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Chimo" láo.
Maneca e a bola
Série Migrantes do Futebollembra
casos dos craques que adotaram
Jaraguá para viver depois de vestirem
a camisa tricolor.

�16

Mulheres fumantes de 27 a 44 anos

têm duas vezes mais chances de de
senvolver sintomas da TPM (tensão
pré-menstrual), especialmente os

relacionados a hormônios, como acne

e sensibilidade nas mamas, constatou
pesquisa realizada pela Universidade
de Massachusetts em Amherst, nos
Estados Unidos. \\Estudos anteriores
sugerem que fumar altera os níveis dos
hormônios que podem estar envolvidos
no aparecimento dos sintomas da TPM.
Algumas pesquisas mostram que as
fumantes têm ciclos menstruais mais
curtos e irregulares do que as não-fu
mantes", disse Elizabeth Bertone-John
son, uma das pesquisadoras. O estudo,
publicado no \\American Journal of Epi
demiology", foi baseado em análises do
Nurse's Health Study II, que tern obser
vado a saúde de 116.678 enfermeiras
dos EUA desde 1989.

Fonte: Folho Online
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do último sábado, IrineuPasold (PSDB) comanda- Souza (DEM) a Cultura e Valdir Bardin (DEM) a

rá a Saúde, Silvio Celeste (PSDB) ficará com a Edu- Secretaria de Obras.
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(PTjRS) prevê que todos os vencimentos sejam
equtpargdos ao sal' al que os �osentados
recebiam quando es amna ativa.

Mas o governo federal defende que não
tem dinheiro para a atualiza
ção dos ganhos. Em Z008, o

Te�p�o estima gastar R$ 36,59
bill1ões com os aposentados:
Pelas contas, a cifra deve chegar
a R$ 104,8 bilhões se todos os

benefícios forem reajustados na
mesma proporção. ta: se
o governo souber g ar melhor
o que arrecada, se enxugar a

máquina, se frear o desvio de
dinheiro público com o fun da

çãpl'será que assim não dá'l?ari), darmais
de para aqu uetrabalhà':râfn duran-t

te 25, 30 anos e hoi ão têm sequer ${3US direi
tos básicos garantidos?

Importante processo contra notificação do INMETRO

EDITORIAL

Aposentotloria
Nos últimos 13 anos, os aposentados .Pfasi

leitos que re�.�bern pagaITl:�gt� acim� dqsâIário
'JnírrimoacuÍÍlUlaramumaâéfasagenide 84,14%
em suas aposentadorias, informamatéria de on
tempublicada pela Folha de São
Paulo. Entre os anos de 1995 e

�008, os 16 milhões de apps�n-
tados qué recebem o equivalen-
te a um salário.mínímo tiveram

reajustes de 104,20% acima da
inflação. No mesmo período, os
oito milhõe�.Hue recebem valo-

. rés acima dO' mínimo :itivefum
reajustes menores: 20,06%.

Os dados constam de um es

tudo preparado pela Comissão

Orçamento .do Congresso. Ontem, o
tro José Pimê;ptêt (Previdên�t?lfoi ad \

Õ
para debateiêa recomposiçãõ das aposentado
rias. Projeto defendido pelo senador PauloPaim

É necessário dor
mois,dignidoi..'
poro aqueles que

trabalharam durante
,30 anos e hoje nõo
têm sequer seus
direitos básicos
garantidos

CHARGE

DUPLICAÇÃO DA
BR-280 ATRASADA?
PONTE DO PORTAL

EM JARAGuÁ DO SUL?

SITUAÇÃO DE

EMERGÊNCIA EM
GUARAMIRIM??

CARGA TRIBUTÁRIA
SUFOCANTE???
EUNÃOSABIA
DENADA!!!

PONTO DE VISTA

GILBERTO CASSUU,
AO\!OGtmo NA CASSUU AO\lOGAO()S ASSOCIADOS.

.

de Notificação (com aplicação de multa
ao estabelecimento) pelo INMETRO, que
teve par objeto saber se o "chopp" nosso
de cada dia pode ou deve ser servido com
ou sem "colarinho".

Afinal, quer assunto mais importante
em nossos dias de calor que se avizinham?

Ademais "chopp" com "colarinho" tem
contribuído sobremaneira para a atual crise
mundial e para o aleitamento dos "bêbados
desamparados" lá do Quiosque da Brahma.
Nada mais justo do que obrigar o Judiciá
rio, que nada tem a fazer, do que decidir em
segundo grau de jurisdição, etílico assunto
de ordem pública relevante. Concluiu com
acerto o acórdão que "chopp" sem "colari
nho" não é "chopp''. Com o que concorda
mos plenamente.

Mas será que a aposentadoria sem rea-

ApelaçãoCívelno.2003.72.05.000.103-
2/SC. Tribunal Regional Federal da 4a Re

gião - 3a Turma, Rel.Des. Federal Maria
Lúcia Luz Leiria.

''EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APU
CADA PELO INMETRo. COtvlERCIAU
ZAÇÃO DO "CHOPP". INCLUSÃO DO
COlARINHO NA SUA MEDIÇÃO. A me

dição realizada na bebida comercializada,
denominada de "chopp", deve considerar
o colarinho, pois este integra a própria be
bida e é o próprio produto no estado "espu
ma" em função do processo de pressão a

que é submetida a referida bebida".
Foi publicado no dia 09 de outubro

p.p. o acórdão acima, decorrente de ato

juste é aposentadoria?
Que justiça tardia é justiça?
Mas para que vamos tratar de assuntos

tão banais, se temos órgãos governamentais
de tamanha eficácia que cuidam inclusive
do nosso "chopp" do happy hour?

País de primeiro mundo é isso, cuidam
de nossos interesses nosmínimos detalhes,
com uma justiça distributiva real e eqüitati
va. Ainda bem que o "colarinho" do nosso
"garoto gelado" está a salvo do INMETRo.
Brincadeira...

O Poder Judiciário poderia ser poupado
de ter que apreciar-o resultado do "zeloso"
trabalho dos órgãos reguladores, braços do
próprio Estado. São atos como esses que
impedem que nossos Fóruns e Tribunais
apliquem a Justiça às questões de efetiva
relevância e urgência.

Ferdinando Piske ''O Capitão"
Perdemos um ser humano diferenciado no meu ponto de

vista, já que o conheci desde que aqui cheguei em meados
de 1968.

Ele tinha uma visão periférica do mundo, pois, era um his
toriador, pesquisador, além de ser um homem do "front", que
junto com muitos brasileiros foram à Itália cumprir o que foi
solicitado pelo país.

Tive o prazer de tê-lo como amigo e se apropriar de seus

conhecimentos quando de nossas conversas que foram muitas.
Capitão Piske, viveu Jaraguá do Sul em tempo que o rosto da

cidade era outro, de muita paz e tranqüilidade, época em que
eu iniciava algumas modalidades esportivas que mexeram com

os alicerces da sociedade e nossos adolescentes hóje chefes de
família são testemunhas do fato.

Capitão Piske, tinha uma coluna no jornal chamada "O Ob
servador" na qual apoiava todas nossas iniciativas e da qual ja
mais esquecerei.

O grande serviço prestado por este cidadão, ultrapassou
fronteiras, como estava já acostumado a fazer em sua vida um
elo entre o mundo e a sociedade através de suas palestras, seu
trabalho na imprensa e o que mais me chamou atenção neste

homem, era a obstinação do que tinha que ser correto.
Com certeza foi uma criatura que mareou passagem na vida

prestando serviços à sociedade em que viveu.

ARIOVALDO X. DOS SANTOS, PROFESSOR

o�b�u����m���"
no oriente. Esses povos descobriram que diante dos terremo
tos, paredes grossas de tijolos ou concreto de nada adiantavam.
Surpreendentemente, verificaram que uma planta nativa e apa
rentemente frágil (envergava com o vento), era o que tinham de
mais eficiente contra os tremores de terra e ventanias.

Estamos num momento de mudanças e diante de uma ci
dade que foi abalada por um ciclone durante quatro anos. Um
ciclone que destruiu vários setores de nossa sociedade, prínci
palmente a saúde pública. É importante que Jaraguá do Sul siga o
exemplo desses países e que o próximo governo não repita o erro

anterior de utilizarmatéria-prima humana importada. Nossa cida
de possui recursos excelentes e que muitas vezes não são aprovei
tados. Portanto, sigamos o exemplo dos chineses. Vamos utilizar o
que há de melhor em Jaraguá do Sul. O que há de mais eficiente e

ao mesmo tempo barato. O povo jaraguaense. O bambu.

MARCELO JOSÉ FONTES DIAS, PSICANAliSTA E PSIQUIATRA

Os textos poro esto coluno deverão ter no múximo 2.000 coracteres e podem ser
enviodos poro o e-moil redocao@ocorreiodopovo.com.br. ou por curta puro a
Av. Prefeito Waldemar Grubbu, 1400 - Baependi- CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, ·CPF e

• telefone (. não serão publicados).
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FALA Aí!

" A vontade político
está estabelecida."
JOÃO JOSÉ DOS SANTOS,

superintendente do Dnit em Santa
Catarina, garantindo a duplicação

da BR-280 em 2009.

" Não gosto de me

sentir enganado."
EDGARD MALUTTA, presidente

da Associação Empresarial de
Guaramirim, sobre prazos não

cumpridos pam a duplicação da BR-280.

" Imposição
em ano eleitoral.
foi inoportuno. "

DIANA SEIDEL, coordenadora do
Colegiado estadual de Educação da
Amvali, sobre o repasse da pré

escola para os municípios.

QUEM ACREDITA?
O projeto original foi feito no governo
do ex-prefeito lríneu Pasold (PSDB), que
também encaminhou ao BNDES pedi
do de financiamento da obra. Agora, a

transposição da linha férrea poro foro
do perímetro urbano de Jaraguá, prome
tido pelo governo poro 2009, ficou poro
2010, ano de eleições paro presidente
do Repúblico, senadot deputados e go
vernadores.Me,epgana, que eu gosto.

Arapucas
Médicos e dentistas recém-formados poderão ter de passar por um

exame de proficiência poro obtenção de registro profissional, coso

seja aprovado projeto do senadora Serys Sihessarenko (PT-MT) nesse
sentido. E por que não? O teste proposto pelo parlamentar já vem
sendo realizado há quatro anos pelo Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo junto o alunos do sexto ano dos cursos de
Medicina. A iniciativa do Cremesp, que começou em caráter ex

perimentai, visando apurar o conhecimento indispensável poro o
exercício profissional, registrou nil edição deste ano um índice de
reprovação que é quase o dobro em relação ao primeiro exame. Em
2005, o reprovação ficou em 31%e, em 2008, chegou o 61%. Poro o

Cremesp, esse resultado indica que o qualidade do ensino médico em

São Paulo está pior. Não é só lá e nem exclusividade do medicina. É
conseqüência direto do má qualidade do ensino com a conivência do
Ministério do Educação, que não põe um freio poro conter o desenfre
ada criação de novos cursos.

SEM CONVERSA
Representantes do prefeito Moacir
Bertoldi (PM DB) esperaram pelo
grupo do prefeito eleito Cecília
Kane" (OEM) no tarde de segunda
feira, 17, poro começar o governo
de transição. Mos ninguém apare
ceu na Prefeitura. Não querer con
versor e sequer se interessar pelo
contabilidade do município soa

estranho. Cecília acho que, agora,
já é tarde poro se tomar o pé des
coisas. Pelo visto, vem aí o velho
discurso do 'herança maldita'.

ÉISSO
Inadimplentes contumazes, comemo
rai! Lei municipal garante descontos
de 100% sobre multas e 80% nos juros
de quem deve IPTU poro o Prefeitura
de Jaraguá, por exemplo. Poro quem
pagou à visto ou em parcelas, nenhum
privilégio. A lei, embora no Prefeitura
o interpretação seja outro, permite 00

município abrir mão de receitas, por
que prevê punições pecuniários. Aliás,
não é só aqui que pagar em dia não
compensa.

SÓAGORA?
Câmara de Jaraguá aprovou moção de
apelo paro que o Dnit, Prefeitura e Esta
do assumam o construção de uma novo

ponte sobre o rio Itapocuzinho, nos

proximi.dades da empresa de elásticos
Zanotti. Ali tem uma ponte construído
no governo o ex-prefeito DurvalVasel,

.

justamente poro desafogar o trânsito
em direçoõ à BR-280. Desde há anos

caindo aos pedaços, sem nenhuma
manifestação oficial do Legislativo.

O CORREIO DO POVO lOQUARTA-FEIRA. 19 DE NOVEMBRO DE 2008

TORCIDA
Mesmo com a birra político motivado pelo natural ojeriza que nu

trem os dois lodos um pelo outro, o novo governo de Jaraguá tem
tudo nas mãos para acerta(na execução"de projetos importantes
e de interesse coletivo da comunidade. Desde que se dispa do me

galomania que costumo afetar políticos de pouco preparo para o

corretQ gerenciamento da coisa pública. Exemplos d� ações preei-
pitadas é o que não falta.

.

JÁ!
Agrupados nas eleições de oUtubro, OEM, PSDB e PP mostraram
força política para eleger Cecília Kane" (OEM); com mais de 31
mil votos. Agora, é preciso fazer refletir o resultado na Câmara de
Vereadores e tirar rapidamerite do papel a construção do novo termi
nal do transporte coletivo urbano. Afinal, mesmo com apenas quatro
vereadores eleitos em outubro, algum dosoutros sete é contra a obra?

AGINDO
Vereador eleito, Justina da Luz (PT) está criando um conselho po
lítico que vai, pode-se dizet,gerenciar ,o seu mandato. Com re

presentantes de todos os segmentos da sociedade organizada, ele
pretende discutir ações e atitudes na Câmara de Vereadores nos

próximos quatro anos. Ouvindo e não apenas agindo conforme �eu
entendimento pessoal. Trata-se de uma postura pioneira no Legis
lativo local.

CALOTE?
Pequenos e médios fornecedores da Prefeitura de Jaraguá andam
bem desconfiados de que não vão receber créditos in empenhados
há alguns meses. Mas, ao contrário do que pensam alguns, qual
quer que fosse o resultado das urnas, o quadro seria o mesmo. Em
final de exercícios financeiros e, pior ainda, de mandato, todo ano
é a mesma coisa: quem pode mais, chora menos.

VÃO PAGAR?
Tem políticos na praça, eleitos ou não, que ainda não pagaram
contas da componha devidos a cabos eleítorais, postos de combus
tíveis e alimentação terceirizado, por exemplo. Os nomes correm
de fornecedor o fornecedot de boca em boca, com cópias de che
ques voadores de valores expressivos. Na hora de fiar, a conversa
convincente. Mos no hora de pagar nem o celular está 1igado.

CRECHE
Prefeito de Blumenou João Paulo Kleinübing (OEM) sancionou lei
aprova�a pela Câmara concedendo incentivos fiscais,dQ município às
empresas que abrirem vogas em creches poro filhos de funcionários.
Os critérios para a concessão do benefício serão analisados pelo Con
selho de Desenvolvimento Econômico e Social do município. Interesse
há, mas o problema é o falto de vogas, como ocorre em Jaraguá.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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SECRETARIADO

,

POLITICA----------

Cecília Konell confirma cinco nomes
Equipe da próxima administração deve ser conhecida até dia lOde dezembro
JARAGUÁ DO SUL

Educação, Obras e Saúde.
As três principais secretarias
da administração municipal
já têm titulares definidos
para o governo que se inicia
em 1° de janeiro, sob o co

mando da prefeita eleita Ce
cília Konen (DEM). Ontem,
também foram confirmados
Wolmir Elói para a procu
radoria-geral do município,
e Jorge Silva Souza para a

Fundação Cultural, ambos
por indicação do DEM. Os
cinco nomes foram anteci

pados pelo O Correio na edi
ção de sábado.

Farmacêutico bioquímico,
o vice-prefeito eleito Irineu
Pasold (PSDB) será secretário
de Saúde, pasta que coman

dou no governo do prefeito
Durval Vasel (1993/1996).
Outra secretaria que ficará
com os tucanos é a Educação,
com a indicação do professor
Silvio Celeste, ex-vereador e

ex-presidente da Fundação
Cultural. A lista divulgada
ontem se completa com o re

torno de Valdir Bordin (DEM)
para a Secretaria de Obras,
onde ele esteve à frente no

governo tucano.

Segundo informou on

tem o ex-prefeito Ivo Konen
(DEM), marido da prefei
ta eleita, o prazo para que
os partidos alíados - DEM,
PSDB, PDT e PTB - façam as

indicações termina no dia 1°.
. Mesmo sem ter coligado for
malmente, o Pp, disse Konell,
também será contemplado
com uma secretaria, pelo
apoio à eleição majoritária.
Além dos progressistas, o

PTB e o PDT também farão
parte do primeiro escalão.

INDEFINIÇÓES
A pasta de Esportes será

comandada pelo PDT, que
ainda não oficializou o nome.

Quanto ao PP e PTB, a defini
ção da pasta a ser assumida
dependerá das indicações.
Mesmo caso é o do PSDB

para a terceira vaga a que, se

gundo Konen, os tucanos têm
direito. Ainda com relação às
secretarias, o DEM comanda
rá três. Já as duas autarquias
- Samae e Issem - os dirigen
tes ainda não foram defini
dos, mas, no caso do institu
to dos servidores, a vaga será

preenchida por um servidor
de carreira. "É questão de
cidida", disse o ex-prefeito.
A controladoria do municí

pio também está em aberto,
assim como a Secretaria de
Planejamento, com convites
feitos a pess9,as ligadas ao

setor privado. "Nossa inten

ção é formar um secretariado
de bastante representativida
de", resumiu.

