin
culadas ao Natal, em relação ao mes

mo período do ano passado.

DAIANA CONSTANTINO

,.,

DECORAÇAO FOGE DO TRADICIONAL
E os clientes já movimentam as loj'ls atrás dos enfeites para o Natal

COMPLET 0707 PRETA
4 PH2 PDf 07/0B PRETA
4 COMPLETO +RLL+COURO 05/06 PRATA
4 COMPLETO 05/06 PRATA

1.6 GEN,RATION 4 COMPLETO +RLL 04;05 PRETA
': ill. 1.6 PLUS GNV 4 COMPLETO + GNV RLL 04/05 PRETA
,OLF 1.6 GENERATION 4 COMPLETO + AR DIG. + COURO+ RLL 04;05 PRATA
GOLF 1.6 GENERATION 4 COMPLETO + AB + RODAS 04/05 PRETA
GOLF 1.6 4 COMPLETO + RLL 03/03 PRATA
GOLF 2.0 4 COMPLETO 02103 PRETA
GOLF 1.6 GENERATION 4 COMPLETO + RLL + AB 01/02 PRATA
GOLF 2.0 COMFORT· AUT 4 COMPL+ABS+AB+RLL+mO+AUT. 00/01 PRATÁ
GOLF 1.6 4 COMPLETO 00;01 CINZA
GOLF 4 AO LT DT PE RLl 95/95 VERMELHA
GOL1.6 POWER fLEX 4 COMPLETO "07/07 PRETA
GOL 1.6 POWER fLEX 4 OH AO LT DT 06/07 BRANCA
GOL 1.6 RALLY 4 COMPLETO 05/05 PRATA
GaL 1.0 CITY flEX 4 LTDTTREND 07lOB BRANCA
GOL 1.0 CIlYFLEX 4 TE AQ LT OT RLL 06;07 CINZA
GaL 1.0 CITY flEX 4 LT DT AO OH AC PE 06/06 BRANCA
GOL 1.0 CITY FLEX 4 AC LT DT PE 05i06 BRANCA
GaL 1.0 CITY flEX 4 AO LI OT 05/06 PRETA
GaL 1.0 Gill 2 LTDT 05/05 BRANCA
GOL 1.0 2. AO LT DT 03/04 BRANCA
GOL 1.0 16V POWER 4 LTDT 01;02 AZUL
GaL 1.0 16V SERlE DURO 4 AC OH LT DT AO PE CO 01/01 BEGE
GOL 1.016VGIIIPLUS 2 COMPLETO 00;01 BRANCA
GaL 1.0 16V Gill PLUS 4 TE AL DT 00/00 BRANCA
GOL1.01BV 4 AO PE 99/00 BRANCA
GOL 1.0 16V PLUS 4 AO LT DT 99/00 BRANCA
GOL 1.0 16V 4 AG OH LTOT AO PE VE + 4pn 99/00 BRANCO
GOL 1.0 16V 4 LT DT AO 98/99 CINZA
GOLMI 2 LT DT AO 97/�8 CINZA
GOL1.6CL 2 LT OT AO 97/9B VERMELHA
GOL 1.6 CL MI 2 OH AC LTDT AQ PE 97m VERMELHA
GOL 1.0 MI 2 BASICO 97/97 BRANCA
GOL 1.6 CL 2 LTDT 961�7 BRANCO
GOL 1.0 I 2 DT RLL PE 96/96 8RANCO
GOL CU 2 OH LT OT 961% AZUL
GOL 1.0 I PLUS 2 BASICA 96/96 BRANCA
GOL 1000 I 2 AO LT DT RLL 96i�6 VERMELHA
GaL SPECIAL .2 BASICO 02102 CINZA
PARATI 1.0 16V CROSSOVER 4 COMPLETA +RLL_COURO 03/03 PRATA
PARATll.0 16V TOUR 4 COMPLETA 02102 BRANCO
PARATl1.0 16V VE AO LT.DT 99100 BRANCA
PARATll.B su OH AC LT DT AO 96/96 VERDE'
POLO 1.6 HATCH COMPLETO + RlL 02103 AZUL
POLO 1.6 HATCH COMPLETO + RLL 02103 BRANCA
POLO SEDAN 1.6 COMP PE fN RE SENSOR ESTAC 07/07 PRATA
POLO SEDAN 1.6 COMPLETO 06/06 PRETA
POLO SEDAN 1.6 COMPLETO + RLL. + SOM 05/05 PRATA
POLO SEDAN 1.6 COMPLETO 04/04 PRATA
SAVEIRO 1.6 SUPERSURF COMPLETO + RLL .; GNV 06/07 PRETA
SAVEIRO 1.B CL VE TE AL 96/96 CINZA
SANTANA 2.0 COMPLETO + go, 03103 AZUL
SANTANA 2000 MI OH VE TE RLL 91li�8 VERMELHA
KOMBI 07/07 BRANCA
KOMBI 05/06 BBANCA

