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Mau humor pode
ser uma doença
Distimia aumenta o risco de depressão e

de d�pendência química, revela pesquisa.
Página 12
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Obama faz história
e conquista os EUA
Democrata vence a eleição com a promessa de
recuperar economia abalada pela crise.

Página 19

Ao ingerir um milkshake de choco
late, o cérebro responde de manei
ra diferente, a depender de cada
pessoa. Segundo pesquisadores
norte-americanos, a explicação está
em uma região do órgão chamado
estriado dorsal, responsável pela
liberação de dopamina - molécula
-ligada à sensação de prazer. Se
gundo o estudo, publicado na re

vista Science, o cérebro de pessoas
obesas, pela presença menor de
receptores de dopamina, responde
a alimentos saborosos de forma me

nos intensa do que indivíduos mais
-

magros. Isso significa que os obesos
tendem a comer mais paro compen
sar a menor resposta na satisfação
ao ingerir uma comida. "A pesquisa
traz novidades sobre possíveis meca
nismos envolvidos com a compulsão
alimentar e, conseqüentemente, com
o desenvolvimento da obesidade.
Existem dúvidas se este seria o fator
desencadeador. É preciso determinar
se é a fa Ita de receptores a causa da
obesidade ou se a obesidade é que
causa a diminuição de receptores de
dopamina", afirmo João Moto, pes
qulseder da Unifesp.

__ :' Fonte: www.obeso.org.br

Escutas mostram conversa de
promotora alertando delegada
Interceptação feita pelo Deic, com autorização da Justiça, revela
conversa entre promotora de Guaramirirn, Maria Cristina, e

JuremaWulf no dia 13 de dezembro de 2007. Durante a ligação,
Jurema foi avisada de que a polícia programava para aquele
mesmo diaumavarreduranacidadeparaapreender asmáquinas

. caça-níqueis. Logo após, a delegada enviou uma mensagem de
texto para a escrivã Dilva Dolzan e para o policial civil Adilson
Macário. Dilva repassou o alerta para ViniciusWodzinki, filho
do bicheiro Zeca. Esta é uma das provas que pesam contra a

delegada e a escrivã presas durante a operação Game Over.

Página 6

Cinco eleitos de
olho na presidência
Começam articulações entre futuros
vereadores para buscar apoio na

eleição da Mesa Diretora.

Página 4

Trilhas do cinema
no palco do Scar
Centro Cultural recebe músicas que
embalaram os filmes de sucesso,
como Uma lindolfiulher.

Página 14

ECONOMIA
GLOBAL

Que o mundo seja
outro com Obama
Página 13

TUDO ERRADO
SEMPRE

. E assim acabou
mais um casamento

Página 10
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Festa na Amérita
"O momento da mudança chegou à

América", essa foi a frase pronunciada
pelo protestante e descendente de mul
çumano, Barack Obama, 47 anos, durante
o comício de vitória. Num
resultado considerado im

possível há alguns anos, QS
norte-americanos elegeram
nas urnas o primeiro presí
dente negro do país e fazem
de Obama o homem mais

poderoso do mundo.
A vitória do senador por

Illinois, carregada por sim
bolismo histórico, marca um

novo momento na política dos
Estados Unidos justamente no ano em que
os norte-americanos vivem sua mais grave
crise financeira desde 1929.

Obama vai sofrer uma dura cobrança

para solucionar a crise financeira que afe
ta o país e reflete no globo inteiro. Não há
tempo para ficar festejando. A promessa
de reduzir os impostos para 90% da po

pulação norte-americana
também não passará em

branco.
O êxito do novo presí

dente faria bem não só aos

Estados Unidos, mas ao

mundo todo. Por isso apoio
e popularidade não vão fal
tar, pelo menos nos primei
ros meses. Depois, mesmo

com toda poesia que cerca o

resultadg das eleições, Oba
ma vai precisar mostrar sabedoria para
agir e tapar os buracos deixados por Bush
como duas guerras e uma economia seria
mente abalada.

Ohama vai
sofrer uma duro

cobrança para .

solucionar o crise
financeiro que afeto
o país e reflete no

globo inteiro

CHARGE

PONTO DE VISTA

o Brasil e a sociedade da informação
DEMERVAL LUIZ POLIZELLI, PROFESSOR DA FlAP

Televisão digital, telefonia Ip, celu
lares multifuncionais e Internet 3G re-:

fletem ações de inteligência de negócio
muito mais sofisticadas do que se ima

gina. Se, para o consumidor, o avanço
da tecnologia terri sido tão intenso nos

últimos anos, imagine para as equipes
de desenvolvimento? Uma coisa já é

possível afirmar: grande parte dessas
inovações não surgiu espontaneamente
como pensam alguns. Todas essas no

vidades foram produto de uma nova'
forma de gestão de tecnologia com base
em colaboração e redes de negócio.

Na última década, a velocidade das
inovações exigiu tamanha articulação
que os países ricos passaram a desen-

volver uma proposta para a sociedade
como um todo. Universidades, Gover
nos e empresas dividem entre si o papel
de difundir o conhecimento existente e

transformá-lo em novos produtos e ser

viços com o apoio de competências es

palhadas pela sociedade. Aí está a era

da Sociedade da Informação.
Essa sociedade voltada para o co

nhecimento encontra-se em processo
de formação e expansão por todo o

mundo.

Aqui no Brasil, no entanto, essa

visão dos rumos da tecnologia não está

acompanhando as tendências de ponta,
está longe de ser a ideal. Quando vol
tamos nossa atenção para o PAC (Pla
no de Aceleração do Crescimento), fica
difícil compreender como esse projeto

DO LEITOR

Hora decisiva
Jaraguá do Sul, apesar de ser uma cidade altamente

industrializada e promissora, possui algumas carên
cias no que diz respeito ao lazer para seu povo. Temos
vários eventos culturais - às vezes, claro, com preços
inacessíveis à realidade financeira de muitas pessoas.
Também temos museus, cinemas, bares, danceterias e

futsal. No entanto, falta alguém se sensibilizar e enten
der que, como todo brasileiro, nós jaraguaenses tam
bém gostamos de prestigiar um bom jogo de futebol e,
para que isso aconteça, é preciso que se tomem algu
mas medidas urgentes a esse respeito.

Recentemente, o Juventus, mesmo sem o ápoio do
nosso empresariado, conseguiu honrar seus compro
missos com o seu apaixonado torcedor. Isso é resultado
de uma diretoria compenetrada e sabedora do carinho
que o torcedor tem para com o clube, e sentiu que não
seria justo com o povo jaraguaense largar o time num

momento tão delicado e, mesmo sem apoio financeiro,
oportunizou àquelas pessoas apaixonadas a chance de
ver o time em campo. O objetivo principal era devolver
o Clube à elite do futebol catarinense. Lugar de onde
não merecia ter saído. Entretanto, para que isso se con

cretize, o clube precisa de todo apoio possível, seja ele
moral ou financeiro e, para isso, dois fatores são funda
mentais para o sucesso do clube:

10 - É preciso que o torcedor vá ao estádio prestigiar
o time, pois o incentivo será um passo importante para
o Juventus.

.

20 - É preciso, também, que nossos empresários
sejam solidários para com Jaraguá do Sul e seu povo,
pois o Juventus não é um clube isolado, é o clube que
representa nossa cidade e cada um de seus habitantes
no futebol profissional.

São por razões como estas que nosso Moleque-Tra
vesso, merece todo o apoio, carinho e respeito de cada
cidadão jaraguaense. Dentro do coração de cada [ara
guaense, o Juventus já plantou sua sementinha e não

pode, em momento algum, ser tratado com desdém e

desmerecimento como vinha sendo até então. Não se

pode mais ignorar o fato de este clube fazerparte de
nossa história, pois já está enraizado em nossa cultura
e não deixa de ser mais uma importante alternativa de
lazer a nós jaraguaenses.

ANDERSON ARANTES, IESTI.lOA!IlTE, ATlETA IE TORCEDOR DO Jl.lilE!IlT!.JS

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

enviados para o e-mall 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).

poderá consolidar redes de negócio e

informação sem que haja um planeja
mento amplo .de desenvolvimento de
novas soluções em TI.

As pesquisas sobre as experiências
dos projetos. de Sociedade da Infor
mação devem ser encaradas como le
vantes por parte das universidades,
empresas e governos. Caso contrário,
o Brasil vai naufragar por não desen
volver uma rede de agências de fo
mento de famílias de tecnologias para
a elaboração de produtos, sistemas e

ferramentas estrategicamente inova
doras. Esse incremento é essencial
para o crescimento do País e pode
converter as propostas do PAC em

oportunidades para o debate e aplica
ção de novos conceitos de gestão.
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. FALA Aí!

" Vamos cobrar
deles uma resposta. "

GU IDO BRElZKE,
PRESIDENTE DA ACIJS,

irritado com o Dnit pelo airoso

da licilação para a duplicação
da BR-280.

" Caberá aos

gestores da'
época explicar."

JULIANO NORA, DIRETOR
PRESIDENTE DO ISSEM,

sobre prejuízo de RS 2,5 milhões
enlre 2005 e 2006 com venda e

compra de títulos federais.

" Ninguém
esperava
por isso. "

.

URIEL RIBEIRO, DELEGADO
REGIONAL INTERINO DE
JARAGUÁ, sobre a prisão
da delegada Jurema Wulf.

Catarinense cassado
o cotorinense Ivo Cossol (PPS), reeleito governador de Rondônia em 2006,
foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele e mais três políticos que o

apoiavam foram condenados em ação que os acusava de abuso de poder
• econômico, político, de autoridade e compra de votos. Fizeram o componho
juntos e tinham os mesmos doadores de recursos. Através de seus comitês
eleitorais, também fizeram doações de recursos poro eles mesmos. Casso I
nasceu em Concórdia, Oeste do Estado, no dia 20 de janeiro de 1959 e já
tinha sido prefeito do cidade de Rolim Ouro, no mesmo Estado. Além de
fazendeiro, o governador cassado é o maior gerador privado de hidroele
tricidode do região Norte do país, inclusive poro o governo federal, através

.

de quatro Pequenos Centrais Hidrelétricos e uma quinto em construção. Seu
patrimônio é avaliado em R$ 20 milhões e o família, com outros membros
exercendo mandatos eletivos e vivendo em Rondônia desde os anos 1970, é
considerado uma dos mais poderosos daquele Estado.

AMBOS
A Delegacia Regional de Joraguá pode
rio ser ocupado tonto por Uriel Ribeiro,
interino no cargo, como por Djolmo Al
cântara, que já foi titular do DR. São dois
delegados do Polícia Civil com compe
tência comprovado. E sempre com tem

po disponíve,l porn explicar à imprensa
procedimentos e atitudes do PG. Ao
contrário de Juremo Wulff que, com suo

costumeiro carranca, sempre dificultou
o trabalho do imprensa no apuração de
informações em suo área de atuação.

INUSITADO
Dia 1° de janeiro, Carlos Dieter Werner
(PSDB) assume como vice-prefeito de
Carupá, município que Luiz Carlos To
monini (PMDB) vai governar pelo ter
ceiro vez. Ele é o atual vice do prefeito
Canrodo Müller (PP), eleito em 2004 e

de quem se afastou por desentendímen
tos. políticos. Werner já foi vice-prefeito,
em 1992, no governo de Adelino Houffe
(PMDB). Em 2000, pelo PSDB, foi derro
tado pelo próprio Tomonini no disputo

. pelo Prefeitura em 2000.

É MOLE?
Pesquiso do Procon de Joroguá feito no

segundo-feira, 3, com treze produtos
. iguais, com no máximo um quilo ou um

litro, no coso o leite, mostro uma varia

ção de custo entre R$ 33,41 e R$ 47,42
em sete supermercados. No quantidade
necessário poro uma pessoa sobreviver
mal e mal um mês, o variação verificado
nos mesmos supermercados foi de R$
163,49 o R$ 241,79. Não estão incluídos

� produtos de limpeza e higiene, mais co
g ros que o alimentação, e hortigranjeiros.
� É o custo de vida pelo hora do morte.

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2008

Vereador Marco Aurélio Marcucci (PSDB) propôs que, poro atrair públi
co üssessees da Câmara de Joinville o legislativo faça sorteies de brin
des.entre os presentes. A cada seis meses; um televisor, uma geladeira
e um apareJho celular. Tudo pago pelos próprios vereadores segundo a

proposto do tucano. Pelos vereadores uma vírgula!' Petos contribuintes
. que pagam os salá.rios d�les, is�o é um dos demitidos pelos

. urnq� por justa causa; Aiil�a bem.

PEPINO 1
Prefeitura de Bjumenau não consegue preencher dezenas de vagas paro

-. <médicos em posto�de soúde. O salário oferecido pelo municípió, de R�
i� 5,8 mil poro oito �ºras

."
rios, o que dá em média 20 consultas, nãÔ*

<i\{qtra!;;�s profissiónuisi s oprQvados em ÇQgç i�adO .�m
I junhaidê2006. Em Jqr.aguá rama"ão" te';

.

A
N. eses o Câmara de Jaroguá tem aprovado ulna penca de pr
tos reconhecendo um sem número de segmentos organizadosda sociedade
como de utilidade pública. Sem qu r

,qualquer jusfifiçativa plqúsível. Ne n

verbos públicas sob qualqverpretexto e qQ�
ro. eelQ.yiés político"tngo t�m prefeito qúe negue.

4!)çit;
... " {

Sf

Governo do Estado foi a�lorizodo p�!� AsseTbléia leg��latiya q controtor
US$ 300 milhões jlmto;eqBanco Interom�ricano dê D"�senvolvimento, o
BID. Poro inve§t1ô)ent-ósho construção de novos rodovias e povimen
taçãg. d� outros: Como ,não temos deputodos que nos representem ern .

Florlo;nQp'olis, embora o eleitor daqui ínsí qnhecidos�
9!:ll.p'ro é'propícia paro se §Qber �e o osxrodovios
êstaduais do região. M.al siga!izildas

'"

_v·-:Y-',·"'

SO�UçÃ ..
"

'San,to Çq!prina tem apenas um form) cremq!ório, em Balneário Comboril1,
te§ponsável pelo incineração médill de 11 c?rpos pq.�m��. Uma opção que
pode custor perto de �� Jlpil. De resto{ e""todo o Estado o que se vê são
cemitérios lotodos

..e.não poucós em estddodeconservoção lastimável. Por
isso, o deputado Odete de Jesus (PRB) tem projeto de lei poro o crioção de
cremotórios públicos, tendo como referêncio de preços o rendo familiar. A
deputado.eQtendetrator-se de um serviço de utilidade público.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Começam articulações à presidência
·Cinco vereadores já figuram como candidatosà vaga na Mesa Diretora em 2009
JARAGUÁ DO SUL

As conversas entre vereado
res eleitos e partidos políticos em
torno da eleição da Mesa Dire
tora da Câmara ganharam força
nos últimos dias. Cinco nomes

já figuram como candidatos à

presidência da Casa no primeiro
ano da próxima legislatura. Dois
- Natália Petry (PSB) e Jean Leut
precht (pC do B) - são apontados
entre os quatro vereadores eleitos
da coligação que apoiou o prefei
toMoacir Bertoldi (pMDB).