CAROLINA TOMASELLI

Saúde - Irineu Pasold (PSOB)

Obras - Valdir Bordin (OEM) Procuradoria - Wolmir Elói

Educação - Silvio Celeste (PSOB)

Fundação Cultural - Jorge Souza (OEM)

Fundações vão virar segundo escalão
As atuais três serão mantidas, mas deixarão de ter status de secretaria

O ex-prefeito Ivo Konell
(DEM) informou ontem que
no novo organograma a ser

implantado pela proxima
administração as fundações
continuarão a existir, porém
descerão do primeiro para o

segundo escalão do gover
no. A Fundação de Esportes
será subordinada à Secre
taria de Esportes, que será
criada; a Fundação Cultural.
à pasta da Educação. Já a

Fujama (Fundação Jaragua
ense de Meio Ambiente)
integrará a Secretaria de
Desenvolvimento Econômi
co e Agricultura, hoje duas

secretarias distintas.
"Esta é nossa intenção. E se

não puderem ser vinculadas
às secretarias, as fundações
serão ligadas diretamente ao

Gabinete da prefeita. Não te

rão mais status de secretaria",
disse. Segundo ele, o esboço
das mudanças na estrutu
ra da Prefeitura estão com a

equipe jurídica que assessora

a coligação "Unidos por .Iara
guá". A preocupação é de que
as modificações sejam feitas
conforme o permitido pela
legislação. Até o dia 15 de
dezembro, informou Konell,
a proposta da reforma admi-

nistrativa deve ser concluída
para ser enviada à apreciação
dos vereadores já no início
do período legislativo.

Além de Desenvolvimen
to Econômico e Agricultura,
que se unem, também devem
ser agregadas as Secretarias
de Administração e Finanças,
indepéndentes no atual orga
nograma. Outras duas pastas,
de Gestão e de Comunicação,
serão extintas e, segundo Ko
nell, se tornarão diretorias.
Ao todo, a estrutura contará
com nove secretarias, além
das duas autarquias - Samae
e Issem.
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VACINAÇÃO
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Cuidado quevem.com as agulhadas
Respeito à agenda de imunização garante baixo Índice de doenças preventivas
JARAGUÁ DO SUL

O pequeno Guilherme Dala
rosa Albrecht nem completou
uma semana de vida e já enfren
tou as dores provocadas por agu
lhas cheias de medicamentos.
Ontem ele iniciou a maratona de
vacinação, que vai o acompanhar
durante os próximos anos e, ape
sar dos desconfortos, também
irá garantir bem-estar. A familia
sabe disso.

Alertado ainda namaternida
de sobre a importância de imuni
zar o menino, Adriano Albrecht,
33, aproveitou a manhã de on

tem, colocou o filho nos braços e

o levou a uma unidade de Saúde
de Jaraguá do Sul. Além do teste
do pezinho, a criança tomou duas
vacinas. O choro sensibilizou o

pai, porém não o bastante para
ele sair do posto sem terminar a

seqüência de doses exigidas. "Dá
dó, mas não vou deixar de fazer,
é obrigatório e para o bem dele",
ensina. Aliás, a preocupação
com as datas das demais injeções
foi tanta que Albrecht não con

fiou somente na caderneta dispo
nibilizada pelo município. Mas,
resolveu marcar até na agenda
do celular os dias nos quais deve

visitar a sala de vacinação com

Guilherme no colo. Para a próxi
ma vez, no entanto, a indicação é
de que nem precise do lembrete
extra, tem na ponta da língua: 18
de dezembro.

Segundo a supervisora de

imunização, Ana Kneipp, são
atitudes como esta que fazem a

cidade não ter registros significa
tivos de doenças com meios de
precaução simplificada. Confor
me o secretário Sérgio Ferrazza,
o sistema de informática da rede
de Saúde ajuda nesse processo.
"Ele nos dá um controle maior.

Quando a pessoa vai a algum
posto, alerta se qualquer um da
familia possui vacinas atrasa-

das", explica. ,
Um dos únicos empecilhos

a serem superados diz respeito
à perda de contato com a popu
lação que não segue esse calen
dário. Em suma, isso acontece

porque há constantes trocas de

endereço e, conseqüentemen
te, de número de telefone por
parte dos pais de crianças ainda
dependentes dos medicamentos
preventivos.

KELLY ERDMANN Guilherme, de apenas seis dias de vida, já tomou os primeiros vacinas

Sérgio Ferrazza e Ano Kneipp: doenÇas sem imunização são os problemáticos

Número de casos confirmados
de males sem vacina aumentou
JARAGUÁ DO SUL

Segundo relatório epidemio
lógico da Secretaria de Saúde
de Jaraguá do Sul, a quantidade
de pessoas acometidas por do
enças como a varicela vem au

mentando. Se em 2006 a rede
pública descobriu 362 casos,
no ano passado esse número
subiu para 678. Já os de hanse
níase passaram de cinco para
12. E, com variação menor, os

de tuberculose saíram de 26 e

alcançaram os 28 ao longo dos
dois semestres seguintes.

De acordo com a supervi
sora de imunização do muni

cípio, Ana Kneipp, esse salto
aconteceu porque o sistema
de notificação de contamina
dos foi intensificado. Mesmo
assim, é possível que muitos

pacientes tenham tratado os

males- em clínicas particula
res e; por isso, não aparecem
na relação, situação bastante

evidente nas ocorrências de
câncer. Os 129 adoentados de
2007listados não representam
a Rede Feminina, por exem-

. plo. '1\s neoplasias estão cres

cendo violentamente e, para
piorar, em jovens", completa
Sérgio Ferrazza.

Quando o assunto é a tuber
culose, o crescimento de casos

está intimamente ligado às di
ficuldades no tratamento. Ele
dura, pelo menos, seis meses.

O tempo é suficiente para inú
meros enfermos abandonarem
os remédios fornecidos gratui
tamente. Em geral, conforme o

secretário, os desistentes pos
suem baixa renda familiar e

moram em condições precárias,
o que ajuda da proliferação do
microorganismo causador da
doença. Cada infectado trans
mite-o a outros dez a 15 seres

humanos. Eles podem ou não
desenvolver o mal.

QUADRO DE DOENÇAS
CONFIRMADAS

Não vou deixar
nenhuma vacina
atrasar porque é

para o bem dele
ADRIANO ALBRECHT

Vacinas sem
custos na rede

A rede pública de Saúde de Ja
raguó do Sul, assim como de todos
os municípios de Santa Cotarina,
oferece gratuitamente boa parte
das doses necessérins à imuni
zaçõo das crianças. Além dessas,
o município ainda oferece a anti
gripa!, que jó conseguiu diminuir
30% das internações infantis pro
vocadas por complicações pro
venientes da doença. Em quatro
anos, foram aplicados cerca de
R$ 500 mil no medicamento.

SAIBA QUAIS AS VACINAS
DISPONIBILIZADAS NOS POSTOS:
• BCG (impede a tuberculose)
• Poliomielite
(contra a paralisia infantil)

• Hepatite B
• Tetravalente (difteria, tétano,
coqueluche e meningite B)

• Rotavírus
• Gripe
• Tríplice viral (protege de
rubéola, sarampo e caxumba)

• Tétano
• Raiva

2006 2007

Coqueluche: 1 O

Hanseníase: 5 12

Hepatites: 17 44

Leptospi rose: 40 32

Aids: 43 33

Rubéola: 33

Tuberculose: 26 28

Varicela: 362 678

Dengue: 2
................... , .....................

Esquistossomose: 5 3
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MEC desativo
1.337 cursos

O Mínistério da Educação
(.MEC) determinou a desativa
ção de 1.337 centros de educa
ção a distância no país. Entre
as instituições atingidas está a

Uniasselvi, com campi nos mu
nicípios de Indaial, Blumenau,
Rio do Sul, Brusque e Guarami
rim (FameglUniasselvi). A me

dida inclui a suspensão de ves

tibulares ou redução de novas

vagas, e o prazo de um ano para
que as universidades promovam
melborias, sob ameaça de des
credenciamento.

Os centros dê atendimento
também ficam proibidos de re

ceber novas matrículas. Os atu
ais estudantes poderão concluir
os cursos, mas depois as unida
.des deverão ser desativadas. Boa
parte não tem biblioteca, labora
tório, sala de estudos nem acesso

à internet na proporção exigida
pelo :MEG, que é de três alunos
por computador. Em nota ofi
cial, aUniasselvi informou que o
programa de educação a distân
cia está mantido e que todas as

novas adequações exigidas pelo
Ministério da Educação - como

a implantação de melborias nos
pólos - serão realizadas no próxi
mo ano. Segundo a nota, o cen-

....&fro universitário foi credenciado
parira oferta de cursos namoda
lidade a distância em novem

bro de 2005, período anterior
às novas exigências.

Aferição dos
taxímetros
JARAGUÁ DO SUL

O Inmetro (Instituto Na
cional de Metrologia, Nor

malização e Qualidade In

dustrial) realiza amanhã a

aferição dos taxímetros, das
9h30 até às 17h, naRuaErwi
no Menegotti, no Bairro Rau

(nas proximidades da Fax
Vídeo Locadora). Os taxistas

que não fizerem a aferição es

tão sujeitos à perda da licença
para trabalhar com o veículo.
A averiguação deve ser reali
zada até fim do ano. Aqueles
que não realizarem o procedi
menta devem ir a Joinville ou

Florianópolis, sedes do Inme
tro no Estado, para a aferição.
Mas, vale destacar que os téc
nicos do Instituto se deslocam
ao município para facilitar o
atendimento.

Esse serviço é uma garantia .

ao usuário da não adulteração
da distância e do valor cobrado
pelo uso do transporte.

TRÂNSITO

GERAl/POLíCIA---��---�

eNH mais cara e concorrida
Devido ao preço das aulas, procura nas auto-escolas triplicou
JARAGUÁ DO SUL

A auxiliar de produção
Simone Camargo, 29, ficou
aliviada quando soube que
até o final deste mês estará
com a Carteira Nacional de
Habilitação nas mãos. Se ti
vesse deixado para iniciar as

aulas de direção somente em

2009, por exemplo, ela seria

obrigada a continuar sentada
no banco do passageiro. Isto
porque, o movimento nos

centros de formação de con

dutores triplicou nos últimos
meses e os custos vão ficar
maiores já no primeiro dia do
ano novo.

Mas, o aumento nas tarifas
tem uma justificativa aceitá-

. vel, conforme a futura moto
rista. É que o número de se

manas dedicadas aos estudos
também deve ganhar acrés
cimos significativos a partir
do dia l°de janeiro. Ao in
vés de fazer 30 aulas teóricas
para dirigir um automóvel
ou uma motocicleta, o aluno
precisará freqüentar 45. Já a

parte prática ganha cinco ho
ras/aula extras. Além disso, a
CNH provisória passa a valer
por dois anos ao invés dos 12
meses atuais. <'

Quanto aos valores a serem

praticados, segundo Isma
el Marquardt, sócio de uma

auto-escola em Jaraguá do Sul,
nada foi definido por enquan
to. "Estamos esperando o De
tran (Departamento de Trânsí-

A partir de 2009, futuros motoristas terão que freqüentar o centro de formação por mais tempo

Fique atento às mudanças!
• Aulas teóricos (uma categoria): de 30 poro 45
• Aulas práticos (uma categoria): de 15 poro 20
• Aulas de motocicletas: poderão ser feitos nos ruas e não apenas
pos pátios féchados

• Carteiro de Habilitação provisório: vali9ade passo de
12 meses paro dois anos

• Previsão poro o processo completo: de três poro quatro meses

Crime foi premeditado, diz a polícia
Adolescente de 17 anos será levado hoje para urn Centro de Internamento Provisório

to) mandar a tabela de preços
mínimos e máximos", explica ..

Para completar, as CFCs ainda
aguardam a reiteração de que

a resolução responsável pelas
mudanças realmente entra em

vigor na data prevista.
Hoje, os candidatos pagam

CORUPÁ
A Polícia Civil ouviu o depoi

mentodo adolescente de 17 anos
que assassinou Valter Garkisch,
75 anos, no último dia 10. De
acordo com o responsável pela
Delegacia de Corupá, Maurício

13 Francisco, no depoimento ficou
� claro que o homicídio foi pre
i meditado. Como houve o rou

.� bo de objetos e dinheiro após
'5. o assassinato, o crime foi carac-
:::>

� terizado como latrocínio (roubo
� seguido de morte).

Valter foi morto com oito facadas No depoimento, o adoles-

cente disse que teria atacado o

idoso para se defender de pos
síveis agressões. O rapaz afir
mou que agrediu Valter porque
desconfiou que o idoso ia bater
nele com uma vassoura. Porém,
Francisco descarta a possibilí
dade de o adolescente ter agido
em legítima defesa. '�: vítima
não teve tempo de se defender;
Não há dúvida que ele agiu com
a intenção de matar", conclui.

Segundo Francisco, A.J.F.J.
parou de estudar há dois anos

e não tinha residência fixa. Ele

cerca de R$ 830 pela Carteira
de Habilitação liberada em

apenas uma categoria. Para

poder trafegar com carro e mo

tocicleta, o condutor desem
bolsa um pouco mais: R$ 1,1
mil, em média. De acordo com
a assessoria do Detran, depois
da ampliação na quantida
de de aulas, os custos devem
continuar seguindo a Portaria
043, que os fixa desde 2004. A

expectativa é de que os gastos
cheguem a R$ 1,5 mil.

KELLY ERDMANN

chegou a morar por alguns
dias na casa de uma amiga, no
Bairro Estrada Nova. A mãe
dele mora em Rio do Sul e o

pai em Guaramirim. O adoles
cente afirmou ser usuário de

drogas: mas não admitiu estar
sob efeito de entorpecentes no
dia do crime.

Até o fechamento desta edi
ção, o jovem permanecia no

Presídio Regional, numa cela
isolada. Ele deve ser encami
nhado para um CIP (Centro de
Internamento Provisório).
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Guaramirim contabiliza prejuízos
Recuperação dos danos, acima dos R$ 2 milhões, só deve acabar em 2009

Decretada a Situação de
Emergência, Guaramirim aguar
da iniciativa da Defesa Civil de
Florianópolis para organizar e

encaminhar toda documenta
ção a Brasília, que deve reco

nhecer e homologar o decreto
estabelecido pelo município.
Somando o prejuízo nas vá
rias localidades da cidade os

danos calculados são de R$
2.166.500,00. Só com a repo
sição e manutenção de tubos,
.estradas e pavimentação serão

gastos cerca de R$1,5 milhão.
Os danos foram registrados

na agricultura, pecuária, infra
estrutura - estradas de chão,
pavimentação, tubos, ilumi
nação -, desbarrancamentos,
na saúde e na educação. "Ti
vemos que suspender as aulas
por causa das chuvas, mas os

pagamentos foram mantidos
mesmo sem o dia de trabalho",
explica a secretaria. As áreas
mais afetadas foram o Centro
da cidade, como as ruas 28
de Agosto e Antônio Zimmer
mann, tomadas pela água, o

Bairro Amizade, ruas e estra
das de chão.

A expectativa da secretária

municipal de Administração,
Maria Rosângela dos Santos
Koszkwski, é que dentro de um

prazo de 90 dias os munícipes
terão acesso ao Fundo de Ga
rantia para auxiliar na recupe
ração das perdas materiais. Se
riam 30 dias para reconhecer o
pedido e o mesmo tempo para
homologar e, então, o pedido
retornar a Guaramirim. "Deve
demorar porque são 60 cidades
com os mesmos problemas",
lembra a secretária.

Uma das dificuldades atuais
apontadas por ela é o fato do
orçamento da atual gestão ser

limitado. Segundo Maria Ro

sângela recurso tem, mas não
se pode estourar o orçamento.
Os trabalhos em Guaramirim
concentram-se no recolhimen
to de barro dos desbarranca
mentos e na manutenção das
vias no Centro, mas não será
este ano que o município será
totalmente recuperado. "Não
temos condições de recuperar
tudo, parte do estrago vai ficar
para apróxima administração",
conforma-se. Centro, tomado pelas águas, foi um dos bairros mais afetados pelos dias de tempestade em Guaramirim

Bocas-de-Iobo entupidas
causam acúmulo de lama
GUARAMIRIM

Moradores das vias trans

versais à Izídio Carlos Peixer,
na Ilha da Figueira, continuam
reclamando do acúmulo de
barro e de bocas de lobo en

tupidas pela extensão da via.
Morador da região há 17 anos,
Pedro Adolfo Gonçalves está
cansado de ligar para a Prefei
tura que, segundo ele, no perí
odo eleitoral realizou um repa
ro na rua onde mora, hámetros
da divisa entre Guaramirim e

Jaraguá do Sul, mas deixou o

serviço inacabado.
De acordo com Gonçalves,

antes das eleições máquinas da
Prefeitura passaram pela rua

nivelando as irregularidades e

colocando macadame, mas na

�
obra acabaram' tapando dois

az bueiros com barro e pedras,
� impedindo o escoamento da
B: água que desce o morro. "Cha

Barro acumulado na esquina da servidão torna-se um perigo aos carros mamas a Prefeitura mais de

três vezes, eles vêm, dão uma

ajeitadinha no barro, mas as

pedras continuam", descreve.
Nestes anos em que mora na

região, o dono de uma latoaria
já teve que, por conta própria,
remover entulhos da boca de
lobo, "mas agora a situação é
mais complicada".

