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Pimentão recheado
para reunir amigos o

Página de Gastronomia também traz receito
de tainha com abóbora e croquete de carne.

Página 12

Atriz torce por '

Céu e Cassiario
Deborah Secco afirmo que os gravações com
Cauã e Irã são cercados por muito diversão.

Página 9

Uriel Ribeiro substitui Jurema
OOOHREIDDOPOW Wulf por tempo indeterminado

I
APoio: II i iR I Mas chefe da Polícia Civil já aponto possibilidade de Djalma Alcônta ra coma nda r regiona I.
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Rombo no fundo do Issem foi apontado
em relatório do Ministério do Previdência
e Banco Central.

Página 4

Brincar e correr como criança pode
ser melhor do que praticar exercícios
tradicionais, como corrido e ciclismo,
sugere pesquiso do Universidade de

Glamorgan, do País de Goles. Segundo
os pesquisadores, correr vigorosamente
por 30 segundos pode ser tão benéfico
para o saúde como praticar sessões de
uma hora de exercícios cinco vezes por
semana. Cientistas do Universidade de
Glamorgan, em colaboração com o Uni
versidade McMaster. no Canadá, estão
examinando os benefícios potenciais de
exercícios de alta intensidade e como

podem ser empregados no tretamente
de doenças cardiovasculares. Segundo
os estudiosos, sessões rápidos de brin
cadeiras, como corridas de 30 o 100
metros, com duração de 30 segundos e

intervalos de quatro minutos para des
canso, podem ser mais fáceis de seguir
do que a prática regular de exercícios
tradicionais e têm resultados positivos
para a saúde.

Fonte: BBC !!rasil
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Dnit deve Ucar
atraso no licito

,..

Presidente do Acijs, Guido Bretzke, teme
que descumprimento de prazos acabe
gemndo dificuldades no duplicação da 280.

o fdgiilt! fi

IMPERDíVEL
Site .e festa do
Revisto Nosso
Páginaf3

PRESENTE
DE NATAL

Cesto com prQdutos
do região
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CHARGE

HO!HO!HO!
APOSTO OUE VOCÊ
TAMBÉM ACREDITA

O PROJETO ATRASOU,
A ABERTURA DA

UClTACÃO TAMBÉM.
MAS A'DUPUCACÃO

,--------1 NÃo VAI ATRASAR!

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Por que não jardins?
Acabamos de passar pelo dia destinado à lembrança das pes

soas já falecidas e uma necessidade voltou a ser lembrada em

nossa cidade: um novo cemitério municipal.
Já conhecidos em outros centros urbanos e comuns em fil

mes, os cemitérios jardins bem que poderiam inspirar o estilo do
novo cemitério por aqui. Os cemitérios jardins se tratam de uma

evolução dos convencionais, pois amenizam a escassez de áreas
de proximidade urbana para sepultamento. Eliminam o exagero
na ostentação em mausoléus e não apresentam a frieza artifi
cial dos cemitérios verticais. Criam um ambiente especial para
meditação, evocação e saudade na forma de um jardim bonito e

natural reservando apenas uma simples e padronizada lápide de

granito para identificação dos que ali repousam.
-

Hoje basta notar o verdadeiro labirinto que se transformaram
os atuais cemitérios da cidade que causam desconforto até para
se localizar o túmulo de parentes já falecidos, fora os furtos de
adornos e adereços dos túmulos e mausoléus.

Que tal Jaraguá do Sul fazer do seu novo cemitério munici

pal um jardim da saudade? Um espaço que de forma bonita e

agradável sirva como última morada de seus habitantes.

EMERSON ALEXANDRE GONÇALVES, PROFESSOR f
SECRETÁRiO GERAL DO DO SUL

Uma legislatura reprovada
Eleições nãomudam nada. O que muda efetivamente é a par

ticipação da sociedade nos debates e decisões políticas de uma
cidade. Merece destaque a participação popular nos últimos

quatro anos em Jaraguá do Sul. As associações de mar.adores
foram neste período os verdadeiros fiscalizadores e defensores
dos interesses da população.

Foi vergonhoso o desempenho do poder legislativo salvo ex

ceções que votavam contra os interesses do povo e depois jus
tificavam que o fizeram por falta de informação. As sessões da
Câmara que antes eram realizadas às 19h, passaram a acontecer

às 15h, salvo melhor juízo, uma manobra para dificultar a parti
cipação das lideranças comunitárias.

A resposta veio nas urnas. Dos titulares da atuallegislatura,
apenas um foi reeleito. Um verdadeiro atestado de insatisfação.
Para coroar e não deixar dúvidas do reconhecimento do trabalho.
realizado, a população elegeu dois presidentes de Associação
de Moradores, Francisco Alves (PT) do bairro Ilha da Figueira e

Justina da Luz (PT) que atua há 12 anos no bairro Estrada Nova.
Sob vários aspectos, a legislatura que terminá em dezembro, foi
uma legislatura reprovada.

SEBASTIÃO CAMARGO, PROFESSOR, CONSEUIEIRO
ESTADUAL miliTE E MESiRAlliDO NA UDESC

Os textos poro 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. É obrigatório
informar nome completo. profissão. 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

Proteção ao bem de familia a solteiras, separadas e viúvas

THIAGO MARKIEWIcz,
INTEGRANTE 00
DEPARTAMENTO CÍVEL
E EMPRESARIAL NA
CASSULI ADVOGADOS.

familiar que se toma impenhorável para
pagamento de dívida: O projeto que deu
origem à nova súmula, foi relatado pelami
nistraElianaCalmon e estendeu a proteção
contra a penhora para imóveis pertenceu- .

tes a solteiros, viúvos ou "descasados".
No Recurso Especial n° 139.012, o rela

tor, ministroAri Iargendler considerou que o
.

imóvel de uma pessoa ainda solteira no mo
mento em que a ação de cobrança foi propos
ta e que veio a casar-se depois era protegido
contra apenhora. Oministro considerou que
nomomento da penhora já haveria uma uni
dade familiar no imóvel, justamente o alvo
da proteção do Bem de Família.

Sobre o tema, oMinistro Humberto Go
mes de Barros discorreu que '1\ interpreta
ção teleológica do Art. 10, da Lei 8.009/90,
revela que a norma não se limita ao res-

guardo da fanúlia. Seu escopo definitivo é
a proteção de um direito fundamental da
pessoa humana: o direito à moradia. Se as
sim ocorre, não faz sentido proteger quem
vive em grupo e abandonar o indivíduo que
sofre o mais doloroso dos sentimentos: a so
lidão. É impenhorável, por efeito do preceito
contido no Art. 10 da Lei 8.009/90, o imóvel
em que reside, sozinho, o devedor celibatá
rio". Segundo a súmula 364: "O conceito de
impenhorabilidade de bem de família abran
ge também o imóvel pertencente a pessoas
solteiras, separadas e viúvas".

A interpretação da regra da impenhora-
. bilidade do bem de família deve ser sempre
pautada pela finalidade que a norteia, ou
seja, a manutenção da garantia de moradia,
de subsistência e de respeito ao princípio.cons
titucional da dignidade da pessoahumana.

O tema "bem de família" há muito vi
nha sendo debatido nos julgamentos do
STJ, principalmente no que diz respeito à

ampliação do instituto de proteção da mo
radia familiar de forma a-abranger também
o imóvel das pessoas solteiras e solitárias.

A nova súmula, de número 364, foi

aprovada pela Corte Especial e amplia os

casos em que se pode usar a proteção do
Bem de Família. Criado pela Lei n", 8.009
de 1990, o Bem de Família é definido como
o imóvel residencial do casal ou unidade
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FALA Aí!

" Quero ir ao
baile, mas com
que roupa? "

IDEU SALVAm (Pf-se), SENADORA,
ironizando o PMDB que quer o

presidência do Senado, mos não

aponto um candidato.

" Não é gripe
de final de
semana. "

RAIMUNDO COLOMBO
(DEM-Se), SENADOR, criticando

o governo por não cortar gostos
diante do crise financeiro mundial.

" É roleta russa

com todas as balas
no revólver. "

GILMAR MENDES, PRESIDENTE
DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, sobre o excesso de
medidos provisórias do governo

poro o Congresso.
-

LÁECÁ
As obras do contorno ferroviário de São
Francisco do Sul já começaram. Em
Joinville, projeto do gênero está em

fase de licitação. O desvio dos trilhos
da região central de Jaraguá é projeto
que nem consta das ações estratégicas
do governo federal a curto prazo. A du
plicação do primeiro trecho da BR-280
tem RS 120 milhões de investimentos
previstos a contar de 2007 até 2010.
Mns sem data para começar.

Legalizar ou não?
A propósito da Operação Gome Over, o presidente do Senado Garibaldi
Alves Filho tem opinião formada sobre o jogo do bicho. São palavras dele
em recente entrevista sobre o polêmico assunto: "Eu sou a favor da le
galização, mas, tomando diversas providências para evitar a lavagem de
dinheiro." Aliós, ele próprio é autor de um dos projetos que tramitam
no Congresso Nacional à espera de votação legalizando o jogo. Também
em Santa Catarina, na Assembléia Legislativa, o deputado Jorginho Melo
(PSDB) já discursou em defesa do jogo criado há 116 anos no Rio de Janei
ro.Os dois parlamentares afirmam que à luz da legalidade geraria milhões
em impostos anuais e, além disso, tirando da informalidade milhares de
coletores de apostas. Resta saber se foram perguntar aos 'banqueiros' e _

ao governo federal, com seus jogos da Caixa, se eles concordam.

VADE RETRO! .

Terminou ontem o prazo para que
candidatos a vereador e prefei
to, inclusive os que renunciaram
ou desistiram da candidatura,
assim como os respectivos co

mitês financeiros, prestassem
contas da campanha eleitoral. E
a grande preocupação de alguns
era evitar a mínima ilação de
doações de recursos de pessoas
físicas à Operação Gome Over,
que levou banqueiros do jogo do
bicho para a cadeia.

FUNDOS 1
Depois do fuzuê ligado ao jogo do
bicho, é possível que Jaraguá do Sul
volte às páginas policiais do país pela
terceira vez em pouco mais de um

ano. Agora, por força de investigação
que deve ser feita pelo Ministério
Público Federal e a Polícia Federal
de Santa Catarina. Um relatório do
Ministério da Previdência Social e do
Banco Central aponta para significa
tivas perdas de recursos de fundos
que garantem a aposentadoria de
servidores públicos.

FUNDOS 2
Por conta da compra e venda de títulos
federais a preços inferiores aos da média
do mercado, as perdas entre os 'anos de
2003 e 2007 nas contas dos chamados
regimes próprios de previdência social,
que bancam as aposentadorias de servi
dores municipais e estaduais, já bateram
na casa dos R$ 13,1 milhões conforme
auditorias feitas neste período. São seis
as cidades catarinenses sob suspeita:
Camboriu, Palhl!Ça, Blumenau, São Bento
do Sul, São José e Jaraguá do Sul. Neste
caso, o Issem.

O CORREIO DO POVODQUARTA·FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2008

PREVARICAÇÃO .'
Pesa contra Jurema Wulf, que .já recebeu homenagens de políticos e

empresários da região, a acusação de crime de prevaricação. É o servi
dor público que se omite no cumprimento de suas obrigações. No caso,
segundo o Ministério Público de Santa Catorina, fazendo 'vistas grossas'
à prática de jogos ilegais, entre eles o do bicho. E combatido em todo
o Estado pelo MP e que exige ações diuturnas da Polícia Civil. Por isso,
deve perder o cargo de delegada regional.

VOLTANDO?
Caincidência ou não, na semana passada os delegados Djalma Alcântara
e Fedra Konell, ambos lotados em Florianópolis, manifestaram desejo
de voltar para Jaraguá do Sul ao chefe da polícia civil Maurício Eskudla
rk. Aqui Djalma já foi delegado regional e ela defensora intransigente
da criação de uma Delegacia da Mulher, movimento que começou há
cerca de dez anos. Concretizada a transferência, ele seria nomeado para
o lugar de Jurema e ela indicada paro chefiar a OM, com instalação
prevista para o início de 2009.

SILÊNCIO
A Operação Gome Over é o assunto em rodas políticas desde o início
do semana em Joraguá do Sul. Mos, nos sessões ordinárias de segun
do-feira, 3, dos Câmaras de Joroguá e Guoramirim, n�m uma palavra
sequer sobre a operação que coloca estas cidades nas páginas policiais
do imprensa do país. No caso de Jllraguá, pela segundo vez. A primeiro
no Operação Ouro Verde. Vai ver não estavam sabendo.

HliA CAD�IA ....'.

. ....

Fosse levar todo mundo envolvido com'jogo do bith�';poro o cadeia,
.

por certo seria o maior operação policial do história do humanidade.
Porque todos os bolsas de opostos têm endereço. E, por conseqüência,
responsáveis por elas e coniventes com o jogo.

'REALlDADÊ*1
Números do Jnstituto Brasileiro de Geografia e Estatístico: em cada
grupo de 100 cotarinenses, oito sofrem de deficiência intelectual,
quatro têm limitação metem, 16 tem deficiência auditivo, 48 lidgm
COrn o falto de visão total ou parcial e 22 sofrem com deficiências
múltiplas. É poro se ver o quanto sofrem as pessens com deflclên
eles, vítimas do descoso dos gestores públicos que não cumprem o
lei federal do acessibilidade.

REALIDADE 2
Para piorar ainda mais a vida delas, segundo o Ministério do Trabalho,
Santo Catarina é o estado da região Sul que menos emprego pesso
as com deficiência. Para mudar esse quadro é fundamental que estas
pessoas se qualifiquem. Porém, desde o ano 2000 não há projetos de
capacitação para este segmento da sociedade, embora o governo receba
recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalho. Sem contar os
discursos em ano de eleições,

politica@ocorreiodopovo.com.br
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APOSENTADORIA
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Suspeita de perdas de R$ 2,5 milhões
Este seria o prejuízo ao Issem apontado em relatório do Ministério da Previdência
JARAGUÁ DO SUL

Relatório do Ministério da
Previdência Social e do Banco
Central inclui [àraguá do Sul
entre as seis cidades catarinen
ses com suspeita de perdas de
recursos de fundos que garan
tem a aposentadoria de servido
res públicos. Os prejuízos, refe
rentes ao período de novembro
de 2005 e março de 2006, são
estimados em R$ 2.521.001,00,
resultado de negociações de
compra e venda de títulos fede
rais com preços inferiores aos

da média de mercado.
O relatório também é de co

nhecimento do Ministério PÚ
blico Federal, mas, até ontem,
o Issem (Instituto de Seguri
dade dos Servidores Munici

pais) não havia sido comuni
cado oficialmente, informou
o diretor-presidente do insti

tuto, Juliano Nora. "Não che

gou qualquer manifestação
do Ministério da Previdência,
do Banco Central ou do Mi
nistério Público. De qualquer
forma, mesmo que haja, cabe
rá a:õs gestores da época a sua

manifestação", disse.
Nora refere-se ao seu ante

cessor, Walter Falcone, autor

das transações que geraram as

suspeitas que recaem sobre o

município. Falcone procedeu
a compra de títulos públicos
em 2006 sem autorização do
Conselho deAdministração do
Issem, integrado por seis con- !

selheiros eleitos e outros seis
nomeados entre os servidores,
além do próprio presidente
nomeado pelo prefeito. O fato
foi denunciado por membros
do conselho ao Ministério da
Previdência e culminou Com

a realização de uma auditoria,
em outubro de 2006.

"Esclarecemos que não
houve a confirmação de des
conformidade da operação
com títulos públicos federais
envolvendo o regime próprio
e respectivo _ intermediário,
conforme demonstrado pelos
elementos trazidosao proces
so. Não se afigurou cabível a

aplicação de sanção adminis
trativa", afirmou Nora, ao re

produzir o relatório final do
Ministério. Segundo ele, ou

tra auditoria foi realizada em

2007, por decisão do Conselho
de Administração, também
constatando não ter havido

prejuízo contábil ao Issem.

CAROLINA TOMASELLI

AS APLICAÇÕES DO INSTITUTO
• 33,4% títulos públicos • 1,9% fundo multimercado
• 51,9% fuildo de rendo fixo • 12,6%-renda variável

Presidente destaca auditoria realizada em 2006 não constatou irregularidade

Matéria no

"Estadão"
.

As supostos perdas nos fundos
que bancam os aposentadorias
de funcionários de Prefeituras e

Estados veio o público com maté
ria divulgado no jornal "O Estado
de São Paulo" no dia 1 o de outu

bro, cinco dias antes dos eleições
municipais. O jornal trouxe uma

listo com mais de 1 00 municípios
- citados no relatório do Ministério
do Previdência Social, entre eles
Jaraguá do Sul.

Após o reportagem, o Abipem
(Associação Brasileiro de Insti

tuições de Previdência Estaduais
e Municipais) questionou o Mi
nistério sõbre o vazamento dos
informações à imprensa. Alguns
dos municípios citados pelo Esta-

-

dão alegam que não foram reali
zados auditorias e que, portanto,
os RPPS (Regime Próprio' de Pre
vidência Social) não podem estar
sob suspeito.

