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MíNIMA
o Grupo Auto Elite assumiu a

revenda daVolkswagen na região,
Qualidade.é à palavra-chave segundo
o novo diretor, Edirtelson Max Góes.,

Vinhos finos e acessórios

Carla Schreiner
deixa reitoria da

Unerj em 2008

• PÁGINA 5
.

. Procon retira das

lojas os brinquedos
da empresa MatteI
• PÁGINA 7
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As emoções e a criatividadeEmprego e segurança Uma pesquisa conduzida

pelo Dr. Adam Anderson,
professor de psicologia da
Universidade de Toronto,
EstadosUnidos, demonstrou que
o humor influência omodo como

processamos a informação visual
e desenvolvemos algumas
atividades. A felicidade pode
abrir a mente e a visão e

aumentar a criatividade. Por
outro lado, esse bom humor
toma as pessoas mais distraídas.

No estudo, voluntários
deveriam resolver dois tipos de

problemas, um que requeria
criatividade na associação de

palavras e outro que envolvia a

visão e que ignorasse infor

mações que distraem. O humor
era estimulado através de
músicas que despertam a feli
cidade ou a tristeza, além de
serem solicitados a pensar sobre
coisas felizes ou tristes.

Os voluntários do grupo
estimulado para um estado de
felicidade foram hábeis para
resolver os problemas que
envolviam a criatividade, porém
mostraram-se distraídos e foram
mal nos testes visuais com

distrações. O oposto ocorreu

no grupo triste. O que parece
natural, quando temos difi
culdade para resolver algum
problema, nossa primeira
reação é ficar bravo, o que
acaba aumento o foco sobre o

problema.
.

Os cientistas afirmam que a

amígdala, localizada no cérebro,
pode ter um grande efeito na

criatividade, pois é a parte do
sistema límbico que dispara o

medo e o medo toma as pessoas
menos criativas. ,

Poroutro lado, para se resolver
problemas que envolvem leitura
ou cálculo, estar muito feliz
distrai, tira do foco. Em algumas
situações isso é benéfico, ou
seja, um pouco de ansiedade

pode ser bom.
Para os problemas do dia-a

dia precisamos de um pouco de

criatividade, assim, estimular a

felicidade é uma forma de
resolver oproblema com soluções
novas e inventivas.

realizada hoje durante o En
contro Brasileiro de Responsa
bilidade Socioambiental, na sede
da Fiesc, na Capital.

"Atuando de forma so

cialmente responsável, a empresa
ajuda a reduzir os aspectos que

promovem a exclusão, contribui
para o crescimento da economia

e, conseqüentemente, aumenta
a sua sustentabilidade de
médio a longo prazo. Pelo

emprego, ela dá renda e educa,
desenvolve valores e cida
dania. Só não cumpre seu papel
quando impacta o meio am

biente de forma inadequada ali
quando coloca em risco a

saúde e a segurança do tra

balhador", diz com toda razão

um dos palestrantes, o su

perinteridente do Sesi/SC,
Sergio Gargioni.

O nível de emprego na

indústria catarinense em julho
foi 0,11% maior que no mês

anterior, informa a Fiesc. Em

junho.. a pesquisa mostrou

pequena redução de 0,12% nas

vagas em relação a maio entre

as 357 grandes e médias
indústrias que participam do
levantamento da FIESC. No
acumulado do ano, no entanto,
o crescimento émaior, de 3,48%,
com 7.3 7° novos empregos
criados pelo grupo que empresas
ouvidas. De janeiro a julho de

2006, o emprego industrial em
SC registrou aumento de 0,95%,
com o incremento de 1.961

postos de trabalho.
Estes número agora divul

gados vêm à calhar quando para
fazer um comparative: apesar de
o Brasil ser a 8ª economia

Appsar dp o Brasil ser a
83 pconomia mundial, também
é a 23 pior distribuiç�o dp
rPnda do Mundo"

mundial, também é considerado
como a segunda pior distribuição
de renda domundo, atrás apenas
de Serra Leoa, na África - de
acordo com o índice Gini,
coeficiente utilizado para
mensurar a desigualdade de
renda. São dados que 'ressaltam
o cenário de exclusão social,
violência e desigualdade que o

Paísvive. '

Portanto, fundamental o
papel das empresas no desen
volvimento humano, que é o

tema da palestra que seja

• ENTRE ASPAS
A crise aérea está resolvida em parte"
Luiz Inácio Lula da Silva

Mario Eugenio Saturno,Tecnologista
Sênior do Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais (INPE)

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome

completo, profissão, '*CPF e
* telefone (* não serão publicados).