Enquanto a água escorre, o
barro vai acumulando na estra
da e na esquina da rua, onde
carros podem ficar atolados e

caminhões deixam rastros com
até 40 em de profundidade
na lama. "Quando a gente sai
com o carro limpo para entre

gar ele já fica cheio de barro e

o pessoal que passa aqui sem
pre reclama", relata Gonçalves,
afirmando que o problema não
se limita aos inoradores. A Se
cretaria de Obras afirma que a

servidão consta na programa
ção de trabalhos pós-chuva, mas
não indicou data para limpeza.

Abastecimento
ainda sensível

Dos quatro bairros que tive
ram o abastecimento de água
comprometido durante a chu
va - Rio Molha, Águas Claras,
Krause e Boa Vista -um con

tinua mais suscetível a uma

futura falta de água. De acordo
com o assessor de Gestão Am
biental, Leocádio Neves e Sil
va, as águas que ainda descem
o morro lavam o solo exposto
colaborando com o aumento
da turbidez da água, dificultan
do a captação.

Apesar de sensível o abas
tecimento está normalizado e,

segundo o assessor, o Samae
busca uma forma de controlar a
situação. "Fizemos uma reunião
ontem(dia 17), eagoraestamos
estudando alternativas". Por

enquanto a solução mais rá

pida é o transporte de água de
outras estações de tratamento
ao reservatório do Boa Vista.
Com relação ao fim dos ris
cos de corte no abastecimento
"tudo depende da chuva".
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"Tcxc promocional o partir de 0%, com entrada de 55% do valor total do veículo Okm no ato do co�pra + 12 v��es. fixos no plano do
finorlciamenfo CDC + Te de R$ 750,00 + Lômina boleto de R$ 4,50 cada + IOF, com custo de registro do cortO�I? ,In.duso. ��to
promoção é válido para toda linha Fiat Javel. modelo básico, disponível em estoque, com exceçôo de veículos_utll.tanoso Sujeito o

aprovação de crédito pelos instituições financeiros. Os prazos e taxas poderão ser alterados se houver alteraçoes no mercod�, sem, "aviso prévio. Promoçõc válido até 30;11/2008 ou enquanto durarem os estoques. Esta promoçóo pode ser revogado sem ovrso prevro.

,:! li ��� �,�!.��
Fone 3274 0100 - Jaraguó do Sul - se - www.jovel.com.br

OANO É I
'HOSPITAL INAUGURADO

Em 22 de novembro de 1936 foi
inaugurado o Hospital São José. Mas
sua história começou em 1925 quan
do foi fundada a Sociedade de Chau
ffers (motoristas de carros de alu

guel), com a finalidade de construir
um hospital para Jaraguá do Sul.

Após o Sr. Jorge Czerniewicz
doar as terras para a construção
do primeiro hospital da cidade,
as obras começaram. O hospital
teve sua primeira sede na Rua Jor
ge Czerniewicz, onde atualmente
é sede do Hospital e Maternidade
Jaraguá. Em 1935 a sociedade faz a

doação de todos os seus bens para
a Mitra Diocesana de Joinville, que

continuou a construção comandada
pelo Padre Alberto Jacobs. No ano.
seguinte acontece sua inauguração.
Passados 2<� anos, o Hospital São

José já estava com as obras de sua

nova sede prontas, e a transferência
aconteceu em setembro de 1959.

Após a chegada das Irmãs da Divina
Providência em 1965 foi feita a pas
sagem de todos os bens do hospital
para a Sociedade Divina Providên
cia, que administra o hospital até
hoje. O primeiro prédio foi vendido
para a Comunidade Evangélica Lute
rana Centro, e foi reformado pelo seu

presidenteWalterWeller, que fundou
o Hospital e Maternidade Jaraguá.

1936 PELO MUN��o ditador italiano
• Adolf Hitler assina ahrnsa(25 de outubro); (1)
fascista Benito Musso

mi.
.

., o segundo desfile.

• A Unidos da T1luca venc:u,a do Rio de janelrO;oficial de esco as de sa
,

mediante brasileiro Dede
· ������a�2� d��bril); (2)

.

H I da pubhca o
. S'

-

Buarque de o an
• O escntor erglo il'

I,
-

co Raízes do Bras ,

c cssi ,. dar "Memonas
• Monteiro Lobato publica.o

ivro

Emília". (3)

VOCÊ SABIA?
O Sr. Jorge Czerniewicz veio de

Berlim para Joinville em 1884. Ti
nha apenas 20 anos quando casou

se com a Srta. Helene Schultz e ti
veram cinco filhos. Jorge comprou
em Jaraguá do Sul uma casa de co

mércio, uma balsa e uma chalana
no caminho Itapocu-Hansa e fazia
transporte de viajantes para Blume
nau. A mudança de Joinville para a

nova residência no Vale do Itapocu
foi feita no lombo de mulas e depois
da localidade de Itapocuzinho I por
canoa. Jorge Czerniewicz faleceu na

sua residência com 72 anos, em 10
de novembro de 1938.

�)
)

o início da Rua Jorge Czerniewicz e o

porto de passagem de Balsa e Chalana

ONDE É?
Esta foto mostra um desfile

que foi realizado em Jaraguá do
Sul. Se você conseguir identíficcr
ou tem. informações sobre as pes
soas na foto, a rua, o comércio
ou quando este desfile aconteceu
entre em contato com o Arquivo
Histórico pelo telefone 2106-8700
ou mande um e-mail para arquivo
historico@jaraguadosul.com.br.
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Fábio Assunção enfrenta tmtamento
Ator já admitiu envolvimento com drogas e chegou a se afastar da televisão

o protagonista da novela
das l8h, Negócio da China,
exibida na Rede Globo, Fábio
Assunção, 37 anos, deixa a

cena no próximo dia 27. Em

nota, na semana passada, o

artista declarou o afastamen
to do trabalho justificando ter

problemas de saúde. Segundo
a assessoria da novela, Assun
ção já deu largada no trata

mento para se curar. Na mídia
circula os boatos de que o ator

foi afastado pela emissora por
não cumprir o papel da for
ma esperada e que isso foi em

conseqüência do uso abusivo
de drogas. Agora, o galã Thia
go Lacerda entra na trama para
viver um médico.

Segundo Miguel Falabella,
o artista terá o espaço na no

vela assim que se tratar. "Há

algum tempo, quando perce
bi que o gato tinha subido no

telhado, comecei a pensar que
destino dar ao personagem de
Fábio", conta Falabella. Heitor
é o personagem vivido por As

sunção. "Gostaria que ele vol
tasse para o fim da novela. ü
Fábio é bonito, talentoso, mas
está passando por um período
de fraqueza. E quem não tem

as suas?", disse Falabella.
Mas a luz no fim do túnel

. já aparece para o ator. Fábio

Assunção começou o trata

mento para cuidar do proble
ma de saúde. Ele não falou
abertamente sobre o motivo
de sua saída da trama, mas, no

começo do ano, o ator admitiu
ser usuário de drogas. Ele teria
se internado numa clínica de

reabilitação em Miami naque
la época. Depois de voltar ao

país, no entanto, sua vida con-

tinuou conturbada. Alterações
de humor, sonolência, des

maio, dificuldade em decorar
textos durante as gravações da
novela indicam que o ator po
deria estar usando ainda tran

qüilizantes.
A luta para largar a depen

dência das drogas é árdua, e o

que não faltam são exemplos.
"Não é de uma hora para a ou

tra que se caracteriza a depen
dência. Chega uma hora que o

vício começa a incomodar os

outros, a família, o trabalho, e

isso não é coisa de quem usa

há pouco tempo", diz o músi
co Rodrigo Santos, 'ex-baixista
do Barão Vermelho, 'limpo' há
três anos e meio.

Enquanto o ator se trata a

Globo tenta emplacar Negó
cio da China, a novela gira em

torno do roubo de 1 bilhão de
dólares em um cassino. Um

pen drive, que vern parar no

Brasil, guarda o destino do
dinheiro e movimenta todo
o enredo. Com o afastamento
de Assunção, Thiago Lacerda

reforça a trama após o dia 28.

G artista deve ter um envolvi
mento com a personagem Lí

via, vivida por Grazi Massafe
ra. Lacerda fará um médico e

vai cuidar do filho de Lívia, o
Théo, vítima de um problema
cardíaco.

Negócio da China foi ao

ar no início de outubro com

a missão de atrair o especta
dor para o horário das l8h.
A antecessora, Ciranda de

Pedra,alcançou audiência mé
dia de 22 pontos. Até o mo

mento, a novela não decolou.
Desde a estréia, acumula mé
dia de 24 pontos ..

I
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

A ideologia da liberdade
As idéias predominantes nas origens da

burguesia do século XVIII, enaltecendo o

conceito de liberdade como valor supremo
do indivíduo, que consolidaram a base inte
lectual da velha fórmula de Adam Smith, na
qual a natureza egoísta, competitiva e agres
siva do ser humano era o pressuposto mais
efetivo para o bem-estar da sociedade como

um todo, foi entendido pelo neoliberalismo
como a liberdade do indivíduo em fazer o que
se deseja, incluindo o direito à propriedade
dos meios de produção como condição básica
dessa liberdade. É não é apenas um princípio
entre outros, senão que é a base fundamental
desta ideologia. O filósofo mexicano Sánchez
Vázquez, diz claramente que os condicionan
tes desse "modelo são incompatíveis com a

igualdade e a justiça social. "Como ideologia
da liberdade do indivíduo e da propriedade"
acrescenta, o liberalismo encontra-se vincu
lado a dois parâmetros sociais - o político e

o econômico. No político: "a limitação do
poder estatal como garantia da liberdade do
indivíduo". No econômico, "ao princípio bá
sico que é a liberdade sem fronteiras do capi
tal financeiro". Em tese, esses condicionantes
assegurariam a liberdade do indivíduo em

tal modelo. Entretanto, poder-se-ia dizer que
para aqueles que nada possuem, que estão
longe da atividade econômica da sociedade,
que apenas sobrevivem, a liberdade e a demo
cracia se detêm nas portas da exclusão social,
do estômago e da infelicidade da pobreza. O
mundo burguês da sociedade neoliberal en
contra-se num dilema ético, que transforma
a liberdade do indivíduo numa retórica inú
til, presa ao mito grego do Décimo Segundo
Canto da Odisséia, no qual Ulisses tapa os

ouvidos de seus remadores para continuarem
na rota sem correr o risco de serem seduzidos
pelas sereias, enquanto ele pode se deliciar do
canto amarrado ao mastro do navio. A consci
ência burguesa sofre a dor de estar amarrada
como Ulisses. Mas esse martírio não é sufi
ciente para abandonar o prazer de usufruir as
riquezas socialmente produzidas.

O fracasso de sociedades alternativas não
invalida o sonho de condicionar o desenvol
vimento das forças produtivas a outras formas
diferentes da acumulação capitalista, 'que per
mitam revalidar "utopias" de sociedades mais
justas e igualitárias. Para isso, os requisitos de
liberdade devem passar pelo remodelamento
das liberdades concretas (educação e infor
mação), pela democracia efetiva (mudança do
poder político e econômico), direcionando-os
finalmente para novas dimensões históricas,
que possam transformar-se numa outra forma
de liberdade e justiça social, e não apenas nas

migalhas soltas na mesa, recolhidas pelos in
felizes na popa do "navio de Ulisses", naque
la travessia sem "cantos" rumo ao desenvolvi
mento prometido.

NOVELAS

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

JARAGUÁ DO SUL

,CINEMA '

• Cine Shopping 1
• 007 - Quantum OI Solace (leg)
(14h30, 16h40, 19h, 21hl0 "SJodos os dias)

• Cine Shopping 2
• Morte Súbito (leg)
(15hI5, 17h15, 19h15, 21h15-todososdiq�)

JOINVILLE
li Cine Cidade 1
• 007 - Quantum OI Solace (Dub)
(14h30. 16h40, 19h. 21hl0 -todos os dias)

• Cine Cidode'í
• Era uma vez. . .'(Dub)(15h. 17h20 - sego qui, sex)
(17h - ter, quo. sob. dom)
: 9s Mosconoutos (Dub) (15h· ter,qua.sob.dom)
• Morte Súbito (leg) (19h40, 21 h30 - todoiôs dias)

• Cine Mueller 1

"� 007 - Quantum OI Solace (leg)
'(13h30. 15h40. 17h, 20h. 22h1 O - todos os dias)

• Cine Mueller,2
'lEnsoio So,bre o Cegueira (leg)
114h. 16h40. 19h10.21h40-tbdososdios)

LIVRO

A Arquitetura
da felicidade

Em uma viagem pelo filosofia e pelo
psicologia do arquitetura, o autor mos
tro como os censtruções, 'e os objetos
com os quais os preenchemos, afetam o

bem-estar do homem. Ele sugere que o

arquitetura influência o maneiro de ser e

sentir dos indivíduos e que elo pode ser

utilizado de modo o aumentar os chances
de sempre alcançar o felicidade.

_,Cine Mu
• High Sth

.

01 3 (Dub)
113h45. 16h - todos os dias)

os Mortais V {leg)
10, 2QM Il;'Z2h - todo�gs dias)

�.€ine N 1
• 007 - Quantum Of Solace
(14h, 16h30, t'hl0. 21h30 - todos os dias)

NJtlfuOrkt2
• 007 - Quonturn Of Solace (leg)
{14h20, 16h5&, 19h40h. 21h5&- todos os dias}

Mil Cine Neu *

;I!High Scli sicol3 (DubJ
114h15.16h4&, 19h. 21h45-todosdosdios)

OVD

As inseparáveis
de Nova York

Descubro o que aconteceu com

Corrie, Samantha, Charlotte e Miran
do, quatro anos depois do episódio
final do série de sucesso. As amigos
inseparáveis de Novo York, trocando
confidências sobre seus confusos rela
cionamentos sempre em mutação, tão
diferentes quanto suas naturezas.

NEGÓCIO DA CHINA
lívio chama Júlio poro assistir a lito gravado
pelo segurança do hospital sem saber que
Romiro trocou. Evondro diz poro Antonella
que Diego voltará o SP. Júlio lico incomodado
ao saber que Denise vai junto. Falso liu pre
cura a Tio Saudade pro saber sobre o boneco
chinês. Edmor avisa Moralanis que seu relne
do no EI Choporrito está acabado. Verdadeiro
liu concentra seus pensamentos em Flor de
lys e ela sonho com os dois chineses. Heitor
pede poro que livio contar o que está acon

tecendo no hospital.

TRÊS IRMÃS
Suzana provoco o lúria de Violeta quando diz
que Eros vai pagar o imóvel à visto e o corretor,
propõe um leilõo. Alma diz poro Janaína que
o medicina pode ajudá·la o ter um filho. Eros
e Violeta disputam o imóvel rio leilõo. Valéria
recebe Nélson e leonoro e Vidigal os apresenta
à Excelência. Gennaro vai ver Orlando. Neuza
pede ajudo o Virgínia. Eros descobre que rou

barom suo prancha, e pede ajudo poro ochá·lo.
Bento e Dora discutem. Ele recebe uma ligoçõo
e diz que uma pessoa que estava esperondo.

A FAVORITA
Zé aborda Baiano. mos o vigio nõo quer lolor. Zé
insiste. mos Baiano pede poro o jornalista nõo
procurá-lo mais, pois quase levou o pior depois
que uma moço loi lolor com ele. Zé Bob percebe
que o vigia está lolondo de Maíro e entende que
ela foi essessínedn por Flora. Baiano liga paro
Dodi e diz que Zé esteve no armazém. Dodi diz
que é preciso dar um lim nele. Cossiono procuro
Céu e pede poro lazer DNA. lora pergunto poro
Flora por que ela contou pro lolando que Irene
estava em Paroty com Copolo.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Telê é levado 00 esconderijo por uma nove de
luz. Ele está muito lerido. Juli mondo Cloro
curá-lo. Ela o curo. Telê uso os poderes e desce
bre que Droco loi preso pelo Depecom. Ferroz se
arrepende por ter mordido Bianco. Ele desabolo
com Rodollo. Beto comunico Ferraz que ele e

Aline irõo paro ilha. Toni é aceito como velun
tário poro trobalhar no Depecom. Miguel e Nati
võo à monsõo. Samiro os recebe e os agentes
avisam que tem uma ordem de busca. Joõo se

tronslorma em vampiro. Torso ligo poro Joõo.

CHAMAS DA VIDA
Antônio invade a cela de lipe e o espanco. O
delegado e policiais separam. Antônio diz que
vai motor lipe. O delegado diz que Antônio nõo
irá lazer justiça com os mõos. lipe diz que lez
tudo por amor a Vivi. Demorô. desesperado com

o boca seco, imploro poro lipe aparecer. leo
lico com ciúmes de Junior e Telmo. Junior solvo
um menino que engasgou com uma bolo. Telmo
olho admirodo poro Junior Washington diz que
Manu pode ter armado com Kiko poro tirar Mar
reta do feno-velhc e elo vender drogas lá.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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'Taxo promocional a partir de 0%, com entrado de 55% do valor total do veículo Okm no ato da compra + 12 vezes fixas no plano do financiamento CDC + TC de R$ 750,00 + lãmina boleto de R$ 4,50 cada +

IOF, com custo de registro do cartório incluso. Esta promoção é vólido para todo linha Fiat Javel, modelo básico, disponível em estoque, com exceção de veículos utilit"'rios. Sujeito a aprovação de crédito pelas
instituições financeiras. Os prazos e taxas poderão ser alterados se houver alterações nomercodo, sem aviso prévio. Promoção vólida até 30111/2008 ou enquanto durarem os estoques. Esta promoçõo pode ser

revogado sem aviso prévio.