Política de investimento desde 2007
Presidente diz que recursos passaram a ser fiscalizados pelos conselhos

quase três mil servidores.
"Hoje o déficit do Issem cal

culado atuarialmente é cerca de
R$ 47 milhões, que é o dinhei
ro que os ex-prefeitos Geraldo

Werninghaus e Irineu Pasold
deixaram de recolher aos cofres
municipais", largou o presidente,
sobre os valores da contribuição
patronal que deixaram.de ser de

positados na conta do Issem de
1996 a 2004 e da transferência de
recursos do FundoMunicipal de
Previdência Social para os cofres
da Prefeitura, em 1996, na gestão
do prefeito Durval Vasel. A dívi
da é alvo de ação na Justiça.

Àfrente do Issem desdeagosto que nossa política é de diversifi
de 2006, Juliano Nora implantou cação dos investimentos", infor
a política de investimento, apro- ma. Até então, a resolução 3244,
vada, segundo ele, pelo Conselho do ÇMN, obrigava os institutos
de Administração do Issem no a terem pelo menos 20% de in
ano passado. "Hoje cada centavo vestimentas em títulos públicos
do Issem é fiscalizado não só pe- federais. "E foi o que fizeram",
los conselhos de administração disse Nora, sobre a compra feita
e fiscal, como pelos servidores",

. pelo ex-presidente Walter Falco

garante, informando que, meses ne em 2006.

depois, o Conselho Monetário O presidente informa que
Nacional editou uma resolução hoje o Issem tem investimentos

prevendo a criação de políticas em 20 instituições financeiras e

de investimento e permitindo cerca de R$ 80milhões em caixa,
que 100% dos recursos sejam in- somando os dois fundos - pre
vestidos em títulos públicos. vidência e assistência. Para ele,

"Mas nós não fazemos, por- situação q�e dá segurança aos
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DUPLICAÇÃO DA BR 280
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Acijs quer explicação sobre atraso
Superintendente do Dnit participa da plenária do próximo dia 17

JARAGUÁ DO SUL
Foi confirmado ontem. O

superintendente do Dnit (De
partamento Nacional de Infra
Estrutura de Transportes) em

Santa Catarina, João José dos
Santos, vem a Jaraguá do Sul
no próximo dia 17, quando
participa da plenária da Acijs
(Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul).

O objetivo do encontro é
debater o porquê do atraso no

lançamento do edital de licita
ção para as obras de duplicação
da BR 280. "Vamos cobrar de
les uma resposta. Eles vão ter

que se explicar. Nós não con

cordamos com essa demora e

também não recebemos uma

resposta deles", disse ontem ao

O Correio do Povo o presiden
te da Acijs, Guido Bretzke. A
preocupação maior, segundo o

empresário, é que o atraso no

lançamento do edital retarde
também o calendário de início
das obras, previsto para o pri
meiro semestre de 2009.

O primeiro cronograma di-

vulgado pelo Dnit previa a con- .

clusão do projeto de engenharia
para omês de julho. Já o estudo e

o relatório de impacto ambiental
da obra deveriam ter ficado pron
tos em agosto.

A reportagem do O Correio
do Povo tentou entrar em contato

com representantes do Dnit, mas
ninguém foi encontrado para co
mentar o assunto.

DEBORA VOLPI

Presidente do Acijs teme que demora para abertura do licitação atrase obro

Cefet com inscrições abertos
poro curso superior de físico

Seguem até o proximo dia
9, as inscrições para o curso

de licenciatura em física do
Cefet. O curso superior de
licenciatura em ciências da
natureza com habilitação em

física, é o primeiro em nível
superior gratuito da região.

Serão oferecidas 32 vagas
e depois de formados, os alu
nos estarão aptos para atu
arem nas escolas da região
ministrando aulas de ciências
e matemática (para o ensino

fundamental) (3. física (para o

ensino médio). "Esta é uma

iniciativa do governo federal
para suprir as necessidades,
principalmente das 'escolas

Curso pam administmdores' de empresas.
Aldo Barlletta apresenta ferramentas necessárias no dia-a-dia de gestores

Como admínístrar uma em

presa com risco zero?Em tempos
de crise é possível arriscar? Quais
as ferramentas necessáriasa um
bom gestor? Essas serão algumas
das perguntas respondidas pelo _

empresário e palestrante Aldo
Barlleta que ministra o curso

Como Pilotar uma Empresa com
Margem de Erro Zero, nesta quin
ta e sexta - feira, no hotel San Se
bastian, em Jaraguá do Sul.

Segundo ele, a intenção do
curso é orientar empresários, ge
rentes e sócios a administrarem
seus empreendimentos correndo
riscos calculados. Para isso, qualifi
cação e planejamento são impres
cindíveis. "Vamos falar sobre con

tratação, demissão e cobrança. A
ferramenta do marketing também
terá ênfase nas aulas", adianta.

O palestrante defende que
um líder não nasce pronto. Ele
precisa ser moldado. Nesse sen

tido, o curso ajuda o aluno a se

conhecer e se qualificar. "Não
existe pequena, média ou gran
de empresa. Toda empresa nasce

13 pequena e depois fica grande",
� comenta Barlletta que já prestou::;
� treínamentou funcionários de
,� empresas como Tam, Coca-Cola,

Forde Fiat. .

públicas, que têm dificulda
des em encontrar professores
nessas áreas", revela o coorde
nador de relações externas do
Cefet em Jaraguá do Sul, Sér
gio Rodrigues Lisboa.

As inscrições para o vesti
bular do curso de física, que
acontece no dia 14 de dezem
bro, podem ser feitas através
do site www.cefetsc.edu.br
até o próximo dia 9. Quem
não possui acesso à internet

pode procurar a unidade do
Cefet de Jaraguá do Sul para
efetuar a inscrição das 15h ás
21h. O Cefet fica na Rua Thu
fie Mahfud, mesma rua do gi
násio Arthur Müller.

Ollf/I(
GovernoFedera".Poder E�ecuti\J1'\

:�fet de Jaraguá oferece primeiro curso superior gratuito no região

Barlletta diz que os líderes precisam buscar qualificação constantemente

Serviço
o QUÊ: Curso Como Pilotar uma Empresa com Margem de Erro Zero
QUANDO: dias 6/11 e 7/11
ONDE: Hotel Son Sebastian, Jaraguó do Sui
INSCRiÇÕES: através do telefone (48) 3369 4676.

�
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OPERAÇÃO GAME OVER

POLícIA-------'----------

Uriel assume a regional
Delegado Djalma Alcântara pode ser nomeado para o cargo
JARAGUÁ DO SUL

A prisão da delegada re

gional Jurema Wulf durante a

Operação Game Over, alterou a

rotina dos policiais nas delega
cias de Jaraguá do Sul e Guara
mirim. O chefe da Polícia Civil
do Estado, Maurício Eskudlark,
designou o delegado da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Uriel Ri
beiro, para responder interina
mente pelo cargo de delegado
regional. A partir de hoje, ele
passa a dividir o tempo entre as

duas funções.
Enquanto as investigações

transcorrem, a chefia de Po
lícia Civil busca alguém para
assumir a Delegacia de Guara
mirim. Mas, em relação à Dele

gacia Regional, já há um possí
vel nome: Djalma Alcântara da
Silva, que foi delegado regional
do município. de janeiro de
2003 a setembro de 2004. "Ele,
demonstrou interesse em voltar

para Jaraguá do SuI", comentou
o chefe da Polícia Civil.

Gemo . da prefeita eleita,
Ceeílía Konell, Djalma atua no

SAT (Serviço Aerotático da Po
lícia Civil), em Florianópolis.

. Se Djalma for nomeado pata o

cargo de delegado regional, é

possível que a esposa dele, Fe
dra Luciana Konell, seja desig
nada para comandar a Delega
cia da Mulher, prometida para
o próximo ano. Fedra trabalhou
na Delegacia da Comarca do

município de 1998 a 2004 e

hoje atua na Central de Polícia
de São José.

Conforme Eskudlark, Jurema
ficaráafastadado cargo até que se
jam concluídas as investigações.
Se ficar provado o envolvimento
no esquema, ela responderá pro
cesso penal e administrativo, po
dendo culminar com a demissão
da Polícia Civil. 'Ainda não tive
acesso às informações sobre o

'caso, Estou surpreso com a situa

ção", afirmou.
De acordo com ele, a corre

gedoria geral da Polícia Civil de
Santa Catarina abriu uma sindi
cância para apurar as acusações.
Jurema é suspeita de prevarica
ção (crime praticado por funcio
nário público ao retardar ou dei
xar de praticar sua atribuição).

DAIANE ZANGHELINI

.'

Fundadora da Sasse é enterrada
Foi enterrado no tarde de ontem o co-fundadora do Sasse Alimentos, Hilda

Drews Sasse. O enterro aconteceu no Cemitério do Centro. Elo morreu de ataque
cardíaco em coso, no noite de segundo-feira, aos 82 anos. Hilda deixou três
filhos, dez netos e três bisnetos. A Sasse foi fundado em 1953.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODERJUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL /2° VARA CíVEL

RUA GUILHERME CRISTIANO WACKERHAGEN, 87, VILA NOVA - CEP 89.259-300,
JARAGUÁ DO SUL - SC - E-MAIL: JGSVAR2@TJ.SC.GOV.BR

JUIZA DE DIREITO: ELIANE ALFREDO CARDOSO LUIZ

CHEFE DE CARTÓRIO DESIGNADA: ÉDIE IZELI DE CARVALHO

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 20 DIAS

ANULAÇÃO/CANCELAMENTO DE PROTESTO N° 036.08.003624-0

AUTOR: JOÃO ROQUE GUNSCH E OUTRO

RÉU: BAR E LANCHONETE PETRY LTDA - ME

: CITANDO(A)(S): BA.R E LANCHONETEPETRY LTDA- ME, RUA8 - JOÃO JANUARIO
AYROSO, 2892, JARAGuA ESQUERDO - CEP 89.253-100, FONE (047), JARAGuA
DOSUL:SC.
POR INTERMÉDIO DO PRESENTE, A(S) PESSOAiS) ACIMA IDENTIFICADA(S), ATU
ALMENTE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO, FICA(M) CIENTE(S) DE QUE,
NESTE JUiZO DE DIREITO, TRAMITAM OS AUTOS DO PROCESSO EPIGRAFADO,
BEM COMO CITADAS(S) PARA RESPONDER(EM) A AÇÃO, QUERENDO, EM 15 DIAS,
CONTADOS DO TRANSCURSO DO PRAZO DESTE EDITAL ADVERT!:NCI.A: NÃO
SENDO CONTESTAQAAAÇÃO NO PRAZO MARCADO; PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS

COMO VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS PELO AUTOR NA PETiÇÃO INI-'

CIAL (ART. 285, C/C ART. 319 DO CPC). E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO

DE TODOS, PARTES E TERCEIROS, FOI EXPEDIDO O PRESENTE EDITAL, O QUAL
SERA AFIXADO NO LOCAL DE COSTUME E PUBLICADO 1 VEZ(ES), COM INTERVA

LO DE O DIAS NA FORMA DA LEI.

JARAGuA DO SUL (SC), 22 DE OUTUBRO DE 2008.

.

A novo rotina
do delegado

A partir de hoje, o delegado
Uriel Ribeiro assume uma nova

rotina: vai dividir o tempo entre
os inquéritos na Delegacia da
Comarca e o trabalho burocrá
tico na- Delegacia Regional. Ele
assumiu o cargo interinamente
em virtude da prisão da delegada
Jurema Wulf na Operação Game
Over. Há cinco anos em Jaraguá
do Sul, Uriel Ribeiro tem 53 anos

de idade e está na polícia há 30.

É formado em Direito pela Furb
(Universidade Regional de Blu
menau) e tem Pós-Graduação em
Direito Penal. Ontem à tarde, ele
concedeu ao O Correio do Povo a

seguinte entrevista:

O Correio do Povo _ Como o

senhor encara o desafio de assu
mir a delegacia regional diante
das acusações feitas à delegada
JuremaWulf?

Uriel Ribeiro _ Não é a situ

ação ideal. Mas quando se traba
lha na polícia, é preciso estar su

jeito a assumir qualquer função,
mesmo diante de situações difí-

f{l ceis, de acordo com a exigência
� dos superiores.
�
w .

•

'� OCP _ Como será a sua rotí-

g na a partir de agora?
� Ribeiro _ Estou me inteiran
� do' do serviço para estabelecer a

Uriel Ribeiro vai dividir o tempo entre a Delegacia Regional e a da Comarca minha rotina. Continuarei fazen-
do os inquéritos normalmente,
mas vou arrumar um tempo para
o trabalho naDelegaciaRegional,
que exige a assinatura de docu
mentos. Como as duas delegacias
são próximas, a distância não vai
atrapalhar.

Acusados de envolvimento com

jogos de azar são interrogados
Os integrantes do GECQC

(Grupo Estadual de Combate
às Organizações Criminosas do
Ministério Público de Santa Ca
tarina) continuaram ontem o in

terrogatórío das pessoas presas
temporariamente na operação
de combate aos jogos de azar,

deflagrada na segunda-feira.
Dos 12 presos,' sete preferiram
não prestar qualquer esclareci
mento. Os depoimentos estão
sendo tomados na Deic (Dire
toria Estadual de Investigações
Especiais), em Florianópolis.

Os integrantes do GECOC
também irão ouvir ao longo
da semana testemunhas e ana

lisar todo o 'material apreen
dido - computadores e docu
mentos. Só depois de concluir
os interrogatórios e a análise
do material é que será possí
vel verificar a necessidade de
requisitar ou não a prisão pre
ventiva dos envolvidos, uma
vez, que foram presos tempo-

.

rariamente para auxiliar nas

investigações.
Em nota oficial emitida on

tem, o Ministério Público in
formou que, dos 12 acusados,
nove estão na carceragem da
Deic e duas no Presídio Femi
nino da Capital, O proprietário
de bancas de jogo do bicho, José
Wodzinski, continua hospitali
zado no Hospital Jaraguá. Ele

passou mal durante a operação.
.

A ação resultou' na apreensão
de US$ 170 mil em espécie,
além de mais R$ 70 mil.

Segundo a Deic, os suspei
tos são: JuremaWulf (delegada);
Dilva Dolzan (escrivã de polí
cia); Édio Nei Dolzan, filho de
Dilva; José Wodzinski, o Zeca;
Vínícíos Wodzinski e Éverson
Fernando Wodzinski, filhos do'
Zeca; Ademir Bell, o Adi; Bian
ca Pâmela Bell, filha do Adi;
Sílvio Antônio Sutil de Olivei
ra; Rubens Alcarria Filho; Lídio
Ciepli e Curt Kuchembecker.

OCP _ O senhor ficou surpre
so com as acusações à delegada?
Acredita que vai repercutir tie

r forma negativa na polícia?
Ribeiro - Todos nós ficamos

muito surpresos, ninguém espe
rava por isso. É uma situação que
fragiliza a imagem da instituição.
É ruim não só para os policiais,
mas para todo mundo.

OCP _. O senhor vai adotar
alguma postura para coibir os

jogos de azar?
-

Ribeiro _ Se chegar ao nos

so conhecimento, faremos as

apreensões. Porém, não dá para
priorizar osjogos de azar porque'
temos que atender outras ocor

rências mais urgentes e a nossa

equipe é pequena. Hoje há ape
nas oito policiais na Delegacia
da.Comarca. Mas esperamos que
venhammais policiais a partir de.
dezembro, com' a formafura da
Academia de Polícia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CAPACITAÇÃO

gaita de boca e de dança, com o

grupo folclórico germânico "Ianz
und Trachtehgruppe Grünes
Gold", de São Bento do Sul e com
o Grupo Despertar, da Apae de
Guaramirim.

Na sexta-feira (7) os traba
lhos iniciam a partir das 9h com

a palestra "Educação Especial",
ministrada pela mestre em Edu
cação Valdirene Simão, tutora e

responsável pela capacitação em

educação especial na região. A
mestre abordará os conceitos de
educação inclusiva e educação
especial, teorias daaprendizagem,
planejamento e prática pedagógi
ca e outros assuntos relativos ao

ensino inclusivo. -

Após o intervalo para o almo
ço, haverá duas palestras minis
tradas por Carén Fettback: "Edu- s

cação, um processo igualitário e

democrático" e "Recursos e mate
riais didáticos: ação pedagógica e

diversidade". As inscrições estão
abertas aos professores do muni
cípio e são estendidas - com va- *

gas limitadas - aos profissionais
. que atuam com educação especial
no Vale do Itapocu. Mais informa-
ções pelo telefone 3375-1399. De acordo com Diana Seidel o objetivo é melhorar o ensino e aperfeiçoar o aprendizagem dos alunos

Prefeitura lança campanha
pela valorização dos idosos

senvolvimento Social e Família, a
campanha se estende até o final
do próximo ano, envolvendo tam
bém a exibição de um comercial
de 30 segundos que será veiculado
pelaRede Record, a distribuição de
mil cartazes e 20mil fôlderes. "Nos
so público alvo é a camada mais

jovem da população - crianças,
adolescentes e adultos -, a quem
propomos uma reflexão acerca do
envelhecimento 'humano, que é
um processo comum a todos nós",
informa um dos coordenadores,
Caius Xavier dos Santos.