.,• PONTO O E VISTA
• Giorgio Donini, Vice-presidente
da ACIJS - Associação
Empresarial de Jarapuá do Sul

.

para assuntos da Indústria

Demandas estruturais

exigem reflexão .• DOS BLOGS
ZÉ DIRCEU 4J. www.zrdirm.com.br

Servidores temporários
A Casa Civil da Presidência da República, pela voz do sub-chefe de assuntos

governamentais, Luiz Alberto Santos, expressou a posição do governo contra
a emenda 34, alegando, com razão, o impacto, não tanto nas contas públicas,
mas no princípio de admissão no serviço público apenas e tão somente por
concurso público, com o que concordo totalmente. É preciso dar uma
solução. Ou se faz concurso para todos os cargos temporários; ou se resolve.
o problema. Ficar como está é que 'não pode. Até porque na maioria dos
casos é ilegal e, mais cedo ou mais tarde, o Ministério Público e os Tribunais
de Contas exigirão a realização de concursos e a substituição desses
servidores temporários por servidores concursados.

Jaraguá do Sul possui um dos
maiores índices de industria-

suas unidades fabris; outras
abriram unidades ou terceiri-

de vagas em creches são apon
tados como inibidores ao.

lização no país; no estado ocupa zaram serviços fora do municí- preenchimento das vagas para
a primeira colocação com quase pio. Percebe-se forte concor-

.

atividades mais operacionais.
>
790/0'db seu PIB proveniente da, rência entre setores (notada- Além disso, sabe-se que a in

indústria. Em Santa Catarinaé mente entre indústria e comér- formalidade concorre aberta
.a segunda, cidade em PIB. in- . cio) na procura de profissionais mente com os empregos formais

'. dustríal, atrás somente de.join-. capacitados. Verifica-se tam- oferecidos pela: indústria, mesmo"
vjlle.' Estes números são impor- bém redução das exigências aos com toda uma gama de benefí-.
tantes e bastante animadores, candidatos, com relação ao grau .' cios somados aos salários das em
-rnas não podem ser vis.tos de escolaridade, e tempo de presas legalmente estabelecídas.
isoladamente-- .' ..' .: domicílio. rio munícípío. Em suma, a situaçãomerece

O crescimento industríaldos .

, Alguns fóruns de discussão especial atenção das entidades
.

últimos anos quase que esgotou," apontam motivos-para. 3. diâ- .

, representativas da sociedade,
a capacidade de 'mão-de-obres . -culdadede preenchimento das -pois-há clara -necessidade de
IGcaL.: Algumas .empresas "já: .. vagas disponíveis. Avdírnínuta. ", discutirmos estratégias para'

'. esfâo-- e.nâo.é.de.hoje- --I::h,Is-' ofesta de loteamentos'popula-. "atender, as demandas atuais e

cando pessoas em outras loca- res, as deficiências do transporte
lidades para trabalharem nas público e o insuficiente número

CORREIO�OO POVO
Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de'Oliveira, 246
CEP 89251-200 -; Oalxa PostaU9 - Centro' - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 47 3371·1919 /3055·0019 Fax: 3276·3258
Plantão Redação: 8835·1.811 . Plantão Comercial: 88351872
E·malls: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br· comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
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futuras para o desenvolvimento
de [araguá do Sul.
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Dpfinido
Eisenbahn, Heimat, ZehnBier

e Wunderbier são as cerveja
rias artesanais da- Oktoberfest
de Blumenau deste ano. Cada
uma pagou R$ 21 mil. Houve
chiadeira, claro, porque re

passam 18% das vendas à

prefeitura.

Tragédia'
Próximo dia 25 de julho marca

os 25 anos da devastadora
enchente que quase destruiu
Blumenau em 1983. Com o nível
das águas do rio Itajaí-açu 15,34
metros acima do normal.

Rppptpco
Câmara de Vereadores de

Guaramirirn começa a questionar
a Viação Canarinho. Que, por
causa da con�essão renovada por
mais cinco anos, tem prazo até
2008 para construir terminal de

passageiros e abrigos para usuários
do sistema. E, até agora, nada,
segundo denuncia o tucano

MarcosMannes.