:nT�L1CI��
JAVEL Concessionôrio FIAT. Ruo Expedicionário Joõo Zopello, 214 - Fone 3274 0100 - Joroguá do Sul - SC - www.jovel.com.br
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www.giovaneveiculos.com.br

ASTRA 4P AOVANT. compl. 07
MONTANA conquest 1.8 05
VECTRA Gl campI. 00
VETRA gl97
VECTRA GlS GNV 97
CELTA 4P el opes-personal 08
CORSA SEDAN m. novo - ar 04
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIIND 2P 01
CORSA WINO 2P C.rodas 99
CORSA WIND 4P + GNV 99
CORSA SEDAN 00

� _ _ ----., - _ .. -.- - -.-+ --- -········-.. --�GOLG4 OPS 4P07
GOL G4 2P aH opes 06
GOL 1.6 POWER campI. 03
GOlMI97
GOL Gill SPORT - AR 02
SIENA HLX 1.8 flex 07
PAllO 4P FIRE fLEX C. AR 07
PAllO WEEK.HLX flex campI. 05
PAllO WEEK1.5 8v completa 99
UNO MilLE lire 04
UNO MILLE EX 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 1.6 05

'- .. _. .. +- ... __ . -+-__ . __ ... _._._ .. __ -; KA zetec rocan 00
KA CLX vitro trava + opes 97
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.601
ESCORT SW COMPL. 98
ESCORT GLX campI. 97
ESCORT 1.6 GNV 95
VERONA GL GNV + RODAS 94
C31.6XTR 07
AUol A3 2P 98 .

M. BENZClASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 1.6 t 6V 03
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

;_ - _ _ ;. _ + _

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

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

2005, Prata, Gasolina,
Desernbaçador Traseiro.

2006, Cinza, FlexPower,- 63.502 Km, Ar
condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme,
Desembaçador Traseiro.

Venha buscar seu carro na Mauro Veículos, e
contemple o ano novo com automóvel novo.
Confiança, credibilidade e garantia a toda prova.
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AsTRA2.oAoVANTACiE 2009
�

.....

Oloucomeu,
asmelhorescondições
estãoaqui!

CELTA 1.0 LIFE 2P 2009
PRISMA 1.4 JOY 2009

�
entrada de 60x de

6.990+620
a partir de

46.990
àvista

entrada de Gox de

5.990+499
PlanosdefinandamentDoomta>rade1.48*!am,.válidoparaCeitalifel..oFlexp:Jwer2PortasAnolModeb08/09,valorpromodonalàvistaapartirdeRS25.1lO,comentra
dadeR$5990,prazodefuanciamentoem60mesesdaaquisiçãodoContJatonovalordeR$499,OO(CEl'23,75%a.a-Ovalordaprestaçãorrencionadaadmanáoron
temple 05 custos indusos naCED. PrismaJoy 1.4 EconoJlexAnoiModelo 00109, valor prclfTlOdonal à vistaapartirdeR$30J40, com entradadeRS69S0,prazo definan
damentoern60 mesesda aquisição dorontrato no valorde RS619,B7(ill:23,23% a.a.- Ovalorda prestaçãomencionada acima não contempla os custos inclusos
naCEf) Condições yárldas para veículosChevroietZero Krn dísponíveis ncestoque da Coocessonâria Contrataçãosujeit:a à prévia aprovação de crédito. f>.s condi
ções poderão seralteradas pelo Banco GMAC sem prévio aviso. Consulte as condições nas concessionáriasChevroletparticipantes.Os veículosChevrolet zero km
estãoemcooforrnidadecomo PROCONVE-ProgramadeControieda PoIuiçãodoArporVei:UosAutomotores.Prese!veavida.Useoci1todeseguranç.aPromo
çêc valida até 16/11/2008.-www.chevroletoombr-SAC:OOOO70242OO.0uvid0riaGMAC-OOOO7226022

I -I
É ASSIM QUE EU VOU.

A partir de
r- {��� r :8f)D' rlD'r_�::;__,..,..,.. ")u
(J _j"':-'

'-......I à vista

ouematé48X
sementrada

LASER 150cc

A partir de

.Fi:� / I r;_j �r. ) r )�pD
=.r' _j !.JJ }_j a Vista

ouematé48X
sementrada

SPEED 150cc

Joinville - se I Jaraguá do Sul - se I São Bento do Sul - se
(47) 3455-5281 (47) 3370-1737 (47) 3633-5588
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAl.

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

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

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

II BANCO PEUGEOT

lrragensscmentepara finsilustrativos. campanha Peugeot.Quem Pegar, Peqeu- (om prlmeiraparcela para depclsde (amô�at Linha Peu� 207 H8, 207 SW, 307 e407 - Taxa 0.49% namodalldadtleasill9 peioPSA HnarKe Arrendamento Mercar1l11 SA {omentradade5O% no plano de 24 parcelas. Para toda linha Peugeot 207 P.mioo tambémnamodalidade(O( Krédltc Direto ao Comumimll) pelo San(o P$AAnance Brasil SA (om entrada de SO%nopianode 1Zpalcelasconfofllltsirnufaçôesabaixo. Simula�ão, modaUdadeleaslng pelo PSAfinan<eArrendaffiCflloMercantil SA, considerandooY!?iru!o Ptugt'(lt207XR 1.4l Rex,3llOrlas, pintura W1id.l, anofmodelo2008/2009,equipadodesérie (om ar�rondicionado,dire{lo hidráulica, �idros el6tri<os dianteiros e t1i1vil�e!étrir.lj nas pcnase pott,Hnalili.�o pUblkowgerido para \'ellda� vista a partir de RS 37.790,00, para todo o Brasil, com [rete indum.. Plano de 24 1001'S sendo: Entradade RS 18.895,00 (SO,QO%I iI vista, nals 24 par<e!as mensais totais fbas de RS 863,68com VI'fl(imtflto da la (primeira) parcela para 11Odia� Taxa Intema de Retomo (TlR) de 6,04% ail. 1'0,49% a.m, a CU (Cmto Efetivo Total) da Gperilçâodtarrendamento !llefcanUI é de 7,52% aa e O,61%a.m, <om inddêlKia de ISS. eTC lrdusa na eEl (Custu HelivoTotà!). Valor lotai dovefculoa plazO de RS 39.623,32. Sujeito àilprovaçào deaédilo. As rundiçõesadma pcderâe ser etteedasse hOUVe!" alterações signi6cativas nomerCildo financeiro,sem avisoprévio. Simulação,mGdalidadeOX· úédito Oiretoao(onromidor-pe!oBanw PSA Finance BraSIl SA, (onsidtrandoo vekulo Peugeotl07 Paswn XR 1.4l Rex. 4j)OrtlS, pinluras61ida, ano/modelo 2008/2009, equipado de sérercmer-cnédenade, direçãohldráulica, vidroselétricos dianteirose tra\laseletricasdaspllrtasepmta-malas. Preço promocional de lançamento para 10000 Brasil com SO%de entrada esalécem ate 12 (om taxa mensal deO,49%ao mês, com frete lnduso, Aswndiçõesacima pOlkrãoser alteradas sehcueer alterações significativas no mercadefinanceiro, semavisopnlvlo.PeugeDt307Sedan Presence 1.6L 16VAex,-4 portas, Ireiosabs,alrbaqduplo. arwndicionado, dir$hidráulica, !Omputador de bordo, vidrosetraVa ektriCils,ano/modelo08!09, pinturasól!da. Frete fnduse. Preçosugetidoparavenda à vista a parlirde R$ 57.900,00, rom frete lndusc Plano de 24mesesS€ndo: Entrada
deSO,OO% it viua, mais 24 parcelas mensais to�is fixas COOl vencimento da l' (primeira) parCffla para 120 dJils. Peugeot 207 5W XR t.4L Flex, <I portas, ar coodidOiladO, direção hidr�ulica. vidros e travas eretri(as, pintura .sólida. Preço su(j('ddo para �enciil it viru a partir de RS 44.990,00 rom frete Induw, Plano de 24'meW.s sendo: Entrada de
50,00% à viua. mais 24 parcelas mensais totals fixas cem vendmentc da li (primeira) parcela para 120 dias. Sujeito à aprovaçáode ((�ho. As condições acima promo ser alteradassl' houver a1teraçÕt'sçjgnificativas no mercado financeiro, sem aviso prévio. Peugeot 206 SenS<!tion l.4l flex, 3 portas, ano/modelo 200anOO8, pintura IllE'táUca
preto pearere, através do PeugeolOn Line. freteindusa. p�opUbnco promocional slfgeridopara venda li Yist.I através do Peuqeot On line: R$ 28.690,00. Estoque nacional tIM (011(fSslon.jria� Peu9fOtpartidpanles: Peugeot 107 XR lAI. Flex, 3 portas,anoímode{o 2OO8I2009,pintura sólida - 200unldades; Peugeol207 P.ruion XR lAl Flex, 4
portas, ano/modelo 100811009. plntUfa séüda- 200 unidades; Peugeot 207 SW XR l.4lAex.. 4-partils..anolmodelo 2008nOO9, pintura s6lida -100 unidades; Petlgl'OI307 Sedan Presence 1.6L 16VAex, 4 portas, ano/modelo 1008J2009,pintura sólida -100 unidades: Peugeot206 Sensation 1.4l Rex, 3 portas,anoirnGdelo :2008nt"OS· pinturametálica preto perla nera -100 unidades. Prazo de vigénda da pronwção de14/11nOOS a 24111fl008, ou enquanto durarem cs escees. r-ot05 somente pea fins ilustratIYos. Mão rumulatlva para oulm promoções.. Para mais informas6es sobre Pw;os e ronm(Õe5 espe<iais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para0800-7032424 ou acruewww.peugeolcom.br.OuvldoriadoBancoPeugeotliguepara08OO-771909O.

De Segunda à Sexta: das 8h às '9h - Aos Sábados das 9h às 17h - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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• CHEVROLET
BLAZER - Vende-se, 97, GNV, compl, azul.
R$ 25.000,00. Tr: 9156-6061.

CELTA-Vende-se, 04, 1.0, 4 pts, preto. R$
20.500,00. Tr: 3276-1899 ou 8837-1 037

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

CORSA - Vende-se, wind, 99. R$
13.800,00. Tr: 9154-0490.

CORSA - Wind branco 2 portas, ano 98.
Motor novo. Tr: 9106-0834 ou 91712020.

VECTRA - Vende-se, 00, 2.2, GLS. Tr:
9953-1446

• FIAT

DOBLO - Vende-se, adventure, 05, Tr:
9124-6460.

PALlO - Vende-se, 07, Fire Flex, 4 pts. R$
23.000,00. Tr: 9169-1272.

PAllO - Vende-se, 08, Fire Flex, 4 pts,
compl. R$ 29.900;00 ou financiamento.
Tr: 9169-1272.

PICK UP - compra-se, fiat 147. Tr: 3275-
6316.

• FORD
DEL REV - Vende-se, 88, bom estado. Tr:
3370-3110.

ESCORT - Vende-se, 93, europeu, 1.6,
preto., pintura nova. R$ 8.000,00. Tr:
3371-7425.

ECOSPORT - Vende-se, 05, XLT, completa.
R$ 39.000,00. Tr: 9169-1272.

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

GOL - Vende-se, 95, 1.6, azul, aro de liga.
Tr: 8821-2105 ou 8845-5032. (após 15h).

KOMBI - Vende-se, 75, impecável pra
colecionador. Tr: 9988-0428.'

KOMBI - Vende-se, 93, furgão, ótimo
estado, R$ 7.300,00. Tr: 3374-5418.
(somente à tarde)

• RENAULT
CLIO - Vende-se, privilege, 1.0, 16v,
compl, 75mil km originais. R$ 23.000,00.
Tr:9987-1004.

MEGANE - Vende-se, Dynamique, 08, 2.0,
16v, automático, único dono. ABS,
completo. R$ 53.000,00. Tr: (41) 3380-
2125 ou (41) 8403-9640.

SCENIC - Vende-se, 03, 1.6, GNV. R$
32.000,00. Tr: 9175-8333.

• MOTOS
DT - Vende-se, 180, para trilha, com

documento, freio a disco, pneus novos. R$
1.800,00. Tr: 9953-2627 ou 8848-1838.

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

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

SUZUKI - Vende-se, AN 125 Burgman -

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

TITAN - Vende-se, 97. R$ 2.500,00. Tr:
9953-2627 ou 8848-1838.

• OUTROS
CARRO - Compra-se, financiado. Tr: 9612-
9796.

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

PICASSO - Vende-se, 06, exclusive, preta,
branco de couro, automática, exelente
estado, completa. Tr: 3055-0522 ou 3372-
2430.

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

PICASSO - Vende-se, exclusive, 05,
completa. R$ 39.000,00. Tr: 9169-1272.

à� • �
SPONCHIADO
-

COMPRA - VENDE - FINANCI'"
Confira Nossas Cartas Contempladas

Utilize seu FGTS e saia do aluguel!
CARTAS DE CRÉDITO

Créditos
-.

Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20mil R$ 180,00
R$70mil R$ 625,00
R$100mil R$ 892,00
R$150mil R$1.071,00
R$190mil R$1.650,00
Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realconsorcios.com.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online
gibacont@hotmail.com

ConsórciD

Breitko
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Financia .. Compra �. Vende .. Troca

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

GSXR 750 Srad 1998

PROMOÇÃO IMPERDíVEL

Gol City 2008 LOT/AD
unico dono R$ 25.990,00

Cross Fox 1.6 2005 AC/DHNEiTR EcoSport XLS 1.6 AC/DHNEiTR/CD
unico dono'RS 40.900,00 unico dono RS 35.900,00

Cliente é especial, venha conferir!

Scenic 2004 Privilege 1.6 AC/DHNE Honda Civic EX 2005 único dono, Vectra GLS 2000 ACO/DHfTRIOIfTRiAIB/ABSunico dono RS 36.990,00 AC/OH/VEfTRiAIR 2!CD RS 43.400,00 AlB 2R$ 26.990,00

Contemplados BNU •

Consórcio Contemplado
Imóveis e Automóveis

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

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

Devolta! Meninas 5 Estrelas
Com novas gatas na casa *
RAFAELA 18 anos

INICIANTE

Paola 18 anos

Sharon 18 anos

Nicoli 18 anos

PAULA

*
/lte
81100 tq i *.Telllo 'O
" ..... I//ocaJ' ..�

*
Temos motorista que leva e tra�
(471 9624-8410'"SENSUAL E SEDUTORA

ji
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Sonhos que se transformam em realidade

Agora toda a Linha 207
HB e SW com câmbio automático

Tiptronic System Porsche

\ Mais prazer ao dirigir

Na Strasbourg Peugeot você conta com um consultor
que auxilia em todo processo para adquirir um Peugeot zero.

(47) 3274-1900
•

�� PROGRAMA
(� DIREÇÃO LIVRE

-====-V PEUGEOT
II

S�rasbourg
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Forros de PVC e Acústico

Divisórias Eucatex

Divisórias de Gesso Acartonado

Pisos Laminados de Madeira

Piso Térmico

Papéis de Parede

Paviflex

Carpete e Forrações em geral.

(47)" 3376-2235
divipel@divipeldivisorias,oom.br
wwvv.divipeldivisorias.com,br

CASAS

,AMI�DE - Vende-se, Guaramirim,
prox aos bombeiros, cl suite, 2 qtos, 3
saías, churr, salão de festa, demais

dependências,15x22. R$ 220.000,00.
Tr:.3373-2847 ou 8427-7080.

COMPRA·SE - Casa, nas proximidades
do centro. R$ 35.000,00 a vista e o

restante em parcelas mensais de R$
1.000,00. Tr: 9949-6667.

CORUPÁ - Vende-se, cl 206,20m2, no
.

centro, duas salas comerciais, 4 qtos,
4 bwc, 2 salas, 1 coz, área de serviço,
garagem pi 2 carros, documentação
em dia. R$ 210.000,00. Tr: 3375-
2798 ou 9905-9850.

GUARAMIRIM - vence-se, suite, no
centro, 2 qtos, 3 salas. coz, área
aberta, gar pi 3 carros, pátio cl jardim
+ uma edicula embaixo cl
dormitório, parte superior cl salão de
festas e churr e sacada. Tr: 3373-
2847 ou 8427-7080.

ITAJUBA - Vende-se, 90m2, alv,
150m da praia. R$ 68.000,00. Tr:
3374-5418 ou 3374-5269. (somente
a tarde)

SANTA LUZIA - Vende-se, cl sala

comercial, 2 qtos, sala, gás central,
salão de festas e gar pi 2 carros. R$
140.000,00. Tr: 3376-0102.

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

TIFA MONOS - Vende-se, 2 casas, 2

qtos, sala, coz, 1 gar, piso cerâmico,
1.253m2. R$ 70.000,00. Tr: 3376-
0102.

t11!';JmWlj�nt�J
BARRA VELHA - Aluga-se, no

centro, para 6 pessoas. R$ 100,00
diária. Tr: 9953-1446 ou 41 03-0335.

PRECISA-SE - Rapaz para dividir apto
no centro. Tr: 3055-2979 ou 3275-
2979

TERRENOS

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
3.551,00m2- próx. ao Noviciado. Tr:
3370-6370.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
com 2.700,00, próx. Salão 25 de
Julho.Tr: 3370-6370.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, cl
403,00m2 (12 x 33,8), escriturado
Próximo ao Móveis Pradi. R$
60.000,00, somente à vista.
CRECI/SC 2716J. Tr: 3274-8844.