SANTA CATARINA
Seleciona Pessoas com Deficiência para

trabalhar no SESC Jaraguá do Sul na Portarial
Estacionamento. Interessados deverão entregar

Currículo a R: Jorge Czerniewicz, 633
CEP 89.255-000/Jaraguá do Sul - se até dia 14/11/2008.

Corupá debate educação especial
Profissionais da área se reúnem durante o 40 Seminário de Inclusão

Pastoral avalia saúde das 'crianças
Voluntários querem saber se menores estão dentro do peso ideal

SESC

Amanhã Corupá recebe pro
fissionais de Educação do Vale do
Itapocu para a cerimônia de aber
tura do 4° Seminário de Inclusão,

.

um evento que pretende abordar o
planejamento e a prática pedagó
gica inclusiva, "contribuindo para
o processo de ensino e aprendiza
gem de todos os alunos", afirma
a secretaria municipal de Edu
cação, Diana Seidel Bortolotti.
Na sexta-feira, serão realizadas
palestras sobre a educação de
estudante com necessidades es

peciais, educação para todos e

trabalho com equipamentos di
dáticos que proporcionem ações
pedagógicas democráticas. O se

minário é aberto a profissionais
e secretarias específicas do Vale
do Itapocu.

Para a abertura do Seminário
na quinta-feira, a Secretaria Mu

nicipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, promotora do
seminário, através do Centro de
Atendimento Especial de Corupá
(Caeco), reservou um momento

para troca de experiências no tra
balho com a educação especial e
apresentações culturais - decla
mação de poesia, apresentação de

JARAGUÁ DO SUL

'Aprenda com os mais velhos
- um dia será sua vez de ensinar"
é o tema da 7a Campanha de Va

lorização do Idoso, que tem lança
mento agendado para este sábado,
a partir das 9h, na Praça Ângelo
Piazera. Durante toda manhã estão

previstas diversas atividades como
apresentações da Banda e do Coral
da Terceira Idade, peças de teatro e

showsmusicais,mini-biblioteca do
Sese, verificações de glicemia e de
pressão arterial, entre outras.

Iniciativa da Secretaria de De-

Esta semana as voluntárias
da Pastoral da Criança, em

Barra Velha, realizam mais
uma etapa da "Celebração da
Vida"e fazem a pesagem de
crianças que vivem nas co

munidades da região. Hoje o

grupo estará na Rua Leopol
do Guns, no Bairro Itajuba a

partir das 17h e amanhã os

trabalhos serão realizados no

Bairro São Cristóvão, naAsso
ciação Cozinha Comunitária
Iolanda Brugnago com apoio
da equipe da presidente Ivete

Brugnago Moraes.

AJUDA CONTÍNUA
Há

.

quatro anos a pastoral
da criança foi constituída em

Barra Velha. Formada inicial
mente por uma equipe de vo

luntários de Joinville que iam
duas vezes na semana para
trabalhar e treinar novos inte
ressados em ajudar à. comuni
dade. O treinamento era reali
zado em um ambiente cedido
por Ivete Brugnago Moraes, ao
lado da Cozinha Comunitária,
onde está até hoje. Atualmente
a Pastoral é coordenada por Te
rezinha Maiochi.

Sexta-feira, último dia da
ação comunitária, os atendi
mentos serão realizados na

cozinha comunitária da Vila
Nova, às 16h. A ação realizada
pela pastoral conta com o apoio
da Prefeitura Barra Velha, atra
vés da SecretariaMunicipal de
Saúde, com o apoio das agen
tes da Especialidade Saúde da
Família, da Oficina de Paes,
fornecedora do lanche das vo
luntárias, e da Rádio Aquarela
FM na divulgação do itinerário
e dos trabalhos realizados pela
pastoral.

Informa abertura de processo seletivo

Cidade Inscrições e informações
Educação: Formação Superior em
Pedagogia, preferencialmente com
Habilitação em Supervisão ou

t-0_r_ien_ta�ç_ão�E=s=c=o=lar� ---+}lI!llg:tl�4�)�Il�.t---------- ---I

Técnico de Duminação e Som: Encaminhar currículo até dia 10/11 através do site
Ensino médio com leto www.sesc-sc.com.br ícone Técnico de Ilumina ão e Som

Encaminhar currículo até dia 10111 através do site
wW\v.sesc-sc.colU.br ícone Educação
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A EXPLOSÃO
DA FÁBRICA

DE PÓLVORAS:
DEZMORTOS

E OITO
FERIDOS

o jornal do dia 8 de novembro de 1953 noticiava uma tragédia,
quando a comunidade jaraguaense mal havia se refeito dos estragos
da enchente que abalou a região uma semana antes. No dia 6, por vol
ta das 10h da manhã, a fábrica de Pólvoras, localizada nos fundos da
RuaAbdon Batista (atual Jorge Czerniewicz), ia pelos ares pela 4a vez,
sendo a segunda nesta mesma localização. A explosão abalou não só
os arredores da fábrica, mas segundo informava a edição, pôde ser ou
vida em um raio de 50 km. A manchete de capa dava conta do terror
vivido e dos detalhes da Gena dantesca que se descortinava àqueles
que chegassem ao local. Assim como o prefeito Artur Muller, várias
autoridades da região e do Estado prestaram solidariedade às vítimas
dessa catástrofe, que após 55 anos, ainda é lembrada tristemente no

cenário jaraguense.

PELOMUNDO ,1990
. ter desenvolvido a

U
.
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JAVEL NO ANGELONI
HORÁRIO DE ATENDIMENTO· Sexta das t 8h às 22h • Sábado das 9h às 22h - Domingo das 9h às 20h

ONDE É?
Esta construção parece ser uma fá- .

>

brice, porém não temos qualquer iden
tificação de localização ou atividade.
Se lhe parece fàmiliar, ou se você tiver

qualquer referência, ajude-nos a colo
car mais esta peça no grande quebra
cabeça histórico do município. Mande
email para arquivohistorico@jaragua
dosul.com.br ou ligue 2106-8700.

JAVEL Concessionório FIAT. Rua Expedicionário João Zopello, 214 - Fone 3274 0100 - Jaroguá do Sul - SC - www.jovel.com.br

AUTOFEtICIDADE!

;

DANOE
VOCÊ SABIA?

A Rua Max Wilhelm (Lei n? 934/1983), tem este
nome em homenagem a um homem de visão, em
preendedor e incentivador do desenvolvimento do
nosso município. Em fins de junho de 1923, um gru�
po de imigrantes alemaes desembarcava no Porto
de São Francisco. Dentre eles, Max Wilhelm, a es

posa Else e o filho de dois anos, Geert. Instalaram-'
se primeiramente em [oinville em busca de traba
lho, sem sucesso. Posteriormente incentivado pelos
patrícios, Max e a família migraram para as nossas

terras. Aqui, Max conseguiu trabalho na pequena
fábrica de gasosa de Johanes Theodoro Tiedke, que
mais tarde viria a adoecer e deixar a, fábrica nas

mãos de MaxWilhelm, que alugou as instalações,
comprou o inventário da fábrica de gasosa de Paulo
K'asemodes e duplicou a produção. Em 1939/1940,
lançou no mercado o refrigerante a base de suco de

laranja, a famosa Laranjinha.
'.
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FELICIDADE NA SIMPLICIDADE
Deborah Secco mostra maturidade an falar da carreira e do namorado Roger

Beleto do atriz chamo
atenção do público

masculino

Garota
carioca, Deborah

Secco tem um jeito es�
pontâneo capaz de con

quistar corações por todo o Bra
sil. No ar em A Favorita, ela não
nega o desejo de ver Céu e Cas
siano no famoso final feliz. "O
amor deles é puro", sentencia.

Deborah também fala na

turalmente de Roger Flores
e firma o compromisso com

uma aliança na mão direita.
"Durmo na casa da minha mãe
duas vezes por semana, agora
que o Roger está longe me sin
to muito sozinha, e é lá que eu

.

consigo recarregar minhas ba
terias", admite.

Deborah viveu parte da
infância em um condomínio
de casas na Cidade de Deus,
mundialmente conhecida pe
las mãos' do cineasta Fernando
Meirelles. Mas a atriz não gos
ta de ser vista como a menina
de origem humilde que venceu

na vida. "O Thiago Rodrigues é
um menino que vem de origem
rica e tem o mesmo mérito que
eu. Eu sei o que eu quero. Que
ro continuar trabalhando. Mas

prefiro não planejar o futuro,
porque se der tudo errado ou

for diferente do que eu imagino
eu não vou ficar feliz".

Sobre a novela, ela não es

conde a satisfação. "Gravar
é muito tranqüilo, principal
mente agora que entrei no nú
cleo de comédia, que é muito
divertido de fazer. Gravar com
o Cauã e o Irã é um parque
de diversões. As cenas com o

Cassiano são particularmente
as minhas preferidas".

Como todo artista, encarar

as críticas é uma rotina quase
diária. Mas ela afirma lidar bem
com isso hoje em dia. ParaDebo
rah se entregar de corpo e alma
ao personagem é o principal, o

resto é resultado. "Eu posso as

sistir depois e não gostar, mas
se souber que fiz o meu melhor,
ok. Eu vou ficar um pouco tris
te porque não ficou incrível, do
jeito que eu gostaria, mas vou

saber que não poderia ter feito
melhor".

Fora das telas, a atriz divide
muitos segredos com a colega
de profissão Juliana Paes. As
duas atraem olhares masculi
nos e se divertem com o suces

so. "Eu e a [u fizemos trabalhos
marcantes juntas, tanto na mi
nha carreira quanto na dela, e

isso aproximou muito a gente.
Em Celebridade tínhamos per
sonagens muito parecidos e se

a gente não fosse muito unida,
muito amiga e não fizesse a coi
sa diferente, teríamos perdido
uma grande chance de fazer
o sucesso que a gente fez com

a Darlene e a Jaqueline. Tudo
era muito debatido e isso criou
uma confiança mútua, Não sou

uma pessoa que sabe cultivar
. amizade muito bem, deveria fa
zer isso melhor. Eu não ligo; sou
muito preguiçosa para sair de
casa. E a Ju é muito diferente de
mim. Aprendemos a gostar uma
da outra do jeito que somos. De
não se cobrar. Acho que essa

amizade, quando a gente não

cobra, simplesmente gosta, é a

verdadeira" .

Verdadeira é também como

Deborah define sua relação com'
Roger. O jogador está trabalhan
do no Catar há quatro meses.

A distância é amenizada pela
internet. "Não gosto muito de
falar da minha vida pessoal,
quando me perguntam sobre
isso gosto de responder que
quando há amor, tudo dá certo.
Não são pequenas dificuldades
que vão superar um sentimento
verdadeiro" .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



[fi] O CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA. 5 DE NOVEMBRO DE 2008

CRÔNICA

O clássico de ficção científica "A Guerra
dos Mundos" do escritor inglês Herbert Geor
ge Wells (1866-1946), o qualteve uma adap
tação cinematográfíca em 1953, dirigida por
Byron Haskin, e atualmente exibido na sua

versão moderna que, magistralmente dirigi
da pelo diretor Steven Spielberg, mostra-nos
os terrores desencadeados por "inteligências
maiores que a do homem e, no entanto, tão
mortais quanto a dele próprio" termina, em
términos filosóficos, colocando em questio
namento a própria trajetória da nossa espécie
como tal.

O ser humano possui uma entranha pro
pensão à perversidade. O fato de imaginar
que está sendo observado por inteligências
de outros mundos, o leva a criar horrores que
só poderiam ser provocados por outros seres

distintos de nós. Criando ficção científica de
terror, afasta-se daquilo do qual o homem é

incapaz de reconhecer em si próprio. Ironica
mente, a transmissão radiofônica de trechos
do livro, como se tratando de uma real inva
são extraterrestre, realizada pelo ator e cine
asta Orson Welles em 1938, terminou provo
cando uma onda de pânico em grande parte
da população americana naquela ocasião.

Há muitos relatos parecidos ao do filme ''A
Guerra dos Mundos", os quais contam os ter
rores experimentados por civilizações que se

defrontaram com seres implacáveis e destrui
dores, não necessariamente extraterrestres.

Quando Fernão Cortez e Francisco Pizarro

chegaram à capital dos Astecas, o impera
dor Montezuma recebeu em seu palácio, as

primeiras notícias aterradoras dos invasores
vindos em aparelhos infernais navegando nas

águas. O estrondo dos canhões desconheci
dos e os seres de barba branca e pele cor de
cal, encima de animais estranhos (cavalos) e

com vestimentas e capacetes de metal pratea
do, disparavam "fogo e raios mortíferos" com
fumaça preta que tornava o ar violentamente
irrespirável.

Ao contrário' do filme, os invasores tive
ram mais sorte na conquista. Os astecas, os

Maias e os Incas, ao entrarem em contato
com os invasores morriam como moscas, e

seus organismos nem sequer opunham de
fesas contra essas novas doenças trazidas do
outro lado do continente. A varíola e o tétano,
doenças pulmonares, intestinais e venéreas, o
tracoma e o tifo, a lepra, a febre amarela e as

cáries que apodreciam as bocas, eram umas

das formas mais terríveis de extermínio em

massa através de doenças devastadoras. Os
cinéfilos que forem assistir ao filme ''A Guer
ra dos mundos" terão a oportunidade inédita
de fazer comparações com os destinos de al-

.

gumas civilizações e, por outro lado, começar
a se preocupar com seres que reproduzem de
maneira inconsciente os próprios demônios
criados pelos habitantes deste planeta. Prin
cipalmente, os dos países "desenvolvidos".

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

A guerra dos mundos

NOVELAS

VARIEDADES---------

CINEMA
•

.

.

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

• Cine Shopping 2
• Es elhos do medo (Leg)(19h, 21hl0- todos osdias)

•• Os mosconautas no mundo da lua (Dub)
(15h - se>1sab/ter/qua/qui)
• Super Heróis e a liga do injustiça (Dub)
(17h - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Jogos Mortais V (16h, 17h50, 19h40, 21 h30 - todos
os dias) (14hl0- se>1sabfdom/qua/qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• High School Musical 3 (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h20-todosos dias)

• 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 Musical3 (Dub)
(14hl0, 16h30, 19h, 21 h30 -Iodos os dias)

• Cine Mueller 2
• Amigos, amigos, mulheres à porte (Leg)
(15h30, 19h45 - todos os dias)
• Mosconautas no mundo do lua (Dub)
(13h45 - todos os dias)

Será que
�" a gente
f�lcombina

,

Descubra

Teste: Será que
a gent� combina?
Mais de 20 testes poro esclarecer os

pontos que causam desentendimentos
entre homens e mulheres. Será que seu

parceiro ouve ou entende você? Será que
os defeitos, que agora parecem insignifi
cantes, não vão se tornar insuportáveis? É
possível manter a chama da paixão mes

mo depois de muitos anos de relaciona
mento? Faço os testes. E descubra.

• UlIlQlll parada 114 (Leg)
(17h30, 21b45 ... todos os dias)

• Cine Mueller .3
• Jogos mortais V (Leg)
(14h, 16h, l8h, 20U2h - todos os dias)

•
• JpgosmortQis Vi eg) .

(t4b, t6h. 18h,JOh, 22h - todos os dias)
,� 4/

• Cine Neumai1ít3'
• Mosconllulasíio mundo do lua (Dub)
(14h40 - todos.os dias)
• Ollima jlorodu 174 (leg)

.

(17h, 19 lodos os dias)

• Cine rkl5
• Corrido moJial (Leg)
(14h20,16h40.191110, 21 h20 - todos os dias)

DVD

Arca russa:

Obra de arte
A deslumbrante obro-primo do russo

Aleksandr Sokúrov, um dos maiores cine
astas do atualidade. Um desfile dos per
sonagens do história do Rússia: Pedro, o
Grande; Catarina, o Grande; Catarina II,
Nicolau e Alexandra. Uma experiência .

visual único e inesquecível.

NEGÓCIO DA CHINA
Flor de Lys chama Joõo para ver o boneco de Tia
Saudade. Edilza diz à Luli que vai descobrir se

Zé Boneco está saindo com alguém. Celeste tiro
fotos. Livia diz a Heitor que vai voltar a estudar.
Edilza descobre que Zé Boneco foz parte do co

rai da igreja. Celeste vai com Belo a uma festa.
Antonella e Joelma vão II testa. Abigail diz a

Evandro que gostaria de ter um filho com Adria
no. O falso liu espia Edmar dor um beijo deben
noite em Flor ite Lys. Joõo vai ao apartamento
de Livia buscar o pen drive.

TRÊS IRMÃS
Alma lê um papel que caiu do bandido. Walde
te aconselha Florindo o se declarar a Pacífico.
Janaína e Jacaré se reconciliam. Alma acusa

Gregg de mandar atacar Violeta e mostro o

papel com o nome dele. Alcides fala com Wal
quíria sobre uma mastectomia. Pedro Henrique
pede Natália em casamento. Eros e Suzana
voltam de viagem. Paulinho diz que conheceu
Laila. Alma examino Ernesto, o dono do anti

quário. Alcides diz II Violeta que um dia Dora
vai levar Marquinho embora. Bento chama Dora

para morar com ele.