MprPcP cadpia
Quarta-feira à noite chega

um sujeito ao corpo de
bombeiros dizendo estar

passandomal. Medida à. pressão
arterial, decidiram levá-lo ao

Hospital São José. Pouco antes,
o "paciente" alegou falta de ar

e pediu para parar a viatura. E,
sem mais nem menos, saiu
correndo. Mora perto dali e

queria uma carona.

Podp ou não?
Vez em quandomotoristas são

surpreendidos com multas por
falarem no celular dirigindo.
Mesmo que não tenham sido
parados pelos policiais do
trânsito. Lei é lei, está no CTB.
Mas fossem aplicar multas ao

prefeito Bertoldi, pelo mesmo

motivo, um bloco só por semana
seria pouco.

Lídpr
Pesquisa do Ministério do

Trabalho mostra que [oinville
gerou 6,7 mil novos postos de
trabalho nos últimos anos.

Entre municípios com 400 mil
e 600 mil habitantes, a cidade
lidera o ranking. Por isso será

premiada no 1 º Encontro
Nacional de Empregabilidade,
em Curitiba, hoje.

rfdacao@ocorrfiodopoYo.com.br

Mais um
Professor Cláudio Piotto,

pioneiro na batalha pelo campus
daUFSC, é outro que deixa o PT.
Sai acusando o diretório de
trabalhar só pelos interesses do ex
deputadoOioneiWalter da Silva.
E o próprio de ter trabalhado
contra o campus. Para prejudicar
politicamente o prefeito Moacir
Bertoldi (PR).

Ontem e .hoje
A CPMF, inventada no governo do "tucano Fernando

Henrique Cardoso e que vigorou em 23 de janeiro de 1997,
em projeto de lei do senador Tasso Jereissati, do PSDB

cearense, era execrada pelo PT. Mas teve nos tucanos e no

então PFL defensores extremados. Hoje, o PT defende o

imposto do cheque com unhas e dentes, enquanto tucanos

e a turma do Democrata, o ex-PFL, abominam. O deputado
federal Paulino Bornhausen (falo abaixo), filho do ex

senador Jorge Bornhausen, um dos apoiadores do imposto à

época, é opositor ferrenho à continuidade do imposto.
DIVULGAÇÃO

Vadi» rptro
Aliás, o PT que hoje de

fende a CMPF, tinha o FMI
como o verdadeiro Satanás.

Hoje, o governo petista tem

até representante junto
àquele banco. É o diretor
executivo Paulo Nogueira
Batista Júnior.

Tucanos
PSDB de Jaraguá do Sul

reúne hoje diretório, filiados e

simpatizantes. Na recreativa

Breithaupt, a partir das 10
horas. É uma prévia da

convençãomunicipalmarcada
para dia 16 de setembro. No

almoço, um risoto.

RETRANCA·

r�'.; ".. .,.... � _ ....-:;L -: , ,�,
o'," -:�, I

�------------------------------�-------------j

Novidadp'?
Emmaio último o engenheiro João José, do DNIT, anunciou

serviços de melhorias na sinalização da BR-280, entre São
Bento do Sul e Corupá num prazo de 40 dias. E nada aconteceu.
A queixa é do deputado Silvio Dreveck (PP).

Cínico
Governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB) deu aumento à

tropa da PM, que receberá reajuste de R$ 200,00. Pagos a R$
10,00 pormês nos próximos dois anos.Em SantaCatarina, PMs
da Capital iniciam hoje movimento para cobrar do governador
Luiz Henrique (PMDB) acordo salarial feito em outubro de
2006 e não cumprido.

Espprança
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa dó

Senado aprovou projeto que ainda será votado em plenário
permitindo ao trabalhador com mais de 60 anos de idade sacar

seus recursos acumulados no PIS/Pasep.Na verdade um dinheiro
retido pelo governo, como o FGTS, de legítimo direito do
trabalhador usá-lo como e quando bem entender.

Pois é
ComprarCD piratas ou não registrar empregados domésticos

são péssimos exemplos dos pais na educação dos filhos. O
conceito é do professorMário SérgioCortella, educador e filósofo,

.

durante o Seminário Família, Escola e Cidadania encerrado
ontem na Assembléia Legislativa, para pais e professores.

Númpros
. Dogoverno de EsperidiãoAmin (PP) a LuizHenrique (PMDB),

os cargos comissionadosnoEstadoaumentaramde 1.283 para 1.464.
Os números constam de documento oficial. Em contrapartida, os
servidores contratados temporariamente,maioria professores, caiu
de 23.061 para 14.258.