Dos partidos da' aliança da

prefeita eleita Cecília Konell
(DEM), os três titulares -Adernar
Winter (PSDB), José Osório de
Ávila, o Zé da Farmácia, e Ade
rnar Possamai, ambos do DEM
- colocam-se como pré-candida
tos a presidente. Nome hoje mais
ventilado, Possamai vê com na

turalidade o fato de correligioná
rios disputarem o apoio dos ou

tros vereadores. Porém, defende
a unidade,em torno do candidato

que demonstre ter as maiores
chances. "Não vejo problema

se todos os 11 forem candidatos.
Mas, como partido político, nos
-sa intenção é estar junto e o Zé
não pensa diferente. Vamos ter

que chegar a um entendimento",
afirma. Para garantir a eleição, o
DEM precisará de pelo menos

mais dois votos além dos
_
três

da bancada, já contando com o

apoio de Eugênio Juraszek, do
Pp, que esteve engajado na cam

panhamajoritária do DEM.
O apoio necessário pode vir

do PT, que elegeu dois vereadores
e com quem as conversas estão
sendo mantidas. A executiva do

partido designou uma comissão,
integrada pelos dois eleitos - Jus
tina da Luz e Francisco Alves -,
pelo presidente Marcos Scarpa
to, e Dionei da Silva. O partido,
informa Dionei, não pretende
lançar candidato a presidente e

tampouco atrelar negociações ao

Executivo. "Nós vamos discutir
a Câmara como um poder inde
pendente", diz.

CAROUNATOMASEW

nr',

stU filHO VA' APRENDER
TUDO SOB�tDAA. PQRU���UNDlAlEASEQU"

E lllt\PORllNC1"
ot EVllAR A tERtE'IA.

Ademar Possamai (E) e Zé da Farmácia, ambos do OEM, buscam apoios ...

000 assim como Natália Petry, do PSB, Jean Carlo Leutprecht, do PC do B, e Adernar Braz Winter, do PSOB

Candidatos começam a ser notificados
Inscritos nas eleições que não prestaram contas terão 72 horas para fazer

Os candidatos que não pres
taram contas à Justiça Eleitoral
começam a ser notificados hoje
pelos dois cartórios que aten

dem aos cinco municípios do
Vale do Itapocu. Em quatro ci

dades, 45 dos inscritos ao plei
to deste ano deixaram de fazer
a prestação final de contas.

Em Jaraguá do Sul, o levanta
mento ainda não foi concluído.
A maioria deles deixou para
entregar a documentação nas

últimas horas, o que levou o

cartório da cidade a prorrogar
o expediente até às 11 horas da
noite, na terça-feira.

A partir do momento em que
receberem a notificação, os can

didatos terão 72 horas para entre

gar o disquete e os documentos,
entre eles o extrato bancário e o

canhoto dos recibos eleitorais
utilizados. Da mesma maneira,
os cartórios eleitorais continu
am recebendo as prestações de
contas após o prazo. Caberá ao

juiz eleitoral julgar o atraso na

entrega. Inicialmente, a presta
ção de contas passará por uma

pré-análise feita pelo próprio car- serão diplomados e, com isso,
tório, O chefe do cartório da 60a não podem tomar posse no car

zona eleitoral, Wagner Piedade, go. Eles e também os candida

explica que, caso seja identifica- tos que tiverem as contas rejei
da alguma irregularidade, o can- tadas não recebem a certidão de
didato deverá fazer a retificação quitação eleitoral, que os impe
das contas, ou atémesmo reapre- de de concorrer a cargo eletivo
sentá-las. O Ministério Público no curso do mandato ao quál
também vai analisar as contas e concorreu e, ultrapassando este

poderá notificar o candidato. Só prazo, até que sejam prestadas
então o processo segue para o as contas.

juiz eleitoral. Outra novidade introduzida
A prestação final dos eleitos

'

nestas eleições, informa o che
deve ser julgada até oito dias an- fe do cartório, é que as contas

tes da diplomação, prevista para podem ser julgadas como não
ocorrer dia 4 de dezembro para prestadas, se o juiz entender
os prefeitos e vereadores de Gua- que as informações mínimas

ramirim, Massaranduba e Schro- não forem apresentadas. As ou
eder, e em 9 de dezembro para os tras sentenças são aprovadas,
de Corupá e Jaraguá do Sul. As aprovadas com ressalva, e desa
contas dos não eleitos não têm provadas.
prazo para julgamento. As sen-

tenças são publicadas nos mu

rais dos cartórios e também es

tarão disponíveis no site do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral).

CONSEQÜÊNCIAS
Oseleitos que não apresen

,

tarem a prestação de contas não

I CIDADE TOTAL DE PRESTADAS
. CONTAS
Coruá 69'. 59

,

GÜllramiiil11 84
" ,

r 67
................................... _ ....

J�rag�á d� �ul "lA1 � não levantado

Massaranduba· 48 • 44
Schú;eder· ···59··········T 45
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;ALIMENTAÇÃO

Inscrições ab�rtas

Rua Presideníe EpitóckfPessoCl, 676 I Centro i Joragvó do sul/se
7 3371_0202 I www.faculdodeiongodo.com_br

Pesquisar preço garante economia
Média de gastos com cesta básica está 0,4% inferior em comparação a outubro
JARAGUÁ DO SUL salário encurtando diante das

A professora Rachel Silva, contas a serem pagas nos últi-
54, cumpre uma rotina diá- mos meses. E, precisou reduzir
ria que vai além das salas de > gastos até mesmo no cardápio
aula. Ela vai a dois supermer- do dia-a-dia. "Tem que olhar
cados de [araguá do Sul à caça muito bem as coisas antes de
de promoções quase todas as comprar. Se antes cada um co

manhãs. Na tentativa de eco- mia uma coxa de frango inteira,
nomizar, costuma levar para agora ela é dividida", explica,
casa somente os produtos com Também par causa desse con

preços remarcados. Além dis- torcionismo econômico, Ogênia
so, ainda freqüenta feiras de faz comparativos com a filha e,

produtores rurais e fica atenta
-

a exemplo de Rachel, adquire
às diferenças de valores entre itens em mais de um supermer
os estabelecimentos comer-

' cada da cidade,
ciais visitados. As duas mulheres têm ra-

A atividade pode até parecer zão. Conforme dados do Procon f

maçante, mas a consumidora jaraguaense, há larga diferença
garante que o esforço é recom- de preços entre os sete princi
pensado no bolso. "Fazendo pais comércios do município
assim eu consigo manter o or- quando o assunto são os ali

çamento estável", atesta. mentos que compõem a cesta

A dona de casa Ogênia Fon- básica do brasileiro. À caça de promoções e boas compras, Rachel vai quase todos os dias a dois supermercados da cidade
tana, 55, busca exatamente
este equilíbrio. Ela percebeuo KELLY ERDMANN

Cesto básico' permanece oscilando ' ,

Produtos Angeloni : Breithaupt , Lenzi Brasão, Gumz Bertoli • Sta. Luzia
·

.

JARAGUÁ DO SUL entre os estabelecimentos com
No mês passado, segundo os valores mais baixos da lista. Açúcor,3kg R$ 4,47 R$ 2.97 R$ 4.17 ' R$ 2.94 R$ 3,27' R$ 3,27 R$ 3,57

pesquisa do Procon de Jaraguá Já o feijão, segundo colocado
Arroz 3 kg R$ 7,35 R$ 5,37 R$ 7,17 • R$ 4.80 R$ 5,94 R$ 4,74 R$ 4,17do Sul, a cesta básica mais no ranking, seguiu o exemplo

econômica encontrada nos e alcan.çou 9% de acréscimo,
Banana 7,5 kg R$ 10,65 R$ 11.93 R$ 11,63 R$ 9,68 R$ 10,43 R$ 7.43 R$ 11,18sete principais supermercados assim como o tomate. Na se-

da cidade, custava R$ 170,64. qüência, vem o óleo de soja, Batota 6 kg R$ 10.14 R$ 5.34 R$ 7,50 R$ 4,74 R$ 5,88 R$ 3,90 R$ 5,34Quatro semanas depois, a com 6% de avanço.
composição barateou um pou- Em contrapartida, á farinlia r_ Café 600g R$ 5,03 R$ 5,27 R$ 4,02 R$ 4.79 R$.4,14 R$ 4,01 R$ 4,43co e pode ser comprada por de trigo, o arroz, a batata e a

, '

R$ 163,49. Mesmo assim, a manteiga seguiram estáveis. O
. Corne 6.6 kg R$ 92,27 • R$ 83,09 R$ 75,17 R$ 85,14 .R$ 72,47 R$ 65.93 R$ 78,41maioria dos produtos sofreu único integrante da tabela que �:

aumento durante o período. fez o caminho inverso de um
Trigo 1,5 kg R$ 2.39 R$ 2,09 R$ 2.99 R$ 2,22 R$ 2,49 R$ 1,85 R$ 2.18Este é o caso da banana mês para o outro foi o pão. O

branca, que subiu 10% no preço do produto caiu cerca de Feijõo 4.5 kg R$ 23.81 • R$ 20,21 R$ 22,46 R$ 19.26 R$ 17,82 R$ 17,10 R$ 17,96
comparativo de preços feito 5% entre outubro e novembro.

/--'_

(ll Leite 7,5 litros, R$ 9,53 R$ 8,18 R$ 8,93 R$ 9,68 R$ 8.18 R$ 7.88 R$ 7,50

Manteiga 750g R$ 9,34 R$ 7.09 R$ 7,99 R$ 11,21 R$ 7.05 R$ 5,96 R$ 6,71
• ANGELONI: 1,3% de aumento
• BERTOLI: 4% menus Óleo 1080ml R$ 2,87 R$ 3,11 R$ 2,87 R$ 2,86 R$ 3,11 R$ 2,88 R$ 2,96
• BRASÃO: 7,6% menos

Põo 6 kg R$ 37,14 • R$ 26,34 R$ 29,88 R$ 29,88 ,R$ 24,48 R$ 25,50 R$ 35,88
• BREITHAUPT: 2,2% de aumento
• GUMZ: 2.2% menos

4:'�"UtrIl
Tomate 9 kg R$ 26,82 R$ 11,61 R$ 11,25 R$13,41 R$ 13,32 R$ 13,05� R$ 23,31

• LENZI: 1,4% de aumento
Batata foi um dos poucos produtos• SANTA LUZIA: 7% de aumente
que se manteve com o mesmo preço

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OPERAÇÃO GAME OVER

POLíCIAIGERAL������--�

Jurema alertada sobre blitz
Documento revela trechos de escutas telefônicas feitas pelo Deic
JARAGUÁ DO SUL

Interceptação feita pelo Deic
(Departamento Estadual de In

vestigações Criminais), com

autorização da Justiça, revela
conversa entre a promotora de
Guaramirim, Maria Cristina
Cavalcanti, e a delegada Jurema
Wulf, no dia 13 de dezembro de
Z007. Durante a ligação, Jure
ma foi avisada de que a Polícia
Militar programava para aquele
mesmo - dia uma varredura na

cidade para apreender máqui
nas caça-níqueis.

Logo após a conversa com a
_ promotora (veja ao lado a trans

crição do diálogo), a delegada
enviou uma mensagem de tex
to para a escrivã Dilva Dolzan
e para o policial civil Adilson
Macário. Em seguida, a escrivã
telefonou para o bicheiro Viní
ciusWodzinski, filho do bicheiro
Zeca, informando sobre a ação.

O documento foi obtido pela
Ric Record, de Joinville, que re

velou trechos de escutas telefôni
cas realizadas durante as investi

gações da operação Game Over,
deflagrada na segunda-feira. As
conversas interceptadas estão

entre os indícios que levaram a

juíza Patrícia Naill a decretar a

prisão temporária de 1Z pessoas,
acusadas de envolvimento com o

esquema de jogos de azar em [a
raguá do Sul e Guaramirim.

Na tarde de ontem, O Correio
do Povo tentou entrar em contato
com a promotora Maria Cristina,
sem sucesso. O Fórum informou
que ela está de licença médica e

não soube dizer quando ela vol
taria ao trabalho. A reportagem
também tentou contato no celu
lar usado por Maria Cristina no

dia em que foi feita a intercepta
ção, mas ninguém atendeu.

Já o policial AdilsonMacário
disse que não havia sido chama
do para prestar qualquer escla
recimento até aquele momento.
Garantiu que está trabalhando
normalmente na delegacia regio
nal e que não se lembra da refe
rida mensagem enviada pela de
legada. Comentou também que é
normal os policiais serem avisa
dos quando há operações na ci
dade, para que fiquem de sobrea
viso em caso de necessidade.

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

TEMPORAL CAUSA ALAGAMENTOS
Meio hora de chuva fort,� foi suficiente poro inundar ru,,�, e cosas

em todo o município. Entre os locais atingidos pelo temp.orot que co

meçou no final do tarde de ontem, estão os bairros Águo Verde (foto),
Vila Lenzi, Estrado Novo, Chico de Poyloí Centro e Boependi. Segundo Q�l'
Bombeiros Voluntárlos, nenhuma ocorrência grove foi regiSt.rodo.

SSTAt)O OE"SANTA CATARINA
POOER JUDIC/ÁRIO

COMARCA. DE JARAouA 00 SULVARA CnJMINAl E DA INFÂNCIA li. JUVENTUDE
I'"t' 1�'lIIíll;U�: T:f j'(im qu(t-rído'!
�fl),l m:/'�cjJlill:Ji r,,) vtlltl1, rc}nw,
\'QZ r<::míIfÍlw:,8cdjo,lc/ZilU,
VII:lliH!!icu/iiiu; TrJ/l::U.

Para juíza, as policiais procuraram frustrar ações para coibir práticas ilícitas

Obras recomeçam no trecho
que desmoronou na' BR-280
JARAGUÁ DO SUL

Reiriiciaram ontem as obras
de' recuperação do trecho da
BR-Z80, entre Corupá e São
Bento do Sul, que desmoronou
por causa da chuva. De acordo
com o encarregado da equipe
que está trabalhando no local,
Altamir Baulk, a expectativa é

que o problema do represamen
to seja resolvido dentro de ZO
dias. Já a pista deve estar total-

mente recuperada em dez dias.
As obras só acontecerão em

tempo bom. Se chover, o crono
grama será alterado. De acordo
com Baulk, deverão ser recolo
cados no local' cerca de 10 mil
metros cúbicos de terra para re
compor o asfalto, o equivalente
a 800 carradas de barro. O cus

to previsto da melhoria é de R$
ZOO mil. Por enquanto, o tráfego
continua interditado.