PAllO 1.8 WK ADVEN FLEX
PAllO 1.0 EX FLEX
PAllO 1.0 FIRE
PALIO 1.3 16V ELX
UNO MILLE fiRE
UNO MILLE ARE
UNO MILLE FIRE
UNO MILLE fiRE
UNO MILLE fiRE
UNO MILLE SX

CELTA
CELTA
CELTA
CELTA
MERIVA 1.8
VECTRA 2.2 GLS GNV
VECTRA 2.2 GLS MllLENIUM
VECTRA 2.0 16V CO
CORSA 1.6 SEDAN CLASSIC LIFE 4
CORSA 1.0 SEDAN CLASSIC SPIRIT 4
CORSA 1.0 SEDAN CLASSIC LIFE 4
CORSA 'HATCH 1.0 MllENIUM 4
CORSA 1.0 HATCH SUPER 4
CORSA 1.0 SEDAN JOY MOD. NOVO 4
CORSA SEDAN 1.6 WIND 4
CORSA SEDAN 1.0 WIND 4
CORSA 1.0 16V SEDAN SUPER 4
CORSA 1.0 16V SEDAN SUPER 4
CORSA 1.0 SEOAN WINO 4

1.6 SEDAN GL 4

ACAOLM
COMPlETO FN RLL AL 2pn
AC AO LT DT 4PN
PEliCUlA
AC OH VE TE AL IT OT RLL
AO LT OT 2pn
PELICULA
LT DT
AC AO LT DT PE
LT DT AO PE
LTDT

S ENI 1.BRT
SCENIC RXE 2.0
SCENIC RXE 1.6
SCENIC AXE 1.6
CLIO HATCH AUT. 1.0
CLIO 1.616V PRIVILEGE
CLIO HATCH 1.0 RL
CLIO HATCH 1.0 RN
CLIO HATCH 1.0 RN
CUO SEDAN EXPRESSION 16V
CUO SEDAN 1.0 AUTENTIC
CLIO SEDAN 1.0 RN
CUO SEDAN 1.0 RT
CLIO SEDAN 1.0 AN
CLIO SEDAN 1.0

JARAGUÁ DO SUL

A decoração natalina foge do tra
dicicnal. Os art�, perdem, em par
te, os tons (Lv' vJimelho e ganham
destaque nas cores lilás, marrom, ver
de, roxo, rosa e cobre. E o Papai Noel
não está : .ais sozinho. Os clientes fa
zem questão que o Alce e o Boneco
de Neve o acompanhem na deCai":>
ção. "São os companheiros do Papai
Noel", disse a comerciante Etelmaris
SchfT � Regis explicando a preferên
cia �'-'� fregueses.

Segundo Etelmaris, os clientes já
largaram na maratona das compras,

dos enfeites de Natal. E com uma loja
aberta há duas semanas especialmen
te para a venda de itens natalinos, a
comerciante afirma que o movimen
to é constante. Ela aconselha os fre
gueses garantirem os produtos e' as
variedades das peças. A expectativa é

esgotar o estoque até final de novem
bro. "Os enfeites de Natal represen
tam 20% a mais nas vendas", disse
Etelmaris, que há mais de 12 anos

trabalha no comércio.

+

AU LT DTTE AL
BASICO
AU LT DT
TEAL LT DT AO
COMPLETO + PELICULA
COMPLETO RLL ARoG
COMPL+COURO + emplac ale 2009
COMPLETO + RLLHN
VE TE-AU DT AL CO
AC AO ot ALCOOL
AC VE TE AL AO DT
AO TE Al LT DT
AUDTLT
DT AU GNV
DT
AC VE TE AO DT RLL
AC TE AU DT AO
AQ TE Al DT RlL
AO DTRll
AOOT

PRATA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCA
CINZA
PRATA
BRANCA
PRATA
BRANCA
BRANCA
PRATA
BRANCA
BRANCA
BRANCO
PRATA
BRANCA
PRATA
BRANCA

03/03
02/03
01/02
00/01
03/04
00/00
99/00.
97/97
05/05
04/05
04/05
01;02
96/97
04/05
01/01
00/01
99/00
99/99
99/00
9696
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www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 47 �274 6000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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