Acabou
A proibição de coligações nas eleições proporcionais, medida há

muito aguardadano âmbito da reformapolítico-partidárianacional
está sacrarnentada no Senado. Onde a Comissão de Constituição
'e Justiça (foto) decidiu que isso tomará mais claro o quadro
partidário e mais transparente, sobretudo para o eleitor, a

representação política.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Convite e Programação da Festa - 2007
Dia 18/08/07 - Sábado Dia 19/08/07 - DomingoDia 17 IfJ81 07 - Sexta

19:30h - Abertu�a oficial da Immigrantenkõnigsfest.
20:00h - Noite das sopas, cremes e churrasco.
20:15h - Início das competíções paralelas de tiro.
20:15h - Apresentação de Wandeli e Magali (Jaraguá do Sul).
22:00h - Musical Só Virtude (Jaraguá do Sul).

14:00h - Continuidade das festividades.
14:30h - Busca do Rei e Rainha da Festa - Banda Montreal (PR).
15:00h - Reinício das competições paralelas de tiro.
15:00h - Tradicional café do ReI e Rainha e exposições históricas.
15:30h - Tarde dançante com a Banda Montreal (PR).
18:00h - Coroação do Rei e Rainha da 3" lmmigrantenkõnigsfest.
18:30h. - Apresentações folclóricas.
19:00h - Churrasco e galeto - Musical Sandro e Wilson (Pomerode)
22:00h - Coroação da Rainha e Princesas da Festa.
23:00h • Baile animado pela Banda Montreal (PR)

09:30h - Abertura com desfile das Sociedades convidadas e

Grupo da 3� Idade - Banda Arco Brasil (Blumenau).
10:00h • Exposição e apresentações no pavilhão externo.
11 :OOh - Reinício das competições paralelas de tiro.

- Apresentação - Banda Musical Jazz Band Elite (Corupá),
11:30h - Almoço típico alemão com marreco recheado, aipim

frito, repolho roxo, strudel, churrasco e outros.
14:30h • Apresentações folclóricas.
15:00h • Tradicional café colonial (cucas, strudel e bolos, etc).
15:00h - Grupo Arco Brasil.
18:00h - Banda Montreal (PR).
20:00h - Sorteio da rifa.
22:00h - Término da testa,

Maiores Informações:
(47) 3376-2184 - Celso (47) 3376-1429 - Gielead (47) 3376-1160· Aldina

Arroz

Finasa 473371-2890

RI
Real Vidros

ftCORTn.BX,

CORTINAS yPER51ANAS �DECORAÇÓ£S

DROGARIA
DABARRA

4732750514
.DISTRIBUIDORA

I 47 3370 8765

JAIME
NEGHERBONíí2R

AUTO CENTER
3370-7942 Você pode ser o que quiser
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VOTAÇÃO DEVE REUNIR 200 PESSOAS

,...,

REGIAO
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Depois de 30 anos � carla
deixa o comando da Unerj
Instituição faz eleição
e define novos rumos

para o próximo ano

JARAGUÁ DO SUL
A Unerj vai passar por

mudanças a partir de 2008. No

próximo dia 1 º de outubro
acontece a escolha da nova

reitoria da instituição e, dessa
vez, Carla Schreiner, no cargo
há quase 30 anos, promete não

se candidatar.
Na opinião dela, é hora de

deixar o lugar para outra pessoa.
"Com toda certeza não serei

mais reitora da Unerj a partir
de fevereiro", frisou. Após se

aposentar como professora da
rede estadual de ensino, ela
decidiu seguir o exemplo
também na carreira acadêmica.
Ao todo, Carla soma mais de
50 anos de trabalho na área da
educação.

Para participar da eleição, os
candidatos devem se inscrever

entre os dias 10 e 14 de setembro.
Eles precisam ser professores da

.

entidade há pelo menos cinco

anos, além de também terem

passado por funções adminis
trativas.

Os votos vêm dos conselhos
da Ferj (Fundação Educacional
Regional [araguaense), mante-

Reitora diz que não pensa em se candidatar para continuar no cargo

nedora da Unerj, da própria
instituição e dos curadores. Os
3.146 alunos e os 319 professores
são representados por dois
estudantes e cinco docentes de
cada um dos 23 cursos ofere
cidos. Eles devem ser indicados

pelos centros acadêmicos e pelos
próprios funcionários, respecti
vamente. Estima-se que cerca de
200' pessoas estejam incluídas
nessas categorias e aptas a eleger
o novo reitor.