Trabalhos devem ser concluídos em 20 dias, se o tempo estiver bom

Ligação do dia
13/1�2007, 12h

MARIA CRISTINA (PROMOTORA): Alô, dotora
Juremo?
JUREMAWULF: Sim
MARIA CRISTINA: Bom dia. dotora Juremo,
Mario Cristina, promotora em Guaramirim,
tudo bem?
JUREMA: Tudo
MARIA CRISTINA: Dotora, eu estou ligando,
acho que o senhora deve está em viagem, né?
JUREMA: t eu estou retornando pra... pro
Guorarnirim
MARIA CRISTINA: Então, assim, o verdade o

motivo do minho1igaçõo é só lhe informá que
hoje um ...o capitão Monti, ele ele me... me...
me.passo, aliás, ontem, urno uma relação,
ele disse que tomô conhecimento que no cida
de haviam vários máquinas coça·níqueis...
JyREMA: Uh,pm ;;í
MARIA CRISTINA: espalhados em estabeleci�

.

mentos. Então que ele tinho ... é... tomado
iniciativa de fazê todo,o levantamento.•.
JURENA: Ahõ

'

t.fARiA CRISTINA: e, oh, me entrego isso e pe
,ij'�i;já comp �,�s sõo... ;�Ie.s tõo fazendo... tôo",
lavrando o TC, tá? r 2

JUREMA: Uhum ,

MARIA CRISnNA: Se e�4poderial!!.fazê... é;;iv
já uma...uma...vamos dizê assim uma batidt
né?
JU.REMA: At!q*t .

.

'MARIA CRISTINA: Ne...nesses locois e no...
na., uma veil que feito o Te já poderiam eles

f� o... Q. aB!eensQo. ... é.•• �pr via d�;i;!segurança oniem eu, ndo rom o dotor'
Bernardo, entendi par bem juntá essa relação

f:3 que ele me deu...
� JUREMA: Uhum
� MARIA CRISTINA: Um pedido de busco e apre-
,� ensOo pedindo que, e�çepcionalmente, foss�� wmprido pelo Polícia Militot umo veiz que'
Ig. voL. voi sê Q próprio Polícia Militar que voi
� fazê o lavratura do Te.
� JUREMA: Sim

MARIA CRISTINA: Entõo eu tô só lhe comuni·
cgpdo por uma questão de lealdade, assim "
prá sabê...
JUREMA: Uhum ...uhum_.

t.fARIA CRI5pNA: ... o.. , q�oi é o trabalho, né,
que estó sendo desenvoí�dó hoje pela polícia,
o ...

JUREMA: Uhum.
MARIA CRISTINA: ...e...e que isso vai começá
hoje a partit ..o ...das duas horas do tarde
JUREMA: Uhum _

MARIA CRISTlNA:Tá? Ele está reunindo o pes-'¥
soai e vai fazê esse... essa varredura aí pelo ... ,
JUREMA: Sim.
MARIA CRISTINA: pela cidade, pra ...pra veri·
ficó essa situação e .

JUREMA:Ahô
MARIA CRISIlNA: ...apreendê as'tmáquinas
aonde houver funcionando.
JUREMA: Ahô _

MARIA CRISTINA: Tá cerib, dotoro? .�?,.
JUREMA: Tá certo, sem problemas
MARIA CRI5IlNA: E aí, uer;f9isa, depoi�.:
a gente... <' ,fX

JUREMA: Uhum
MARIA CRISTINA: ...0 gente foz contato, algu
maocorrêncio' assim exée�Cional que_. _

JUREMA: Uhurn
-

�:RIA CRI§!JNA: E ne_cessitá do intervenção
dô polícia civil
JUREMA: Uhurn
t.fARIA CRISTlNA;-Tá certo?

, JUREMA: Tá, sem problemas
MARIA CRISTINA: Entôo tá bom
JUREMA: Tá bom, dolllf,o?
MARIA CRISTINA: Um abraço pra senhora
JUREMA:Tá
MARIA CRISTINA: Tó?
JUREMA: Tá ok
MARIA CRISTINA: Atémais então. Até logo
�UREMA: To �!l"\' Tó. Tmpu.

:�t- :",-, '"
'_-,'-'-"'- '.-_ 'c
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PISO NACIONAL

O CORREIO DO POVO I;lI
QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE20�

Escolas funcionam normalmente
Professor da rede estadual não atendeu chamado do Sinte pela paralisação
REGIÃO

. As escolas estaduais do Vale
do Itapocu tiveram aulas nor

mais ontem enquanto pelo Es
tado os professores substituíram
as duas últimas aulas por um
momento de debate sobre o piso
nacional para omagistério e a im

plantação da base salarial única
em Santa Catarina. Nos municí
pios de [aragua do Sul, Guarami
rim, Schroeder, Corupá e Massa
randuba o chamado do Sindicato
dos Trabalhadores em Ensino de
Santa Catarina (Sinte/SC) resul
tou apenas em comentários pelos
corredores, mas não interferiu no
andamento letivo.

Na Escola Estadual Básica
General Rondon foi um exemplo
onde o desinteresse na partici
pação gerou a decisão coletiva
de aguardar pelas indicações do
sindicato, em caso mais urgente
de mobilização estadual. '1\5 dire
trizes vem de cima, não julgamos
que esta proposta de mobilização
tenha sido tão enfática", afuma o

diretor Valdir Mohr. Já na Escola
de Ensino Fundamental Almiran
te Tamandaré o ativismo começa
quando o dever de professor já foi

cumprido. De acordo com a dire
tora da instituição, Cristiana PoI
tronieri o debate deve ficar para
depois do horário de trabalho.
"Temos como princípio de que
nada é feito em horário de aula
para não prejudicarmos o aluno".

NACAPITAL
Mas enquanto as escolas da

região mantiveram o ritmo ace

lerado de final de ano, na Grande
Florianópolis e nas outras regiões
do Estado, muitos alunos foram
liberados. Na Escola Venceslau
Bueno, em Palhoça, o coordena
dor estadual do Sinte/SC tomou

participação nas reuniões e mos

trou-se satisfeito com ás resulta
dos. "Sabemos das mobilizações
em Laguna, Chapecó, Criciúma e

todas discussões foram positivas",
mostra-se animado o coordenador
Danilo Ledra.

De ontem até o dia 20 são re
alizadas as assembléias regionais
- em Jaraguá do Sul a data pre
vista é o dia 14 - e os indicadores
demonstram apenas um posicio
namento, declarado pelo coorde
nador do Sinte: "Se o piso não for
adotado em 2009, haverá para
lisação".

BARRAVELHA

Troca de comando nos bombeiros
o Pelotão de Bombeiros de Borro Velho trocou o comando em cerimênla rea

lizado no manhã de ontem. Com o promoção do oficial Jorge Artur Comeu Júnior
00 posto de capitão, ele foi transferido poro Itajaí e assumiu seu lugar o Tenente
Aníbal Cipriano Júnior, que atuava desde 2007 no 7° Batalhão de Bombeiros
Militares. Cópitão Jorge foi fundador do pelotão de Borro Velho e entusiasta do
estruturação do equipe de salvamento local.

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de equipamentos HOSPITALARES,
destinados à SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA-HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO
JOSÉ, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e LEI COMPLEMEN
TAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART. 3° INCISO VII E VIII.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia
17 de novembro de 2008, na Secretaria Administrativa do Hospital e Matemidade São
José, situado na Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 80, Centro, Jaraguá do Sul-SC.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:15 horas do mesmo dia,
na sala de reuniões do mesmo hospital, confonne metodologia prevista no Edital.
Orçamento estimado para aquisição: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguin
te endereço: Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 80, Centro, Jaraguá do Sul-SC., ou via
Internet no endereço www.ahesc-fetioesc.com.br.
Jaraguá do Sul (SC), 24 de outubro de 2008.

/
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Matrícula da rede estadual
aberta até 25 de novembro

Escolas como o E.E.B Holando Marcelino Gonçalves preferiram não interferir no andamento dos aulas

to, oferecendo um horário dife
renciado à comunidade. Nesta
sexta-feira (7) e nos dias 10 e

11 de novembro a Escola de
Ensino Básico Miguel Couto
realizará atendimento das 8h
às 21h30 sem intervalos. "Com
isso pretendemos atender os

pais mais ocupados que só
têm o almoço ou período entre
turno para matricular o filho",
explica a assessora de direção,
Márcia Kohts Hildebrandt.

Também estão sendo reali
zadas nas escolas públicas as

matrículas para o programa
Brasil Alfabetizado. Até o dia
14 de novembro os adultos
interessados em se alfabeti
zarem devem procurar as ins
tituições de ensino públicas.
Os estudantes receberão kits'
de material escolar, ajuda de
custo para transporte e para
alimentação. As aulas iniciam
no final deste mês.

Ampliado pram
pam o Encceja

Começaram nesta semana

e vão até o dia 25 de novem

bro as matrículas para a Rede
Estadual de Ensino. Na mi

crorregião são 32 instituições
....-.,....--------------------------,

.

distribuídas entre Jaraguá do
.Sul, Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder.
Este é o primeiro ano que as

escolas terão quatro semanas

para -atender as matrículas.
E para garantir que todos te
nham oportunidade de conse
guir uma vaga no ensino pú
blico, a Secretaria de Estado
de Educação ainda estipulou
o período de 12 a 15 de janei
ro como um novo prazo para
realização de matrículas.

Em geral, os horários de
atendimento são os mesmos

praticados no período letivo,
com intervalos para almoço ou
paralisações -

entre os turnos.
Mas em Schweder uma escola
resolveu ampliar o atendímen-

SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2008-HMSJ

CONVÊNIO-MS N° 1507/2007

Vilson Alberti Santin
Presidente da Comissão Temporária de Licitação

Foram prorrogadas para o

dia 14 de novembro as inscri
ções ao Exame Nacional para
Certificação de Competências
de Jovens e Adultos, o Encceja
2008. Os interessados devem
acessar o endereço eletrônico
http://www.encceja.inep.gov.
br/inscricao/. As provas serão

aplicadas nos dias 13 e 14 de
dezembro de 2008.

Para cursar o ensino funda
mental é necessário que o aluno
tenha, nomínimo, 15 anos com
pletos, e para o ensino de nível
médio deve-se comprovar a ida
de de 18 anos. Os candidatos
poderão acessar aos conteúdos
programáticos, competências
e habilidades requisitadas em

cada disciplina, além das áreas
de conhecimento trabalhadas
através do site www.encceja.
inep.gov.br/ livros. Mais infor
mações sobre o exame'podem
ser obtit�:los telefones: (48)
3221.609

\48)
32216081.
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TURISMO

VARIEDADES��������-

Vem
aí o final de ano e

com ele as tão esperadas
férias. Um dos destinos

mais cobiçados é Paris, a Ci
dade Luz, que tem um dos mel
hores e mais famosos Réveillon
domundo.

O cartão postal mais con

hecido de Paris é a Torre Ei
ffel; construída em 1889, a

Torre foi planejada inicial
mente para ficar de pé por ap
enas 20 anos, é considerada o

principal símbolo da cidade.
Com seus 317 metros de aul
tura, a torre possuía 7300
toneladas quando foi erguida,
sendo que atualmente deve
passar das 10000, já que são

abrigados restaurantes, mu

seus, lojas, entre muitas out

ras estruturas.
Tem ainda a Champs-Ély

sées, a avenida mais famosa do
mundo. Lá o turista pode en

contrar cinemas, cafés e lojas
de artigos de luxo. O Arco do
Triunfo é um monumento con

struido por Napoleão Bonapar
te, em 1806 em homenagem
aos franceses que morreram no

campo de batalha.
No ponto mais alto da ci

dade ergue-se majestosamente
a Sacré Coeur, basílica local
izada no topo da montanha
de Montmartre. A catedral de
Notre-Dame também faz parte
do roteiro, a famosa construção
gótica fica bem no centro de
Paris e atrai a atenção de pes
soas do mundo todo.

E assim, a cidade encanta
-

pela beleza de sua arquitetura,
suas perspectivas urbanas e

suas avenidas, bem como por
seus vários museus. Em 1991,
as margens do Rio Sena foram
consideradas Patrimônio Mun
dial da Humanidade.

Indo a Paris não deixe de
maneira alguma de visitar o

Centro Georges Pompídou,

TURISMO

(47) 2106 - 0101

PARIS; BELEZA DO MUNDO
Capital francesa sempre encantou e atraiu casais apaixonados

Fundado em 1977, o local é um
complexo cultural que abriga
museu, biblioteca e teatros
entre outras atrações relacio
nadas a cultura. Recentemente
foi anexado ao Centro Georges
Pompidou o Atelier Brancusi

que abriga esculturas do artista
romeno Constantin Brancusí
em um ambiente que recria as

condições de trabalho e a lu
minosidade de seu estúdio de

.

criação.
Na biblioteca do Centro há

uma vasta coleção de livros,
.

acesso gratuito à Internet, jor
nais e revistas de todas as par
tes do mundo e televisões com
canais internacionais.

Já que estamos falando de
cultura, é lógico que não dem
os deixar de "visitar" o Museu
do Louvre (Musée du Louvre),
que ficou ainda mais famoso
depois que apareceu no filme o

"Código Da Vinci". Construido
par Napeleão Bonaparte, o Mu
seu está localizado bem no co

ração de Paris, entre o Rio Sena
e a Rue de Rivoli.

O Louvre era a sede do gov
erno monárquico francês desde
a época dos Capetas medievais,
tendo sido abandonado por
Luís XN em favor do Palácio
de Versalhes. É no o Museu do
Louvre que se encontram as

famosas obras: a Mona Lisa, a
Vitória de Samotrácia e a Vé
nus de Milo.

Indo a Paris também não
deixe de visitar o Quai d'Orsay,
um cais na margem esquerda
do Rio Sena que se estende
entre a Torre Eiffel e o Palácio
de Bourbon, onde fica a As
sembléia Nacional francesa.
Quai d'Orsay é também uma

designação que muitos fran
ceses associam ao Ministério
dos Negócios Estrangeiros, que
ali fica situado, junto ao Palácio
Bourbon.

É no o Museu do Louvre que se encontram as famosas obras:
a "Mona Lisa", a "Vitória de Samotrócia" e a "Vénus de Milo"

A Catedral de Notre-Dame fica bem no centro de Paris.
É um dos pontos turísticos mais visitados do planeta

Símbolo da soberania de Napoleão Bonaparte, o
Arco do Triunfo foi inaugurado em 1836 e hoje é um

dos principais pontos turísticos de Paris

A VIDA É FEITA DE MOMENTOS.��!

10 dias e 7 noites
A partir de 10x

R$ 476,05

9 dias e 6 noites
.