A FAVORITA
Flora ameaço Céu e Halley dizendo que será

péssimo se descobrirem a verdade sobre o bebê.
Manu diz que casou com Dodi porque ele nõo

pode servisto com Flora. Manu ameaça Dodi di
zendo estar com o carta de Cilene. Zé Bob ouve.

Halley diz a Cilene que está sendo chantageado
por Flora. Zé Bob conta a Donatela que há uma

carta que compromete Dodi e Flora. Shiva fala
a Diva sobre a traiçõo de Dedina. Dedina pede
que Elias dê uma chance ao casamento. Elias
destrato Damião ao encontrá-lo e o empurra.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Sandra tenta convencer Joõo a se entregar. Ele
resiste quando o políCia avisa que ele está cer

cado. João aponto arma para cabeça de Sandra.
Leonor tem um pesadelo e desmaio. Ho
mem-Pesadelo faz carinho em Leonor. Mario
e Marcelo lutam com os zumbis. Mario usa

seus poderes e Zumbi foge. Cléo se comunico

telepaticamente com Melquior e pede ajudo
para sair do subterrôneo. Melquior dá instru
ções através do cetro e combino de encontrar
a liga do Bem no laboratório da ilha. Cléo sente

- perigo de morte.

CHAMAS DA VI DA
.

Arlete diz o Eurico que assumirá o cargo de di
retora da fábrica e Walter conta à Vilma. Vilma
simula uma crise de choro. Tomás diz à Vilma
que Carolina já sabe da gravidez de Ivonete e

acha que o filho seía dele. Vivi conta a Guga
que lipe a obrigou a encontrá-lo. Guga garante
à Vivi que não deixará lipe fazer mal a ela. Vil
ma conta à Tomós que Carolina se casará com

ele por bem ou por mal. Beatriz diz II Michele
que Antônio está preso. Diego falo pera Beatriz
que elo deve se separar de Antônio.

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

-
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www.giovaneveiculos.com.br

ASTRA 4P AOVANT. compl. 07
MONTANA conquest 1.8 05
VECTRA GL compl. 00
VETRA gl97
VECTRA GLS GNV 97
CELTA 4P cf opes personal. 08
CORSA SEDAN m. novo- ar 04
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 16V AR + DH 01
CORSA WIINO 2P 01
CORSA WIND 2P C.rodas 99
CORSA WIND 4P + GNV 99
CORSA SEDAN 00

•................................................ - , ·····---·e-- ··-----····················.. ---·.GOLG4 OPS 4P07
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL 1.6 POWER compl. 03
GOlMI97
Gal Gill SPORT • AR 02
SIENA HLX 1.8 fiex 07
PAllO 4P FIRE FLEX C. AR 07
PAllO WEEK.HLX flex compl 05
PALIO WEEK.1.5 8v completa 99
UNO MILLE fire 04
UNO MILLE EX 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
EGOSPORT XLS 1.6 05

,- .... ---�------'------.--.-----+--_.--.---._--_i KAzetec rocan 00
KA CLX vitro trava + opes 97
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 01
ESCORT SW COMPL 98
ESCORT GLX compl. 97
ESCORT 1. 6 GNV 9S
VERONA GL GNV + RODAS 94
C31.6 XTR 07
AUDI A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 1.6 16V 03
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

, , CLIO 1.0 compl. • OH 04
CLIO RL 4P C/AR VIDRO 1.0 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FAZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
CG 125 01
SUZUKI YES 125 06
PAllO WEEKEND
FOCUS 1.6 2005 COMPLETO
ADVENTURE 1.8 2006

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE·NOS

2007, 4 portas, Vermelho,
HIFlex - 39.410 Km,
Ar-condicionado, Travas
Elétricas, Alarme,
Limpador e Desembaçador
Traseira.

Dynamíque. 2007, Cinza, Gasolina, 28.440 Km, Ar-conolcíonaoo.
Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétrícos, Alarme,
Desernbaçaoor Traseiro, Freios ABS, Air Bag II, Piloto Automático,
Rodas de Liga·leve, CD Player cf Disqueteira pj 6 CD's e Controle
no Volante, Faróis de Neblina.

Venha buscar seu carro na Mauro Veículos, e
contemple o ano novo com automóvel novo.
Confiança, credibilidade e garantia a toda prova.
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

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

Blumenau - (47) 3331-4500.
Itajaí - (47) 3344-7000

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

BANCO PEUGEOT

Fotos somente para fins ilustriitivo�.Cilmp3nha Promocional de lançamento do Peugeot 207 Passion .• Taxa 0,79% a.m Simulação,modalidade (IX � Crédito Direto ao Icnsumidcrpelo Banco Peugeot, tcnslderandc o veiculo Peugeot 207 Passion XR l.4l Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 200812009.
Frete indusn Preço público sugerido para venda à vista 'i! partir de RS 40.990,00. Simulação conslderandc o vekulc acima e o p�o à vista sugeridQ de R$ 40.990,00 para a todo o Brasil. Plano de 12 meses sendo: Entrada de RS 20.495,00 (50%) à vista,mais 12 parcelas fixas de RS 1,890,�2 com vendmentc da
P (pnml:'jra) parcela para 30dias. Preço total do veículo à prazo para 12 meses: R$ 41177,64. Taxas de juros 12 meses de 0,79% am (9,90% a.a), a CET (CUlIO Efetivo Total) da operaçãode financiamento e de 20,84% a.a e 1,59% a.m, rom indéêncla de IOF �e 3,0% a.a para Pessoa Física {o rusto do IOF adicional
deO,38% está incluído no ccefidente). Sujeito à aprovação de crédito. Campanha Promocional para as Linhas Peugeot207 HB e Peugeot 207 SW, Peugeot 307 e Peugeot 407 - Taxa 0,79% a.m. Simulação, modalidade leasing pelo Banco Peugeot, «mstdeandc ove1culo Peugeot 207 XR l.4l Flex, 3 portas, pintura
sólida, ano/modelo 2008/2009. Frete tnduso. P�Q publico sugerido para venda à vista a partir de RS 37.790,00, para todo o Brasil, Plano de 24 meses sendo: Entrada de RS18.895,OO (50,00%) à vista,mais 24 parcelas mensais totais fixas de R$ 896,25 com vencimento da P (primeira) parcela para 30 dias. Taxa
Interna de Retomo (fiR) de 9,90% a.a. e 0,79% a.m. a eET {Custo Efetivo Total) õaoperaçãode arrendamentomerrantâ é de 13,50% a.a e 1:06% a.m, com incidência de ISS e Te lndusa na CEl (Custo Efetivo Total). valor total do veículo a prazo de R$ 40.405,00. Sujeito à aprovação de credito.Peugeot 307 HB PACK

1.6l 16V flEX - Teto Selar Ilétrkc ¥ Ar «mdkíenado - Direção Hidràu!jea - Freios ABS - Airbag duplo de série ¥ Cd Player MP3 - Rodas de liga leve - Farois de neblina - Pintura sólida - Frete incluso - Ano!Mod�!o.: 08/09· Muito mais por menos - Quantirlade de 25 unidades em estoque na (once5sionaria

Strasboufg. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no merrado finencero, sem aviso prévio. Estoque das Concessionáiias Peugeot parucoenres. Unha Peugeot 207: 1.500 unidades, Unha Peugeot 307: 500 unidades. Linha Peugool407: 100 unidades. Prazo de vigencia da

promoção de 05/1112008 it 24/1112008, ou enquanto durarem 05 estoques. Fotos somente para fins ilustrativos. Não tumulativa para outras promoções. Para mais informaçõe5.sQbre preços e condições especiais, consulte a Rede de toncesscnstas Peugeot petícpanres, ligu@pari!OSOO¥7032414ouacesse
wwwpeuqeotccm.br; üuvldona do Banco Peuqeot ligue para 0800¥7719090.

Sábado e Domingo das 9h às ISh· www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

..
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CHEVROLET
BLAZER - vence-se, 97, GNV, compl,
azul. R$ 25,000,00, Tr: 9156·6061,

CELTA - vende-se, 06 spírtt- VHC Flex
power, prata, AO, DT, LT, 2 pts, segundo
dono, RS 22.000,00, Tr: 9973-8020.

CORSA - Vende-se, 1.6, gis, 4 pts, OH,
TE, AL. R$ 12.500,00 + 26x de RS
413,00, Tr: 3273-1 060 3273-5501.

CORSA - Vende-se, 98, 2pts, VE. Tr:
9106-0834.

CORSA - Vende-se, sedan 01, RS
16.000,00. Tr: 9979-0040

VECTRA - Vende-se, 00, 2,2, GLS, Tr:
9953-1446

VECTRA - Vende-se, 97, Gis, Bco
Unico Dono, impecável com manual.
R$21,000,00. Tr: 9918-9996.

FIAT
PALIO - Vende-se, 07, 4 pIS, único
dono. R$ 26,500 avo ou R$ 1 ° mil
entrada + R$ 640,00 mensais. Tr:
9179-6564.

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

R$ 23,000,00, Tr: 9169·1272.

PAllO - Vende-se, 08, Fire Flex, 4 pts,
cornpl. R$ 29,900,00 ou financiamento,
Tr: 9169-1272,

PALIO - Vende-se. 98, 4 psts, ai, te, vê,
R$ 18.000,00 e RS 5,000,00 de som

estofamento de couro. Tr: 3273-1060
3273·5501,

UNO - vende-se, 98, 4 pts, branco, 1,0,
Ex. R$11 ,000,00. Tr: 3370-8295.

FORD .

DElREV - Vende-se, 89, bom estado,
R$ a combinar Tr: 3370-3110 ou 8818-
0874.

F1 000 - Vende-se, 93/94, motor MWM,
Tr: 3370-1492 ou 9973-5432.

FIESTA - Vende-se, 4pts, 01, AR. AL,
TE, licenciado até 2009, R$ 17,700,00.
Tr: 8825-2449.

FUSCA - Vende-se, 68, 1,300 original,
impecável, 5 pneus novos, vermelho,
R$ 8,500,00, Tr: 9983-2124.

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

liga, Tr: 8821·2105 ou 8845-5032.
(após 15h),

MOTOS

NX 200 - Vende-se, 97, documentação
em dia .Tr: 9953-1446

NX4 FALCON - Vende-se. 02,
.

impecável. RS 10,000,00. Tr: 9975-
0117 ou 3374-1117,

SAHARA - Vende-se, NX 350, 95, Tf:

······································vEícULOS-
9993·3367,

SUZUKI- Vende-se, AN 125 Burgman
Partida Elétrica, automática, 2005 - Preta
- RS 4.500,00 neg. Tr: 9973-3449.

CAMINHÕES
SCANIA - Vende-se, 75, motor 112 e

uma carreta porta container 86 random,
Tr: 3370-7144,

OUTROS
CIVIC - vende-se, 05. 1.7, preto, todo
revisado. RS 41.000,00, Tr: 9975-1177.

l200 - Vende-se, esport, HPE 4X4 top
de linha, azul. Tr: 3370-7144,

PICASSO - Vende-se, 04/04, 2,0,
compL R$ 35,000,00 Tr: 9973-1262,

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

PICK UP - Vende-se, willys 75, bom
estado. RScombinar. Tr: 9161-1094,

c.� • �
SPOHCHIADO
..........

COMPRA - VENDE - FINANCI"
Confira Nossas Cartas Contempladas

Utilize seu FGTS e saía do aluguel'
CARTAS DE CRÉDITO

Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20mil R$ 180,00
RS70mii R$ 625,00
RS100mil R$ 892,00
RS150mil R$1.071,00
RS190mil R$1,650,OO
Fones: (47) 3222-2853/9980'-1928
www.realconsorcios.com.br
sac@.reatconsorcios.com.br

Fale online
gibacont@hotmail.com

Consórcio

Breitko f
Sua melhor opção em Consórcio.

VENDEDORES (AS) COM OU SEM EXPERIÊNCIAS
O CONSÓRCIO BREITKOPF, EMPRESA COM MAIS DE 40 ANOS DE EXPERIÊNCIAS NO MERCADO,
ESTA SELECIONANDO PROFISSIONAIS PARA VENDAS DE ALTO NIVEl PARA JARAGUÁ DO SUL.

OFERECEMOS
GARANTIMOS REMUNERAÇÃO MINIMA
VALE· TRANSPORTE
VALE· REFEiÇÃO
OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO

INTERESADOS DEVERÃO INVIAR CURRICUla PARA CONSORCIO,JARAGUA@BREITKOPF.COM.BR OU COMPARECER
Á RUA REINOlDO RAU.460 JARAGUÁ DO SUL SiC MUNIDOS DE DOCUMENTOS, ATÉ O DIA 26/10/08.

EXIGIMOS
2' GRAU COMPLETO OU CURSANDO
BOA COMUNICAÇÃO E AFINIDADE
COM ATIVIDADES COMERCIAL.
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Scenic 2004 Privilege 1.6 AC/DHNE/T�/AIB/ABS
unico dono RS 36.990,00

Honda Civic EX 2005 único dono,
AC/DHNE/TR/AIR 2/CD RS 43.400,00

"

ia - Gompr@ ..... Ven .. Trocà

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

Uno Mille Smart 2001
AQ TE VE ALLOT

••

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

Gol City 2008 LDT/AQ
unico dono R$ 25.990,00

Cross Fox 1.6 2005 AC/DHNE/TR
unico dono R$ 40.900,00

EcoSport XLS 1.6 AC/DHNE/TR/CD
unico dono R$ 35.900,00
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.

Forros de eve e Acqstico

Divisórias Eucatex

Divisórias Ele Gesso Acartona.do
Pisos LaminaEios d� Madeira

Piso Térmico

Papéis de Parede

Pavifle·x

�arpete e FOErações em geral,

(47) 3376·2235
diviBel@divipeldivisoria�.;�em.br

. www"diviQeldivisorias.com.br

t CASAS
CORUPÁ - Vende-se, cf 206,20m', no

centro, duas saJas comi, 4 qtos, 4 bwc, 2
salas, 1 coz, área de serviço, garagem pf 2
carros, doe, em dia. R$ 210,000,00, Tr:
3375-2798 ou 9905-9850,

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

320m', 1 suite, 2 qtos, 3 saJas, 2 we, coz,
gar., churr. salão de festa. R$ 200,000,00

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

GUARAMIRIM - Vende-se, no centro, 1

suite,2 qtos ,we, 3 salas, cozinha, gar pf 3
carros,pátio cf jardim e mais uma Edícula
em baixo cf 1 dorm.,parte superior cf salão
de festa, churr e we, sacadas, Tr: 3373-
2847 ou 8427-7080,

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

JARAGUA 99. - Vende-se. ou troca-se

por casa em Guararnlrirn, Tr: 3370-5966,

SANTO ANTONIO - Vende-se, de alv,
nova, 2 qtos, churr e garagem cf
escrtutra. R$ 32,000,00 av Tr: 3371-
6069 creci 11831.

•

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, com
entrega em 2009, R$ R$110,000,00,
creci 2183-j Tr: 3376-0102,

ITAPEMA - Vende-se, na meia-praia,
mobiliado, suite + 2, R$190,000,00.
Creci 777. Tr: 9918-9996,

PRECISA-SE - Rapaz para dividir apto no

centro, Tr: 3055-2979 ou 3275-2979

t CHÁCARAS
RIO CERRO 11- Vende-se, 50 mil m', 2
lagoas, 2 nascentes, cachoeira, R$
150,000,00, Tr: 3376-0726,

• TERRENOS
PROCURA-SE - Terreno direto cf o

dono, aceite carro como entrada + o

financiamento, Tr: 3371-7424,

SANTO ANTONIO - Vende-se, 350m',

O CORREIO DO POVO .....
QUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2008 ..

TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS

E _REMANUFATURADOS

água, luz, asfalto, R$ 30,000,00 ou R$
5,500,00 de entrada + parcelas de um

salário, Tr: 3371-6069, Creci 11831.

Camboriu de menor valor, Tr: 3373-
2847 ou 8427-7080,

3275·1101 /9104·2393
,

R. Wigando Menslin . Baependf

SCHROEDER I - Vende-se, cf casa de
mad, R$ 28,000,00, Tr: 47 3457-0002,

• SALAS COML.
CZERNIEWICZ - Vende-se, troca por L200
ou sw. creci 2183-j, Tr:3376-01 02,VENDE-SE - Terreno cf 1,253m', cf

duas casas mistas, aceita se entrada
mais parcelas, R$70,000,00, creci
2183-j, Tr: 3376-01 02,

GUARAMIRIM - Vende-se, parte mais
elevada na Rua Davi Campigotto,
.rnecmdo 452x40m ·18,0000m', cf
possibilidade de lotes,' R$220,000
aceito apartamento em, Balneário

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

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

CARTÕES DE VISITA
A PARTIR R$ 49,90* o milheiro
Fazendo sua doação você paga somente

R$ 44,90*0 milheiro
* (mil cartões 4xO, verniz total na frente, papel importado 300 gramas)

PANFLETOS
A PARTIR R$ 44,50* o milheiro
Fazendo sua doação você paga somente

R$ 40,05*0 milheiro
,,!: (mil panfletos em papel sulfite 75 gramas 4xO)

Super ofertas em CARIMBOS consulte-nos!
APROVEITE',,.AJUDE E ECONOMIZE

"

.
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·110 EDIFíCIO ENTREGUE

II!] O CORREIO DO POVO
QUARTA·FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2008 -NEGÓCIOS-----------

RESPONDA RÁPIDOl

QUEM ENTREGOU MAIS UM EDIFíCIO COM 7 ANDARES
NO CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL?