PROCURA-SE - Terreno direto cl o
dono, aceite carro como entrada + o

financiamento. Tr: 3371-7424.

RAU'- Vende-se, cl 345,00m2 (15 x

23). R$ ,68.000,00, CRECI/SC
2716J, Tr: 3274-8844.

SANTO ANTONIO - Vende-se,
350m2, água, luz, asfalto. R$
30.000,00 OJ] R$ 5:500,00 de
entrada + parcelas de um salário. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

SCHROEDER - Vende-se, com

420,00m2. R$ 16.200,00. Tr: 3370-
6370.

LOCA ÕES
GUARAMIRIM - Aluga-se, casa,
bairro Amizade, c/3 qtos, de alv, 'sem
nova. R$ 550,00. Tr: 9128-5366.

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

SÃO LUIS - Aluga-se, apto de 3 qtos.
Tr: 9953-6121,

SALAS COML.
CZERNIEWICZ - Vende-se, excelente
investimento, aceita-se L200 ou SW
no negócio. R$ 120.000,00. Tr:
3376-0102.

CHÁCARAS
GARIBALDI - Vende-se ou troca-se
sítio. Tr: 3055-8075 na parte da
manhã.

RIO CERRO I - Vende-se, rua Tifa
Matias, 2, áreas de 10mil m2, 2

tanques de peixe, uma casa de mad
de 70m2.Tr9991-6360.

RIO CERRO 11- Vende-se, 50 mil m2,
2 lagoas, 2 nascentes, cachoeira. R$
140.000,00. Tr: 3376-0726.

SCHROEDER I - Vende-se,
40.800m2, cf casa, rancho, 3lagoas,
nascente, troca-se por casa. R$
130.000,00. Tr: 3370-4927.

* Compressor de ar. .

* Rompedor de �edras de concreto
* Trator de esteira

TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

3275·1101/9104·2393
R. Wigando Menslin - Baependí

Rua: Ângelo Schiochet, 89
Fone: 3275-3462/ 3275-0549
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ATfNDIME(4TO

ONLINE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR
www.<)speditoimoveis.com.br

3275.3300 • 3055.3300
SPEDITO
IMÓVEIS. CRECI: 4364

PLANTÃO DE VENDAS: ESPEDIIQ,;<8422.7895 ,. 9996-64 • KARINAi�:8422.7894 • WANDERLEI: 8418-678.6;;"

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: 8h31l às 12h e

13h30 às 19h • SÁBADOS: Sh30 às 12h

FAlEMOS EMPRÉSTIMOS PARA
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS.

R. Barão do Rio Branco, 124 - Centro· JaralluádlfSIlJ/SC • MSN: esped!folmoveis@ .eam • SKYPE: espedito.imoveis1 • E-mail: vendas@espeditoimoveis.com.br

Ref 724- Chácara com
casa, 03, dormilórios e

demais dependêm;ias.
Temeno de 41.700m",
tem escritlJra, fagoa,

Ref 744- Casa com 04 dormitór[os
(02 �uítes com closet), 3 vagas de
gar iscimI, rio

�. x .

..�

.

tas c nas

lavabo, sistema de alarmei
dependência de empregada, e

de dependê Aceita
veis de m, valor. S

Consulta. Ba.irro: Centro.

•
If)X

RUA BERTHA WEEGE
N° ã2.i SALA 01,

Os• O AO I4DO DO POSTO CIDADE
DA BARRA EM FRENTE A ENTRADA

.es e.Ao a-lIj , PARAOPARQUEMALWEE •

... FONE:337G.220G
•• 111111. e-mail: planetagame@hotmail.com

.
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Técnica em

acão de
,

es e Redes
m Montagem e Manuten�ão

de Software

1/08 a 16/07/09
22h - 3I! e SI! leira
: 160 horas

SENAC Jaraguá do Sul senae

J�5-8400 •
Centro Sul-Brasileiro dê Pesquisa

Extensão e Pós-Graduação

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

GRADE CURRICULAR:

Fundamentos da Neurologia (Neurociências)
Neuropsicopedagogia e Educação Especial
Abordagem em Neuroanatomia Funcional

últiplas Inteligências e as Bases Neurológicas das Dificuldades da

Aprendizagem
Educação Especiallnclusiva e Neuropsicopatologias

Tópicos Especiais: Funções Psicológicas Superiores (Concepção
de A.R.Luria)

Educação Inclusiva

Educação do Deficiente Físico e das Múltiplas Deficiênci�s.
Educação do Deficiente Auditivo

Educação do Deficiente Intelectual

Educação do Deficiente Visual

Aprendizagem e Metodologias em relação aos Sujeitos com Altas

Habilidades/Superdotados

Avaliação Neuropsicopedagógica
Metodologia da Pesquisa

Didática e Metodologia do Ensino Superior
Estudos Independentes e Monografia e/ou Artigo Científico

CARGA HORÁRIA: Presencial: 360 h/a. Total do curso: 420 h/a.
Obs.: É perfeitamente possível haver alteração na grade
curricular, visando à otimização do curso.

INSCRiÇÕES ABERTAS: censupeg.jaraguadosul@hotmail.com
Plano: R$ 129,00 mensais. CENSUPEG: Reconhecido pela
competência dos professores advindos de RS/PR/SC. Local das
aulas: Hotelltajara.

0508. portas, e uma mesa de computador,
.

semi novo, mogno, arquivo para
pastas penduradas, 2 gavetas. R$
500,00. Tr: 9148-0081.

FOGAO - Vende-se, a gás, de 4
bocas, cor branca. R$ 150,00. Tr:
9156-6061.

FORNO - Vende-se, 2, turbo a lenha,
10 esteiras cada. Tr: 9181-7928.

PADARIA - Vende-se, Itopava Açu,
schroeder, Tr: 3275-0697.

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

PADARIA E CONFEITARIA - Vende
se, com todos os, maquinários e

clientela formada. Tr: 3372-1 058.

LEITOES - Vendem-se. Tr: 3276-
0086 ou 8827-4204.

TRAILER - Vende-se, de lanche,
completo, com mesas e cadeiras,
com cobertura rústica. Tr: 9973-
8881 ou 3273-5822.

• VENDE-SE
LOJA - Vende-se. Tr: 8802-9963 .

MAQUINA - Vende-se, de sorvete,
semi nova, 2 sabores, sendo 1 misto.
Tr: 9181-7928. Empresa em

expansão contrata:

* Auxiliar de vendas
* Vendedores
* Recepcionista

* Aux. de consultório

ADEGA - Vende-se, com madeira
angelin. Tr:9988-0428.

FILHOTE - Vende-se, de chow chow,
com registro. Tr: 8821-6103.

MAQUINA - Vende-se, interlok, king
especial, duas agulhas, semi nova.
R$1.500,00. Tr: 3374-1933.

FILHOTE - Vende-se, de rottweiler,
macho. R$150,00. Tr: 9146-4864.

MESA - Vende-se, 4 cadeiras de
Canela preta. R$300,00. Tr: 9988-
0428.

FILHOTE - Vende-se, pastor alemão
canadense, 2 meses. R$ 250,00. Tr:
8809-5662.

MOVEIS - Vende-se, para
lanchonete. Tr: 8828-8188. Interessados comparecer a

Rua João Marcatto, 142,
Centro, cf curriculum.

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

MOVEIS DE ESCRITORIO - Vende
se, escrivaninha, 2 balcões de duas
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Pizza G 35cm + refrigerante = R$19,00
Pizza M 30em = R$ 12,00
Pizza P 25em = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza--..
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

A maior emelhor pizzaria
do plaltal�o none
agora �ambém
em ,/araguá do Sul

. Seja um Técnico
em Enfermagem!

Matrículas abertas

Início oas.aulas: 02/02/2009

Informações: 3316-4296

Escola Técnica de Enfermagem Jaraguá
Rua Adélia Fischer,303 - Baependi

Jaraguá do Sul S.C
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MATRIcULAS ABERTAS:

FAÇAA SUA ESCOLHA!
E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

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

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

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

Micros e notebooks tão rápid�s, que
tê o seu Nata\ vai egar mais c •

AttIIcipll SIIII presente com as olenas de nll'lembro da

��odufndWufu
doE.tN1oor.SanlaC.1a1ftn>

www.sc.senai.brl(47) 3372 9500

SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

A INDÚSTRIADO CONHECIMENTO
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A partir cos 20 anos de idade, quando ainda somos jovens inicia-se o processo de

envelhecimento. Este processo é dinâmico e progressivo, e vão ocorrendo várias alterações no

nosso organismo, tanto na área física, como na psicológica. Passamos a notar os efeitos disto a

partir dos 30. anos. Porém vários fatores interferem, como os genéticos, o ambiente em que

vivemos, e a história de vida de cada um. Por isto duas pessoas nunca envelhecem do mesmo

jeito.
Mas o que significa envelhecer? Ficar mais velho não é apenas sentir o tempo passar;

nem significa virar doente. Problemas de saúde podem aparecer, mas há soluções. O organismo

do idoso tem menor capacidade de adaptação e demora mais tempo para recuperar-se que um

organismo mais jovem. A incidência de várias doenças é maior nas pessoas com mais de 60

anos, e a presença de mais de uma doença é freqüénte. O uso concomitante de vários

medicamentos e a redução da função dos órgãos, em especial do fígado e dos rins, aumenta o

risco de efeitos indesejáveis dos medicamentos e de intoxicações.
Vão ocorrendo alterações importantes com nosso organismo, e nem sempre percebemos.

Porém o funcionamento de alguns órgãos, como estomago, rins, intestino, fígado, diminuem,

dificultando assim a digestão e o metabolismo, principalmente de medicamentos.

Muitas vezes o sono também sofre alterações, o que contribui ainda mais para padrões de dor e

depressão. Além disto é comum problemas com diabetes, pressão alta, problemas cardíacos e

artroses.

Se tiverem hábitos saudáveis e procurarem se manter ativas física e intelectualmente

poderão ter um envelhecimento saudável com boa qualidade de vida, minimizando as alterações

próprias da idade e prevenindo doenças que incidem mais após os 60 anos.
A chave do envelhecimento bem sucedido, segundo os chineses, é manter uma

,

alimentação saudável,evitar excessos de álcool, dosar a quantidade de trabalho, praticar
atividade física adequada a idade, manter o espírito calmo, e ter atitude positiva frente a vida.

A Acupuntura por tratar-se de técnica natural, sem uso de medicação, e praticamente

PILATES SAÚDE BUCAL ," SAÚDE

Odontologia 24 h
Ur?Ervino Siebel Neto

Dr Gilmar de Oliveira
eRP 12/01950

Clínica Geral í

J') J I I Périodonlia };
_ .IJJ Implantes dentals

.....,J.. Próteses Dentais I
Psicoterapia - Psicopedagogia
Dific de Aprendizagem - Hipnose

Angelo SchlOehet, 173. Centro, Jaraguá do Sul

lp<Ó>dmoao Be'ro.'o) !one, 3055-0024 Rua João Piccoli, 216 I Fone: 3371·0272

sem contra-indicação, tem grande indicação de utilização nesta fase da vida. Se trata de um

método em que se promove o equilíbrio energético e funcional do organismo.
Tem efeitos benéficos na redução das dores,na ansiedade, na melhora do sono, na depressão, na

melhora da digestão, e da função intestinal, permitindo assim que se reduza a quantidade de

medicação, e também os seus vários efeitos colaterais, por exemplo a gastrite provocada pelos
antiinflamatórios.

Muitas vezes é necessário aliar a acupuntura com outros tratamentos, como

fisioterapia, shiatsu (massagem nos pontos de acupuntura), pslcoloqla, e nunca deixar de

continuaros tratamentos com seu médico.

As agulhas são descartáveis, não oferecendo nenhum perigo de contaminação.
As sessões duram em média 1 hora a 1 hora e meia, num ambiente relaxante com

musica e luminosidade adequadas.
Na nossa orelha temos pontos de acupuntura correspondentes a todo nosso corpo, e

através de sementes de mostardas coladas com esparadrapo, nas áreas corresponentes ao que

queremos tratar, é que temos bons resultados nos tratamentos. A orelha também é um método de

diagnóstico para os chineses.Através da observação das mesmas pode se ver as áreas do nosso

organismo que não estão bem.

Após as sessões de acupuntura, o paciente vai embora com estes pontos nas orelhas, e

assim o tratamento continua.

RITAGRUBBA

Fisioterapeuta
Título de especialista emAcupuntura
Título de especialista em Clínica de Dor

Atende na Clínica SER - Centro - 3716022

E na Clínica SER - Unidade Barra - 2731735

FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO CLíNICAINSTITUTO 'DE BELEZA

Acupuntura
Drenagem Linfática
Fisioterapias: ,

Convencional e especializa
Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

EKILÍBRIO
Farmácia de Manipulação

Medicamentos em gmt
Manipulação de fórmulas m�dicas

Fitoterápicos p

Cosm�ticos manipulados �k�
Presidente Epilácio Pessoa, ni 532

3311�
Rua Bernardo Grubba, 62 - 3371·6022

Rua João PicoUi, no - Centro

TpL 3371-8298
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Atriz metida em

mais confusão
luana Piovani conseguiu chamar o
atenção mais uma vez. O modelo Philipe
Castro e o empresário Felipe Simão se

estranharam numa festa. O motivo teria
sido luana, atual affair de Felipe, ex de
Castro. Felipe contou que Simão ficou
com ciúmes 00 vê-lo conversando
com luana. Simão e cinco amigos
teriam espancado o rapaz até deixá-lo
desacordado. Quem socorreu Philipe
foi o atriZCarolina Magalhães.

Protagonista se

mostra liberalnegociar ensaio
Marcelo Silvo, que está se sentindo
celebridade depois que Susana Vieira
descobriu suo traição e acabou com

o casamento, quer R$ 400 mil poro
tirar o roupa no "6". Mos o enchê que
o revisto pago vario entre R$ 10 mil e
R$ 40 mil. Quando ainda era casado,
Marcelo já havia recebido proposto do
"6", mos não aceitou. Mesmo sepa
rado, o ex-policial ainda está usando
aliança, no Rio de Janeiro.

SUDOKU·

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

lil ÁRIES

4,�I' (20/3 a 20/4)
t.... I' Com a entrada de
� � seu regente em

Sagitário, você vive
uma fase de estímulos e au

mento de energias. Você precisa
apenas equilibrar os excessos,
praticando esporte e namorando
também. Cuidado com a tendên
cia a discussões e brigas.

Mariano Ximenes estava sem meios
palavras nesse segundo-feira no pré
estréio carioca de "A mulher do Meu
Melhor Amigo", no Shopping do 6ávea.
No filme, rolo uma troco de casais, e
cloro que perguntaram para o atriz o

que elo acho do idéio. Esperávamos
uma resposta vogo, mos elo veio com

essa: "Vale o que você estiver o fim.
Entre quatro paredes vale tudo, desde
que com caráter,lealdade, respeito".

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Presença de sol entre nuvens e chuva isolado
entre o tarde e noite, com possibilidade de
trovoados. Temperatura mais elevado no

interior do Estado. Ventos fortes.

� J3T3glJá do Sill e R�gião

NOVA CREswm CHEIA MINGUANTE

1111 � 5111 13/11 20/11

HOJE QUINTA SEXTA SÁBADO
MíN: 150 C MíN: 16 C MíN: 16° C MíN: 16° C
MÁX: 22° C MÁX: 21° MÁX: 21° C MÁX: 22° C
Nublado Chuva Chuva Chuva

}(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Mudança de

energia favorece
a comunicação, as

viagens e o comércio. Controle
a maneira de dizer as coisas e
mantenha equilíbrio para não
criar climas desnecessários. A
energia estará muito alta e deve
ser canalizada para construir.

=it
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Nesta fase você
começa a colher
frutos dos seus es

forços pessoais. Com a união de
seu regente ao generoso Júpiter,
você pode esperar por ótimos
momentos em todas as áreas de
sua vida. Espere por uma vida
social mais movimentada.

IJ� LEÃO

®-:.:> (22/7 a 22/8)
::. '} Com a entrada de

..." u.-. Marte em Sagi-
tário, você pod'e

pensar em canalizar consciente
mente sua energia. Isso vai levar
você à possibilidade de finalizar
alguns projetos que até então
você não conseguiu. Esforços
pessoais começam a dar frutos.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Apesar do sol ainda
não ter ingressado
em seu signo, a en

trada de Marte em Sagitário traz
de volta o vigor e a sensualidade.
Você estará mais motivado e o

calor de seu campo energético
poderá ser sentido pelas pessoas
à sua volta.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Nesta semana,

procure investir em
algo que já esteja

em andamento. Não inicie nada
até que esteja seguro dos
passos que deve dar. O dia é de
maior interiorização e reflexão.
Faça apenas o que deve ser

feito, sem grandes mudanças.