A partir de 10x

R$ 337,85

Além de ser a avenida mais famosa do mundo e
concentrar os principais cofés e lojas de Poris, todo ano
a Champs-ÉIysées é ricamente decorada para o Natal

Muito importante também é o Museu de Orsa� que é
dedicodo inteiramente às artes plásticas. O espaço
fio inaugurado em dezembro de 1986, depois de uma

reforma comandada pela arquiteta Gae Aulenti, em
uma antiga estação ferroviária

Saída desde São Paulo
Data: 25/12/2008

Saída desde São Paulo
Data: 22/12/2008

Obs: Todos os preços estão baseados no valor minimo disponivel na data de 05/11/2008 e calculados ao câmbio de EUR 1,00 = R$ 2,82 e DOLAR·1 ,00 = R$ 2,17
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PRÓXIMA NOVELA

,." ,

GRAVAÇOES NA INDIA
Em um país de costumes bem diferentes, atores

da próxima novela aquecem personagens

Arconomia
mundial pode não es

tar muito favorável para grandes
nvestimentos, mas a Globo não

quer nem saber de crise, quer mais é
investir em suas telenovelas e se conso

lidar como uma das grandes produtoras
do gênero em todo o mundo. Como já é
de praxe nas novelas de Glória Perez, a
trama que substituirá '� Favorita" terá
seus primeiros capítulos gravados bem

longe do Brasil. Parte do elenco da pró
xima novela das oito, que tem o nome

provisório de "Caminhos da Índia", já
sente a ansiedade e a alegria de iniciar
um novo projeto. Juliana Paes, Márcio
Garcia, Rodrigo Lombardi, Tony Ramos,
Lima Duarte, Ísis Valverde e Betty Gof
man embarcaram para a Índia, onde já
começaram a dar vida a seus persona
gens. Jaipur, conhecida como a Cidade
Rosa, e Agra, famosa pelo Taj Mahal,
serviram como cenário para diferentes
momentos da trama. Os primeiros en-

contras dos protagonistas Maya (Iuliana
Paes) e Bahuan (Márcio Garcia), a rotina
da jovem com Raj (Rodrigo Lombardi),
os embates entre Opash (Tony Ramos) e

Shankar (Lima Duarte) e a adaptação da
brasileira Camila (Ísis Valverde) a uma

cultura tão diferente da sua foram algu
mas das cenas gravadas sob os olhares
cuidadosos do diretor artístico Marcos
Schechtman e do diretor Fred Mayrink.

Para retratar a rotina do outro lado do
. mundo, cerca de 40 pessoas da equipe da
novela viajaram àquele país e trabalharam
em parceria com a produtora indiana Stra
tum. Palácios, templos, festivais e um trân
sito curioso com carros, motos, riquixás,
elefantes e camelos chamaram a atenção
dos brasileiros. "Eume sinto a pessoamais

privilegiada do mundo por estar aqui. É
incrívelmergulhar numa cultura tão rica",
disse Juliana.

A maior parte dos atores já voltou
para o Brasil, depois de gravar na cidade

de Jaipur. Sem elenco, Marcos Schecht
man devassava com suas lentes a rotí
na de Varanasi, onde se localiza o Rio

Ganges. A viagem do diretor artístico

começou, inclusive, no dia 22 de se

tembro. Imagens de Mumbai e Jodhpur
também foram captadas e serão exibidas
em diferentes momentos da história.
Amor, razão, sanidade e loucura. Cren
ças e valores que diferenciam ocidente
e oriente. A nova novela que tem estréia

prevista para janeiro vai trazer para a

tela uma história repleta de contrastes.
Na trama central, uma paixão proibida
entre dois indianos de origem muito di
ferentes. Maya (Iulíana Paes) é esperta,
alegre, funcionária de um telemarketing
do Rajastão e pertence a uma tradicional
família da casta dos comerciantes..

Bahuan (MárcioGarcia) está se forman
do nos Estados Unidos, trabalha em uma

empresa americana, mas nunca esqueceu
as �umilhações que passou na infância

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA. 6 DE NOVEMBRO DE 200B

Parecendo
uma legítimo
indiano, ísis
Valverde
também
emborcou

poro o índio e

gravou belos
cenas por lá

Jaipur, conhecida como

o Cidade Rosa, e Agro,
famoso pelo TajMQb
serviram como cená

poro diferentes moment
do tramo, como 0$4

primeiros encontros
dos protagonistas Muya
(Juliana Paes) e Babuan

(Márcio Garcitd-

por ser um intocável- parte do contingen
te que os textos sagrados definem como "a

poeira aos pés do deus Brahma", aqueles
considerados impuros e condenados a:
nemmesmo tocar com sua sombra um in

tegrante das castas. Tal sistema já foi bani
do pelá lei, porém não pelos costumes.

. Maya já está na idade de se casar e seus

pais, Manu (Oscar Magrini) e Koehl (Nívea
Maria), procuram, com afinco, um bomma

rido. Como toda indiana, ela sempre acre

ditou que ninguém melhor do que os dois
para escolher o homem certo. Até conhecer
Bahuan. Movidapor um sentimento arreba
tador, Maya está disposta a impor à família
sua vontade e não compreende porque o ra
paz se mostra tão reticente. Apenas quando
a verdade sobre a origem do jovem vem à
tona é que descobre a razão dos medos dele

.

e vive o tsunami da revelação em sua casa.

Agora resta aos telespectadores esperar
a novela estrear, para conferir o enredo e

as belas paisagens da Índia.
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• Mos£onautas no mundo da lua (Dub)
(13h45 - todos os dias)
• Última parado 174 (Leg)
(17h30, 21M5 - todos os dias)

•�ine Mij�IIer 3
• Jogos mortais V ([eg)
ll', 16h, t8h, 20h, 22h - todos os dias)

BluMENAU
• fline Neumorkll

h ��tpt Musjcill3 (Dub)
O, 16030, 19h, 21 h30 - todos os dias)

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Tudo errado sempre
Ela tinha cometido deslizes mais uma

vez. O tempo passava, eles permaneciam e

pareciam se multiplicar dia após dia. Laura
é culta, bem sucedida profissionalmente,
não tem problemas financeiros evidentes e,
ainda, possui beleza de sobra.

Bernardo não fica atrás. Galã, alegre que
é, diverte qualquer ambiente, mas, dificil
mente, ultrapassa os limites. Ele odeia exa

geros e a incondícionalidade, não perdoa
certas falhas atreladas a esses excessos ado
lescentes. Quer viver tranqüilo, isso sim.

Os dois se conheceram há algum tem

po. Laura chamou atenção de Bernardo
durante uma festa. Ela havia bebido um

pouco demais, ria alto, dançou até suar, no

entanto, não perdeu o charme. Ele adorou
a felicidade que emanava da face daquela
mulher surpreendente. O namoro não tar
dou a começar. Logo o casal decidiu dividir
a uma casa.

, Só que ontem a moça deslizou, outra
vez cometeu erros complexos, difíceis de
ser perdoados. A necessidade dela de ter
certeza de tudo o incomodava. A todo e

qualquer momento queria provas de amor,
tinha loucura por demasias. Achou linda a

declaração pública de paixão da amiga, um
çutdoor pregado na esquina do prédio no

qualele mora. Exigiu algo semelhante e to
mou igual atitude. Para Bernardo, aquelas
fotografias e frases estampadas para o mun

do inteiro ver eram absurdas. Apreciava o

amor cauteloso, silencioso. O escândalo
causava náuseas.

Laura sonhou com algo igual para ela
e, por isso, não se arrependeu do feito.
Talvez pudesse aflorar a mesma atitude,
uma troca de declarações. Mas, não con

seguiu e o acusou de não a amar o sufi
ciente. Bernardo também se sentiu assim,
como se não o respeitasse, fosse egoísta
na completude. Não era tudo por 'amor
como gritava a todos os ouvidos, não na

opinião dele. Ela não o compreendia. Ele
acompanha o encanto se espedaçar pelo
horizonte afora. Como agüentar aquilo?
Não tinha mais condições, pegou as cha
ves do carro e bateu a porta de casa. Quis
sumir por algumas horas, ficar só com os

próprios sentimentos e dúvidas.
Laura foi atrás. Gritou no meio da rua, se

arremessou na frente do automóvel e enfa
tizou aos prantos: o amava e por causa do
amor tudo valia, até sua insanidade desa
finada. Bernardo freou, pensou em dar-lhe
uma chance extra. No entanto, logo perce
beu que de nada adiantaria, ela não se arre

pendia e não mudava. Ela conseguia estra

gar tudo: os planos, os momentos bons e até
a eminência de um perdão. Tinha o poder
de fazer tudo errado sempre.

• kellyerdmann@gmail.com

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• High School Musical 3 (Dub) (16h30, 19h, 21 h30
-Iodos os dias) (14h - se1!sab/dom!qua/qui)

DVD

Advogado
do terror

Jacques Verges é um famoso advo
gado, conhecido por ter clientes nada
dignos de pena, como o ex-criminoso
de guerra Klaus Barbie, mais conhecido
como "O Açougueiro de Lyon", um temi
do oficial da SS famoso pelo brutalidade
com que torturava os seus prisioneiros.

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

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

rai da igreja. Celeste vai com Beta a uma festa.
Antonella e Joelmo võo à festa. Abigail diz o

Evandro que gostaria de ter um filho com Adria
no. O falso Liu espio Edmar dor um beijo de boa
noite em Flor de Lys. Joõo vai 00 apartamento
de Lívia buscar o pen drive,

• Cine Shopping 2
• Espelhos do medo (Leg) (19h, 21 hlO-todos os dias)
• Os mosconautos no mundo do lua (Dub)
(15h - se1!sob/ter/quo/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- se1!sob/dom/quo/qui)

.

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• High School Musicol3 (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h20 -todos os dios)

• Cine Cidade 2
• Os mosconoutos 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 Musicol3 (Dub)
(14hl0, 16h30, 19h,21h30-todososdios)

• Cine Mueller 2
• Amigos, amigos, mulheres à porte (Leg)
(15h30, 19h45 - todos os dias)

LIVRO

�

Uma história de
ritmo e tensõo

A aventura de James Bond se passo
durante a Guerra Fria e percorre conti
nentes, diferentes países, locais exóticos
e vários cidades. Uma bárbaro execução

.

nos arredores desolados de Paris de
sencadeio uma série de acontecimentos
que podem levar à destruição mundial.
Simultaneamente, o tráfico de narcóticos
ameaço o Grã-Bretanha dos anos 1960.

TRÊS IRMÃS
Alma lê um papel que caiu do bandido. Walde
te aconselha Florindo a se declnrer-u Pacífico.
Janaíno e Jacaré se reconciliam. Alma acusa

Gregg de mandar atacar Violeta e mostra o

papel com o nome dele. Alcides falo com Wol
quíria sobre uma mostectomio. Pedro Henrique
pede Natália em casamento. Eros e Suzana
voltam de viagem. Poulinho diz que conheceu
lnlln. Alma examina Ernesto, o dono do anti
quário. Alcides diz à Violeta que um dia Dora
vai levar Morquinho embora. Bento chama Dora
paro moror com ele.

A FAVORITA
Floro ameaço Céu e Holley dizendo que será
péssimo se descobrirem a verdade sobre o bebê.
Manu diz que casou com Dodi porque ele não
pode ser visto com Floro. Manu ameaço Dodi di
zendo estar com o corto de Cilene. Zé Bob ouve.

Halley diz o Cilene que está sendo chantogeodo
por Floro. Zé Bob conto o Donotelo que há uma
carta que compromete Dodi e Floro. Shivo fala
o Diva sobre o traição de Dedina. Dedina pede
que Elias dê uma chance 00 casamento. Elias
destrato Damiõo 00 encontrá-lo e o empurro.

OS M UTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Sandro tento convencer Joõo a se entregar
Ele resiste quando o políCia aviso que ele está
cercado. João aponta arma poro cabeça de
Sandro. Leonor tem um pesadelo e desmaio.
Homem-Pesadelo foz carinho em Leonor. Ma
rio e Marcelo lutam com os zumbis. Maria usa

seus poderes e Zumbi foge. Cléo se comunica
telepaticamente com Melquior e pede ajuda'
paro sair do subterrâneo. Melquior dá instru
ções através decetro e combina de encontrar
a Ligo do Bem no laboratório do ilha. Cléo
sente perigo de morte.

CHAMAS DA VIDA
Arlete diz o Eurico que assumirá o cargo de di
retora da fábrica e Wolter conta à Vilma. Vilma
simulo uma crise de choro. Tomás diz à Vilma
que Carolina já sobe do gravidez de Ivonete e

acho que o filho seja dele. Vivi conto o Gugo
que Lipe o obrigou o encontrá-lo. Guga goronte
à Vivi que não deixará Lipe fazer mola elo. Vil
ma conta à Tomás que Carolina se casará com

ele por bem ou por mal. Beatriz diz à Michele
que Antônio está preso. Diego fala poro Beatriz
que elo deve se separar de Antônio.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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Mudanças
no Record
A Rede Record foi obrigada a mudar
o horário do programa O Melhor do
Brasil, comandado por Rodrigo Foro
aos sábados à tarde, por conto de
uma decisão judicial, que reclassifi
cou o atração como imprópria para
menores de 12 anos, segundo o jornal
Folha de S. Paulo. Se a Record quiser
continuar exibindo essas gincanas
com entonação erótico, terá que
exibi-los apenas após as 20h.

SUDOKU

Indenização
ao Rei Pelé
A Universal Pictures foi condenada
pelo justiça brasileira, por descumprir
um contrato de distribuição do filme
Pelé Eterno. Segundo os advogados do
Rei Pelé, tonto ele quanto a produ
tora do filme deverão receber R$ 10
milhões. O filme ficou em cartaz por
pouco mais de um mês no Brasil e
não foi distribuído no exterior, confor
me teria sido combinado. A trama foi
lançado em 2004.

Elton John de
volta ao Brasil
o cantor Elton John confirmou dois
shows no Brasil em janeiro. Ele vai
trazer sua turnê Rocket Man paro São
Paulo no dia 17, e para o Rio, no dia
19. A abertura dos shows ficará por
conta do cantor James Blunt. A turnê
de Elton John, já teve mais de 60
shows pela Europa, Ásia, Austrália,
África, América do Norte e agora,
América latina. No Brasil, o cantor já
fez shows em 1995.

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

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

SOLUÇÃO

lil ÁRIES

4�!i' (20/3 a 20/4)
I� ar Probl�mas e a�gumas
.\. � questoes relatI-

vas à parcerias e

relacionamentos deixam de fazer
parte de suas preocupações. As
tempestades severas já passaram.
No entanto, as finanças e recursos
materiais pedem um olhar mais
severo e realista.

lOURO
(21/4 a 20/5)
Já foi dito que você

.

terá a oportunidade
de avaliar os seus

relacionamentos durante as

próximas três semanas. Fique
atento à esse setor. Não deixe
que raivas ancestrais atrapa
lhem suas decisões. O momento

pede mudanças de hábitos.

O tempo volto a ficar instável com nebulosidade e

condições de chuva, em todas os regiões o partir
da tarde. Risco de chuva forte e temporal isolado.
Temperatura elevado.

I> Jtuagliá Sul e Região

MINGUANTE NOVA CHEIACRESCENTE

5/11

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
O amor deve ser
sentido como algo
profundo. Mudan

ças devem acontecer e você
deve se precaver com relação a

algumas dificuldades que pode
enfrentar. Faça uma avaliação de
tudo o que tem passado e trace
os planos concretos de mudança.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
lempo de !!ntrega
em todos os setores
de sua vida. O amor

está carregado de
sensualidade e o trabalho de dina
mismo. Aproveite a fase e relaxe.
Não se preocupe. Deixe as caisas
fluírem com naturalidade, sempre
controlando os impulsos.

HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO
MíN: 20° G MíN: 19° C MíN: 19° G MíN: 20° C
MÁX: 26" C MÁX: 23° C "" MÁX: 25" C MÁX: 28° C
Sol com pancadas Chuvoso Ensolarado Sol
de chuva
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)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)

. Há uma facilidade
de compreensão
na necessidade de

mudar padrões cristalizados es
pecialmente em sua relação com

os familiares. O momento de
aprendizado é agora, portanto,
pare de tentar encontrar proble
mas nesse setor de sua vida.

Li"'- LEÃO

�;:> (22/7 a 22/8)
::. '} Sua s�nsi�ilidade •

, � � estara maior e voce

pode investigar
alguns sentimentos que foram
desencadeados ultimamente. Per
ceba quais os sinais do Universo e
se dedique a você profundamente.
O momento é de recolhimento e

auto conhecimento.

SAGITÁRIO

r'
· (22/11 a 21/12)

Saturno e urano

estão ativando
a destrutividade

plutoniana, olhe para seus

relacionamentos. Os que ainda
persistem estão por um fio e �

muitos terminaram com a força
da eletricidade. Olhe para frente
e tire o melhor do que passou.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Fase ótima para
negócios, já para o

,
amor...Você preci

sa dar atenção ao relacionamen
to se quer preservá-lo. Reflita
sobre o que realmente deseja
para sua vida. E lembre-se que a
vida em família é um dos pilares
que sustentam a vida.

ANIVERSÁRIOS

6/11
Alfredo de Mirando
Amidori Kiyama
André Lennert Boeng
Aquiles Ferreiro
Bruno Paolo Weiss
Carlo Beatriz Perin
Carmen Strenner
Daniele C. Flohr
Edite Mengarda Frangoso
Eduardo Veloso
Egon Imroth
Fabio Guenze
Fernando N. do Silvo
Flavio J. Giovanella
Flavio Mathias
Herberto Ohf
Iracema Kruger Sifert
Isabel J. Ehmke
Janice de Franco Jungton
Jeane Carl" G. Correa
Josimar Toll
Leila E. V. Burger
Louise Buzarello
Luiza Coral
Maicon do S. Ceresa

. Moria lIone Goulart
Moria M.,Rodrigues
Maucir Dalpiaz
Nicole Schroeder Soares
Osmar Râusis junior
Pollyana Leticia Schneider
Rosemari Carvalho

,., '"
CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7)
,,-.";••_ •.;; .... Mudanças no
: 'trabalho e no setor

amoroso podem
fazer com que você perceba que
precisa estar mais atento para o

que realmente deseja. A relação
com filhos caso você os tenha,
pede maior dedicação e compre
ensão. Isso é vida para você.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
O amor pede para
ser olhado com

mais responsabili-
dade e não será possível escapar
de dúvidas nesse sentido. Há
algo que deve ser mudado e ILO�cê
não pode deixar esta oportuni- '

dade passar. Olha com os olhGS
da razão, unido ao coração.

DIVIRTA-SE

Machão

13/11

O sujeito foi ao psicólogo porque a

mulher batia nele e a vizinhança o via
como um frouxo.
O psicólogo o aconselhou:

,
- Ouando apanhar, grite: "Tome!
Tome!", e os vizinhos pensarão que é
você que está batendo.
O caro lembrou dos conselhos já na

primeira pancada que levou ao chegar
em casa:"Tome! Tome sem vergonha!".
A mulher injuriada jogou-o pelo
janela do 18° andar. Eni queda livre,
ele gritou:

'

. E eu vou emboro e você nunca mais
me procure!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O amor hoje deve
ser sentido como

algo profundo.
Você precisa deixar de lado a

dificuldade em se dar, esse medo
de se entregar, caso queira ser

verdadeiramente feliz. Os artifí
cios intelectuais são na verdade
uma blindagem ao medo.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• O amor passa por.,.,..." alguns revezes e

você deve deixar
o destino tomar conta. Deixe as

tempestades passarem, pois só
depois você poderá avaliar a si
tuação. Quando fizer a avaliação .:

procure não olhar apenas para
os últimos acontecimentos.
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SAÚDE

Sabe aquela ladainha cha
ta de quem só reclama e tem a

frase de desenho animado "oh
vida, oh céus, oh azar" como
lema. de vida? Pois, acredite,
mau humor pode ser doença e
tem nome: distimia.

Um novo estudo do Institu
to de Psiquiatria da Universi
dade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) vem aprimorando as

técnicas de diagnósticos para,
mais adiante, tentar desenvol
ver um exame laboratorial.

Como saber diferenciar o

verdadeiro mau humor da dis
timia? "O distímico tem mau

humor para todas as situações,
todas as horas, sempre há algo
errado com ele. Isso vem com

baixa auto-estima, pessimis
mo e perda de prazer nas ati
vidades", explica o psiquiatra
e coordenador da pesquisa,
Antônio Egídio Nardi, autor do
livro "Distimia: do mau humor
ao mal do humor".

Com a distimia, ele conta,
vem o risco de depressão e de
pendência química. A doença
poâe ocorrer, segundo os es-

" tudos, devido à genética - em

70% dos casos. Ela é fruto de
uma disfunção de substâncias
como a serotonina e noradre
nalina.

"O medicamento serve

como tratamento e não como

exame diagnóstico. O diagnós
tico é psiquiátrico", conta Nar-

di, que diz que as mulheres são
as maiores vítimas da doença.
''As alterações hormonais, prin
cipalmente as bruscas, como
ciclo menstrual, gravidez e

pós-parto, pioram o transtorno
de humor", explica.

Em mais de 15 anos de
pesquisas com cerca de mil
pacientes, o psiquiatra traça
semelhanças comportamentais
dos pacientes. "Elas hiperva
lorizam o lado ruim de tudo",
observa o psiquiatra, acrescen
tando que, em geral, são bons
funcionários e, por outro lado,
são pessoas isoladas.

"Eles costumam ter pou
quíssimos amigos. Não só
porque as pessoas as deixam
irritadas, mas elas" irritam as

pessoas ao seu redor também.
A" terapia tende á mostrar que
tudo tem também um lado
bom", informa.

Segundo Nardi, a maio
ria das pessoas "não cài em si
para a necessidade de ajuda
médica". Normalmente, diz
ele, o paciente recebe pressão
do emprego ou da família para
melhorar o mau humor sob a

pena do fim da relação conju
gal ou de trabalho.

"O distímico sofre, o mau

humor o incomoda também.
Muitas vezes nem ele se

agüenta, mas ele acha que é o

trânsito, o filho, o sol, a chuva,
nunca ele", conta.

VARIEDADES---------

Hardy Har Har, a hiena
famosa por viver

resmungando "O.h dia,
oh céu, oh vida, oh azar,
é exemplo de distimia

Mau humor crônico é doença
Distimia aumenta o risco de depressão e de dependência química, diz pesquisador

Transtorno atinge 180 milhões
de pessoas pelo mundo

Distímico só enxerga o lado negativo do mundo e não sente prazer em nada
A diferença entre ele e o res

to dos mal-humorados é que
os últimos reclamam de um

problema, mas param diante
da resolução. O distímico re
clama até se ganha na loteria.
"Não fica feliz, porque começa
a pensar em coisas negativas,
como ser alvo de assalto ou de
seqüestro", diz Nardi.

Se você conhece alguém
assim, abra os olhos da pessoa,
porque raramente o distímico
pede ajuda. Ele não se enxerga.
"Para a maioria dos pacientes,

o mau humor constante é um
traço de sua personalidade. A
desculpa pela rabugice recai
sempre no ambiente ao seu

redor, o que inclui o tempo,
o chefe ou a sogra, por exem
plo", diz Nardi.

Esse transtorno mental
atinge, pelo menos, 180 mi
lhões de pessoas no mundo,
que, quando não tratadas, ten
dem a se isolar. A doença não
deve ser subestimada, pois o

portador corre um risco 30%
maior de desenvolver quadros

depressivos graves. "Sem con

tar que também pode levar as

pessoas ao consumo de álco
alou outras drogas, pois elas
se iludem achando que assim
acabam com a irritação", aler
ta Nardi.

O mau humor é herdado e,
em geral, manifesta-se na ado
lescência, desencadeado por
um acontecimento marcante.
Porém, como essa fase da vida
já é, de modo geral, conturba
da, há dificuldade de identifi
car a doença.

Antidépressivos
para tra,tamento

Já as causas, como ocor
re na depressão, estão em

um possível desequilíbrio
químico que envolvê uma

série de neurotransmissores
em regiões do cérebro que
comandam o humor, como o

sistema límbico, Q hipotála
mo e o lobo frontal. "Daí a

eficácia dos antidepressivos,
cuja função é restabelecer
esse equilíbrio químico", diz
o psiquiatra Diogo Lara, dã
PUC-RS.

Para certificar-se de que
a rabugice é mesmo patoló
gica, os.sintomas devem per
sistir por, no mínimo., doil'
anos. Se a pessoa formulher,
as chances de haver distimia
dobram -a variação hormo
nal do organismo feminino
explica a desvantagem.

MasttN' '" j OUtO' � Pfatn
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ROTEIRO
Poro quem costumo receber amigos
ou parentes vindos de outros cida
des, estados ou até do exterior, mos
não tem tempo poro bancar o "ama
seco" deles, aí vai uma dica: peço o

eles que visitem, em breve, o site www.

moagoncalves.com.br. A página tra
rá informações de interesse geral. A
exemplo de restaurantes, gastronomia
regional, cultura popular, bolados, ci
nemas e pano de fundo com o melhor
dos nossos belezas naturais. Além dos
informações sobre o economia básico
do região.

SHOW
O Coiffeur Te� quando o

assunto é corte de cabelo
dá um show com a tesoura.
Do curtinho assimétrico ao

longo glamouroso, sabe
dos looks que vôo subir às

cabeças nesta temporada.
E mais: os tons que
ressaltam os cortes. Ele
sempre segue as tendências.

�.-'p[ifi:l;rá
""'que-entl'eQa
ft75..1689

" Quem discute
alegando autoridade
nõo usa a inteligência,

mas a memória. "LEONARDO DA VINCI

SOUTO
Atenção mulherada. Quem está ape
lando, desesperado por um novo amor,
é o amigo do peito, Carlita Mannes.
Ele onda encalhado há semanas.

I

nll� eí
melange! vaus

Os arquitetos jaraguaenses,
Edson e Ronaldo Lima,
receberam prêmio do diretor
nacional da Portobello Shop,
Juarez Leão, na grande Festa
SER em Floripa

NAS RODAS
• Hoje o boa gente Márcio Schoms,
de Guaramirim, recebe seleto grupo
de amigos para festejar o idade novo

no Choperia Avenida. A bando MXR
vai animar o babado.

• O empresário Aclino Feder recebe
open house amigos, corretores de
imóveis e arquitetos, hoje à noite,
no porque fabril de suo empresa, o
Berlim Ambientes.

• Dia 15 de novémbro acontece no

Beira Rio Clube de Campo, o soleni
dade de formatura do Curso Técnico
de Enfermagem do Turma Integral
Noturno. Os formandos são do Escola
Técnico de Enfermagem de Jaraguá.

• A bonito Korol Micheluzzi se preparo
para comemorat em grande estilo, seu
aniversário dia 11 de novembro.

BELÉM
A rede de supermercados Belém,
poderoso no Plonalto Norte de Santo
Catarina e no Paraná, deve começar
o i:onstruir, no começo de 2009, um
mega supermercado em Jaraguá do
Sul. Ele estará localizado 00 lodo do
Churrascaria Pavanello, no antigo Vi
nagres Brandenburg.

MIMO
Poro os antenadas. Uma· conhecido
marco de telefone celular acaba de
lançar no mercado um aparelho com

o aparência de um frasco de perfume.
O apetrecho exalo até mesmo oramo

de lavando. Aliás, o próprio telefone é
no cor lavando. E o melhor de tudo: os
alérgicos não têm desculpo poro não
usar, pois o aparelho pode ser recar

regado com o fragrância e marco pre
ferido. Ah, e o tecla "home", com um

botão cor de rubi imitando uma jóia,
possui leve brilho. Um charme!

DICA DE ECONOMIA
Mamães e papais: levar os filhos às
compras de mater!al escolar pode
significar prejuízo. E que eles pedem
produtos de marcos famosos e lança
mentos, e isso pode duplicar o valor do
compro. Deixe-os em cosa, opte pelo
básico e ninguém fico sabendo. Defen
do o bolso do suo família! A criançada
está super informado e um tonto quan
to "grifado". Pense nisso!

DÁ PRA ACREDITAR?
Olho só gente, donos de corras usados
terão desconto no IPVA. Bem, isso quer
dizer que todo mundo vai ter descon
to, né? Poxa, falo sério! Quem tem um

corro zero quilômetro no garagem?
Aquele sujeito que tem fetiche por au
tomóveis compro o seu e mondo entre

gar em coso num caminhão-cegonha.
E dali o corro não sai. Este deve estar
chateado. "Putz, tenho corro zero no

garagem, vou pagar IPVA sem descon
to". Bem, poro isto bosta dor uma vol
to no quarteirão. E o corro seró usado.
Que coisa, não!

AGENDEM!
Dia 22 de novembro, no Flora & Bote
quim, tem o mega festa Floro Style dos
promoters Fernando Raboch e Eduardo
Fogaça. Noite simplesmente imperdível.

Jefferson Fabiano de Farias,
o Toco, ao lado da namorada
Tânia Petry. Ele é o grande

aniversariante de hoje. Mil vivcis!

TE CONTEI!
• Hoje à noite, às 19 horas,
durante concorrido coquetel, a

jovem Cintia Gadotti inauguro,
no começo do calçadão em frente
00 Banco do Brasil, o loja lolita.
Bolo bronca.

.

• Adriano Ceruti é bonito, toda
sarado e inteligente. Mos o que
elo tem de melhor mesmo é o

caráter e suo amizade. Te CURO
muito menino .

• Poro os "hypados" de plantão.
No próximo sábado, dia 15 de

.

novembro, tem Country Festival,
no Banana Joe. Poro animar o
festa, vários DJs, "garotas oito
segundos" e vórios outras novida
.des, Agen�em!

. • No dia 22 de novembro
acontece no Casarão do CTG Velha
Querência, mais uma grande
festa promovida pelos promoters
Thiago Mattos e Pepe Narloch.

.0 Núcleo de Jovens Empreen
dedores do Acijs,lApevi traró paro
Jaraguá do Sul, dia 11 no Scar,
o palestrante Gustavo Cerbasi,
autor de diversos Best Sellers,
sendo o mais conhecido: "Casais
Inteligentes Enriquecem Juntos".
Ele ministraró a palestra: Como
conquistar a independência
financeira. Mais informações pelo
fone 3275-7033

• No próximo dia 1° de dezem
bro, a Karloche promove coquetel
paro o Grande Bazar, que aconte
ce o partir do dia 2, com preços

.

direto de fábrica.