SÓ PODIASERA FUTURO! i

ROYAL PALACE CONDOMINIUM

Nós agradecemos a todos os Condôminos, fornecedores e amigos, que
ajudaram na realização desta obra.

Nós não agradecemos. a todos àqueles que fizeram de tudo para
atrapalhar a obra, e também não agradecemos àqueles que roubaram o

........................................................c
·

·

- :=.\ fio do pára-raios e os sacos de cimento.

Administração:
.

Não é Incorporação! Locações:

11 Edifícios entregues em 13 anos

Construção pelo SISTEMA DE
CONDOMíNIO FECHADO A

. PREÇO DE CUSTO

,

lE
3371-1500
Plantão

-9975-1500
CRECI643·J 9973-5304

Compra • Vende • Aluga • Administra

Imobiliária

LíDER DE MERCADO EM EDIFíCIOS COM 7 ANDARES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------------NEGÓCIOS

J3275.3300 • 3055.3300
SPEDITO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: snse às 12h e

13h30 às 19h • SÁBADOS: 8h30 às 12h

FAZEMOS EMPRÉSTIMOS PARA
APOSENTAVOS E PENSIONISTAS VO INSS,

ATENDIMENTO

ONLINE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR
www.espeditoimoveis.com.brIMÓVEIS - CREel: 4364

PLANTÃO DE VENDAS: ESPEDlTO: 8422.7895 • 9996-6400 • KARINA: 8422.7894 • WANDERLEI: 8418-6786
R. Barã9 do Rio Bríl,ncD, 124 • Centro· Jaraguá do sul/se • MSN: espeditoímolleis@ltotmail.com "i,§KYPE: eSPIJdilo.imoveis1 • E·mail:.vendas@espediloimoveis.com.br

""

..

, "">:�>"'.i";'
.

0.0

".,.;;

Ref. 800 ercial (semi-mobiliada) com 04 dorm. +

01 suite cl closet e hidromassagem e demais dependências,
área de festas com churrasqueira, 02 vagas de garagem, O
mercado fica 1Uncionando (completo). Bairro: 1!lla da figueira.

Ref. 771 - Apartamento com 02 do
suíte, sacada; '&lmais dependências,
festas cf chUrrllsqueira, piscina, área ess,

01 vaga de garagem. Valor: R$ 170.000,00.
.

> B@lrro: CenltA,
;�: . .f,Ó1;(::, ;,:;;W.Wl)L�

Ref. 796 - Casa com 02 dorm.+ 01 site e demais dependências,
área de festa cl churrasqu vagas de garagem. Sob

consulta. ila Rau.

Ref. 781 - Casa com 02 dorm. + 01 suite, escritório e demais

dependências, 01 vaga de garagem, área de festas cl

"churrasQueir?: R$ 240.00Q,QP. Bairro: Vila Bau.

Ref. 801 - 08 apartamentos, com 02 dorm. sala e copa
conjugadas, área de serviço, cada. Aceita- se troca por outros

imóveis, carros. BA!RRO: CHICO DE.EAULA.
h'. � ':<;"

Ref 724- Chácara corn casa, 03 dormitórios e demais

dependências. Terreno de 44 .lOOm', tem escritura, lagoa,
galinheiro, árvores frutíferas, área de festas com

churrasqueira, fogão a lenha, balcão de granito, Aceita
proposta. Bairro: Amizade.

Ref. 588 eno no condominio Azaléias, com 688,27m2
em condominia fechado com guarita e portão eletrônico. R$

Wg.ooo,oo. Bairro: Jaraguá EsqiJ�rdo,

?rllslVlal 3370-0022 www.póveiS.com.br

2 M Ó V '. 5
<.;

Rua. Max Wil�elm, :29 - �aependi WWW.PRISMAIMOVEIS.COM
pnsma@pnsmalmovels.com .

2269 -BARRA DO RIO CERRO - Loft 195m' terr. 400,OOm' 2 suítes.
1lavabo, Sala, Cozinha, Lavanderia, Gar, par. 1 Cairo Tolalmenl.·

legalizada pronta para Flnandamnento.
censune-nce

2233 • CENTRO
RUTH BRAUN -146,56
m' - 1 suíte, 2 quartos,
copa, cozinha, sala
lavanderia, sacada c/
churr., 2 vagas na

garagem
Entrega da obra outubro
2008.
Consulte-nos Qutras

opções

22101 • JARAGuA ESQUERDO - Casa 3BO,OOm'
terreno S60,00m'
R$ 375.000,00

227.kChácara 20.580,OOm2
R$ 80.000,00

2252-ESTRAOA NOVA ,Casa 82 m' terr. 31S,OOm',
2 quartos, sala, banheiro. lavand, e garagem

Aceita Financiamento Bancário
R$98,000,OO

AMIZADE
0654 - Terreno padrão S3g,47m' R$ 55,000,00
2210· Terreno padrão 1.633,OOm' R$170.000,OO
JOÂOPESSOA
2285- Terreno. 620,OOm'26m deftente R$110,OOO,OO
TIFAMARTINS
2229· Terreno325m' R$60.000,oa,

2284- JOÃO PESSOA,Casa 81 m' terr. 1.155,DOmo,
2 quartos, sala, banheiro, lavand, e garagem

Consulte-nas.

2286 -Casa em ConlruçãoVILANOVA 30B,OOm' terr. 85O,OOni' 1
qto, 2suites, bwc2 vagasdegaragemConsulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- --N EGÓC IOS . _ _ _ _ _ - _........................... . !

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

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza ..

3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

A maior e melhor pizzaria
do plalfalto Iforte

I'Igora também
em .Jarl'lguií do Sul

\

IAt'CAIIOS .,e'Ge)S I)I�
PI.JlYS'f1l'I'ION :1

RUA BERTHAWEEGE
N° S2,s SALA 01,

AO LADO DO POSTO CIDADE
.

-

DA BARRA EM FRENTE A: ENTRADA
PARA O PARQUE MALWEE.

. •
FONE: 3376·2206

e-tnail: planet�galDe@bot:mail.c9m,.,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROCESSO SELE'I'N
FACULDADE SEMC
Inscrições até 02/12
atraves do site www.sc.se
Prova dia 06/12

Você escolhe o Sanae.
E o mercado escolhe você.

Processos Gerenciais
o Curso Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais desenvolve
no profissional uma visão
e Integradora do am

.

zactonat, habilitando-o a

processos de gestão nos níveis
estratégico, tático e operacional.
Entre as suas principals competên
cias estão a administração dos
processos nos planos estratégicos,
táticos, de marketing, RH e

.

e proposição de novas alternati
e formas adequadas à melhor
gestão das empresas.

o Curso de Tecnologia em Gestão da TI capacita profissionais para o
. pleno planejamento e gerenciamento de soluções de infra-estrutura

tecnológica de empresas, preparando-os com uma visão integradora de
fnfra-estrutura de TI baseada em conhecimentos específicos e consis

tentes em sua área de atuação (hardware, software, banco de dados e

equipamentos), Esla aptidão permite planejar e gerir projetos de
infra-estrutura nas empresas e também atuar como consultor na análi
se (je soluções na infra-estrutura de TI e administração de equipes de

.

análise da
de soluções de TIC, a
Iicações, Equipamentos)

SUI

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

Agropecuárias, Lojas em geral e Industrias.

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

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

Contemplados BNU .

Consórcio Contemplado
Imóveis e Automóveis

CRÉ. ENTR. PARCo
o 25 mil 6.900 198,00
o 30 mil 9.000 290,00
o 42 mil 13.800 399,00
o 50 mil 17.000 531,00
o 60 mil 20.500 599,00
·100 mil 34.000 998,00

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

Precisamos
.

de instalador

de som

automotivo.
Tr: 9948-0150

O CORREIO DO POVO I'h
QUARTA-FEIRA. 5 DE NOVEMBRO DE 2008 �

Sistemas de Gestão Empresarial

• VENDE-SE
AQUARIO - Vende-se, com

gabinete para 145L Tr: 3273-
5233.

BALANÇAS - Vendem-se, 2,
filisora ponteira, 6 kg. Tr: 3370-
1532.

BAlCAO - Vende-se, de pia cf
cuba em granito. R$ 400,00. Tr:
9139-0727.

CAMERA - Vende-se, Canon 3.2

megapixel. R$ 280,00. Tr: 9917-
3771.

CASA DE CARNES - Vende-se, cf
todo maquinário pf açougue, cf
mercearia, área central. Tr: 8825-
6656.

FilHOTE - Vende-se, pequmes,
fêmea, já vacinada, nasceu dia
26f10 entrega para começo do
mês de dezembro. R$ 500,00. Tr:
3276-6512 ou 9945-4647 .

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

FilHOTES - Vende-se, de
rottweiler. Tr: 3375-2006 ou 9107-
8915.

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

lANCHONETE - Vende-se,
completa no Bairro Baependi. Tr:
9613-7754.

MALA - Vende-se, de viagem
grande com segredo. Tr: 3273-
5233.

VENDE-SE CASA EM ÁREA
NOBRE, COM 02 SUíTES, 01
QUARTO, SALA, COZINHA,
CHURRASQUEIRA, ÁREA
SERV, GARAGEM, ESCRIT.

ÁREA CASA: 170M2,
TERRENO C/730M2
E LINDA VISTA!!!!

VILA NOVA, EM ÁREA SUPER
EXCLUSIVA, A 5 MINUTOS DO
CENTRO. OPORTUNIDADE PI
INVESTIDOR. R$ 285.000,00.

TRATAR FONES:

(47) 3370-6797 I 9976-2022

Rua José Marangoni, 380
Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul - SC
Fones: (47) 3371-7842/3371-7144
E-mail: dessis@dessis.com.br
http: www.dessis.com.br

MAQUINA - Vende-se, de roçar
grama. R$100,OO. Tr: 3371-7593.

MESA - Vende-se, de sinuca, cf
gaveta e fichas, tampo de pedra,
madeira maciça, cf jg de bolas e

tacos. R$ 850,00. Tr: 8408-9114

JOGO - Vende-se, de mesa novo,
com 08 cadeiras (madeira maciça
rústico), cf tampo giratório. R$
3.000,00, Tr: 8408-9114.

MOCHilA - Vende-se, para
camping Tr: 3273-5233.

PADARIA E CONFEITARIA -

Vende-se, com todos os

maquinários e clientela formada.
Tr: 3372-1058.

PISCINA - Vende-se, de fibra cf
filtro. Tr: 3275-2206 ou 9977-
8933.

RECEPTOR - Vende-se, de

parabólica. Tr: 9139-0727.

VESTIDO - Vende-se, de prenda.
R$ 50,00. Tr: 9139-0727.

ITUlO - Compra-se, do bae'o(' .

Tr: 72-3177.
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MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul - se

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.massOterapia.estetica:ciemsahb.com.br

� XBOX 360
Placa falcon

www.sc.senaLbr I (47) 3372 9500

SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

$'::;=:;;::':::'=:' A INDÚSTRIADO CONHECIMENTO

Playstation 2 slim

já
Desbloqueado.

com cinco
..
". jogos.

Portáteis com

preços

imperdiveis !

ecom

cinco Jogos•
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-----------SAÚDE & BELEZA

AINDA ESTÁ NA DÚVIDA DE COMO PERDER AQUELES
QUILINHOS QUE ADQUIRIU AO LONGO DESTE ANO? A
FARMÁCIA EKILIBRIO SUGERE ALGUNS DOS MELHORES
FITOTERÁPICOS CONHECIDOS E SEM CONTRA INDICAÇÕES!!

CONHEÇA UM POUQUINHO DE CADA UM:

cCiTRUS AURANTIUM
Acelerador db metabolismo

Obtido a partir da laranja amarga, estudos clínicos
mostram que componentes do Citrus aurantium aceleram o

metabolismo, promovendo um maior gasto de calorias e,
conseqüentemente, a queima de estoques de gordura.

O Citrus aurantium age ligando-se a receptores
encontrados no tecido gorduroso, ativando o metabolismo e a

queima de gordura, Sem interferir no sistema cardiovascular.

O Citrus aurantium também tem propriedade digestiva,
melhorando a absorção dos nutrientes e protegendo o

estômago.

INDICAÇÕES
* Queima gordura.
* Elevar os níveis de energia.
* Eleva o metabolismo.
* Promove o emagrecimento

POSOLOGIA: 250 a 500mg ao dia.

***Caralluma fimbriata

A obesidade é um dos maiores problemas globais e é
considerada como um fator de risco para vários distúrbios
crônicos como a diabetes, hiperlipidemia, hipertensão, doença
cardiovascular, entre outras.

A Caralluma Fimbriata, é um cactus encontrado na selva da

África, nas Ilhas Canárias, índia, Arábia, Europa e Afeganistão

PIlATES SAÚDE BUCAL

Odontologia 24, h

'��S���3Neto
Dr.Jonathan H. 'Mandalho
�,�ÇR0719G

Clínica Geral

.J"
'

J I I Périodontia 'If·.)
_ .JJJ Implantes denta�.........1..1 Próteses Dentais

Angelo sctneehet, 173, Centro, Jaroguá do SuI

(.".mo ao Belra Rio I tone, 3055-0024

crescendo ao ar Iivre.Essa planta suculenta é usada para
SUPRIMIR FOME E APETITE, AUMENTAR A RESISTÊNCIA E
DIMINUIR CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL.A maior razão pela
qual indivíduos não conseguem permanecer em programas de

perda de peso é porque com dietas moderadas, o corpo precisa
trabalhar dobrado para queimar reservas do organismo e os

indivíduos se sentem cansados, indispostos. Enquanto que as

medicações supressoras do apetite, são efetivas porém
apresentam freqüentemente efeitos adversos, já com Caralluma
fimbriata o indivíduo recebe um aporte energético suplementar,e
sendo assim, sente-se mais disposto até mesmo para praticar
exercícios, obtendo ganho de massa magra e sem nenhum
efeito adverso, pois a planta não tem' nenhuma toxlcldade
conhecida.

Indicações:
Caralluma Fimbriata é indicada nos tratamentos para
emagrecimento:
* REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE A CIRCUNFERÊNCIA DA

CINTURA;
* PROMOVE SENSAÇÃO DE SACIEDADE, DIMINUINDO A

FOME:
'

* AUXILIA NA REDUÇÃO DO PESO CORPÓREO, SENDO
BENÉFICO NO TRATAMENTO DA OBESIDADE.

* DIMINUIR O AÇÚCAR NO SANGUE

POSOLOGIA: Até 1000 MG ao dia.

***FASEOLAMINA
< ( INIBIDOR DA ABSORÇÃO DE AMIDO)

Extraída da planta Phaseolus vulgaris, Fasolamina é
uma glicoproteína que possui como principal propriedade a

capacidade de inibir a ação da enzima alfa-amilase. A amilase
é responsável pela quebra do amido, (reserva energética dos

vegetais) encontrado em inassas, batatas, arroi, pão, etc,
diminuindo o peso que os carboidratos exercem no ganho de
calorias da alimentação.

SAÚDE FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

O CORREIO DO POVO m
QUARTA·FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2008 ...:.

A amilase é responsável pela quebra do amido sendo produzida
nas glândulas salivares e no pâncreas. O amido que não pôde
ser digerido na boca é levado até o intestino delgado, onde sofre
a ação da amilase pancreática, que quebra o .arnldo em uma

molécula menor - a maltose. A maltose não é absorvida, por
isso, a enzima maltase, produzida no próprio iritestino delgado,
transforma a maltose em glicose. A glicose é absorvida pela
parede do intestino delgado, atravessando os capilares e

entrando na corrente sangüinea.

EKILÍBRIO
Farmácia dp Manipulação

- Propriedades: quando ingerido, a Faseolamina inibe a.ação
da ami lase e, consequentemente, a conversão de
carboidratos em glicose (açúcar) é suprimida. A inibição
desta conversão impede a absorção de uma parte dos
carboidratos ingeridos na dieta na forma de glicose. O resultado
é a redução dos níveis de açúcares e as calorias atribuídas a

eles e uma diminuição das reservas de gordura. Os
carboidratos que são normalmente armazenados pelo corpo na

forma de gorduras serão eliminados sem causar qualquer efeito
negativo.
- Segurança: a tolerância deste produto é bastante alta e

comumente não provoca efeitos colaterais.

Dr Gilmar de Oliveira
CRP 12/01950

Ml'dicclml'ntos em gmt
Manipulação de fórmulas m�dicas

Fitoterápicos p

Cosm�ticos manipulados

POSOLOGIA: 200 a 1000 MG ao dia.

ASSOCIE ESSES TRÊS FITOTERÁPICOS E GARANTA UM
VERÃO MAIS FELIZ!

Conheça 'também nosso composto ativàdor do bronzeado

para dar aquela cor de verão!!!