� '" CÂNCER

�;_.�� i�1�:e�g���7�elho_
: ; ram e você se sente

aliviado. Há uma

melhora geral em seu campo
energético, o que aumenta sua

vitalidade e entusiasmo. Bom
momento para cuidar da saúde
do seu corpo, praticando exercí
cios físicos e de relaxamento.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Marte em sagitário
fazcom que a

energia aumente, o
que pode ser muito positivo. Os
planetas têm judiado um pouco
de você, e isso quer dizer que o

Universo está exigindo mu.dan
ças qualitativas na vida. Vida
material requer cuidados.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Este é um ótimo
momento para você
vislumbrar suas
conquistas para

2009. Comece a fazer seus planos,
sua energia está muito aflorada.
Trace metas e não deixe para ama-

. nhq o.que deve ser feito para que
os mesmos sejam conquistados.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

At/:.. Procure não se

lançar em ativida
des das quais não

tenha contrale. Sua energia está
mais baixa, apesar dos benefícios
que o encontro de Vênus e Júpiter
trazem a você esta semana. Pre
pare suas energias para futuras
transformações.

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA. 19 DE NOVEMBRO DE 2008

,
ANIVERSÁRIOS

19/11
Acelino Forlim

Adolar Gnewuch

Araciana Cardoso
Bruna Paula Bittencourt
Camila Paterno iii

Doraci Franz Radunz

Geovandro Kiatkowski

Iracema Rosa
Kótia Rosimere Holler
Lorena V. Maski

Luciana Wendramin
Luiz Panstein

Markely a.eri
Nair Gumz Milbratz

Nilmara B. Natali

Pedro Celeste Schneider
Renan Carlo Reitz

Rodrigo Gonçalves
Rodrigo R .. de P. Corlfja
Sandro Brandenberg
Udo Bauer

Vâldemiro 'Ferreira Mêlo
Wanderlei W. Mather

DIVIRTA-SE

Conta
Em uma festa um convidado pede
um conselho poro o médico. Ele diz
algumas coisas e se afasto.
Depois ele encontro o advogado e

pergunto:
- O que você foz quando lhe pedem
conselhos em uma festa?
- Eu mondo uma conto pelo conselho.
No dia seguinte, 00 chegar no escri
tório o médico mondá o secretário
enviar 00 cliente do festa uma conto
de R$ 50 pelo conselho.
A felicidade do médico acabo depois
de receber o conto de R$ 100 do

advogado.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Dia tranqüilo trazE!
a você o benefício
do equilíbrio.

Você pode esperar por bons
resultados em tudo o que fizer,
pois não há pressão de nenhum
obstáculo impedindo o livre fluxo
dos acontecimentos. Aproveite
para cuidar bem de você.

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
•• O did será agitado
...,� e com alguns

obstáculos a ultra
passar. Se não der para cumprir
todas as suas obrigações,
estabeleça um ritmo mais lento,
onde sua energia possa ser
direcionada mais racionalmente.
Não crie brigas desnecessárias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IE O CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2008 VARIEDADES---------

GASTRONOMIA

Batatas Assadas
com Queijo

• 6 batatas grandes;
• 1 xícara (chá) de queijo mussarela
ralado;

• 1 colher (sopa) de manteiga;
• sal e pimenta-do-reino a gosto;
• lejte suficiente para dar liga.

1- leve e esfregue bem as batatas. Faça um corte no

sentido do comprimento das batatas.
2- leve-as para assar em forno quente até ficarem macias.
3- Retire do forno e escave o centro das polpas, sem

estragar as cascas. Amasse a polpa retirada e
,

adicione o queijo, a manteiga, o sal e a pimenta.
Junte o leite até formar uma pasta.

4- Recheie as batatas com esta mistura e leve ao forno
novamente para derreter o queijo. Sirva em seguida,
em pratos individuais.

BOLO DE MILHO

• 4 espigas de milho;
• meia xícara (chá) de óleo;
• 1 xícara (chá) de leite;
• 1 xícara (chá) de açúcar;
• 3 ovos;
• 1 colher (sopa) de fermento em pó;
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo;
• meia xícara (chá) de água.

1- Retire os grõos de milho da espiga. Bata no

liquidificador com a água e depois passe na
, peneira.
2- Recoloque o creme de milho no liquidificador.

junte o óleo, o leite, o açúcar e os ovos. Bata
bem.

3- Despeje essa mistura numa vasilha e acrescente
a farinha de trigo, misturando bem. Por último,
adicione o fermento.

4- Unte e enfarinhe uma fôrma redonda de buraco
no meio, despeje a massa do bolo e leve ao

forno preoquecido por aproximadamente 30
minutos.

DOCE DE FIGO FLAMBADO
COM CHANTILLY E IOGURTE

• 1/2 xícara '(chá) de chantilly
• 4 colheres (sopa) de iogurte integral
sem soro

• 250 g de doce de figo em compota
• 6 colheres (sopa) de uísque
• 1 colher (sopa) de sementes de
papoula

1- Coloque numa tigela o chantilly e o iogurte e

misture delicadamente. Reserve no geladeira.
2- Porta os figos ao meio no sentido longitudinal (a partir
.do.pedúnculo) e coloque numa frigideira (sem a calda).

3- leve ao fogo e deixe por 1 minuto, ou até aquecer
a frigideira. Incorpore o uísque e flambe.

4- Disponha os figos nos pratos e distribua em cima
de cada metade a mistura de chantilly e iogurte.
Polvilhe com as semente de papoula e sirva. Se
preferir, regue com a calda da compota.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------SOCIAL

-PENSANDO
BEM ...

"Vai trabalhar vagabundo", de Chico
Buarque de Holanda, colho bem em

certos figurinhas do região. Gente que
lê pouco, mos se sente bafejado pelo
sabedoria. Fazem invejo o Descartes,
no empirismo. Coitados. Confundem
fuxico com crítico. Se morderem o lín
gua morrem do próprio veneno.

"

FESTERE
O boa praça "Paraná", dono
do Smurf's lanches, recebe
d� portos abertas- neste
sábado o partir dos 11 horas
do manhã- todos os amigos
e clientes poro festejar em
grande estilo os 23 anos de
sucesso de suo coso. Para
animar o babado o grupo de

pagode Desejos Constante.
Imperdível!

ESTAÇÃO
No sexto-feira o minha querido amigo,
o escrivã Rute Ramos dos Anjos, deixo
Joinville e traz uma caravana poro come

morar aqui em Jaraguá, no Estação do
Tempo, mais um aniversário. O festerê,
que também é aberto 00 público, contará
com excelente bando Atrito.

NA MOITA
Olho só. Eles tentam esconder...negar,
mos às vezes resolvem relaxar e cur

tir. Está quase confirmado o encontro
entre um político, aqui do região, com

uma charmosa arquiteto de Joinville.
Elo atende pelo nome de Marília. Há
quem afirme: o paquero começou an

tes do último Stammtisch. Dizem que
domingo estavam juntinhos numa fes
ta entre chegados. Mos os escudeiros
não delatam o chefe nem por decreto.
No segundo, teriam tomado café do
manhã juntinhos em Um famoso hotel.
Aguardem mais notícias. '

4733760414

Rua José Albus, 80 si 03

Centro - Jaraguá do Sul

NAS RODAS
• O meu amigo Henrique Sudatti
Porto hoje terá seu telefone tocando
o cada minuto. Pois é nesta quarto
feira o dia dele receber o coro de
parabéns:
• A advogado Janaina Chiarardia,
como sempre "lindo de viver", nos

points do city.
• Sandro Regina do Silvo, o Paçoca,
sempre feliz, sobe como ninguém
curtir o vida.
• A acadêmico de Direito Marlene
Araújo onda mexendo com o coração
de um certo gato.
• Marcelo Müeller já garantiu o pas
sagem poro curtir os férias de fim de
ano, em Porto Seguro.
• Mario Carolina Freitas onda sor

rindo o toa, o motivo é segredo de
estado.

.

• E, é por tudo isso que Jaraguá é
VIEW !

, Eu sou o luz do mundo,
aquele que me segue jornais

andará nos trevos "JESUS CRISTO

Solange Meinerz e o seu

amigo, o dentista Nilson
Soares, no London Pub

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo Thiago Nicolo
delli, que sempre lê esta coluna poro
ficar por dentro dos melhores novi
dades do sociedade. Valeu mesmo!

WINEHOUSE NO BRASIL
Poro os fãs de carteirinha, o polêmi
co cantora Amy Winehouse confirmo
presença no Brasil. Putz, eu vou é me

esconder daquela doido. Ah, lem
brando que suo médio de atraso nos

shows é de duas horas.NATAL
Meus amigos leitores. O Natal está

.
LONDONchegando, uma época em que o ci-

dade ganho um colorido especial, os Poro quem quiser participar do festa
pessoas ficam mais amigos, o clima de 10 anos da revisto Nosso e do lan-
de fraternidade é total. Mos o podre do çamento do site www.moagoncalves.
minha paróquia foz questão de lembrar com.br, no quinto-feira no London Pub,
que o símbolo maior do Natal não é e não conseguiu convite, pode reservar

Papai Noel, muito menos o árvore en- meso pelo fone (47) 8448-2122 ou (47)
feitada. O símbolo é Jesus Cristo e 00 3055-0065 com Chico Piermann. Ou ain-
decorar o sva coso não se esqueço de do, comprar ingresso no local. Homens
um bom presépio. Amém!. - pagam R$ 15 e mulheres R$ 10.

TE CONTEI!
• No sábado ( 22) no Casarão
do Fazendo Velho Ouerência,
festa de "abalar Bangu". Presen
ça do sertanejo Mazzo & Gabriel,
do grupo de pagode Kibeleza e

dos DJs Conrado e Carlos Fuse .

• No quinto-feira os amigos Cé
sar Silvo, Rodrigo "Bulia", Fogaça
e Rodrigo Rosto, inauguram em'
Jaraguá o churrascaria Deep Gril.
Olho fui conferir, está um luxo. De
muito bom gosto mesmo .

• Infelizmente depois dos últi
mos acontecimentos, o apelido de
Vanderlei Luxemburgo deixou. de
ser Luxo poro virar Luxação. Reage
"Porco"!!

I' O romance continuo firme e

forte entre os apaixonados Fer·
nunda Raboch e Ariano de Lora.
Aliás, já dividem o mesmo edre
dom, no mansão, no condomínio
horizontal Flamboyant.

• Hoje à noite, no London Pub,
tem MPB dos bons com o cantor
Enéas Raasch.

;\:i!7�\ O jaraguaense lucas Fliegnef
; F Gonçalves participo, no próximó
dia 29 de novembro, em Florianó!" ,

polis, do etapa final do Campe
onato de Corrido de Aventuras.
Participam atletas de Santo
Catarina e Parariá.

" Nunca deixe de sorrir, nem
smo quando estás triste,
ue nunca sobes quem pº�.e
orar-se do teu sorriso.

• Com essa, fui!

DICA DE.QUARTA
Curtir os delícias do

Mr. Beef. Tern urn Xixo de
dor águo no boca.
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mJ O CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA. 19 DE NOVEMBRO DE 2008 VlTRINE----------

BOM JESUS

MOSTRA ,CULTURAL
10 Mostra Cultural do colégio Bom Jesus, de Jaraguá do Sul. acontece hoje e amanhã, a partir das 19h30, no

Pequeno Teatro da Scar (Sociedade Cultura Artística). O evento é aberto ao público. O valor do convite é de R$ 5 e
deve ser adquirido antecipadamente na recepção da escola ou amanhã no Centro Cultural. A organização da expo
sição sugere que os visitantes usem ro�pas nas cores pr�to e branco par.!\�rincar com a �!,çQração do ambi�,�te.Todos �s trabalhos foram produzidos pelos próprios alunos. Com o tema ExpreSsão e Cor; as'peças de teatro, dança
e artes visuais, serão as atrações no palco da Scar.

. CDL
,

Ultimo curso

de 2008
Para concluir o ciclo de palestras

2008, JI CDL (Câmara de Dirigentes Lo
jistas) e Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu)
apresentam a palestra show Vendendo
com Bom Humor no dia 25, a partir das
20h, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul. A capacitação será ministrada
pelo palestrante Renato Pereira. O in
vestimento para os associados custa

. R$ 40 e os demais interessados pagam
R$ 60. Informações através do número
3275-7024 ou pelo e-mail eventos@
apevi.com.br.

Palestra na Acias
A palestra "Como fazerseu dinheiro

render mais" está marcada para ama

nhã, na Acias (Associação Empresarial
de Schroeder). Os horários abertos são
às 9h30, a partir dos 16h30 e às 19h.
O investimento é de R$ 5. Informações
através do telefone (47) 3374-1445 ou

pelo e-mail acios@netuno.com.br.

LOTERIA

CONCURSO N° 376

02 - 03 - 08 - 10 - 12
13-14-15-16-18
20-21-22- -25

BARRAVELHA BOTAFOGO

Concurso de
fotografia

o Foto Clube Borra Velha realizará um

concurso de fotografia no dia 7 de dezem
bro, a partir das 14h, na Praça Louro loyola,
no próprio município. O tema do trabalho
é "Barra Velha, um olhar diferente". A pre
miação vai até o terceira colocação. Os in
teressados devem se inSJ;rever na Secretaria
de Turismo, ou no Studio Voltolini. Informa
çóes47} 3446-1231. (47) 3456-1169.

Baile de
Aniversário

Neste sábado, dia 22 de novembro,
acontece na Sociedade Botafogo Fute
bol Clube, de Jaraguá do Sul. o Baile
de Aniversário. O evento será poro
comemorar os 59 anos do Sociedade.
A festa inicia a partir das 23h, com a

animação da Bando Passarella, do Rio
Grande do Sul. Informações no telefo
ne 3376-0006.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2008

SECRETARIA DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de material médico/
ambulatorial e medicamento, destinados para atendimento aos pacientes das
Unidades de Saúde da Rede Municipal, sob forma de entrega única, conforme
especificações e quantidades no ANEXO I deste edital. REGIMENTO: Lei Fede
ral 10.520/2002, de 17. de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de
03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVE
LOPES: Até às 09:00 horas do dia 02 de novembro de 2008, na Coordenadoria
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter

Marquardt na 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. Abertura dos envelopes 01-
PROPOSTA-às 09:1 Ohs do dia 02 de novembro de 2008, na Coordenadoria de

Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para análise das PRO
POSTAS e documentos exigidos, pela equipe Técnica (obs: Para esta fase não
há necessidade da presença dos representantes). O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILlTAÇÃO serão as 09:00
hs do dia 04 de novembro de 2008, na Coordenadoria de Licitações e Contra
tos. VALOR ESTIMADO POR ITEM: Os valores estimados para aquisição dos
medicamentos estão especificados no Anexo I, juntamente com as especifica
ções de cada item. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 17 de novembro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

E D I T A L CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 172/2008
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas para execução
dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana do Município de Jaraguá do Sul, conforme normas

e especificações contidas neste Edital e seus Anexos. TIPO: Menor Preço Global. REGIME:
Execução indireta por preço global. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações pos
teriores, Lei Orgãnica do Municipio e pelas demais normas aplicáveis. PRAZO e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09 horas do dia 19 de dezembro de 2008, no Setor de
Protocolo desta Prefeitura, sito na Rua Walter Marquardt n' 1.111, bairro: Barra do Rio Molha
- Jaraguá do Sul (SC). ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:30 horas do mesmo dia, na Sala
de Reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. DATA e HORÁRIO PARA VISITA
TÉCNICA: Dias 05/12/2008 e 12/12/2008 as 09:30 horas - Agendar visita com o Eng' Civil Sr.
Nélson Renato Stinghen, da Secretaria de Obras Públicas e Habitação, no telefone (47) 2106-
8630 ou (47) 9997-4087. OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital estará disponível na Internet no
endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo, ou; 2) O edital e seus anexos (Em
CO-Roam) poderão ser retirados na Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura,
no horário das 07:30 horas as 13:30 horas, em dias úteis a partir de 20 de novembro de 2008,
mediante pagamento de taxa de R$ 30,00 (trinta reais) na Coordenadoria de Protocolo da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita a Rua Walter Marquardt, n.' 1.111 - bairro: Barra do
Rio Molha, nesta cidade. INFORMAÇÕES: Informações, dúvidas e esclarecimentos poderão
ser obtidas no endereço acima, ou pelo fone O" (47) 2106-8085/2106-8058/2106-8195, ou pelo
fac-símile O" (47) 3370-7253, ou ainda pelo e-mail rose.compras@jaraguadosul.com.br.

Jaraguá do Sul (SC), 13 de novembro de 2008.