.Chorinho novo. O bonito casal
André e Priscila Jensen Hohl, depois
de seis anos de casamento, recebe
ram o visita da cegonha. Em junho
de 2009, nasce o pimpolho.

• As ilusões sustentam a alma
como as asas sustentam o pássaro.

•• Com essa, fui!!
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Ouinto-feira, 6 de novembro
·london Pub: show de pagode com grupo Pagode,com. Acessos: RS 10,00 feminino
e R$15,OO masculino, cobrados a partir das 22h30 apenas para órea interna, sendo
o deck da casa com acesso livre.
• Choperia Bierbude: show de pagode com grupo Swingaê. Acessos: com bônus R$
5,00 masculino e free feminino, sem bônus RS 5,00 feminino e RS 10,00 musculine,
Início às 22 horus.
• Estação do Tempo: discotecagem alternada entre os OJs da Festa do Vinil. Acesso:
RS 3,00 feminino e R$ 8,00 meseulíne- cabrodosa partirdas21 horas.
· Momma Club: em Pomerode, apresentaçõo do dupla Mazzo & Gabriel, com

repertório sertanejo universitário. Acesso: feminino free e masculino RS 5,00.
Início às23 horas.

Sexto-feira, 7 de novembro
• london Pub: apresento show com Renalo e Cio, Acessos: R$ 10.00 feminino e R$
15,00 masculino, cobrados a partir das 22h30 apenas para área interno, sendo o
deck da casa com acesso livre.
· Chuperia Bierbude: música ao vivo com Adriano Nogueira, vozeviolão.lnlcfo às
21 heres,
- Estaçõo do Tempo: música ao viva com banda The Rockets trazendo o rockobilly
poro o palco do Estação.Acesso: RS 8,00 feminino e RS 12,00 masculino - cobrados
a partirdas21 horos.
- Nag Champa: lounge bar promove bolado eletrônica com OJs Johnz e Alex frezen.
Acessos: valores nõo divulgados.lnicio às 22 horas.localizoção:WalterMarquardt,
2105, 500m opósa antigo Combat, sentido centro-bairro.
-Iícarerlu; NeniJunkesconvida todos para hoppyhourque começaàs 17h, servindo
iguaria de camarõo para acompanhar a tradicional cerveja gelada da cosa.
- Moinho Disco: promove festa ladies Free, com entrada gratuito e distribuição de
rodados de caipirinha de vinho poro elas até OOh. No palco apresentam-se OJs
Robson Gym e Rodrigo Fabro em b2b com Igor lima. Acessos: R$10,00 masculino.
Início os23 hems,
· Chopperia Avenida: em Guoramirim, show de pagode com grupo KibeHeza, mais
OJ Fernando S. Acessos: valores não divulgados.lnício às 23 horas.

Su ado, 8 de novembro ..

PUb:aberto paro happy haura partir rias 16h, apresenta li noitemúsica ao
vivo com voz e violão.
• Choperia Bierb�de: músico ao vivo com dupla Jean e July; repertÓrio pop·rock.
Início às21 horas.
• Estação do Tempo: discotecagem de hits de época atémeia·noi!�. após, rep�rtório
de h6use music por OJ. Acesso: RS 5,00 feminino e R$10,OOmasculillo - cobl'Ôdosa
partirdos21 horas.
- Momma Club; em Pomerode, apresenta OJs Rodrigo Fabro e Johnny, mais pagode
com grupo Nosso Conceito.Acesso: valores nãodivulgados.lnício às23 horas.
· C.A. Diana: em 6uaromirim, promove suo Festa do Cascudo. O juntar é servido em
buffet com preparos variados do peixe, seguido de apresentação da band� Nega
Fulá. Acesso: R$ 40,00 por pessoa.1 níeio às 20 noras.
• C. A. Baependí: apresenta no órea de suas piscinas a 13Q Noite dos Mares do Sul,
trazendo a mega estruturo os repertórios de Manchester Band e Free
Band, além coraçõo temática havaiana e muitas frutos. Acesso: até 07 de
novembro, sócios RS 15,00 e nõo-sócios RS 40,00; día 08, sócios R$ 25,00 e não
sócios R$ 50,00.1 nício 6523 horas.

Domingo, 9 de novembro
• london Pub: aberto para happy hour a partir das 16h, apresento à noite especial
sertanejo com dupl.a Fóbio & Juliano. Acessos: R$ 5.00 feminino e RS 10,00
masculino, cobrados a partir das 20h apenas para úreu interno, sendo o deck da
cosa com acesso livre.
- Estação do Tempo: pagode 00 vivo a partir das 19 horas. Acesso: RS 3,00 feminino
e R$ 8,00masculino.
• Chopperia Avenida: em Guoromirim, apresento show de pagode com grupo Desejo
Constante. Acessos: va lore� mio divulgados.lnício às 18 horas.

CONTATOS: .... /

C.A Diana: 3373 ·1659; £hopperia Avenida: chopperioavenida.com.br ou 3373
1597; Choperia Bierbude: bierbude.com.br ou 32751686; Estação do Tempo: 3376
4822; licorerio: 3275 1327; London .Pub: 3055 0065; t.Momma Club:
momma.com.6r; Nag Champa lounge Bar: 99257351.

r.3@poracaso.com

VARIEDADES---------
ESPETÁCULO

Tributo ao Cinema
Banda da Scar apresenta as trilhas
sonoras dos clássicos da telona

JARAGUÁ DO SUL
Para os adoradores de cine

ma, um programa imperdível.
De volta ao passado com as

trilhas sonoras dos clássicos:
Hércules, Chorus line, O ho
mem do braço de ouro, A pan
tera cor de rosa, Bonequinha
de luxo, A conquista do oeste,
Tea for two, Os sete magnífi
cos, Rambo, Uma linda mu

lher, 007 - Um novo dia para
morrer, entre outros filmes.
A terceira edição do concerto
Tributo ao Cinema será a atra

ção no palco do Centro Cultu
ral, de Jaraguá do Sul, neste

domingo (9). A partir das 19
horas, a banda da Scar Cia.
Musical Euterpe apresenta, no
Teatro, as músicas imortaliza
das nas telonas. O espetáculo
será conduzido pelo professor
de música e regente do grupo,
Roberto Kock.

Ao lado de Kock, os músi
cos convidadosAdreyMiranda
(clarone e clarinete), Fernando
Camargo (baixo), Márcio Dias
(violão e guitarra), Adriano
Miranda (sax alto e clarinete),
Jorge Maurício da Silva (trom
bone) e Renato Aguiar (voz e

gaita de boca).
Conforme o regente da

banda, o concerto causa gran
de expectativa no público,
além de ser "uma oportuni-

para estudantes e pessoas aci
ma de 60 anos R$ 6. Os con

vites devem ser adquiridos na

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

Banda da Scar já participou do 10 Festival de Bandas e Fanfarras, no Chile

dade para acompanhar o tra
balho realizado pelo grupo",
afirma Kock. O evento recebe
apoio cultural das empresas
Duas Rodas Industrial, Weg
e Liverpool Baquetas, através
da Lei de Incentivo à Cultura.
Os ingressos custam R$ 12 e DAIANA CONSTANTINO

EDUCAÇÃO

Cultura
Afro-brasileira

A escola Rodolfo Dornbusch, de
Joroguá do Sul, promove dois eventos
em comemoração 00 Dia Nacional do
Cultura Afro·brosileiro. Poro amanhã,
está marcado um seminário poro dls
cutir o temo. Os alunos recebem o vlsl-

.

to do supervisoro de educação básico e
.

profissional Mario Lúcio, do pedagogo
Sandro e do vereador eleito Francisco
Alves, às 13h30, no próprio unidade de
ensino. No próximo qulmn-telrn (20)
• Dia Nacional do Cultura Afro-Brosi·
leiro -, 12 oficinas serão realizados
no período matutino e vespertino.
O evento está sob coordenação do
professor Luis Fernando Olegor em

parceria com os demais professores,
especialistas e direção.

INFANTIL

Espetáculo na praça
Neste sábado: o portir dos 8h, no Proço Ângelo Piazera está marcado o es

petáculo infantil Os Músicos Grimm. E no domingo, às 16h, no teatro do Sesc, o
peço será apresentado novamente. A entrado é gratuito. O trabalho foz porte do
projeto Baú de Histórias Permanente promovido pelo Sesc. Poro os lnteressndes,
informações através do número 3371-9177.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Iaragué do StÚ i SC

. .à�ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofícíala do Registro do Registro de Imóveis da ? '

Comarca de Jaraguá do Sul i SC, torna público pelo presente. edital, que. I
EVALDO ZEMKE, cobrador. CI n' 928.640-3-SE5P-SC, CPF o' 292.204,249-91
e sua esposa DOROTI ZEMKE, do lar, Cl 19Ri 1,982.71)8-5SP-SC, CPF I{
936.442.219-87, brasileiros. casados pelo regime da comunhão universal de
Bens, anterior à vigência da Lei 6.515í77, domicíliados e residentes à Rua João
Tozini, n" 500. em Ccrupâ-Sü, requereram com base no art, 18 da Lei n'
tl.766!79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 55-
Domingos Salvador. perímetro urbano deCorupé/Sü, abaixo, caracterízadc.
aprovado pela prefeitura Municipal de Corupâ/Sf', conforme certidão n" 094/2007. expedida em 12,12.2007,
assinando como responsável Iécnlco, o arquiteto e técnico em agrimensura Franklin de Oliveira, CREA nr
24,8693·ART n' 2646935-1. O desmembramento ê de caráter resídencial possui a área total de 1,645,0001',
sendo constituído de 3(tres) parcelas e sistema viário, O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze)
dias, contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a
Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro,
[araguádo SuliSC JARAGUÃ no SUL, 29 DE OUTUBRO DE 2008.
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"Quem não tiver culpa,
atire a primeira pedra"

Seria um subterfúgio tentador, mas inteiramente
errôneo atribuir aos EUA todos os problemas da crise fi
nanceira mundial. Esse problema também não pode ser

imputado somente ao capitalismo, pois o desafio é mais
profundo e mais amplo. Consideremos, por exemplo, a

nossa economia: o crescimento da produção que nos tor
noumais ricos, dentro da qual nós encontramos sustento e

amparo, advém de uma economia de negócios, o que quer
dizer, por outras palavras, sujeitos a atitudes para com o

dinheiro. Queremos todos ser mais felizes e desfrutar de
mais conforto, também as pessoas do outro lado de nossas

fronteiras, mas qual a quantidade de dinheiro necessária

para isso? Cada um argumentará em seus próprios termos
sem jamais tomar explícita sua visão sobre a quantidade
de dinheiro ou o seu objetivo econômico, porém, no ín
timo, todos reconhecem que quanto mais, melhor. Então,
argumentar que a crise é oriunda da voracidade e irres

ponsabilidade dos americanos, acusando-os de romperem
com o sistema de equilíbrio, no qual investidor algum
poderia manter-se por muito tempo na posição de supe
ravit é um equívoco. Da análise da crise emergem uma

quantidade inimaginável de opiniões, muitas nem sempre
convencionais, mas fatalmente a imensa maioria nos leva
a incorrer numa investigação histórica, de onde parecem
fluir inexoravelmente certas condições anteriores como a

crise de 1929, denominada de "A Grande Depressão". Os
efeitos da Grande Depressão foram sentidos a nível mun
dial, bem como sua intensidade, variando de país a país.
Sentido mais intensamente nos Estados Unidos, mas ou

tros países como Alemanha, Austrália, França, Itália e Rei
no Unido (Inglaterra), foram duramente atingidos. Apesar
de também sermos afetados, como éramos pouco indus
trializados naquele período, a Grande Depressão acelerou
o processo de industrialização do Brasil e Argentina, quer
dizer, o mal veio para o bem.

O que estamos presenciando é que, a Grande Roda,
como Adam Smith (1776) chamava o sistema monetário
internacional, que organiza o comércio monetário e as

relações de investimentos entre as nações, enquanto gira
sem esforços, a riqueza flui livremente recompensando
homens e nações no processo. Isto toma possível uma
vida econômica mais rica. Todavia, se a roda emperra ou

desarranja, as conseqüências podem ser graves e até mes-

mo desastrosas. Como qualquer leitor sabe, o sistema fi
nanceiromundial encontra-se em crise, e governos tentam
impedir a continuidade do agravamento e dos desastres
como a quebra de instituições financeiras centenárias. Nas
relações entre as diferentes moedas, trilhões de dólares se

derretem como gelo. Estamos todos flutuando e navegan
do sem saber o destino, pois o mercado perdeu alguns de
seus marcos tradicionais e, quando não se sabe para onde
vai, qualquer caminho serve. Assim sendo, que o amanhã
nos trará? Será que o restabelecimento de relações que
obedeçam a regras claras de comportamento evitará novas
convulsões no sistema financeiro? Será que as pessoas que
abandonarem suas intenções de consumir em troca de po
siçõesmais seguras, poupando, estarão com a razão? Será

que empresas que postergarem investimentos aguardando
umamelhor definição da crise fazem por vontade própria,
ou porque o sistema bancário fechou as porteiras do cré
dito? Todas são perguntas legítimas, mas não é possível
dar uma resposta simples para nenhuma delas. O que se

percebe é que figuras do alto escalão do governo surgem
na função de agente econômico, o que me faz lembrar as
aparições de ministros no período Collor, embora não haja
planos mirabolantes até aqui, vão de marola a· tsunami fa
cilmente, conflitando ainda mais.

De que não seríamos afetados seriamente, para forte
mente afetados. Neste momento, quando as teorias Key
nesianas são revividas, prefiro ficar com o pensamento
de Schumpeter(1954), para quem � figura do agente eco

nômico não é suficiente para criar todas as condições do
desenvolvimento econômico. É preciso, também, que haja
crédito, baixa taxa de juros e capital abundante. Nessas
condições, com o aumento da produção e da oferta, os so
nhos de uma reforma adaptadora à crise podem ser reali
zados. O mercado interno brasileiro é nossa força e nossa

defesa. Neste ínterim, cabe uma reflexão: quais iniciativas
podem unir os brasileiros para ampliar as oportunidades
econômicas na busca de um equilíbrio sustentável entre o

mercado produtor de bens e serviços e o mercado finan
ceiro? A turbulência internacional e interna vai continuar.
Lula deverá ligar para parabenizar Obama e dizer: A crise
também é nossa, vamos trabalhar juntos. O título acima,
de Jesus Cristo, continua valendo. Que omundo seja outro
com Obama lá fi os nossos cá.

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

Opemção pré-vemneio começa no litoml
Praias recebem monitoramento e Corpo de Bombeiros alerta os banhistas

O litoral norte de Santa
Catarina llliClOU a operação
pré-veraneio. Ao todo, 94 pro
fissionais devem monitorar os

banhistas em 11 praias locali
zadas na região entre Itapoá, no
extremo norte, até Porto Belo.
Durante a semana o número de
efetivos será de apenas 32 sal
va-vidas, que vão trabalhar nos
seis municípios com maiores

concentrações de banhistas. Os
municípios de Balneário Cam
boriú, Barra Velha, Itajaí, Itape
ma, Bombinhas e Navegantes

recebem os serviços dos salva
vidas civis e militares durante a

semana e as demais cidades se

rão monitoradas durante o final
de semana.