Farmacêuticas responsáveis:

Psicoterapia - Psicopedagogia
Dific de Aprendizagem - Hipnose

Rua João Picolli, 110 - Centro

.
' Tel. 3371-8298

Mariã Martelli Milan
sueten kuhn
ViViana Machado

Rua João picom 110 Centro,
Fane: 3371-8298/3371-6087

INSTITUTO DE BELEtA d CLíNICA

Rua João Piccoli, 216 I Fone: 3371-0272

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates
Psicologia
PSicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional

�Ouiropraxia

�k�
Presidente Epilácio Pessoa. OR 532'

3311-1326
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.

OS ESTOFADOS
MAIS COBiÇADOS.

NAMELHOR
OPORTUNIDADE

OOANOf

:",oJa com
oda linha·

em

cone ções especiais

ESTOFADOS
BELL'ARTE
A PREÇO

DE FÁBRICA
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�����--���VARIEDADES

Casal reata.
relacionamento
Separados desde março, quando colo
caram um ponto final no casamento
de dois anos, Taís Araújo e lázaro
Ramos reataram. É o que garantem
amigos dos dois. No período em que o

casal esteve separado, a atriz chegou
a namorar por quatro meses o empre
sário Allan Spinosa - filho do técnico
de futebol Valdir Spinosa. Apesar de
vários boatos, Ramos nunca assumiu
outro relacionamento.

I
SUDOKU

Menos money
para a Maitê
Segundo o site OFuxico, a pensõo que
Maitê Proença recebe (R$ 24,6 mil),
foi reduzida. Ela passará a ganhar
o teto do salário de procurador da
justiça (R$ 21,5 mil), cargo que o

pai exercia. O pai, Augusto Carlos
Eduardo da Rocha Monteiro Gallo, era
juiz e procurador da Justiça de SP e se

suicidou em 1989. Pelo fato de nunca

ter se casado, a atriz tem direito a

receber a pensõo.

Zac Efron
em remake
Segundo o site latino Cine, o ator
Zac Efron está confirmadíssimo para
protagonizar o remake do filme
Footloose, de 1984, protagonizado na

época por Kevin Bacon. A Paramount
Pictures confirmou que prepara a

versõo do musical, para começar a ser

rodado na primavera de 2009. Nessa
produçõo, Zac trabalhará novamente
com Kenny Ortega, que o dirigiu nos

filmes de High School Musical.

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 repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO T�MPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO

'"'I ÁRIES

4.��' (20/3 � �0/4)." Os negoclos e
� l acordos que foram

feitos nos últimos
meses começam a dar seus frutos.

Emoções à flor da pele fazem com

que você consiga olhar o que é

profundo, por trás dos aconteci
mentos. Começa a compreender a
magia do renascimento.

TOURO
(21/4 a 20/5)

.

Apesar da energia
voltada para as

parcerias em geral,
o Universo pede a você cuidados
e atenção na área profissional.
Alguma instabilidade pode tirar
sua paz. Mas você deve se tran

qüilizar, pois amanhã mesmo

tudo estará resolvido.

Presença de sol em Santa Catarina, com
condições de pancadas isoladas de chuva e

trovoadas em algumas regiões. Temperatura
elevada, próxima a 30°C em boa parte do Estado.

� Jaragmí do Sul e Região

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

21/10 29/19 5111 O 13/11

HOJE

d
QUINTA SEXTA SÁBADO

MíN: 19° C f MíN: 19° C MíN: 20° C MíN: 190 G
MÁX: 280 G ,'. II " MÁX: 28° C MÁX: 240 C MÁX: 26" C
Sol com pancadas Sol com possibilidade Nublado Sol
de chuva de chuva

)(
GÊMEOS

: (21/5 a 20/6)
No dia de hoje e

nas próximas três
semanas você deve

colocar toda sua energia nas

realizações profissionais e

no trabalho. Muita coisa deve
acontecer ou já acontece. Não
se deixe envolver. Separe a

vida profissional da emocional.

L� LEÃO

�;) (22/7 a 22/8)
� ') A lua e netuno em

� U---; seu signo oposto
trazem alguma con

fusão. Não se incomode, pois essa .

energia é passageira. Continue
trabllihando organiiadamente
com o olhar focodo nos resultados
que deseja obter. Tente não tirar
os pés da realidade.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
As mudanças se

aproximam e você
deve se preparar.

Sua mente estará mais profunda
e você precisa aprender mais
sobre você: o que gosta, o que
e quem o faz feliz, o tipo de tra
balho que prefere. Essa reflexão
será muita importante.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Saturno envia
bons fluidos a

Júpiter e começa a

possibilitar o sucesso. Os tempos
mais difíceis já começam a ser

superados e você já tem claro
o caminho a seguir e o tipo de
vida a construir. Mais algumas
semanas e isso fortalecerá.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Este está sendo um
mês de mudanças
importantes. Con·
trole seus impulsos

que estão aflorados. Ou ao menos

encaminhe essas energias para
coisas construtivas como a prática
de esportes que só vão fazer bem
a você. Namore muito também.

,.. '"
CÂNCER

�........J (21/6 a 21/7)
;���� Plutão começa a

: ; emanar energias
em sua casa do

relacionamento trazendo a neces

sidade de investigar essa prea.
Mudanças estão por vir. Reflita
sobre sentimentos e necessidades
profundas. É isso o que o Universo
pede a você, agora.

SAGITÁRIO

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

Vênus cada vez

mais próxima de
Plutão faz você

pensar no amor. Qual o verdadei·
ro significado e a real necessida·
de dele. Mujtas coisas devem ser

transformadas nesse sentido.
Interiormente e também em seus

relacionamentos afetivos.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

At/.. Você já começa a

sentir as vibrações
de Plutãoem

seu signo. Tudo será sentido de
forma sutil, mas prepare-se para
as mudanças em sua vida. A fase
é de colheita: se plantou maçã,
colherá maçãs. Não espere por
um resultado diferente.

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 200B

ANIVERSÁRIOS

5/11.
Andriéli Bianquini
Charles leandro Homburg
Elioni Vargas Steinert
Ernani Cocola

Hariel Ruysam
Hortencio Mattedi

lara K. Sacht
, l�g,�elcrNishiya Amadio
Jéferson Pereira

Kaoeny Steilen
Ladir de Andrade

Lílian F. B. de Lima

Manoel da Silva

Márcio Buttchevitz
Mario da G. F. Alegri
Marlise Hilbert

Mirelly Beatriz Molon
Moacir José Gacho

Patrícia Hruschka

Renato Oldenburg
Tahlison Lunelli

Thalison L. Popadink
Vergimari Rodrigues
Wandamara Berndt

DIVIRTA·SE

Mineirês
O mineirim na praia do Ridijaneiro e

os cariocas zombano dele. O mineirim
olhou o marzõo, correu, deu mer

gú,io, cambaióta, pegô jacaré e tudo!
Quando saiu, o carçao transparente
tava grudadim. Tudu mundo oiano o

tamanho do "amigõo" do mineirim. O
bicho ia até pertim do juêio! As muié
cum sorrisõo, os homi roxo dinveja. O

mineirim, sem graça gritou:
- Q�i qui foi, uai? Vai dizê qui quando
oceis pula na agua fria, o pintim
doceis num incói tamém?

Wla.. AQUÁRIO
� (21/1 018/2)

Com a lua transi·V, tando em seu sigo
no, você se sentirá

mais sensível e um pouco confuso,
mas não se abale por essa ener

gia. Ela é passageira. Pratique a

meditação, pois é através dela que
você poderá encontrar o discerni·
mento perdido.

PEIXES

II.. (19/2 019/3)
... Rom�i?,entos ne,..,.., cessanos podem

ser passageiros,
apenas para conscientização e

transformação da forme de se

relacionar. Reflita sobre seus

erros e acertos e convide seu

amo=�ma boa conversa. Há
necessi

• \
de maior liberdade.
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'I'coxdo mole
.

• 2QQ9 de to.�cinho
• 1 cô]her (sopa) �.e farinha de trigo
•. 200ml de leite

'

• 200ml de caldo de carne
• 1 de gema de ovo
• 50g de noz mascada
• 200g de,�uejjo
• 1 cebola
• 2 dentes de alho
• 1 colher (sopa) de manteiga oÍJ
llJargarina

.

VARIEDADES--------------'-----
GASTRONOMIA

Tainha com especiarias
e abóbora coin coco

• tainha peqeenu em postas
• 2 �r.llheres (chá) de especiarias em

pó (sementes de coentro, gengibre e

pimenta-vermelha)
• 2 colheres (sopa) de pasta de
tamarindo

• 2 colheres (sopa) de óleo
• 1/2 kg de abóbora-japonesa
• 2 dentes de alho descascados em
lôminas

• 1/2 xícara (chá) de coco fresco ralado
• sal a gosto

1- Tempere a tainha com as especiarias misturadas 'Com
a pasta de tamarindo, 3 colheres (sopa) de óleo e o

sal. Reserve na geladeira.
2- Numa panela, refogue por 3 minutos a abóbora e o

alho no óleo restante.
3- Junte 5 colheres (sopa) de água, o coco ralado e o

sal. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até a

abóbora ficar "01 dente".
<'

4- Retire do fogo e reserve.
.

5- A�ueça uma frigideira antiaderente, disponha o

peixe com o tempero e doure de maneira uniforme
dos dois lodos.

6- Retire o peixe do fogo e sirva com a abóbora.

-

PIMENTAO RECHEADO
AO MOLHO BRANCO
MODO DE PREPARO

1- lave os pimentões, faça uma tampa na parte .'

superior, retirando o pedúnculo, as sementes
e a parte branca. Reserve os pimentões e as

tampas.
2- üescusaue a cebola, pique e coloque numa

tigela. Misture a carne, a salsinha, o sal e a

plmemn-dc-relno.
3- Distribua o recheio dentro dos pimentões e

feche-os com as tampas reservadas.
.

4- Disponho-os no panela de pressão, cubra com o

molho branco e feche a panela.
5- leve ao fogo e cozinhe por 7 minutos, ou até os

pimentões ficarem bem macios.
6- Retire do fogo, distribua os pimentões nos

pratos, cubra com o molho branco e sirva.

INGREDIENTES
• 2 pimentões vermelhos médios
• 2 pimentões amarelos médios
• 1 cebola grande
• 1/2 kg de carne moída
• 1 colher (sopa) de salsinha desidratada
• 2 caixinhas (520 g) de molho branco pronto
• sol e pimenta-do-reino a gosto

1-' Em uma panela de pressão, doure bem os
pedqços de coxão duro e o toucinho. Em
seguida, Jogu ebolas e o alho, deixe "

refôgar um pau' ogue"um pouco de vinho
branco (opelonal e quase cubra COI11 água,
tampe a panela de pressão e deixe pôr
minut icor bem macio a come.

2- Q��nd e tiverbastante molho,
déixe um pouco o caldo.

o na panela de
"'pressão prepare o m branco com·

etade do leite e. o· ouüa"metade de

""

PAO DE BATATA
COM REQUEIJÃO

• 5 batata médias
• 3 xícaras '(chá) de leite
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 2 colheres (sopa) de fermento em pó
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 3 colheres (sopa) de manteiga
• 1 ovo batido.

.

• 1/2 kg de requellüe (do tipo mais firme)
• 2 gemas batidas
• sol a gosto

CREME DE
ABACATE

caldo de carne, DeptlÍ
esfriar bem.
Ouand
moscada, menta, osal �o queijo ralado
(tudo à gosto).
Retire a carne da panel mto.o falho.
Passe ó come. pelo process ar, até Yi�ar ,

uma pasta;
.

,i�;i}
6- Pegue o molho que ficou na panela e juntfgtl

pasta. Depois, misture a carn.e com o molho r

. branco, passe us bolin�as n com sal e
na farinha de rosca.

MODO DE PREPARO
1- Descasque as batatas, lave, corte-as em pedaços uni

formes e coloque-as em uma panela. Junte o leite
e o sal e cozinhe, em fogo baixo; por 40 minutos, ou
até as batatas ficarem macias e absorverem o leite.

2- Retire do fogo, passe-as por um espremedor e
reserve.

3- Em uma tigela, peneire a farinha de trigo, o fermen
to e o açúcar Junte a manteiga (reserve 1/2 colher
desopa para untar) e misture com espantes dos
dedos até obter uma farofa.

4- Acrescente as batatas espremidas e misture. Junte o

ovo e sove até a massa ficar liso.
5- Cubra a tigela e deixe a massa descansar por 15

minutos. Em seguida, ligue o forno à temperatura
média.

6- Coni as mãos enfarinhadas, faça pequenos círculos
de massa de aproximadamente 8 cm de diômetro.
Coloque 1 colher (sopa) de re�ueijão sobre os

círculos e feche-os, formando as pães.
7- Coloque-os em 2 assadeiras untadas com a manteiga

reservado e pincele com as gemas.leve pam assar por,
50 minutos,ou até os pães doumrem. Sirva quente.

INGREDIENTES
• 1 abacate graúdo e maduro
• 2 bolas de sorvete de creme
• 1/2 colher (chá) de suco de limão
• 1/2 colher (chá) de essência de baunilha
• 4 colheres (sopa) de açúcar
• 1 dose de licor marasquino (opcional)

MODO DE PREPARO
1- Corte o abacate ao meio, elímlne

o caroço e retire a polpa da casca.

Coloque no copo de um liquidificador
e acrescente as bolas de sorvete, o
suco de limão, açúcar e essência de
baunilha. Despeje o licor e bata até
obter um creme espesso e liso.

2- Sirva imediatamente. Se ficar muito
espesso pode acrescentar um pouco de
leite gelado na hora de bater
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PRA BAIXO
Felicidade que é bom, nado! É tempo ruim mesmo! Os prefeitos eleitos e

reeleitos que querem manter o orçamento de suas prefeituras no mesmo

patamar dos últimos dois anos, sem ter que cortar obras e projetos sociais,
estão à beiro de um ataque de nervos. O motivo: os conseqüências do crise
econômico mundial. Os verbos 'cortar' e 'enxugar', em todo o esfera do po
lítico, econômico e social. virou o bolo do vez. Ajudo do governo federal, por
enquanto, nem pensar! E do estadual. pior ainda! Agora, "sem nado no bolso
ou no mão, no sol de quase dezembro", o cobro vai fumar! Tadinhos.

RODOPIO
Olho só, bagunçou geral. Quatro meses

e meio após o início do lei Seco, uma
novo pesquiso revelo: os números de
ocidentes continuam caindo, mos em

escola cada vez menor! Entre junho e

outubro, os estatísticos de desastres
no trônsito foram bem maiores que no

mesmo período de 2007.

"Nado mais
terrível do que um

homem murado dentro
de si mesmo. "

AUTOR DESCONHECIDO

-

DRleA
Não ousem deixar de ligar, hoje, poro
o minha amigo Drico Guimarães Buss
Souza, do escalo de idiomas Fellows.
Pois é bem nesta quarto-feira o dia
dela estrear mais um aniversário. Tá

esperando o quê? ligue já!

NAS RODAS
• Dia 20 de novembro tem o lança
mento do site www.moogoncalves.
com.br e o festa de 10 anos do
Revisto Nosso no londom Pub. Pre
sença do bando Nino, OJ Morcela
luiz, Anderson no Sox live e vários
desfiles de modo.

• No dia 22 de novembro é o vez

dos amigos Eduardo Fogaça e Fer
nando Raboch promoverem mais
uma edição do festa Floro Style,
no Floro & Botequim. Babado que
reúne os mulheres mais bonitos do

pedaço.

• O promoter Pepe Norloch e o bo
nitona estilista, Hoydê, têm fotogra
fado e ficado muito juntinhas. Será
namoro o visto? Quem viver verá!

• Turma esperto que vem fazen
do o maior sucesso é o The Bel,
comandado com todo o fidalguia
pelo boa genteFabrício.

PÓDIO EM ALTA
E depois de uma componho milionário E os casais que estão em alto
- e o mais multimídia de que se tem sintonia são: Cássio e Joaquim
notício- Borock Obomo já está quase Ienéne, Marcelino Viana e Márcio
com o chove do Coso Bronco, dos Es- Hruscho e ainda, Priscilo Pereira
todos Unidos, em suas mãos. Vamos e Victor Magalhães. Continuem os-

torcer poro que ele saiba como usá-lo. sim amigos!

ESBELTO
Cá entre nós, engano-se quem
ainda penso que o poder ajudo o

aumentar uns quilinhos no brigo
com o balanço. Quem duvido, é só
acompanhar o futuro vice prefeito
Irineu Posold, do dedão do pé 00

fio do cabelo: o homem deu uma

afinado.

.&�@i!M
f.."tN#

Ginástica é moda
AvMal·O-O ....F_
.�1.fI.. ,""'''º.J'''_.®. . .liM!

Abigail Bayer em recente e concorrido coquetel de moda

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é Morcela Generoso, do NGT Top Tools, que lê esta
coluna poro ficar por dentro dos novidades do sociedade.

SAMPA
Agata bem nascido Mariano Felinto do Silvo, filho do construtor Carlos Edu
ardo e Ano CriSlfno Felinto Silvo, foi morar em São Paulo. Vai residir com os

avós paternos e.cursar faculdade numa poderoso universidade particular.