MOACIR ANTÔNIO BERTOLDI· Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÕNICO nO 66/2008
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de EQUIPAMENTO PARA
ANALGESIA INALATÓRIA E SEDAÇÃO CONSCIENTE, para atendimento
aos pacientes da Rede Municipal, em conformidade com a especificação des
crita no anexo I do edital e Anexo IV - Minuta de contrato. VALOR ESTIMA·
DO PARAAQUISIÇÃO: 15.000,00 (quinze mil reais). IMPORTANTE: RECE
BIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 02/12/2008, às 1 0:50h. ABERTURA DAS
PROPOSTAS: 02/12/2008, às 1 0:55h. INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE

PREÇOS: 02/12/2008, às 11:00h. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E
mail: rose.compras@jaraguadosul.com.br. Fax: (47) 2106-7253 Fone: (47)
2106-8085 O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Coor
denadoria de Licitações, no horário de 07:30h às 13:30h ou pelo endereço
eletrônico www.cidadecompras.com.br e/ou no site da Prefeitura Municipal
no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Jaraguá do Sul, SC, 18 de novembro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

EDITAL
MARGOT ADELIAGRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de TItulas contra:

Jaragua do Sul, 19 de Novembro de 2008

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que ínteressar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Oficio para
serem protestados contra os responsaveís, após decorrido Q prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 90544 Sacado: MERCADO BIA LTDA CNPJ: 09.138.353/000
Cedente: FISCHER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSALIMEN CNPJ: 07.424.349iOOO
Número do Titulo: 14080 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 13/10/2008 Valor. 185,21
-_._-------------------

Protocolo: 91773 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL INcELIGENTE LTDA CNPJ: 09.123.307/000
Cedente: VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.147/000
Número do Titulo: 05507-A Espécie. Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 23/10/2008 Valor: 500,31

Protocolo: 91860 Sacado: AMANDA SILVA DE OLIVEIRA CPF: 005.093.479-16
Cedente: JAVELJARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.8621000
Número do Titulo: 0114111 C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data vendmento: 29110/2008 Valor. 214.21

Protocolo: 91928 Sacado: MARCIA GANDRA CPF: 936.078.149·53
Cedente: COM VAR DE COSMETICOS FACE CORPO LTDA CNPJ: 07.221.619/000
Número do Titulo: 189.1208A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 24/10/2008 Valor. 121.65

Protocolo: 92070 Sacado: CARVALHO E DUMKE MAQ.EOUI.LTDA CNPJ: 05.621.708/000
Cedente: SULAR EAGUAEQUIP.LTDA CNPJ: 80.706.4921000
Número do Titulo: 82601 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: SESC Data Vencimento: 27110/2008 Valor: 344,93
-

Protocoio: 92098 Sacado: ALEXSANDRO ROBERTO MALACARNE CPF: 037.654.259-40
Cedente: BANCO FINASA S/A CNPJ: 57.561.615/000
Númerodo Titulo: 3644442513 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: BANCO FINASAS/A Data Vencimento: 03/07/2006 Valor: 5.443.73

Protocolo: 92505 Sacado: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIR CNPJ: 78.815.958/000
Cedente: GOlAS MACHADO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SORCNPJ: 08.438.1·75/000
Número do Titulo: 18372 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 03/11/2008 Valor: 45,60

Proiocolo: 92579 Sacado: START UP MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA CNPJ: 09.036.855/000
Cedente: JARAGUA TURISMO LTDA CNPJ; 00.073.057/000
Número do Titulo: 01.0136722 Espécie: Duplicata de Venda Mercan�1 por Indicação
Apresenlante: BRADESCO Data Vencimento: 25/09/2008 Valor: 558.62

Protocolo: 92805 Sacado: BOA VISTA FACCAO LTDA-ME CNPJ: 03.858.351/000
Cedente: J J I ESTAMPAS LTDA ME CNPJ: 05.826.450/000
Número do Titulo: 325 .Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 30/10/2008 Valor: 1.089.00

Protocolo: 92852 Sacado: NILVA MARQUES DE QUEVEDO CPF: 925.268.610-04
Cedente: BANCO BRADESCO S.A CNPJ; 60.746.948/000
Número do Titulo: 105.456.433 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 0810712008 Valor: 3.049,84

Protocolo: 92881 Sacado: BRASIL LUIS DALUZ CPF: 346.059.599·04
Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.8621000

�;:'����:��J2g�J�RA���; Duplicata de Ve��t�:�i�i��� If�!fo�g08 Valor 105,25
------------�--------

Protocolo: 92913 Sacado: MAISON VOtLA CONCEPT STORE CNPJ: 09.405.005/000
Cedente: MALLAGUEZ ARQUITETURA E ENGENHARIA SIS CNPJ: 07.458.541/000
Número do Titulo: 8 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimentn: 10/1112008 Valor.l.200.oo

Faz por intennédio do presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato, àAvenfda Marechal Deodoro da Fonseca,
1589 a fim de liquidara seu debito, ou entao, darrazâo por que nãoo faz, sob a penade serem os referidos protestados na fonna da lei,
Horárío de FuncionamentodoTabelionatn: 09:00h às 18:00h
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Piloto de Jaraguá é o
mais veloz do Estado
Boca conquista o hi no Catarinense de Velocross
JARAGUÁ DO SUL

Em uma prova onde tudo
estava conspirando contra, o

piloto jaraguaense Luciano de
Oliveira, o Boca, sagrou-se bi
campeão do Catarinense de Ve
lacross, no último fim-de-sema
na, na cidade de Witmarsum.
Boca foi pego desprevenido. O
piloto desconhecia o fato de te
rem cancelado a prova que en

cerrava as disputas da competi
ção estadual, em Barra Velha.

"Se eu soubesse que era a úl
tima teria me preparado e treina
do mais", declarou Boca, que até
o início da etapa emWitmarsum
estava na segunda colocação ge
ral, com dois pontos amenos que
Leandro Lemos, o Lele. Sabendo
que a decisão seria naquele dia
Boca tinha consciência que o

vencedor da corrida era o cam

peão, já que o primeiro colocado
abre três pontos de vantagem so

bre o segundo. 'Além da pressão
que já é normal, ainda tive que
me recuperar no quadro geral,
mas fiquei bem calmo e consegui
o bicampeonato". Boca conquis
tou o Catarinense pela primeira
vezem 2005.

GENIELLI RODRIGUES

Boca falo
do conquisto
o jaraguaense largou na se

gunda posição e logo na segunda
curva ultrapassou o primeiro co

locado e dominou a corrida até o

final. Mas não foi fácil. Segundo
ele, a chuva atrapalhou emuito a

prova. Logo no início da corrida
a lama estragou o seu óculos de

proteção e Boca acabou corren

do sem o acessório. Na etapa o

piloto bateu o recorde de tempo
da pista de Witmarsum. O me

lhor tempo era de 45 segundos
e Boca conseguiu fechar uma
das voltas com apenas 43. Na

avaliação de todo o Catarinen
se o motociclista disse que o

fato de disputar duas compe
tições simultâneas atrapalhou,
já que ele competiu também

pelo Brasileiro.

Boca estava no segundo colocação e conquistou o título no último etapa

Plpnos 200�Jsão traça,�os
Á ultimo comp ão do piloto n�ste ano é o Cop�êÓntestado. N is-

pufa Boca está no primeiro colocação do VXl e o etapa decisivo acontece
no próximo fim-de-semana em São Bento do Sul. Para ano que vem o pfloto
pretende renovar com os patrocinadores (Tim, .ChoPR*::�lub, Águo Negro,
Po�to Cidade, Vip Pisos e Wi Forest) e .•Ulém dos camp�9:9atos que disputqp
este ano, quer participar do Catorinense de Moto'cross.

'
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Estadual sub-17
A Molwee/CEJ/FME joga nesta sexta-feira e sábado, em Blumenau,
pelo turno do quadrangular final do Campeonato Cotarinense de Fut
sal sub-17 masculino. O time jaraguaense, invicto no competição, tem
o melhor componha e, por isso, decidirá o título em coso, dias 5 o 7 de
dezembro, no Ginásio do Parque Malwee. A tarefa não é dos mais fáceis,
já que os adversários têm tradição na modalidade - Criciuma, São Miguel
do Oeste e Blumenau. Mos os jaroguaenses têm todos as condiçães de
levantar o coneco. E compensar o frustração do time sub-20 que, no
fim-de-semana, perdeu o chance de trazer o bicampeonato.

CAMPEÃO ESTADUAL
A equipe jarogp.aense do Baependi/Malhos Papp/FME conquistou, ne,
fim-de-semana, em casa, o título do Catarinense de Bocha Rafa VOlo.
No total, foram 32 pontos conquistados, contra 26 de São ludgero,
mostrando que o nosso cidade é uma dos principais forças do Estado
no modalidade.lsso dá ainda mais moral poro o equipe que disputará
gJosc o partir do fim-de-semana, em Timbó, mos ainda no modalid02
àe sul-americano, onde foi campeã em 2007.

EM GUARAMIRIM
Foi definido, em Guaramirim, o título do 'Campeonoto Municipal de
Fütebol Suíço Sênior. A Taça Norberto Wulf ficou com o Beko'siEle
trocon, que venceu o Beiro Rio por 3xl no grande final. O Barcelona, que
venceu o MO Rio Bronco por 4x2, ,ficou com o terceiro lugar. Alexandre, do
equipe quarto colocada, foi o artilheiro com 21 gols e o goleiro campeão,
Eversol. foi o menos vazado com apenas oito gols sofridos.

FINAIS DO ESTADUAL
A SporTY confirmou que transmitirá as finais do Campeonato Esta
dual de Futsal. As dotas serão nos dias 6 e 12 de dezembro. Se for
necessário o terceiro jogo, este será no dia 13. O Joinville· já está,
garantindo como finalista e como sede dos dois últimos confrontos.
Molwee e Colegial decidem amanhã quem será o outro finalista. O
time joraguoense precisa de um empate e conto com apoio da torcido.
Os ingressos estão a vendo nos Postos Mime, Imobiliário Girolla, Aco
�,�mia Vitta e Falcão Sports, o preço:�e R$ 5 o orqui�9ncoda superi9r
e R$ 10 o inferior.

'. •

CORRIDA DE RUA
Dois jaroguaenses ficaram bem colocados no Circuito de Corridos de
Ruo de Joinville, que compreende todo região Nor;tedo Estado. O atle
ta Cláudio Santos foi o segundo melhor no geral, terminando o última
corrido também no vice-liderança. Já o filha dele, Alicio, de apenas 13
anos, ficou em quinto lugar nos cinco quilômetros, mesmo correndo con

tra atletas adultas. Ambos são patrocinados pelo Elian/FME. Os próximos·
Ç!>l1)promissos de Cláudio são os)ogos Abertos e o São Silvestre.

esporte@ocorreiodopovo.com.br .
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SÉRIE: MIGRANTES DO FUTEBOL

CHICÃO, O'
PROFESSOR

Francisco José Ramos, o

Chicão, era um grande quarto
zagueiro que jogava também na

lateral-esquerda. Chegou em [a
raguá do Sul, pela primeira vez,
em 1976, quando teve seu pas
se emprestado junto ao Umua
rama (PR). Ficou aqui durante
o campeonato daquele ano e

voltou ao interior paranaense,
onde ficou mais dois anos e pa
rou de jogar. Voltou à Joinville,
onde nasceu, para fazer facul
dade de Educação Física. Em
1979, o Juventus, sabendo que
ele estava parado, foi buscá-lo
para jogar mais um ano. No co

meço de 1980 resolveu ficar por
aqui e hoje é professor de Edu
cação Física há 30 anos. "Fiquei
porque sempre me receberam

muito bem e foram me buscar
duas vezes para jogar aqui. O
povo é muito acolhedor", dis
se o ex-jogador. Uma das par
tidas inesquecíveis de Chicão
foi no dia 3 de junho de 1976.
O Joinville disputava seu pri
meiro estadual, depois da fu
são do Caxias e América. Foi
montado um esquadrão que,
na época, venceu Grêmio, Pal
meiras e Flamengo em amisto
sos e ganhava de todo mundo
no Catarinense. "Fomos jogar
lá e ganhamos de 1xO, deixan
do todo mundo pasmo. Nós
ficamos eufóricos, foi como se

tivéssemos vencido um campe
onato", lembrou o jogador.

JULIMAR PIVATTO

ESPORTE----------

Do lado esquerdo, o hoje professor Chicõo e, no direito, o hoje bancário aposentado Zecõo: contemporâneos
,..,

ZECAO, UM GOLEIRO
NO AUMENTATIVO

Juventus em 1979, com uniforme um tanto diferente: Chicõo é o primeiro em pé e Zecõo o goleiro

José Grassl tem uma histó
ria de migração diferente dos
outros jogadores desta série de'
reportagens. Natural de São
Bento do Sul, ele chegou em

Jaraguá em 1966 porque o pai
foi transferido para trabalhar

aqui. No futebol, começou no

juvenil do Baependi e a trans
ferência para o Juventus foi
em 1975, onde ficou até parar.
Quando chegou, no tricolor,
Zeca virou Zecão. "Quem de
cidiu isso foi o treinador da
época, Hélio Rosa", lembrou
o ex-goleiro. "Tudo que eu te-

nho hoje é graças ao Juventus.
Pretendo não sair daqui tão
cedo porque a cidade é mara

vilhosa". Hoje Zecão é funcio
nário aposentado do Banco do
Brasil e divide sua vida entre
a casa de [aragua do Sul e a de
Penha. O ex-jogador lembrou
que, na década de 70, a rivali
dade com o Joinville já existia.
"Sempre gostei de jogar contra
eles. Apesar do JEC sempre ter
um time forte, nós levávamos

vantagem. Ganhar deles'Iá ou

aqui sempre era uma festa",
comentou.

ir

ANECA, O CONTADOR DE HISTORIAS
Nelson Comin, o Maneca,

nasceu em Criciúma e começou
jogando no Comerciário, defen
deu também o Próspera, o Bangu
e a Portuguesa. Em 1978 chegou
no Juventus. Encerrou a carreira

aqui depois de sentir uma lesão
no tornozelo direito. Fez histó
ria também no Estrela de Nereu,
Cruz de Malta e Botafogo da Bar
ra do Rio Cerro. "Resolvi ficar em

Jaraguá do Sul por causa da mi
nha noiva. Na época recebi uma
proposta do Botafogo do Rio de
Janeiro, mas como estava ma

chucado, resolvi encerrar minha

carreira aqui". O hoje coordena
dor dos cemitérios públicos da
cidade é um autêntico contador
de histórias, lembrando, com

detalhes de casos pitorescos en

volvendo jogadores do Juventus.
"Fomos jogar contra a Chapeco
ense lá. O Lorena Marcatlo, pre
sidente na época, falou que se a

gente ganhasse não precisaría
mos voltar para Jaraguá. Aos 48
do segundo tempo, o Nela, um
centroavante baixinho, fez um

gol do meio da rua e ganhamos
de 1xO. Depois de receber o bi
cho, decidimos ir para alguma

festa. Mas como ninguém conhe
cia Chapecó, não sabíamos para
onde ir. Foi quando o Gariba se

meteu e disse: "Enquanto vocês
vinham dormindo no ônibus, eu
vi um lugar que dá pra gente ir,
que é o Forró do Gerson". Aí cha
mamos três táxis, e o Gariba já foi
falando: "Nos leve lá no Forró do
Gerson".Aí o taxista falou: "Olha,
trabalho há 20 anos aqui e nunca
ouvi falar desse lugar". Aí o Ga
riba disse que era na entrada da
cidade nos levou até lá. Quando
chegamos não era Forró do Ger
son e sim, Forro de Gesso".

Maneca era

ponta-de-Iança
no time de 1978
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Formula 1
com medalhas
SÃO PAULO

O inglês Bernie Ecclestone,
dono dos direitos comerciais da
Fórmula 1, lançou ontem uma

idéia que, se aprovada, muda
rá a cara da categoria. Para o

dirigente, o sistema de pontos
poderia ser substituído pelo
de medalhas, como na maioria
das competições esportivas.
Assim, o piloto com mais vitó
rias - ou medalhas de ouro - se

ria o campeão. Para o dirigente,
o sistema aproximaria mais a

Fórmula 1 do público.
A idéia de Ecclestone é dar

as medalhas aos três primeiros
colocados em cada prova. Os

pilotos que ficarem a partir do
quarto lugar não ganhariam
pontos, mas teriam seus resul
tados levados em conta para a

classificação do campeonato
- um piloto com um quarto lu
gar na temporada ficaria à fren
te de um com dois quintos, por
exemplo. Para o inglês, o GP do
Brasil deste ano, que definiu o

Mundial, mostrou a necessi
dade de uma mudança. "Ha
milton só precisava chegar em
quinto; então não era necessá
rio arriscar. Acho que, com as

medalhas, os pilotos terão de
arriscar mais ultrapassagens".

Goleiro Rogério
sai do Joinville
JOINVILLE

O goleiro de futsal Ro

gério não é mais jogador do
Joinville. Depois de uma

reunião na tarde de ontem
entre o gerente Fábio Len
nert e o atleta ficou decidido
pelo rompimento do contra
to que se encerraria em de
zembro. Conforme Lennert,
as duas partes entenderam
que o momento é apropriado.
para não haver um desgaste
maior no futuro. O atleta de
fendeu o Jec por três anos.

O goleiro Gustavo, que es

tava nas categorias de base,
solicitou a sua liberação junto
ao [oinville, que prontamen
te atendeu o pedido do atleta,
que está se transferindo para a

Itália. Hoje à tarde a diretoria
do Joinville apresenta o pivô
Márcio. No mesmo rua os atle
tas fazem recuperação física e

os treinos com bola começam
amanhã. A estréia de Joinville
nos Jogos Abertos de Santa
Catarina será no domingo, às
17h45, com São Miguel do
Oeste, em Pomerode.

AMISTOSO DE GALA
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Dunga esboça time ofensivo
Brasil e Portugal se enfrentam em duelo recheado de estrelas
BRASíLIA

Hoje tem um grande clás
sico na capital brasileira.
De um lado o Brasil do astro

Kaká, eleito o melhor jogador
do mundo no ano passado. Do
outro Portugal de Cristiano
Ronaldo, principal candida
to a tomar o posto do jogador
brasileiro. O confronto será o

último da Seleção neste ano

e acontecerá às 22 horas, no
Estádio Bezerrão, na cidade
satélite de Gama.

No único treino que Dunga
fez ontem, esboçou um time

ofensivo, com os meias Kaká
e Anderson jogando entre os

titulares na meia, e Gilberto
Silva e Elano mais recuados.
Já na defesa, Dunga não pode
contar com os titulares Juan e

Lúcio e, por isso, deve entrar
com Luisão e o jovem Thiago
Silva, do Fluminense. O resto
do time não tem grandes novi
dades. Júlio César continua no

gol, Maicon na direita e Kléber
na esquerda, com Rabinho e

Luís Fabiano formando a du
pla de ataque.