O Corpo de Bombeir-os
orienta os banhistas para fica
rem nos locais próximos aos

postos salva-vidas. De acordo
com o major Sérgio Murilo de
Melo, as pessoas devem prestar
atenção nas bandeiras sinaliza
doras. "Nem todas as praias pos
suem o serviço de salva-vidas
nesta pré-temporada. Portanto,

é necessário procurar apenas os
balneários que fornecem este
monitoramento. Outro detalhe
importante é verificar as cores

das bandeiras", aconselha ele:
As cores das bandeiras indicam
a condição do mar no dia: ver
melha é sinal de mar perigoso
e impróprio, amarela significa
atenção e a verde é mar calmo.

A operação pré-veraneio irá

seguir até Q dia l°de dezembro.
Após esta data, o número dos
salva-vidas-irá passar para 500

profissionais.

'cassuli
www.cassuli.adv.br

Além da. defesa. de seu: direitos, a Atl
evolução de

..�eus negócios jurídiC�t
�

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99
Rua'Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 33717511 - Fax 47 32751820

EDITAL
MARGOTADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jeraqua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann. Oficial faz saber 9u� por não terem sido encontrados pessoatmsnte nos endereços a mim

���i�:t:����:��t�Jr�s�:tr:;;:'�I�:���t;ósE3!��r�����:�et�;[�ês)dra�e3����to. que deu entrada oeste Oficio para

Protcccíc: 90866 Sacado: NOVA iNDUSTRiA SERIGRAFiCA LTDA CNPJ: 03.780.8621000
Cedente: MOTORTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE LUBRIFICANTCNPJ: 07.426.684;000
Número de Ittulo: 50030858 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por rncceçac
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data vencmento: 17/1012008 Valor: 304,00

Protocolo: 90991 Sacado: AMANDA RISSO DOS SANTOS CPF: 034.601.829-38
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662.958/000
Número do Titulo: 2934443 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento' 15{10f2008 Valor: 237,00

�:������15�sc�'$}10: EDEMAR MENDONCA PINTO CPF: 01.3.603.830-18
Número do Titulo: SIN Espécie: Nota Promissória
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 14/01i2008 Valor. 2.630.40

Protocole: 91138 sacado: CLAUDIO UCHTEMBERG VOGEL-ME CNPJ: 04.406.8461000
Cedente: CEA BRASIL COMERCIO IMP E EXP DE MAO E E CNP': 08.020.7461000
Número do Titulo: 1581 Espécie: Duplicata de Venda MercanUl por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 16;1012008 Valor: 530,20

Protocolo: 91173 Sacado: LOJADOS PRESENTES OLIVEIRA LTDA·ME CNPJ: 79.889.4321000
Cedente: CANDIDE INDUSTRIA E COMERCiO LTDA CNPJ: 62.434.4361000
Número do Tftulo: 2256188 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 22110/2008 Valor: 465,65

Protocolo: 91174 Sacado: lOJADOS PRESENTES OLIVEIRA LTOA-ME CNPJ: 79.889.432/000
Cedente: CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 62.434.436/000
Número do Titulo: 2256198 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRAOESCO Data Vencimento: 22/1012008 Valor. 869.73

Protocolo: 91351 Sacado: VI� MACOMERC10 E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 02.959.017/000
Cedente: ROQUE LUIZ GRZEBIELUCKAS CIA LTDA CNPJ: 04.577.3ti1íOOO
Número do Titulo: 41871 1872 Espécie: Duplicata de Venda Mercanü! por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOM1CA FEDERAL Dala Vencimento: 15/10/2008 Valor: 539,50

Protocolo: 91365 Sacado: MARCUS KRUTZSCH SALGADO CPF: 969.977.889·04
Cedente: VALoocrR HAAS ME CNPJ: 03.986.'145/000
Numero do Título: 18356 Espécie: Duplicata de Venda Marcanti! por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Datavencimento: 2011012008 Valor; 25,00

Protocolo: 91367 Sacado: ISMAEL lAUBE CPF: 059.979.549·27
Cedente: JAMATEX COM EQUIP TEXTEIS lTOA CNPJ: 04.317. 70al000
Número do Titulo: 4532.1005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por rodceção
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento. 19/10/2008 valor: 181,37

Protocolo: 91369 Sacado:ADEMAR COELHO FACCAO ME CNPJ: 09.633.029/000
Cedente: JAMATEX COM EQUIP TEXTEIS LTDA CNPJ: 04.317.708/000

����:nt���!;t��I��f}€�ON&�r��FE�w.�Lta de Venda M���;��á�;À����Oi10!20m� vator: 290,20

Protocolo: 91389 Sacado: PODiur.,,1 SALAO E ESCOLADE CABELEREIROS�ME CNPj: 05.303.923/000
Cedente: EDITORA LM LTDA ME CNPJ: 05.686.917iOOO
Número de Tlnno: 13606060800 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 1511012008 valor- 200.00

Protocolo: 91392 Sacado: Z 8. S COMERC10 DO VESTUARIO LTDA ME CNPJ: 07.283.319/000
Cedente: KRINDGES INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 77 .593.5561000
Número de Ittalo: 287769/003 Espécie: Duplicata ue Venda MercantE por Indicação
Apresentante: HSBC BANK B�AS!L SA BANCO MULTIPLO Dala Vencimento: 16/10/2008 Valor: 189,66

Protocoto: 91398 Sacado: FORMAS DAAGUA I C RESERV LTDA CNPJ: 06.296.174iOOO
Cedente: BANCO SOFISA SA

���::n���j;t�s8�����OãR.�ã�ê��.D�R�cg��i'T!�toMerca��fa°{J���{��;��: 2311012008 Valor: 1.721.28
Protocolo: 9�436 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL 1NTELIGENTE LIDA CNPJ: 09.123.307/000
Cecerue: VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07,986.147/000
Número de Título: 0544D-A, Espécie: Depücata de Venda Mercantll par Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S .. o\. Data Vencimento: 17/1012008 Valor: 142,38

Protocole: 91481 Sacado: MAURJUO BARBOSACANOVAS CPF: 612.722.569·87
Cedente: AGUIA EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Número de Titulo: 7774102 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por ínrncecão
Apresentante: UN1BANCO·UN!AO.OOS BANCOS BRASILE!ROS SA Data Vencimento: 18110/2008 Valor: 148.00

Protocolo: 9�533 Sacado. ADENILDAAPAHEC1DADE DEUS BUENO CPF: 056.871.479·26
Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.145tOOO
Número da Título: 17776-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 21il0/2008 Vaiar: 145.00

Protocolo: 91538 Sacado: JARDEUNA DA SILVA PINHEIRO CPF: 010.467.239-01
Ceder-te: DM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 02.884.0531000

�g�:��1���i:��I�1�t�2&MTêAérEO�R�lcat.a de Venda �:r������;el�.�8�09f2008 Valor: 32,80

E, como 05 ditos devedores nan foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devloa tnnroeceo, faz por intermedic do
presente Edital, para que os mesmos comparecem oeste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589. no prazoda Lei. a fim de liquidar o seu debito. ou entao. dar rszac por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.z

Jaragua do Sul, 6 de Novembro de 2008
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Entre as melhores
Todo mundo sabe das dificuldades que uma equipe pequena e sem
muita estrutura tem para emplacar em competições nacionais. Mas
vez ou outra um novo nome surge, resultado de talento individual
aliado ao esforço nos treinos e o acompanhamento dos técnicos. A
nadadora da equipe Urbano/fME, Helena Gschwendtner (foto). que já.

foi medalhista nos Jogos Mundiais da Juventude Italiana, conquistou
mais um feito - foi finalista do Troféu Chico Piscina, nos 100m livre
da categoria infantil. Mesmo terminando em oitavo, o resultado foi
comemorado pela equipe jaraguaense, já que ela se credencio como
uma das melhores do Brasil e tem tudo para evoluir

ESTÁGIO
Helena foi revelada no Circuito Interescolar de Nataçõo, promovido anual
mente em Jaraguá do Sul e que vem descobrindo grandes talentos. Depois
da ediçõo deste ano, 18 foram convocados para fazer um estágio de 10de
novembro a 3 de dezembro. Eis os convocados - Sarah Wille, Anna Laura
Rocha, Thayna Koroll, Gabriella felicione, Lucas Vegini, Júlio Ewald, Bea
triz Baruffi, Elisa Brownrigg, Joõo Guilherme Silva, Alberto Marcatto Alho,
Martin Brownrigg, Ana Chewinski, Guilherme Hanemann, Gustavo Bartel,
Eduardo Butschardt, Osmar Cruz. Lohrana Souza e Jonathan Witkosky.

NOVIDADE NA MALWEE
O preparador físico do Malwee, Joõo Romano, apresentou uma no
vidade ontem no jogo contra Joaçaba. Ele instalou GPS em alguns
atletas durante o aquecimento, para monitorar o rendimento de cada
um durante as partidas. Romano, aliás, é o único no futsal, e um dos
únicos no Brasil, que usam a tecnologia para o aprimoramento da
parte física dos atletas. E poro trabalhar em uma equipe que faz tan-

. tos jogos como o Malwee, tem de se usar de todas as ferramentas para
que o jogador consiga estar em forma sempre..

NA SÉRIE B
A semana começou boa para o Avaí na Série B. O Leõo da Ilha pode con

quistar o acesso no sábado, quando enfrenta o CRB em Maceió. Para isso,
basta vencer e torcer poro o tropeço de outros quatro adversários. O pri
meiro deles perdeu nesta terço-feira - em Marília, o Vila Nova, terceiro
colocado, perdeu por 1 xO. Agora fica na torcida contra Juventude e Bra
gantino, na sexto-feira, e Barueri no sábado, todos jogando fora de casa.

MALWEE E TAÇA BRASIL .

Acompanhei a movimentação na comunidade da Malwee no orkut, de torcedo
res injuriados com o CBfS sobre a mudança de regulamento da Taça Brasil.
O novo regulamento reduziu de dez para oito o número de 'participantes e,
com isso, o campeõo da última ediçõo nõo tem mais a vaga garantida. A
assessoria de imprensa da CBfS confirmou que o regulamento foi mudado
em janeiro de 2007 e que todos os clubes foram informados. Já a assesso
ria do time jaraguaense garante que nõo recebeu a altemção.
esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------

Edinbo (centro) admitiu que o Internacional entrará em campo pensando na vantagem que conseguiu em casa

Colomdo promete que
não :vai sentir pressão
Internacional venceu o primeiro confronto
BUENOS AIRES

O Internacional embarcou
já está em Buenos Aires, onde
enfrenta hoje o Boca Juniors
pela Copa Sul-Americana.
'Eliminado duas vezes pelo
clube argentino da competi
ção, os jogadores garantem
que desta vez será diferente.
O volante Edinho promete
que a pressão não vai atrapa
lhar o time gaúcho.

"Jogar lá é difícil por causa
da torcida. Mas os jogadores
estão vacinados. No início,
eles assustam mesmo, vão pra
cima. Mas como conseguimos
um resultado bom, temos tudo
para sair classificados", afir
mou, apostando na vantagem
do Internacional, que venceu

no Beira Rio por 2xO. Edinho
admitiu que o Internacional
entrará em campo pensando
nisso. "Temos que segurar. É
sair de lá classificado, sem se

preocupar com o resultado.
Todos concentrados no que
têm que fazer".

O técnico Tite afirmou que
a suposta pressão em La Bom
bonera é emocional e está na

SUL-AMERICANA

Riquelme sente dores no tornozelo, mas afirmou que quer jogar hoje

cabeça dos atletas e do treina
dor. Mas tudo isso deve ser es

quecido em campo. '1\ equipe
tem que ter maturidade e con

centração", disse Tite.
Pelo lado do Boca, assim

como no jogo de ida, os her
manos devem escalar reservas
e juniores, apesar de precisar
reverter a boa vantagem do
time gaúcho. Mas o técnico
Carlos Ischia faz mistério so

bre a possível escalação do
meia Juan Riquelme.

Apesar do cansaço físico e

de um traumatismo no torno
zelo direito devido ao excesso
de jogos, Riquelme poderá ser

mais uma vez o responsável
pela criação de jogadas nomeio
campo da equipe argentina.

"Riquelme sempre quer
jogar. E um desses jogadores
com amor próprio e um co

ração enorme, que se entre-·

ga pela equipe, por isso é tão

querido pela torcida", comen
tou o treinador.
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Vôlei disputa dois títulos estaduais
Equipe masculina joga em casa e meninas atuam em Balneário Camhoriú
JARAGUÁ DO SUL

Duas equipes do vôlei jara
guaense entram em quadra para
disputar o título do Campeonato
Estadual das respectivas cate

gorias. As meninas terão cinco
rivais pela frente e viajam hoje
para Balneário Camboriú, onde
acontece a fase decisiva. Já os

meninos jogam em casa, a partir
de amanhã, em sistema de qua
drangular.

Atuais vice-campeões do
torneio, os atletas da equiJle Ma
risol/FME querem aproveitar o

fato de atuar diante da torcida (os
jogos serão no Ginásio do Sesi].
para recuperar a hegemonia da
competição. O técnico da equi
pe, Luiz Carlos da Silva, o--Ka
dylac, acredita que a disputa será
bem equilibrada já que, além dos
jaraguaenses, Joinville e Unisul
também chegam corn chances
de brigar pelo título. "Na Olesc
ficamos em terceiro, mas 'nosso
time vem numa crescente desde

ESrADUAL DE BASQUETE
MIRIM MASCUUNO
(GINÁSIO ARllIUR MÜUfR)
• Ouinta-feim (6111)
16h - JEC'Felej x S11lesiano/ltajaí
17h30 - Adiee/Florianópolis x CB Chapecó
19h - Wizard,lMaristw'FME x ACOB/
Concórdia·

• Sexta-feim (7/1l)
8h30 - ACOB/Concórdia x JEC'Felej
1Oh - Adiee/Rorianópolis xS11lesianwltajaí
11 h30 - Wizard,lMaristw'FME x CB

Chapecó
16� - AdieeIFlorionópolis x JEC'Felej
17h30 - ACOB/Concórdia x CB Chapecó
19h - Wimrd'MaristqlfME x S11lesianolltajaí

• SóbadoWll)
13h30 - ACOIVConcónlia xSolesiornVltajoí
15h - JEC'Felej x CB Chopecó
16h30 - Wizard/Moristw'FME x Adiee/
Florianópolis

• Domingo (9/11)
8h30 - S11lesiano/ltojoí x CB Chapecó
1 Oh - Adiee/Rorianópolis xACOIVConcórdia
11 h30 - Wizard,lMaristw'FME x JEC'Felej

o início do ano e sinto que esta
mos evoluindo para brigar para
ser campeão", afirmou o treina
dor. Além dos três citados; quem
também disputa o quadrangular
final é Rio do Sul.