Conforme Carla Schreiner,
a votação não envolve todos os

funcionários e estudantes

matriculados porque a en

tidade entende que a instau

ração do voto universal trans
forma a escolha ernuma ques
tão política. "Precisamos
lembrar que estamos em uma

academia", disse.
Cabe à comissão eleitoral,

instalada na sala de reuniões do
bloco "P.:', coordenar todo o

processo. Ela finaliza os trabalhos
em 5 de outubro, prazomáximo
para a divulgação do resultado.
O sucessor fica no cargo de 1º

de fevereiro de 2008 até 31 de

janeiro de 2012.

Câmara vai esperar relatório do TCE sobre funcionários
JARAGuÁ DO SUL

O presidente da Câmara de .

vereadores, Rudolfo Gesser (PP),
disse ontem que vai esperar rela
tório doTCE (Tribunal deContas
do Estado) sobre denúncia pro
tocoladaemdezernbrode 2CCXipeio
ex-vereador Roque Bachmann,
apontando funcionários do Le

gislativo que estariam exercendo

funções sem concurso público
corno exige a lei.

SegundoGesser, o atual diretor
administrative prestou concurso

há quase trinta anos para o cargo

de secretário administrativo.
Explicou que a função, respaldada
em projeto de lei aprovado pela
Câmara, transformou-se em

diretoria administrativa, perma
necendo à frente dela o mesmo

servidor.
Outro exemplo, segundo ele,

é a atual secretária administrativa.
Nos dois casos, com amparo na

LOM (Lei Orgânica dos
Municípios). ''Até onde eu sei,

.

foram procedimentos legais
aprovados por vereadores
anteriores e pelos ex-presidentes da

Câmara", observou Gesser, sobre
punições que poderiam decorrer
da audi-toria feita pela TCE.
Outras funções existentes no

quadro de pessoal são

consideradas como de confiança.
"Não são permanentes, como
acontece agora com a análise de
ccandidatos ao cargo de assessor

de imprensa. Muitas vezes o

concurso seleciona omelhor, mas
depois de estável, às vezes

percebe-se que o profissional não
é mais o mesmo no desempenho
da função" concluiu. (eM)

Vizinhos discutem por causa da
alta velocidade em via pública
JARAGUÁ DO SUL

O trânsito vem causando pro
blemas aosmoradores da ruaDona
Lídia, no Águas Claras. É o caso

de Alexandre Ruysam. Ele re

clama de alta velocidade e tem

receio de que essesmotoristas pos
sam atropelar os filhos ou as outras

crianças daquela localidad�.
A preocupação é tanta que a

família acabou pedindo a colo

cação de uma placa indicativa de
controle de velocidade à Secre
taria de Trânsito e Urbanismo. "A
Prefeitura veio e pôs. Mas, para a

minha sutpresa, alguns vizinhos
fizeram um abaixo-assinado e

conseguiram retirá-la", explica.
A partir desse momento a

situação se agravou e Ruysam
acusa os parentes de Quinter
Kunzel, morador antigo da rua, de
acelerar ainda mais os veículos
toda vez que passam perto das

crianças. ''Até já atropelaram um

cachorro de estimação", completa.
Na opinião dele, a placa de 40 km!
hora é uma maneira de alertá-los
a diminuir a velocidade.

Já Kunzel, também presidente
da Associação de Moradores do
Águas Claras, nega as acusações.
Ele diz que a retirada da placa
ocorreu porque amaioria das pes
soas concordou. Além disso, na
opinião dele, o atropelamento do
animal aconteceu "por armação
dos vizinhos".

Em resposta ao impasse
envolvendo a sinalização da via, o
diretor de Trânsito domunicípio,
Francisco [ungblut, resumiu: "não,
há nada a fazer. Isso é uma rixa

deles". O funcionário público
ainda tratou de dizer que a placa
foi tirada do local porque estava

na iminência de ser quebrada por
algumas pessoas, trazendo assim

prejuízos à administração mu

nicipal. (KE)
PIERO RAGAZli

Morador teme que motoristas causem acidentes graves na rua Dona Lídia

Vacinação contra pOlio recomeça
JARAGUÁ eo SUL

Todas as crianças com menos

de cinco anos devem ser levadas
aos postos de saúde na próxima
semana. É () início da segunda
etapa da campanhade vacinação
contra a poliomielite, doença não
diagnosticadanoBrasildesde 1989,
mas ainda encontrada em países
da África e do Oriente Médio,
principalmente.