As duas maiores estre
las do jogo, Kaká e Cristiano
Ronaldo, não esquecem de
comentar a briga para ser o

melhor do mundo neste ano.

O português é sim favorito,
mas Kaká está na briga pelo
bicampeonato. ''Até o dezem
bro ele vai ter que esperar um
pouquinho", disse o brasilei
ro, ao ser questionado sobre

põem a pagar de RS 180 a RS 250
de entrada. Pelo que parece, o preço
salgado dos ingressos deve afastar
o torcedor, a exemplo do que acon

teceu no Engenhão, no empate do
Brasil contra a Colômbia.

Dunga converso com os jogadores antes do único treino realizado antes do amistoso desta noite em Brasília

Nada de filas no estádio

PORTO ALEGRE

O lateral-esquerdo Mar
cão, do Internacional, prevê
dificuldades para a equipe
gaúcha na partida contra o

Chivas, hoje, às 22 horas, no
Beira Rio, pela semifinal da
Copa Sul-Americana. Os bra
sileiros venceram a primeira
partida por 2xO, mas, segundo
o defensor, não podem se des

'5. cuidar.do setor defensivo.
s "Todo mundo está muito fo-

o � cada nó objetivo. Estamos trei
nando forte porque sabemos

Mas Kaká admite as di
ficuldades de se conseguir
novamente o título. Ele sabe
que sofreu com as lesões
e também com a queda de
rendimento do Milan, que
sequer se classificou para a

Liga dos Campeões da Eu

ropa. "O fato do Milan não
ter conquistado nenhum tí
tulo neste ano conta muito",
disse o brasileiro. Já o time
do português, o Manchester
United, conquistou o título
da Liga dos Campeões e o

Campeonato Inglês ..

Existem dois pontos de venda
de ingressos paro o amistoso desta
noite. Tonto no local do jogo como

no Ginásio Nilson Nelson, em Brasí
lia, o dia foi tranqüilo ontem. Nado
de filas ou tumulto poro os que dis-

outros anos, o anúncio será
feito apenas em janeiro do
ano que vem, mais precisa
mente no dia 12.

a declaração de Cristiano so

bre ele ser o "o primeiro, o

segundo e o terceiro melhor
do mundo". Ao contrário dos

Internacional recebe o Chivas em cosa
Colorado venceu a primeira partida por 2xO e agora pode perder de um gol de diferença

Jogadores querem vogo inédito

que nada está ganho. Vai ser

uma partida difícil, com um ad
versário que vai se projetar ao
ataque", afirmou o jogador.

Com o resultado da primei
ra partida, em Guadalajara, o

Internacional pode até perder
por um gol de diferença, que
ainda assim estará na final do
torneio. A favor do Chivas,
pesa o fato de o time mexica
no ter eliminado Atlético-PR
e River Plate fora de casa na

competição.
Um bom exemplo da con-

centração colorada para o jogo
contra o Chivas é a postura ado
tada pelo goleiro Lauro. Ele es

teve em campo contra o Santos,
na Vila Belmiro, e apesar de ter
sido liberado pela comissão téc
nica, Lauro fez questão de par
ticipar do treino. "Estou jogan
do cada partida como se fosse a

última. A conquista do título da
Copa Sul-Americana seria um

excelente cartão de visitas para
mim, por isso estou me dedi- .

cando ao máximo nos treinos",
enfatiza o goleiro do Inter.
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PROJARAGUA

INDICADORES CÂMBIO

WEG PARTICIPA DE FEIRA EM CINGAPURA
Presente na OSEA2008 através de sua subsidiária em Cingapura, a

Weg se prepara para participar da maior feira da região. Segundo a

organização da feira, este ano ela será 60% maior do que a última
edição, ocorrida em 2006, e cont�:Fá com 1400 �xpositores, vindos d�
mais de 50 países. Além de tomar contato com todo o setor de óleô
e gás asiático, este evento proporciona o estabelecimento -de relações
commultes outros potenciais mercados, visto que haverá oito pavilhões
dos seguintes países: Austrália, China, Dinamarco, Alemanha, Itália,
"oruega, Reino Unido e Estados Unidos. A feira acontecerá no maior
centro de exposiç91lS e convenções do leste asiático,jiSlintec Singapore,
que fico localizadb no centro de Cingapura. O estande da Weg estará

aberto ao visitantes no HaU 602. A expec
tativa é de que ainda mais empresas, tan
to púb!Jças, quanto privadas, conheçam as

soluçõijs'êompletas da entpresa jaraguae"se
no feira e futuramente os apliquem em seus
negócios. Fonte WEG.

CARGA TRIBUtÁRIA
Se não bastasse o preocupação com a êii:
se internacional que preocupo o mercado
local, um estudo realizado pelo IBPT (Insti
tuto Brasileiro de Planejamento Tributário)
mostrou quçja carga tri�9!ária pode chégar
a 78,43% 'do valor do �resente de Natal
deste ano. Quem for comprar os presentes

,§_ poderá pagar mais de dois terços do valor do
� produ!9 .�m impostos. Está mais do que rra

� hora do gqverno feder lizar uma ampla
e irrestrito reforma t ária, desonerand.o

o produção e também reduzindo substancialmente os seus gastos.

etarrek@terra.com.br

Escrevo a coluna direto de Porto Alegre- RS, (terra que tem o Laçador como símbolo) onde como integrante da Câmara
Temática Boas Práticas do ProJaraguá, participei nos dias 16,17 e 18 de uma missão com um grupo de jaraguaenses, do
3° Seminário Anual de lideranças do Modelo de Gestão com os secretários, gerentes e líderes dos secretarias municipais
do capital gaúcha. A visita foi motivada pelo propósito de conhecer o programa que já foi assunto de várias publicações
sobre gestão, entre elas a revista Exame. Este modelo de gestão foi implantado em 2005 na Prefeitura porto-alegrense com
auxílio do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP), para garantir a integração e a unidade da administra
ção, qualificando a prestação de serviços à cidade e tem alcançado resultados muitos positivos e uma das conseqüências
desses resultados foi a reeleição do atual prefeito. É também importante ressaltar que o PGQP é uma organização da
sociedade civil organizada, comandada pelo empresário Jorge Gerdau Johannpeter, diretor do Grupo Gerdau, assim como
o MCE- Movimento Catarinense pela Excelência.

ESTRUTURAÇÃO DO
MODELO DE GESTÃO
O modelo é organizado por três eixos de atuação, Social, Ambiental e
Econômico/Financeiro/de Gestão, e dividido em 21 programas estraté
gicos, onde são monitorados aproximadamente 400 indicadores. É um

processo que respeita a cidade e suas conquistas, promove a participa
ção popular, constrói mudanças e projeta o futuro com sustentabilidade
ambiental. As premissas básicas são otimização dos recursos, transpa
rência, democratização das decisões e a transversalidade na execução
dos programas. Possui como slogan "Modelo de Gestão para o Servidor,
para o Cidadão e para o Futuro". Dentre os 21 programas é possível ci
tar: Lugar de criança é na família e na escola, Porto Verde e Cresce Porto
Alegre, respectivamente, exemplos dos três eixos de atuação. A Prefeitu
ra de Porto Alegre possui aproximadamente vinte mil funcionários para
atender uma população de um milhão e quatrocentos mil habitantes.
Participaram deste seminário e das visitas às secretarias, Deise Wis
chrel. José Olívio Papp, Newton Elizeu Burdzaki e este colunista.

[íNDICEIB.0VESPA
VARIAÇÃO
-4,86%

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,323 2,325 2,06%
2,924 2,927 1,49%

Crise deixa mstros pelo mundo tod�
/

Bolsa da Asia registrou queda superior a 6%; empresas anunciam demissões

IMPACTO FINANCEIRO

LONDRES nos de demissões, com destaque
A percepção de que a crise para a intenção do Citigroup de

global será mais grave do que o eliminar 52 mil empregos. A

previsto continua deprimindo o gestora de recursos BlackRock
sentimento dos investidores. É também irá reduzir seu qua
crescente a avaliação de que os dro de pessoal. As montadoras
países desenvolvidos não sairão agonizam e aguardam ajuda do
rapidamente do quadro reces- governo dos Estados Unidos. A
siva, o que afeta os emergentes. situação atinge a Europa, onde
Essa perspectiva aciona a cautela a subsidiária da General Motors
e deixa as bolsas da Europa com também tenta obter algum alívio
quedas constantes. Na Asia, os com a equipe da chanceler An
mercados fecharam ontem em gelaMerkel. A Ford anunciou há
baixa e Xangai registrou queda pouco a venda de uma fatia de
superior a 6%. sua participação na montadora

O noticiário corporativo não asiáticaMazda para fazer caixa.
deixa dúvidas de que a econo- Brendan Brown, do Mítsu
mia real já sente profundamen-

.

bishi UFJ Securities Internatio
te os efeitos da crise financeira. nal, acredita que os EUA ficarão
São vários os anúncios de pla- em recessão acentuada até o co-

meço de 2009, para iniciar recuo

peração lenta em meados do ano
que vem. Segundo ele, o Japão
deve seguir percurso parecido.
Mas a situação será mais grave
na Europa, onde os erros da polí
ticamonetária causarão estragos.

O petróleo acompanha o

movimento, já abaixo de US$
55. No mercado de câmbio, o

destaque é a recuperação da
libra, depois da desvalorização
acumulada nos últimos meses.

A libra conseguia subir 0,11%,
paraUS$1,49969. Já o euro per
dia 0,20%, para US$ 1,2591. O
dólar caía 0,26% frente ao iene,
para 96,42 unidades.

AGÊNCIA ESTADO Na Ásia, o dia foi de apreensão ontem. Bolsa de Xangai teve queda de 6%
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ONU inaugura sua "Capela Sistina"
Sala de US$ 30milhões paga pela Espanha causa polêmica entre ftmcionários
GENEBRA

Hoje na sede da ONU em

Genebra, políticos de todo o

mundo e o secretário-geral das
Nações Unidas, Ban Ki-moon,
vão inaugurar a cúpula de
uma das salas de reunião da
entidade, que está conhecida
como a "Capela Sistina do séc.
21" e muito questionada pelo
custo: quase US$ 30 milhões,
em plena crise mundial. A
obra é do artista espanhol
Miquel Barceló, a nova estre
la da pintura mundial é com
parado a Juan Miró e outros.
Em seus andaimes, Barceló
passou 13 meses para pintar
uma área de mais de 1,4 mil
metros quadrados.

A cúpula está sendo paga
pelo governo da Espanha, em
presas e até um fundo inter
nacional contra a pobreza. A
sala ganhará o nome de Câma
ra para os Direitos Humanos e

para a Aliança entre as Civili
zações. A pintura vinha sendo
mantida em sigilo, mas o Es
tado e outros jornais tiveram
acesso a partes da obra: um
teto de estalactites coloridas e

Posse deve
atrair 4 mi

A cidade de Washington
se prepara para uma con

centração de quatro milhões
de pessoas no dia da posse
do presidente eleito, Barack
Obama, em 20 de janeiro.
Esse número seria três ou

quatro vezes superior ao do
maior evento da história do
National Mall, parque onde
acontecerá o evento. A posse
de Obama está sendo compa
rada à comemoração do bi
centenário da Independência
dos Estados Unidos, em 1976,
quando foi registrado o recor

de de público do local onde
acontecerá a cerimônia.

Todos os planos dependem
da aprovação do Comitê da
Posse Presidencial, a ser indi
cado. por Obama, que determi
nará o tamanho e os detalhes
da cerimônia. Mas autoridades
locais já se reuniram diversas
vezes com o Serviço Secreto e

outras agências federais.

um mar em tempestade.
O custo da obra causou

polêmica entre políticos e até
mesmo funcionários da ONU,
que lutam para conseguir re

cursos para comprar remédios
ou evitar guerras. A organiza
ção vive uma constante crise de
recursos e não consegue sequer
coletar o dinheiro que julga ser

suficiente para ajudar a popula
ção no Haiti e outros países.

A obra não teve problemas
para ser financiada. Dos quase
US$ 30 milhões gastos, 60%
vieram de empresas espanho
las. O restante veio do governo,
incluindo um fundo de apoio
ao desenvolvimento. Para o mi
nistro de Relações Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, "a
arte não tem preço". Ele e seu

governo são muito criticados.
Barceló, que não revela

quanto recebeu pelo projeto,
garante que o dinheiro não
vem de fundos que seriam
usados para comprar remé
dios para a ONU. Ele usou 35
toneladas de tintas e contratou
20 especialistas para trabalhar
com ele. O artista Miquel Barceló usou 35 toneladas de tinta para pintar uma área de 1,4 mil metros quadrados

Nos próximos três anos o SUS vai usar os R$ 66 milhões pari) projetos

SUS aumenta fiscalização
de hospitais particulares
BRASíLIA E SÃO PAULO

O Ministério da Saúde as

sumiu o controle de cerca de
R$ 220 milhões anuais desti
nados a hospitais particulares
filantrópicos, Seis hospitais
particulares estavam usando
livremente 20% da receita em

atendimentos gratuitos. Em
troca, ganhavam o título de
filantrópicos e isenção em im

postos. Agora, estes hospitais,
entre eles os mais modernos
e eficientes do país, terão que
aplicar o valor total das isen

ções em programas controla
dos pelo ministério.

Os atendimentos gratuitos,
antes definidos pelas institui

ções, atenderão aos critérios do
'" SUS (Sistema Único de Saúde).
� A medida foi anunciada em sa

g lenidade de assinatura de ter-
o

§5 mo de ajuste com os hospitais
-c comandados pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva no

Hospital do Coração, em São
Paulo. Os seis hospitais são: Sí
rio Libanês, Oswaldo Cruz, Sa
maritano, Hospital do Coração,
Albert Einstein (todos em São

Paulo) e Moinhos de Vento (em
Porto Alegre).

Segundo o ministério, nos

próximos três anos a renúncia
será de R$ 66 milhões, valor
próximo aos 20% investidos
pelos hospitais em atendimen
tos gratuitos. O dinheiro será
revertido para o SUS em forma
de projetos de capacitação e

pesquisas de interesse público.
Nos próximos três anos serão
investidos R$ 9,5 milhões na

reestruturação de seis hospitais
federais no Rio de Janeiro.

O ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, participou
do evento com o presidente
Lula, o governador de São Pau
lo, José Serra e o ex-ministro da

.

Saúde, Adib Jatene.
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LITERATURA

JARAGUÁ DO SUL

A Apeijas (Associação dos
Poetas e Escritores Independen
tes de Jaraguá do Sul) ganhou
nova liderança. A estudante
de comunicação Jéssikha Todt
assume esse desafio. Entusias
mada e com novas idéias para
colocar em prática a partir de
2009, a presidente de apenas
20 anos, promete mobilizar os

próprios integrantes e a comu

nidade jaraguense nos futuros
projetos.

Segundo Iéssikha, a associa
ção ficou limitada à publicação
de livros nos últimos tempos. E
a gora, o trabalho será divulgado
na cidade e levado até às escolas,
através de concursos de poesias
e redação. A intenção também
é buscar apoio junto ao poder
público pela Fundação Cultural
do município, além de parceiras
com as empresas.

[éssikha quer aumentar o nú
mero de participantes. Ao todo

APEIJAS TEM NOVA LIDERANÇA
Presidente pretendemovimentar as atividades da associação a partir de 2009

CONTRA-CAPA---------

16 pessoas disponibilizam duas
horas de todo o último sábado
do mês. Em uma sala do Sese
(Serviço Social do Comércio), a
partir das 14h, os integrantes se

'

reúnem para trocar 'figurinhas'
com intuito de fortalecer o ce

nário literário no município. "A
nossa dificuldade é com o com

prometimento e a mobilização
pelos interesses da associação",
enfatiza a presidente.

A associação foi criada com

a finalidade de unir os poetas e

escritores, em 1991. Antônio Os
mir Raimundi foi quem assumiu
a presidência na época. Na úl-

"'

tima reunião, em outubro deste
ano, [éssikha foi eleita presiden
te. Ela convida todos os interes
sados a participar das reuniões.
Os encontros são abertos para a

comunidade. Basta ligar no tele
fone 8435-0132 ou através do e

mail apeijas@hotmail.com.

DAIANA CONSTANTINO Jéssikha quer aumentar o número de participantes nos encontros e divulgar mais a poesia

cÚczoom
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PARAAECONOMIA
BOMBAREM 2009
COMPREUMUSADOVALORIZADONACARAGUÁAUTOELITE

...

+
CLIO SEDAN 1.02002 GOL POWER 1.6 2007

TRANSFERENCIA
COMPLETO DH.A.Q:LT.DT

CD PLAYER
R$ 22.000, R$ 28.800,

+ de 130 veículos apronta entrega

PALlO EXFIRE 2P

2007BASICO

R$23.800,

SCENICRXE 1.6

2002 COMPLETO

R$ 29.800,

Veículos usados anunciados com ernrcdc mínimo de 30% cem tcxcs a partir de'O,99% c.m. com Te já incluso, ccnsiderodo o tabela Fipe. Usado: transferência ou CD MP3. A ccocessôc de qvolqoer percentual de desconto substitui

C �

Aou'o,:,o'koman'e ° 00".90 do, brindes neste cnéncio. Fincnciornentc sujeite o cprovcçôc do ;nst;lu;çáo fincnceiro.
ara9ua uto

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. � 1!ffiiB>:> ;};'jlll 47 3274 6000 Uma relação de confiança.
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