:. ..•Neste domingo tem sh
.�" praça. Copitoneado pelo esta
.

de músico Musuca, acontece o

pnrtlr dos 18 horas, apresentação
dos bandos Cofeinol e Vetus. Boa
pedido.

• Enfim, descobriram que lula
e Kassab têm algo em comum.

O presidente não tem um dedo
no mão direita e o prefeito

;�i,�squerdo.
' •.0 meu abraço de hoje, Cheio

( de energias positivos, vai para
o minha qiJeridíssimo Joice
Jenifer Girola. Além de ser leitora
assíduo do coluna, hoje é dia dela
receber homenagens pelo troco
de idade. Mil vivos.

nir do dia � 7 de nove

o limpo nos govet
Prefêituro que não acabo mais.
Foz sentido, com Chegado de um
novo inquilinato.

.Jaroguó do Sul.enlutada. A
família está mergulhado em pro
fundo tristeza com o falecimento
de Wolter Monhke. Urn grande /c.

,.humanitório, esposo e pill.
r.,.Deixou um vazio e

9ciedade. Porticip,O
dor de suo partido.

• No próximo dia 29 de novem

bro o meu amigo do Guto Pescado
promove "bolado daquelas", no
Recreativo Breithaupt, com muitQ
pagode e repleto de novidade.

'

VQlto 00 assunto.

f(acos nunca podem

• Com essa, fui!

DICA DE QUARTA
Curtir o Smurf's lanches.

Sempre tem uma

novidade musical.

'\
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GUARAMIRIM

Obras na Paróquia
As obras de reforma na Paróquia

São Pedro de Alcântara, de Guamiran
go já começaram. A comunidade local
pede ajuda para finalizar os trabalhos.
Informações com o Padre Paulo Men
des, através do telefone 3373-2764.

UNERJ

Semillário de

Educação
Em comemoração aos 20 anos do

curso de Pedagogia, o Centro Univer
sitário de Jaraguá do Sul promove
amanhã e sexta-feira o I Seminário
de Educação. O evento está marcado
para as 19h, no auditório da insti
tuição e contará com a presença dos
acadêmicos, professores e profissio
nais da área para discutir "Educa
ção: Para onde vai?". Informações
pelo telefone (47) 3275-8240 e ou

através do site www.unerj.br.

DINHEIRO

Palestro na Acias
A palestra "Como Fazer seu Dinhei

ro Render Mais" está agendada para o
dia 20 de novembro, a partir das 9h30,
na Acias (Associação Empresarial de
Sehroedej), O investimento é de R$ 5.
Informações a!ravés do telefone i47)
3374-1445 ou pelo e-mail acias@
netuno.com.br.

SCAR

Tributo 00 Cinema
Domingo (9), no palco da Scar (So

ciedade Cultura Artística), às 19h, a

apresentação do concerto "Tributo ao

cinema". Os ingressos custam de R$
12 a R$ 6 e devem ser adquiridos na

bilheteria do Centro Cultural. Informa
ções pelo telefone (47) 3275-2477.

ABERTAS

Inscrições poro
Conselho Tutelar
A inscrição para a eleição do

Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul
vai até o dia 14 de novembro. Os in
teressados devem ir à Coordenadoria
de Conselhos, na Ruo Walter Mar
quardt, 1111, Barra do Rio Molho,
de segundo-feira o sexta-feira; das
7h30 às 13h. A eleição está agenda
da paro o dia 15 de dezembro. Cinco
conselheiros titulares e dez suplen
tes serão eleitos. Informações pelo
'1úmero 3276-2206.

FALECIMENTOS

VITRINE----------

QUATRO RODAS

-

3° ENCONTRO DE OPALA
O Opala Clube de Jaraguá do S�I realiza no domingo (9) o 3° Encontr� de Opalas,i no Seminário Sagrado Co

ração de Jesus, às 9h, em Corupá. O encontro deve reunir proprietários de veículos Opala e Caravan independente
tie ano e modelo e·também estará aberto a carros antigos com mais de 25 anos, hot e V8. O ingresso custa R$3, ou
R$l mais 1 kg de alimento não perecível. Os produtos serão entregues às instituiçõescarentes de Corupá.

EDITAl
MARGOT ADELIA GRUSSA LEHMANN, tabeua 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 Titulos contra:

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de [araguá do Sul/ SC 4'(
ISAMARlilMOHRZIEMANN. Oficíala do Registro do Registro de Imóveis da F I,
Comarca de Jaraguá do Sul! se. torna público pelo presente edital. que
EVALDO ZEMKE, cobrador, CI u·928.640-3-SESP-SC, CPF n' 292.204.249-91
e sua esposa DOROTI IJiMKE, do lar, Cl 19R/ 1.982.768-SSP-SC, CPF n'
936.442.219·S7, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de
Bons, anterior u vigência da Lei 6.515/77. dcmiclllados e residentes àRua João
'Ioziní, 11<) 500, em COflJpá·SC, requereram com baso no art 18 da Lei n"
6.766i79, o REGlSTRO DE m,SMEMBRAMENTO, situado na Rua 55-

Domingos Salvador, perímetro urbane deCorupé/SC, abaixo. caracterlzado,
aprovado pela prefeituraMunicipal de Corupá/Sí), conforme certidão 110 094/2007, expedida em 12.12.2007,
assinando como responsável técnico, o arquiteto e técnico em agrimensura Franklin de Oliveira, CREA n"
24.8693 ART n" 2646935�1. O desmembramento é de caráter residencíal possui a areatotal de 1.645,(011)1,
sendo constituído de 3fÚ'ês) parcelas e sistema viário. O prazo do impugnação por terceiros é do 15(quinze)
dias, contados da data da última publicação do presente edita}, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, '1.683· .centro,
Jaragl1árloSul(SC JARAGUÁ DO SUL, 29 DE OUTUBRO DE 2008�

A OflCLI\LA

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

mim fomecidos aos que interessar 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(trés) dias úteis.

Protncoto: 90665 Sacado: MARISA DE FATIMA DOS SANTOS SILVEIRA
Cedente: EGIDIO MAlll CPF: 218.165.739-49

CPF: 750.608.689-15

Número do Titulo: SiN Espécie: Nota Promissória
Apresentante: EGIDIO MAZZI Data Vencimento: 24/07i2008 Valor: 350,00

Faleceu às 18h do dia 3/11, o Sra.
liildu Drews Sasse, com idade de
82 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 4/11, com saído do féretro
do Igreja Evangélico Lutherana do
Centro, seguindo poro o cemitério
Municipal do Centro.

LOTERIA

CONCURSO N° 312
03 ., Ot� ._ 05 - 06 - 1 O
12-13-�14· 16-

GESTÃO

Materiais e

estoques
A Apevi (Associação das Micros

e Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu) realiza na próxima segun
da-feira (10) e quinta-feira (13) o

curso Gestão de materiais e estoque
(indústria), no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. A atividade vai
ser conduzida por JC Brensen, con
sultor e instrutor do Sistema Toyota
de produção e professor universitá
rio. O investimento é de R$ 230 para
nucleados, os associados pagam R$
255 e os demais interessados inves
tem R$ 320. Informações pelo tele
fone (47) 3275-7024 ou através do
e-mail eventos@apevLcom.br.

Comarca de Guaramirim/2° Vara
Rua 28 deAgosto, 2.000, Prédio, Centro - CEP 89,276-000, Guaramirim-SC - E-mail: gmmvar2@tj.se.gov.br

Juiza de Direito: Câ'lIlida Inês Brugooli
Escrivã Judicial: Sandra MariaWeberDias

EDITALDE CITAÇÃO - USUCAPIÃo - RÉus INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 30 DIAS

Usucapião n= 026,07.004225-5
Requerente: Anibal Brugnago e outro

Citando(a)(s): Réus incertos e eventuais interessados
Descrição do Bem: Um terreno situado na localidade de 3° Braço do Norte, na cidade de Massaranduba, contendo
uma área total de 162.730,OOm2. fazendo frente em 160,50m com terras de Norberto Eichstaedt, travessão dos
fundos em 120,OOm com terras de Augustinho Gueder, extremando do lado direito em 02 linhas, sendo a }O ini
ciando-se nos fundos em 200,OOm com terras de Avelino Rossi e a 20 em 900,OOm com terras de Ricardo Rantun,
e do lado esquerdo em 1.150,00 com terras de Ina Glau e 140,00 com terras de Avelino Rossi. Terreno este cortado

pela Estrada Braço do Oeste e pelo Ribeirão do Oeste, sendo este com urna faixa nom aedifiandi de IS,OOm em

ambas as margens.
Prazo Fixado pam a resposta: IS dias. Por intermédio do presente, as pessoas acima identificadas, atualmente em

local incerto ou não sabido, bem como seus cônjuges, se casadas forem, confrontantes e aos eventuais interessados
que, ficam cientes de que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADAS
para responderem à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contato do transcurso do prazo desde
edital. ADVERTENCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, clc art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1

vez, na forma da lei.
Guaramirim (sq, O 1 de abril de 2008.
O referido é verdade, do que dou fé.
Sandra MariaWeber D,as - Escrivi Designada
Port. 2111997

Protocolo: 90976 Sacado: MARCOS PAULO SARMENTO CPF: 041.409.209-04
Cedente: POSTO MIME LTOA CNPJ: 83.438.882/000
Número do T�ulo: 8134266 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 15/10/2008 Valor: 414,66

Protocolo: 91071 Sacado: TARCILLA MARTINS DOS SANTOS CPF: 081.738.469-36
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662.958/000
Número do Titulo: 2990216 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçáo
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 15í10/2008 Valor: 903,36

Protocolo: 91193 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTDA.EPP CNPJ: 02.845.315/000
Cedente: EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MAT PARA CONCNPJ: 56.883.8201000
Número do Titulo: 175937/BjO Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 13/10/2008 Valor: 492,48

Protocolo: 91342 Sacádo: SU.LlEN KRIESER CPF: 052.148.979-28
Cedente: PRIMA CASA MOVEIS E DECORACAO LTOA ME CNPJ: 05.646.444/000
Número do Titulo: 468A16 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 20/10/2008 Valor: 21.000,00

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. Mal. Deodoro da Fonseca, nr.
1589, no prazo da Lei. a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os

rereri60s pl1lt�stados na forma da Lei. etc.
Jaragua do Sul, 5 de Novembro de 2008
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Andrey, (14), Porrel e Anderson estréiam no Arena hoje, já Humberto (centro) está suspenso e não jogo

ESTADUAL DE FUTSAL

Três da Malwee têm
noite de estréia hoje
Time busca vaga na semifinal com o Joaçaba
JARAGUÁ DO SUL

Malwee e Joaçaba se en

frentam hoje, às 20 horas,
onde quem vencer conquista
a vaga na semifinal do Campe
onato Catarinense da Divisão

Principal. Mas para três joga
dores, é a estréia com a camisa
da Malwee na Arena Jaraguá
os alas Parrel, Anderson e An

drey. Dos três, só este último

já havia jogado uma competi
ção oficial na quadra, mas de
fendendo outros clubes. Para

os outros dois, é novidade. No
jogo de hoje, a diretoria dis

ponibilizou ingresso a preço
único de R$ 5 (sócio-torcedor
só precisa apresentar a cartei
rinha).

Anderson e Parrel, que em

[araguá do Sul só atuaram no

Sesi ou no Parque Malwee,
não escondem a expectativa
de jogar na Arena. ''A gente
que acompanhou as finais da

Liga aqui, com o ginásio lo
tado, não tem como não ter

vontade de jogar", disse An

derson, em discurso bem pa
recido com o de Parrel. "Sa
bemos da importância que
é jogar junto com a torcida

aqui, como na final da Liga".
Os dois também estão afi-

Porrel dá receito parD vencer hoje

nados com o técnico Fernando
Ferretti: que é preciso melhorar
muito em relação ao jogo de sá

bado, quando empatou em 3x3
no Oeste do Estado. ''A gente
sabe que jogou abaixo do espe
rado e é preciso aproveitarmais
as oportunidades que surgirem,
na hora de finalizar", disse An
derson. Segundo ele, o fato da

quadra aqui ser maior não deve
dificultar as coisas para o ad
versário. "Nós é que temos de
tornar o jogo difícil", resumiu.

No empate do último sábado,.
uma das coisas que os jogadores
falaram que mais faltou foi tran-
qüilidade hora de finalizar,
princi e nos momentos

dec)
.

dIsso, o alo Par-
precisa mç

, "Temps
os vazios da
costas deles

ntou o atleta,
ORO, transferi
hal.
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Já Ferretti, que não pode
rá contar com Leco (expulso
e suspenso por' dois jogos) e

Humberto(que levou o terceiro

amarelo), apontou onde é preci
so melhorar. "Temos de mudar

principalmente a parte coleti
va e foi isso que conversamos

durante os treinos da semana.

Também agora conhecemos um

pouco mais o adversário o que
facilita para-a gente".

JULIMAR PIVATTO

Enduro
O jaraguaense Nilson Tecilla con

quistou, em Ibirama, o título ante

cipado do Campeonato Catarinense
de Enduro. O troféu, que chegou
com uma etapa de antecedência,
parecia distante na manhõ de sába
do, quando a equipe nõo conseguia
ligar a moto. "Depois de muito ten
'tat conseguimos. Foi um sufoco",
'comentou o piloto. Além disso, en
frentou muita lama, caiu duas ve

zes na último volto, mos, mesmo
assim, ficou no lugar mais alto do
pódio no etapa e comemorou o

compeonato. Tecilla tem apoio do

Romaço Rolamentos, Moldemaq
Máquinas e Hill Moto Peças.

AUTOMOBILISMO
Neste fim-de-semana, dois pilotos do equipe jaraguaense MP Competi
ções ª,sputam título no Copo Santo Catarina de Automobilismo. Xande
Lazzaris está com 40 pontos e Almir Morales com 34, ambos no categoria
Marcas A. A provo será em Ascurra, no Autódromo Max Mohr e começo '

no sábado com os treinos livres a partir dos 13 horas. No domingo, às 9
horas, acontecem os treinos de aquecimento e, na seqüência, os baterias
dos categorias Marcos N, Marcos A, Stock e Mini Fórmula.

COPASC
Cymeça hoje o Copo Santo Catari�9t,q�e �as&eu com.o objetivo de classi
ficor uma equipe poro a Série D do ano que vem e também poro respeitar
o estatuto do torcedor que prevê calendário maior que seis meses paro os

clubes. Serõo dois jogos: pelo Grupo A, o Brusque recebe o Metropolitano
no Augusto Bauer e o Joinville enfrenta o Chapecoense no Arena. Avaí
(que vem com time B) e Cidade Azul folgam. A grande briga mesmo seró
entre Joinville, Metropolitano e Chapecoense, especialmente os dois pri
meiros. O JEC por ser considerado o quarto grande e o time de Blumenau
pelo investimento e também pelo pífia campanha na Série C deste ano. Já
Verdõo do Oeste corre por foro.

IFINAIS DO ESTAD
S, a.Malwee passar hoje por Joaça já sobe quando enfrentar�
Colegial. O primeiro confronto seró nesta sexto-feira (7/1l) em Floria
nópolis e o segundo somente no dia 20 de novembro, em Jaraguá do
Sul (ou Joaçaba). A distôncia entre uma doto e outro é porque, neste
fntervalo, o time do Capital jogaríra lose classificatória do Taça Bra

,

a� fjnais serõo em dezembrO;, �epois dos Jog.os Abertos de Santo
Se Malwee e JE

/
. o final, o decisão teJll,tudQ

ii

inville, já que melh.or componhO:
'.

{'��
wK.

,Amanhõ de manhÜ, às 10h30 em !n�gig;l, acontece o congre�o té
GO dos 48° Jogos Abertos de Sant.a Colarina, que ocontecem de 2º o ,

�9 de novembro em Pomerode, I�daial, Timbó e Rio dos Cedros. O ()b�'
Jêtivo é

..
acertar os últimos detalhes paro o competiçõo e também sor

tear os grupos dos modalidades côlefivas. Neste ano, o Jasc terá cerca

4.541 atletas de 97 cidades catiÍdnenses, em 26 modalidades. O
ero de cidades aumemou (de 95 poro 97), mos de participo
lnelu (ano passado foram 6

'

5). O m.otiv.o do mudança �1(In

arisiçõo de governo munici rbo sempre encurto.
�'"
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ESTADUAL DE FUTSAL

ESPORTE----------

Times estão no quadrangular final
Sub-17 feminino e sub-20 masculino garantiram a vaga no fim-de-semana
JARAGUÁ DO SUL

O futsal jaraguaense estará

representado em mais dois qua
drangulares decisivos do Campe
onato Catarinense de Futsal. As
meninas do sub-17 da Malwee/
Kehne/Restaurante ArwegiGirolla/
FME ficaram em segundo no qua
drangular semifinal e garantiram a

segunda vaga para a final da com
petição. Os jogadores do sub-20,
também terminaramna vice-lide
rança e estão na decisão.