Para evitar a proliferação do
poliovírus, o Ministério da Saúde
sugere a imunização de pelomenos
95% da população infantil. Em

Jaraguá do Sul a meta é repetir os
números da primeira edição,
realizada nomês demaio, quando
9,7 mil crianças tomaram a "goti
nha", ou seja, mais do que o

número esperado.
Vale lembrar que a dose é

gratuita e está disponível nas uni
dades de saúde com sala de

vacinação. O horário de atendi
mento vai das 7h às 16h, exceto
11a da Rua Reinaldo Rau, em
funcionamentodas 7h15 às 17h45.
O dia "D" da campanha acontece
no dia 25 de agosto, sábado. (KE)
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Concurso de Declamação
O 1r Concurso de Declamação, promovido pela Fundação

Cultural de Jaraguá do Sul, segue até amanhã na Scar. No total são
205 alunos que declamam poesias de escritores conhecidos.O corpo
de jurados é formado por professores, jornalistas e escritores, que
avaliam a interpretação, entonação, dicção e a integridade do texto.
Todos os participantes recebem um livro e os cincos primeiros uma
quantia em dinheiro, que vai de R$ 30 a R$ 200. O concurso tem a

finalidade de desenvolver o gosto pela poesia e a leitura. Além de
ser uma integração escola comunidade.

COMUNICADO
Foram extraviadas da empresa "DMCH CONFECÇÕES
LTDA-ME", CNPJ nº 01.509.497/0001-30, I.E. nº

253.353.661, as notas fiscais de saída, não utilizadas:
Modelo 1, Série 01, de nº 001 a 125; Modelo 1, Série 02,
nº 001 a 250 e; Modelo 1, Série 02, nº 001 a 750.
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POLENTA - MA CHE FAME!

_.,.. -:....

Polenta é um prato típico da culinária italiana, mas que tem amplo uso e aceitação
em diversos países, como Argentina e o Brasil. Sua base é a farinha de milho. A

polenta tem origem na região norte da Itália. Era o pão dos tempos antigos: constituía
a base alimentar (o prate mais consumido) da população e dos legionários romanos.
Inicialmente, era feita de ervas. Posteriormente, passou a ser feita de farinha de

trigo.
Somente após 1492, com a descoberta da América por Cristóvão Colombo, é

que a polenta passou a ser feita de milho. Quando o milho foi introduzido na Itália, foi
cultivado primariamente no norte, onde as chuvas eram abundantes. A polenta
feita de milho passou a ser o principal prato nas regiões de Veneza e Friuli, onde
passou a substituir o pão (feito com trigo) e o �acarrão. Inicialmente restrita a

essas regiões, em pouco tempo a polenta passou a dominar todos os aspectos da
culinária italiana. A polenta sempre foi feita da mesma forma: com bastante esforço
e paciência, misturando a pasta de milho em caldeirões de cobre, aquecidas sob o

fogo. Pode ser servida mole, dura, grelhada ou frita. Pode ser recheada com uma

miríade de molhos ou outros ingredientes, acrescentados enquanto ela ainda está
mole.

Antigamente considerada "comida de pobres", a polenta hoje é usada em diversas
casas e restaurantes, sem essa conotação. Recentemente, a indústria alimentícia

lançou polentas pré-preparadas, para serem feitas em refeições instantâneas.

Jantar Mensal
Na sexta-feira, dia 31 de agosto, acontecerá o tradicional jantar típico italiano, na

Sede Sodal da Entidade. Reserve seus ingressos antecipadamente e adquira na
secretaria do Círculo, no horário das 14 às 19:00h, através do telefone 3370.8636.

Mauro Tusset

Depto Comunicação
Joãozinho Júlio Depiné

Presidente

correio.com@ocorreiodopovo.com,br

Entrega do Prêmio
A entrega dos prêmios da promoção "Meu Pai Merece", da

COL, aconteceu na quarta-feira. Com 400 mil cupons
concorrendo, a ganhadora do Notebook foi Tasciane Broca, que
comprou na loja [ornar, Já Osair Manoel Lopes ganhou a

motocicleta Twister. Ele comprou no Posto Amizade.

Faleceu às 11 h do dia 16/8,
a senhora Sabina Sebastiana
com idade de 84 anos.

O velório foi realizado na

Capela Mortuária Maria
Leier e o sepultamento no

cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 12h do dia 16/8,
a senhora Irma Schmidt
Bruch com idade de 87 anos.

O velórío foi realizado na

Capela Mortuária Cristo Bom
Pastor e o sepultamento no

cemitério Rio Cerro II.