Para as meninas, a previsão é
a mesma. A treinadora da equi
pe ADV;FME, Tatiana Altíní.,
acredita numa final equílibrada
no litoral catarinense. "Neste
ano já aconteceu de tudo. Num
jogo perdemos para Blumenau,
depois ganhanios delas. E foi a
mesma coisa com todas as outras

equipes", avisou. As jaraguaen
ses estréiam hoje contra Balne
ário Camboriú. Além das donas.
da casa, também são adversárias
as equipes da Furb, Nova Trento,
Guaraciaba e Clube Doze (Floria
nópolis). "Nós ficamos em tercei
ro na Olesc, atrás de Balneário e

Nova Trento. E é difícil apontar
um favorito ou dar prognóstico.
Só mesmo depois doúltimo jogo
para saber", afirmou Tatiana.

ESTADUAL DE VÔLEI
INFANTlL FEMININO
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ)
• Ouinta-feim (6/11)

11 h - ADVIFME x Balneário Comboriú
• Sexta-feim (7/11)

1Oh30 - ADVIFME x FurblBlumenau
17h - ADVIFME x Ua Une/Nova Trento

• Sábado (8/11)
9h - ADVIFME x Guamciaba

• Domingo (9/11)
13h - ADVIFME xOube Do1&'Aorianópolis

INFANTlL MASCUUNO
(GINÁSIO DO SESI)
• Sexta-feim (7/11)
17h - Unisul x Rio do Sul
19h - MarisoVFME x Bonjo/Joinville

• Sábado (8111)
16h - Perd. Jogo 1 xVent. Jogo 2

-

17h30 - Perd. Jogo 2 x Vent. Jogo 1
• Domingo (9/11)
9h - Perd. Jogo 1 x Perd. Jogo 2
1Oh30 - Vent. Jogo 1 xVent. Jogo 2

Em casa, basquete mirim quer
o bicampeonato Catarinense
JARAGUÁ DO SUL

A equipe Wizard/Marista/
FME ainda é jovem. Os garo
tos têm no máximo 13 anos,
mas já mostram maturidade
de gente grande. Em duas

competições, dois títulos -

a categoria mini no ano pas
sado e a Copa Curitiba, nes
te ano. Além disso, eles têm
a missão de defender o títn
lo em casa. E hoje estréiam
no Ginásio Arthur Müller,
pelo hexagonal final, contra
Concórdia.

O técnico Rafael Müller
acredita no potencial da equi
pe e espera 'apoio da torcida
para ajudar. "Já chegamos em

.=-0 competições como favoritos,
Equipe da categoria mirim estréia hoje, no Arthur Müller, diante de. Concórdia como em Concórdia, e per-

dermos justamente por causa
da pressão do público. Mas
os pais já estão se movimen
tando e aguardamos o apoio
de todos na busca por este

título", afirmou.
.

Os adversários na briga
serão [oínville, Itajaí, Flo

rianópolis, Chapecó e Góil:::
córdia. Mas é contra o prin
cipal rival, o JEC/Felej, que o

treinador acredita que seja a

disputa pelo título. E os dois
se enfrentam no último jogo,
no domingo. "Como as equi
pes sempre caem no mesmo

grupo nas fases iniciais e

também sempre brigam pelo
título, cria essa rivalidade.
E isso é em todas as catego
rias", afirmou Müller.
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Nelsinho e Alonso permanecem
na Renault por mais dois anos
SÃO PAULO uma possível saída. Entre os

prováveis substitutos estava o

brasileiro Lucas di Grassi, pi
loto de testes.

Renault confirmou nesta

quarta-feira: Fernando Alon
so e Nelson Ângelo Piquet
vão formar a dupla de pilotos
da equipe para a temporada
2009. Dissipando os rumores

de uma possível ida de Alon
so para a Ferrari, a equipe não

apenas garantiu o bicampeão
mundial para o próximo ano

como também estendeu o seu
�
'� contrato até 2010.
;�
a::

>�
Chico (centro) marcou ;;'';Into gol jaraguaense que garantiu o Malwee no seqüência do Campeonato Catarinense

U

REFORMULAÇÃO
A FIA (Federação Interna

cional de Automobilismo),
anunciou ontem uma nova

versão do calendário da Fór
mula 1 para 2009. A princi
pal mudança foi a alteração
na data do GP da China, que

.

deixará de ser o 15° do ano, e

passará a ser o terceiro.
Com a mudança, o GP do

Brasil, antes marcado para 1° de
novembro, foi antecipado para
18 de outubro. A prova de Abu
Dabi, que encerrará o Mundial,
também acontecerá antes do
previsto inicialmente. O primei
ro GP dos Emirados Árabes será

disputado em 1° de novembro, e
não mais no dia 15.

"Com isso, a Renault tern
uma mistura perfeita da ju
ventude e da experiência. O

compromisso do Fernando por
mais duas temporadas mostra
sua confiança na equipe", dis
se o chefão Flavio Briatore.

A confirmação de Nelsi
nho no cockpit por mais um

ano dá mais tranqüilidade ao

brasileiro, que viveu nas últi
mas etapas com os rumores de

ESTADUAL DE FUTSAL

Malwee conquista a

vaga para semifinal
Time venceu o Joaçaba por 5xl ontem
JARAGUÃ DO SUL

A Malwee mostrou que está
mesmd determinada a recuperar
a hegemonía do futsal catarinerr
se. Depois de um empate fora
de casa, os comandados de Fer- .

nando Ferretti melhoraram de
produção e golearam o Joaçaba
por 5xl na noite de ontem, na
Arena Jaraguá. Com o resultado
a Malwee está classificada para
a semifinal da Divisão Especial
do Campeonato Catarinense,

. onde enfrenta o Colegial.
O primeiro tempo foi todo

dominado pelos donos da casa.

Aos 3min50, Lenísio, depois da
cobrança de escanteio de Pica-

Pau, deu um voleio e colocou
para o fundo do gol. O segundo
foi de Xande, quando o cronô
metro marcava 8min58. Nova
mente de uma jogada de escan

teio. Ari cobrou, Xico escorou

de cabeça e o camisa 6 colocou
para dentro. Antes do intervalo
ainda deu tempo pará Darlan
fazer o seu, aos 15minll.

Na etapa complementar a

Malwee voltou com a mesma

postura: procurando o gol sem
dar chancespara o adversário .

Tiago, depois de uma defesa, viu
o goleiro adversário adiantado e

chutou, marcando o quarto gol
do time da Malwee, aos 6min57.

O quinto tento da equipe
jaraguaense foi anotado por
Chico. O camisa 15 recebeu um

passe de Lenísio e bateu livre
no canto direito, o goleiro até
tentou defender, mas não con

seguiu chegar na bola. O Joaça
ba ainda descontou, mas não

conseguiu reagir a tempo.
No final da partida Ferretti

saiu satisfeito com o futsal apre
sentado por seu time. 'Jogamos
bem, atacamos de forma que
não proporcionou o contra-ata

que e acertamos na marcação",
disse o treinador.

Nelsinho (E) e Alonso são uma misturo de juventude e experiência no F1

América do Sul será sede da

próxima prova do Rali DacarGENIELLI RODRIGIJES

Ambrósio, Antonio Escobar e João
Tagino), quatro duplas nos carros

(Jean Azevedo/roussef Haddad,
Guilherme Spinelli/Marcelo Vívo
lo, Reinaldo Varela/Marcos Ma
cedo e Paulo Henrique Píchíni/
André Fernando Muniz Alves),
um corredor nos quadriciclos
(Carla Collet), e outros dois em

um caminhão. André Azevedo
e Maykel Justo competirão em

um veículo da- equipe Petrobras,
com o tcheco Mira Martinec. O
Rali Dacar largará no dia 3 de ja
.neíro de 2009 em Buenos Aires,
com chegada no dia 18, também
na capital da Argentina. O trajeto
terá 9,5 mil quilômetros, com 5,6
mil quilômetros de especiais.

SÃO PAULO

OS organizadores do Rali Da
car divulgaram ontem os partici
pantes inscritos para a edição de
2009, assim como mais detalhes
do percurso inédito da prova.
Pela primeira vez, o rali deixará
de ser realizado na África, e terá
como cenário no ano que vem a

Argentina e o Chile.
O rali terá 230 equipes, divi

didas em 230 motos, 30 quadrici
clos, 188 carros e 82 caminhões.
No total, 49 países terno represen-_
tantes. O Brasil terá 18 integrantes
na competição. O país terá sete

participantes nas motos (Zé Hé
lio, Rodolpho Mattheis, Fabrizio
Bianchini, Dimas Mattos, Carlos

Empresa Multinacional com sede em Jaraguá do Sul,
seleciona adultos com ou sem experiência para o cargo de

trainee, podendo alcançar cargos gerencias na area

comercial.

REQUISITO: .

*Boa comunicação
*Ter no máximo 30 anos de idade

*Disponibilidade integral
*Perfil ambicioso
*Ambos os sexos

GRUPO OMETZ-INTERNACIONAL
Enviar curricula para: gustavocotia@hotmail.com

Ou informações pelos telefones;3371-0234/9f;) 120735
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ELEiÇÕES NOS EUA

Barack Obama faz história nos EUA
Senador eleito presidente é o primeiro afro-americano a ocupar o cargo

Lula diz queObama representa Presidente eleito não tem tempo a perder
o reconhecimento da democmdo Com maioria no Congresso, partido deve definir prazo para retirada do Iraque

Barack Hussein Obama [r, 47
anos, eleito o 44° presidente dos
Estados Unidos, será o primeiro
afro-americano a ocupar o cargo.
"Se alguém ainda duvida que a

América é o lugar onde tudo é
possível, esta noite é a resposta
de vocês", disse Obama a mais
de 200 mil pessoas em Chicago.
'� mudança chegou aos Estados
Unidos".

Em seu primeiro discurso
como presidente eleito, Obama
ressaltou o número de pessoas
que apareceram para votar e pe
diu a união de todos os setores
da sociedade norte-americana.
"Este é nosso momento. A hora
é agora. Enquanto celebramos
esta noite sabemos dos desafios
que teremos pela frente: duas
guerras, um planeta em perigo,
a pior crise financeira da histó
ria", afirmou.

O presidente eleito agrade
ceu seu vice, Joe Biden, sua

equipe de campanha, a espo
sa, Michelle, e suas duas fi
lhas, para quem prometeu um
novo bichinho de estimação.
Por fim, Obama dedicou a vi
tória aos eleitores. "Este será o

BRASíLIA
O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva afirmou ontem
à Agência Estado que a elei
ção de Barack Obama para
a presidência dos Estados
Unidos "representa, sobre
tudo, um reconhecimento
da democracia". Acrescen
tou: "Quem duvidava de
que um negro poderia ser

eleito presidente dos EUA

agora sabe que pode. Pode,
porque isso acontece num

regime democrático, que é
onde a sociedade se mani
festa. Acho que é um feito
extraordinário a eleição do
primeiro negro na história
dos Estados Unidos".

Lula disse que a vitória de
Obama representa um reco

nhecimento da democracia
"sobretudo, porque é uma

pessoa que tem demonstra
do competência política". O

presidente disse esperar que

governo do povo, pelo povo e

para o povo".

BIOGRAFlA
Em 22 meses de campanha,

Barack Obama conquistou o cen

tro do poder democrata, quebrou
todos os recordes de arrecadação
de fundos, e fez história ao tor
nar-se o primeiro negro indicado
de um partido importante.

A vida de Barack Obama
não foi nada convencional,
desde o começo. Sua biografia
- mãe branca, pai africano, in
fância no Havaí e na Indonésia,
seu trabalho numa das comuni
dades mais pobres do país, os

estudos e a carreira de docente
em algumas das universidades
mais prestigiadas dos EUA - é
diferente da de qualquer outro
candidato à presidência.

Barack - o "abençoado", em
árabe - nasceu no dia 4 de agos
to de 1961. O senador é formado
em Ciências Políticas e Direito.
Em 1992, casou com Michelle
Robinson e com ela teve duas fi
lhas, Malia e Natasha.

AGÊNCIA ESTADO

ele mantenha uma "relação
mais forte com América La
tina, América do Sul, Brasil
e África" e possa "finalmen
te, fazer um acordo de paz no
Oriente Médio".

"Não tenho dúvida nenhu
ma", continuou o presidente,
"de que, da parte do Brasil,
vamos continuar aumentan
do a parceria que temos com

os EUA. Espero que, com o

governo Obama, possamos
continuar negociando. Espe
ro que ele tenha uma polí
tica mais voltada para o de
senvolvimento produtivo na

América Latina".
Porém, Lula também se

mostra cauteloso: "De qual
quer forma, há urna diferen
ça muito grande entre ganhar
uma eleição e governar um

país como os Estados Unidos.
Então, vamos esperar ele to
mar posse para ver o que vai
acontecer", disse.

Eleito presidente dos Estados Unidos, Barack Obama diz que governo será "do povo, pelo povo e poro o povo"

WASHINGTON

O presidente eleito dos Es
tados Unidos, Barack Obama,
não tem tempo a perder. Duas
guerras e uma crise financeira
que se aprofunda criaram ex

pectativas de que ele anuncie
seus principais assessores ra-

pidamente.
Obama tem a operação de

transição de governo já em

andamento, o que lhe permi
te escolher os ocupantes dos
principais postos, como o se

cretário do Tesouro e o secre

tário do Estado, em breve.

O Partido Democrata am

pliou seu controle sobre o

Congresso dos Estados Unidos
na eleição de terça-feira, 4, se
colocando em condição para
agir nas propostas de campa
nha do presidente eleito Bara
ckObama.
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4732746000
araguá Auto Elite

Uma relação de confiança.

OMPRE HOJE MESMO
SEU fABUlOS.O

Volkswagen

FOX 1.0VHT (5Z11R4j, 4 PORTAS. tmalflcxMY 08I0!l. &diçêo 2, compmçopromoclonn!:J ..isl" n partirdolU 32.200.00 oufi>'.fonel.oocclll0l'lllada db R$16.145,OO {50%)'" 24 pres!açOOI;menseis ee RS a22,47.Ta� dejuros ooO,99I1.m. II 12,55% liA Tollil da oporBÇoÔo;RS 3S.8&4.33.CETm,hirnoparll ostaolXlraçllode22,06% 1I,1l.SPACEFOX l.6 (5262e4), 4 PORTAS, total Qax. MY 08Kl9. Ç()!Ilpr6ÇO pmmooIonal évllrtaõlpartlrc:le R$ 45.990.0001,1 I�nd&do wrnen!rrufaths R$ 22.9%.00 (50%) -+ 24 pI<lsr.aç5esOIensais de RS 1. 14:1,97. Ta)(8 d$JUI'1)$ de 0.99% a.m, 1112.55 a.a.Totaidaoperaç.Ao: RS50ASO.3b, CEl,màximo IIaIlt esta op<mlÇM de 19,; 7%'.,linhaPolo ItWI ooJums da 0.99% a.m. Créc:lilowjeI!oill aprtMtção do BancoVoIswage.\. Promoçêo vDlidaaI606nll2OO8.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