O returno do quadrangular
semifinal (Taça Orbital Center)
teve o time de Brusque como

campeão. As comandadas de
Anderson Bartolini derrotaram
Blumenau, por 3x2, e Unesc/Cri
ciúma, por 4x3. No confronto
contra as brusquenses o placar
foi de 3xl para o Brusque, mas o
time jaraguaense estava com três

desfalques. A fixa Camila e ala

Natasha cumpriam suspensão e

Carol sentiu o joelho direito.
Para Bartolini, o fato de não

ter jogado com o time completo
prejudicou a equipe e que com

força total poderá passar as ad
versárias, além de Brusque elas
enfrentam Caçador e Chapecó. O
turno acontece em Caçador (14 e

15/11) e o returno será em Brus

que (28 e 29/11).
Os garotos do sub-20 também

perderam um dos três confron
tos. Desta vez foi o Tuper/São
Bento do Sul que tirou a primei
ra colocação dos jaraguaenses.
Os adversários venceram a parti
da por 7x4. A Malwee derrotou
Nova Trento, por llxO, e [ec, por
5x2. Além de Tuper e Malwee,
Unisul e Xaxierise também parti
cipam das finais, que ocorrem j�
no final desta semana, (6 a 8/11)
no Parque Malwee, Malwee/Girolla/ Arweg/Kelme/FME venceram Criciúma de virada e se garantiram no quadrangular final

PARA SE INSCREVER liGUE GRÁTIS
) 3369-4676

E 01 (Q.-in· a e Sexta)
LOC l- Hotel Saint Sebastian HORA·19:00 ÀS 22:00 (90xx
NOVEMBRO DIAS:
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EM BUSCA DA VAGA

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2008

Bmsileiros duelam na Sul-Americana
Verdão e Fogão correm atrás do resultado, Inter quer confmnar classificação
DA REDAÇÃO

Três times brasileiros entram
em campo hoje e amanhã pelos
jogos de volta das quartas-de
final da Copa Sul-Americana.
Palmeiras e Botafogo jogam
hoje contra Argentinos Juniors
e Estudiantes, respectivamente.
Já os torcedores do Internacio
nal terão que esperar até ama

nhã para confirmar a vaga da
semifinal da competição.

O Verdão, depois de chegar
à vice-liderança do Brasílei
rão, decidiu mandar a equipe
reserva para a partida com o

Argentinos Juniors, no estádio
Diego Maradona. Diante da

vantagem dos argentinos, que
venceram o jogo de ida por
lxO, e do cansaço do elenco,
o técnico Vanderlei Luxem

burgo decidiu mandar apenas
o atacante Kléber e o volante
Martinez como titulares. Am
bos estão suspensos no Brasi
leíro. Nem mesmo o treinador

irá a Buenos Aires: o auxiliar
Antônio Nei Pandolfo coman

dará a equipe.
Já o Fogão, precisa de uma

goleada de três gols de diferen

ça para passar pelo Estudiantes.
O time carioca perdeu o jogo de
ida por 2xO, em partida realizada
na Argentina. No entanto, para o

meia-atacante Carlos Alberto, o

foco da equipe deve ser na Copa
Sul-Americana. ''Vamos fazer de
tudo para ganhar. Sabemos que
vai ser difícil, mas não desistimos
nunca. Temos condições de fazer
dois gols", afirmou o jogador.

A equipe mais tranqüila na

competição é o Internacional.
O Colorado entra no La Bombo
nera amanhã com a vantagem
de dois gols. Apesar disso, nin
guém adIIiite que o time gaú
cho terá facilidade para chegar
na semifinal da competição.
"Temos uma vantagem impor
tante, que não é determinante",
disse o técnico Tite. Botofogo, do meio Diguinho, preciso vencer em coso o Estudiontes com mais de três gols de diferença

Mano Menezes jó pensa em

planejamento para o Timão
SÃO PAULO

."
a se preparar. Andrés Sanchez

Mano Menezes espera ape
nas o presidente Andrés San
chez retornar da Europa para
assinar um novo contrato com

o Corinthians. Se na semana

passada o técnico tratava o pla
nejamento do clube para 2009

como pré-requisito para a rena
I

vação, agora ele fala em traçar o
projeto após anunciar sua per
manência.

"Provavelmente, vamos de
finir a renovação no filial desta
semana. N(') mais tardar, no fi
nal da outra. Isso depende do
retorno do presidente Andrés
Sanchez. A partir de- então, co
meçaremos a pensar no nosso

planejamento para o ano que
vem", postergou Mano.

A programação é apenas
,§_' retórica. Mano Menezes já age
g como comandante do Corin
� thians na próxima temporada,

Organização é encarada,como pré-requisito poro o renovação de Mono Menezes assim como o clube começou

está na Europa justamente
para tentar repatriar jogado
res. O presidente assistiu on

tem à partida entre Sporting e

Shakhtar Donetsk, em Portu

gal, pela Copa dos Campeões.
Em campo, estarão dois dos
atacantes que interessam ao Ti
mão: Liedson, pelo clube portu
guês, e Brandão, pelo Shakhtar
Donetsk. É com este último que
o clube está mais próximo de
fazer acordo.

Mano deverá conversar
com o vice-presidente de fute
bol Mário Gobbi sobre outros

possíveis alvos do Corinthians.
"Falamos disso ontem, em uma

reunião no departamento de
futebol", confirmou o provável
organizador do clube também
em 2009. "O técnico pode fazer
a diferença na construção de
uma equipe durante a tempora
da", concluiu Mano Menezes.

Melo e Sá vão
ao Masters
XANGAI

Os brasileiros Marcelo Melo
e André Sá foram convocados

para o Masters Cup de duplas,
em Xangai, como reservas. A
notícia chegou à dupla depois
de confirmada 'a desistência
dos israelenses Jonathan Erli
ch e Andy Ram, que estão em

quinto lugar na Corrida dos
Campeões - os brasileiros ter
minaram emnono lugar.

Com a desistência de Erlich
.e Ram, os poloneses Mariusz

Fyrstenberg e Marcin Matko
wski, que estavam na reserva,
COIn a oitava posição, herda
ram uma vaga no torneio. Melo
e Sá, assim, aguardam a saída

, de mais uma dupla para ter a
chance de jogar. "Esta é uma

oportunidade que poucos joga
dores têm, eu e o André esta

mos felizes de ir a umaMasters

Cup, mesmo sendo reservas",
disse

\Melo..
.
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PRESENTE DE NATAL
Para os empresas que estão planejando um agrado especial aos seus funcionários neste Notal, que tal fazer uma cesto com

produtos aqui mesmo do região. Temos doces, chocolates, biscoitos, molhos, bonés, bebidos lácteos, refrigerantes, conservas,
achocolatados, gelatinas, salgadinhos, cereais, borras energéticos, banana seco, e tontos outros produtos que certamente seria
possível montar uma belo cesto. Já que se falo tonto em crise, vamos dor o preferência pelos produtos do região.

MARISOL COMPRA REDE BLUE PINK
No segundo-feira o Marisol informou que vai adquirir 50% de
participação do empresa paulista BPK S.A. que possui o rede
de lojas Blue Pink especializado em produtos poro bebês,
como roupas, enxovais, móveis e calçados. Com o aquisição
busco reforçar suas operações neste nicho de mercado.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL
CRESCE 1,7% EM SETEMBRO
A produção industrial brasileiro apresentou resultado po
sitivo no passagem mensal, apontando avanço de 1,7% em

setembro frente 00 mês anterior, no série com ajuste sazonal.
Em agosto, o indústria havia recuado 1,2%. No comparação
com setembro de 2007, o produção industrial cresceu 9,8%,
completando uma seqüência de 27 meses de resultados posi
tivos. Nos últimos 12 meses, o indicador revelou crescimento
de 6,8%, percentual superior 00 mostrado em agosto, de 6,4%.
Já em relação 00 ecumulndo no ano, o crescimento ficou em

6,5%, acima do observado no medição anterior (6,0%). O re

sultado foi divulgado ontem, por meio do Pesquiso Industrial
do Produção Físico, formulado pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatístico).

INDICADORES CÂMBIO
íNDICE VARIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
IBDVESPA 6,99% Dólar comercial (R$) 2,109 2,111 -2,63%

Euro .(em US$) 2,735 2,737 0,20%

SUíNOS <'

DUAS RODAS AMPLIA
A Duas Rodos Industrial amplio seu porque fabril em Jaraguá do Sul.
Segue em ritmo acelerado o construção dos novos instalações do seu

complexo industrial.

WEG INAUGURA LABORATÓRIO MODELO
No segundo-feira, o Weg inaugurou um moderno laboratório de pesquiso
no Universidade luterano do Brasil �. Ulbra em Conoas no Rio Grande do
.Sul. A novo solo interativo montado pelo Weg conto com .equipamentos de
controle e variaçãq,de velocidade de motores, além de uma biblioteca que
está à disposição de alunos e professores do Universidade.

SÁBADO LEGAL
A CDl de Jaraguá do Sul informo que neste próximo sábado, dia 8, �a;
verá mais uma edição do Sábado legal com o comércio varejista abêrt(Í
até as 17h.

SEU BOLSO
Se você é um beneficiário da méiô.Jentrada (estudante ou possui mais de
60 unos) e um cinéfilo dé carteirinha, saiba que você corre o risco de come
çar a pagar o preço inteiro de um ingresso. Isso porque tramita no Senado
uma proposta que pretende proibir o uso do desconto da meia-entrada nas

salas de cinema em fins de semana e feriados (nacionais ou locais). De
.

autoria do senadora Mariso Serran B-MS), o te�o altera o Projeto de
lei 188/07 do senador Eduardo (PSDB-MG). O substitutivo ainda
determino que, para os demais espetáculos artístico-culturais e esportivos,
o meia-entrada não será aceita entre quinta-feira e sábado. Se este projeto
for aprovado, prejudicará enormemente os estudantes, principalmente os

estudantes do período noturno, que nte possuem tempo livre nos final�
de seinana e feriados para essas ô es. Na verdade prejudicará o todos,
os comerciantes e e�udantes. O que é.melhot ninguél1l ou meio-pagante?

etarrek@terra.com.br

Crise afeta o suinocultor catarinense
Mercado fecha o segundo semestre do ano com queda considerável nos preços

Em Santa Catarina, o suino
cultor já sente os efeitos da crise
internacional. As agroindústrias
estão com dificuldades para ex

portar. Antes o suíno atingia pata
mares recordes acima de R$ 2,70.
No início do segundo semestre,
fechou outubro em queda e co

meça novembro aumentando
o recuo. De acordo com dados
da Epagri (Empresa de Pesquisa
Agropecuária), o preço médio
para o suinocultor, em Chapecó,
fechou outubro a R$ 2,84, acima
dos R$ 2,78 de setembro. Mas en
cerrou o mês passado a R$ 2,57.
E uma nova sinalização de que
da foi dada pelo Sindicato' das
Indústrias de Carnes e Derivados
(Sindicarnes-SC), referência do

rnercado, que reduziu o quilo do
suíno vivo para os produtores in
tegrados para R$ 2,25.

"Há dois meses, as agroindús
trias tinham um planejamento
de produção para um cenário de
mercado consumidor crescente,
com fortes volumes, mas isso se

inverteu totalmente", diz Ricar
do Gouvêa, diretor do Sindicar
nes-Se. Segundo ele, há neste

momento uma readequação das
agroindústrias em relação ao que
haviam planejado de vendas.
"Muitos clientes no exterior estão
querendo renegociar preços, há
dificuldades de crédito também
nos países compradores e queda
de demanda", afirma.

Até agora, apenas a Cooper-

central Aurora anunciou fé
rias coletivas em uma unida
de catarinense de produção de
suínos localizada em Joaçaba,
por conta dos estoques altos,
mas Gouvêa diz que as demais

empresas do setor estão "mo
nitorando a situação".

As agroindústrias há duas
semanas eram clientes firmes no
mercado dos produtores inde

pendentes (aqueles que não são

integrados às empresas), com

prando suínos mesmo a preços
bem mais altos, com o quilo em

torno de R$ 3,30, para atender
contratos fechados no exterior.
Mas nos últimos dias, segundo os

suinocultores, as empresas deixa-
ram de comprar no mercado. Sinal de queda no mercado foi dado pelo Sindicarnes, em Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------�NACIONAL O CORREIO DO POVO ffiQUARTA·FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2008

INDÚSTRIA

Produção cresce 9,8% em setembro
Segundo dados do IBGE, na comparação com agosto, produção cresce 1,7%
SÃO PAULO

A produção industrial brasi
leira cresceu 9,8% na compara
ção com setembro do ano passa
do, informou ontem o IBGE. Ante

agosto, a produção cresceu 1,7%
em setembro, na série com ajus
te sazonal. Com o resultado, até
setembro, a produção industrial
acumula alta de 6,5% no ano e

de 6,8% nos últimos 12 meses.

De acordo com o IBGE, a

alta em setembro compensou
a retração do mês anterior, de
1,2%, segundo dados revisados
pelo instituto, O instituto apon
ta que o setor de máquinas e

equipamentos, que teve alta de
9% na produção, deu a maior

contribuição para o resulta
do. Também se destacaram os

setores de edição e impressão
(8,4%); refino de petróleo e pro
dução de álcool (3,3%); alimen-

tos (1,5%); e máquinas para
escritório e equipamentos de
informática (9,5%).

As principais pressões nega-·
tivas vieram de produtos quími
cos (-2,3%) e metalurgia básica
(-1,7%). Os resultados da pro
dução industrial de setembro
mostram que o setor "mantém
a trajetória ascendente da ativi
dade produtiva", segundo obser
vam os técnicos do IBGE. Segun
do o documento, os resultados
prosseguem "sustentados pelo
desempenho do setor de bens
de capital, que sinaliza inves
timentos na capacidade pro
dutiva, e pelo dinamismo da
demanda doméstica, em linha
com as estatísticas recentes do
comércio varejista e da evolu
ção do emprego e da renda".

AGÊNCIAESTADO Segundo dados do IBGE setor de máquinas e equipamentos deu maior contribuição para resultado positivo

'FY' prevê outras fusões de
.

,

bancos na América Latina
BRASíLIA

Depois de registrar uma

queda de 2,4% em agosto des
te ano, o faturamento da in
dústria voltou a subir em se

tembro e avançou 2% contra.
o mês anterior, segundo infor
mou ontem a CNI (Confede
ração Nacional da Indústria),
por meio dos indicadores in
dustriais.Na comparação com

setembro do ano passado, a

elevação do faturamento foi
maior ainda: 10,2%.

O forte crescimento da in
dústria mostra que a crise fi
nanceira internacional, que se

agravou em meado do mês pas
sado, ainda não atingiu o fatu
ramento da indústria nacional

que, segundo a entidade, regis-
trou "intenso crescimento". Flávio Castelo Branco, da CNI, afirma que impacto mciior será em 2009

"Os dados de setembro ain-
da não têm contaminação da
crise financeira internacional.
A

.

crise ainda não chegou ao

mercado real em setembro.
Mas começou a atingir as em
presas pelo lado da falta de
crédito, ,do dólar alto e de falta
de financiamentos para expor
tações", disse o chefe da Uni
dade de Política Econômica da

Itaú e Unibanco anunciaram essa semana criaçüo de gigante financeiro CNI, Flávio Castelo Branco.

LONDRES

A fusão entre os bancos Itaú
e Unibanco pode ser apenas a

primeira de outras fusões de
instituições financeiras que ví-.
rão na América Latina no bojo
da crise econômica mundial,
segundo afirmou o jornal Fi
nancial Times (FT) na edição
de ontem. "Como resultado
(da crise)", diz o FT, "os bancos
passarão por tempos austeros e

deveremos ver mais fusões en

tre os credores regionais".
"Enquanto executivos afir

mam que a fusão entre o Itaú e

o Unibanco não foi resultado di
reto da crise, analistas afirmam

que bancos menores provavel-

mente serão comprados por seus
concorrentes maiores no Brasil
e outros países da região", diz o

principal jornal de economia e

finanças da Europa. O diário diz

que a América Latina pode ter
evitado o pior da crise graças às

regulamentações locais dos siste
mas bancários, adotadas depois
de crises anteriores.

'�s economias latino-ame
ricanas ainda estão pagando o

preço pelas crises bancárias do
mésticas do passado", diz o FT.

O jornal afirma, no entanto

que, mesmo melhor prepara
dos, os bancos latino-america
nos deverão sofrer com a falta
de crédito mundial.

CNI: Faturamento da indústria sobe
Contra agosto, aumento foi de 2%, e, contra setembro de 2007, de 10%
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Volkswagen
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Uma relação de confiança.www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.

Se você conhece algum analfabeto. seja seu padrinho. Leve-o até a escola pública mais próxima e ajude-o
a se inscrever nas aulas de alfabetização. Ninguém nasce sabendo, mas todo mundo pode aprender.
A alfabetização, além de possibilitar novas oportunidades de trabalho e renda, ainda contribui para a inclusão

social e para o pleno exercício da cidadania. Ser um padrinho não custa nada, mas vale muito. E você vai
ficar surpreso com o que poderá ganhar com essa iniciativa. Participe. Inscrições até 14/11/08.

Ministério
daEducação

Secretaria de Estado
daEducaçiio
www.sed.sc.gov.br

Governo do Estado

SANTA CATARINA
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