Faleceu às 8h30 do dia 15/8,
o senhor Arthur Weiss com

idade de 85 anos. O velório
foi realizado na Igreja da Paz
e o sepultamento no cemitério
de Schroeder.

Faleceu às 12h30 do dia
15/8, o senhor Heriberto
Heinzen com (dade de
72 anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério
Municipal da Vila Lenzi:

Faleceu às 19h20 do dia
15/8, o senhor Silvio Miguel
Caetano com idade de 68
anos. O velório foi realizado
na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no

cemitério Municipal da-Vila
Lenzi.

Formatura: Sentinela do Pago
CTG LAÇO JARAGUAENSE
DATA: 18/08/07
INGRESSOS: ANTECIPADO: R$ 12,00· NO BAilE: R$ 15,00
POSTOS DE VENDA:
CASA CAMPEIRA, GAUCHITA, SMURF'S LANCHES,
POSTO MARCOlLA E lOJA RAMIRE.

Informações: 9973-8741 / www.ctglj.com.br

I HA UM.SÉCULO ENSINANDO E APRENDENDO

,.

-
.. cr

Fone: 3055-3022

FOGODECHÃO

NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA CULTO EM MEMÓRIA

- Bondade e misericórdia certamente me seguirão,
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do

Senhor para todo o sempre - S23 V6.

os FAMILIARES ENLUTADOS DE

MÁRIO MARCOS BROTZKI,
muito profundamente consternados com o seu súbito falecimento, ocorrido no

dia 3/8/7, sexta-feira, agradecem ao Hospital São José, médicos e enfermeiros
da emergência e UTI, Pastor William em especial ao Sr. José D'Avila da
Farmácia Drogão Ávila, funerária Leier, Floricultura Príncipe, e a todos que
enviaram flores, coroas e o acompanharam a sua última morada.

\

Convidam a todos para culto em memória que será celebrado no próximo dia
19/8/07, domingo às 9 horas na Igreja Evangélica Apóstolo Pedro - Centro -

Jaraguá do Sul.

Familiares enlutados, esposa, 1 filha, 1 neta, 1 genro,·1 irmã, cunhadas, cunhados,
sobrinhos e sobrinhas, primos e primas e demais parentes e amigos.

dessa

www.colegiojaragua.com.br
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Brinquedos da Mattel com·eçam
a ser retirados das lojas hoje
JARAGUÃ DO SUL

Procons de todo país começam
a fiscalizar, a partir de hoje, a re
tiradade brinquedos daMattel das
prateleiras das lojas. Os brinque
dos, que possuem ímãs que podem
ser engolidos pelas crianças,
incluem cerca de 7,3 milhões de
Polly Pocket, Barbie, Batman
Magna, Doggie Daycare eShonen
Jump's One Piece.

Em Jaraguá do Sul, o Procon
recebeu, no final da tarde de on
tem, orientação do DPOC (De
partamento de Proteção eDefesa
doConsumidor) doMinistério da
Justiça sobre a fiscalização da
retirada dos brinquedos das lojas.
Odiretorda unidade, Sérgio Félix,
disse que pedirá à CDL (Câmara
deDirigentes Lojistas) informações ,

sobre o número de lojas e comér
cios de brinquedos no município.
O Procon deve definir hoje as

medidas para realizar a fiscalização
da retirada dos brinquedos nas

lojas.
A Martel informou que a

maioria dos brinquedos que

precisam ser recolhidos no Brasil
- cerca de 850mil- está nasmãos
dos consumidores. O Inmetro diz

SUS: SISTEMA NÃO SUPRE CARÊNCIAS DO POVO

Deficiência no Sistema de
Saúde é tema de conferência

D'VULGAÇÃO
Paciente que procurou
cura para pneumonia
teve infecção hospitalar

\
\ \

\
OSNI ALVES
GUARAMIRIM
A 4º Conferência Municipal

de Saúde realizada na última
quarta-feira, 15 de agosto, no

plenário daCâmaradeVereadores
..

de Guaramirim, constatou a fra

gilidade no sistema único de saúde
da região.Comaproximadamente
200 pessoas a esperade exames de

mamografia sem perspectiva de
datas para poder realizá-los através
do SUS, dentre outros casos, o

município busca alternativas para
alcançar melhorias.

Ontem no pronto-atendi
mentodoHospitalSantoAntônio
a prova da ineficácia do sistema.

DorandinàKaspinski, 43, acampa-
. nhava a nora Ana Paula Bueno,
26, desdeas 9horasdamanhã com
uma criança de 43 dias de vida
nos braços.Ana Paula se apresen
tou no hospital na segunda-feira à

noite, foi atendida e saiu na terça
feira pela manhã. Ana Paula

Bonecas Barbie serão retiradas das lojas

que até agoranãohouve nenhuma

comunicação de acidente ou

ingestão de qualquer parte destes
brinquedos, ao contrário do que
aconteceu nos EstadosUnidos.O
instituto afirmou, porém que as

normas de certificação podem ser

revistas.

A Martel disponibilizou um

número de telefone e um e-mail .

para esclarecer dúvidas do
consumidor. Quem já comprou
um dos produtos deve ligar para
0800 77 01207 ou mandar uma
mensagem para o endereço
eletrônico recall.brasil@mattel.
com. (DZ)

Ana Paula (E) foi curada da pneumonia e voltou corn infecção hospitalar'

em todo o território brasileiro".

SegundoEvaldonãoexiste solução
imediata e a formaencontradape
las autoridades locais é reivindicar
atitudes das esferas públicas e

privadas, pois "só a colaboração
mútua e parcerias podem suprir as
carências mais imediatas da

população".
A conferência é etapamunici

pal e faz parte da 13ºConferência
Nacional de Saúde, quando a

cada quatro anos a sociedade se

organizaparaavaliare traçar novos
rumos para o SUS.

estava com pneumonia, foi medi
cada e retomou na quinta-feira
com suspeita de infecção hospi
ralarO caso deAnaPaula é apenas

.

uma gota nomar de lama que é a
saúde pública no Brasil. Falta de
medicamentos, maus-tratos, falta
de leitos, profissionais desprepa
rados são alguns dos principais
tópicos abordados na conferência.

Para o presidente da Câmara
de Vereadores, Evaldo João [un
ekes, "as dificuldades enfrentadas
não são méritos de Guaramirim,
pois o caos na saúde está instalado

Prefeitura pode ganhar nova sede
SCHROEDER

Após longo debate em torno

da LDO (Lei de' Diretrizes
Orçamentárias) e apresentações
de requerimentos para os di
versos setores ligados ao exe

cutivo, ficou expressa a vontade
dos funcionários públicos de
construírem uma nova sede para
a Prefeitura de Schroeder e um
Museu. A alegação é que a atual
sede do executivo já não com

porta o número expressivo de
colaboradores ligados direta e

indiretamente ao município.
Além destas obras, a construção
de uma nova avenida que já está

com projeto em andamento e

cortará o município de uma

ponta a outra também é

prioridade.
Para o prefeito Felipe Voigt,

"muita coisa há de ser feita até
o fim do mandato, mas, existe a

necessidade de adquirir recur
sos, pois somente com os tribi.rtos
que o município recolhe fica
inviável realizar as melhorias".
Outro quesito bastante discu
tido na reunião foi a urgência
que Schroeder tem em aumentar

o seu contingente policial
devido o aumento da crimina-

. lidade na região. (OA)

ções Ambientais
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MUDANÇA: CARAGUÃ TEM NOVO .COMANDO Evento debate ampliação dos

serviços de assistência social

CÉSAR JUNKES

PIERQ RAGAZZI

JARAGUÃ DO SUL
A secretaria de Desenvolvi

mento Social e Família e o Con
selho Municipal de Assistência
Social promoveram ontem a

primeira etapa da 4ª Confe;ência
Municipal de Assistência Social,
no auditório da Unerj (Centro
Universitário de J.araguá do Sul).
O evento, que continua hoje, tem
o objetivo de debater ações da

política pública municipal na área
de assistência social. A confe
rência contou com a participação
da palestrante Lucia Cortes da

Costa, doutora em Serviço Social
o título de Melhor da Região SuL . pela PUC/SP, e da secretária de
Sua política de qualidade, que' Desenvolvimento Social e Família,
está sendo implantada na Nilda Bertoldi.

Caraguá, busca elevar a padrão do A presidente da Comissão

serviço prestado, agregando Especial Organizadora, Maria
valores ao negócio. Segundo Rech Schiochet, explica que o

Maurício Viel, diretor e filho do evento deve acontecer de dois em
fundador do grupo, omercado da dois anos para avaliar a implan-
região do Vale do Itapocu deverá tação do SUAS (Sistema Único
se consolidar corno o melhor do deAssistência Social) nomunicí-
Estado, projetando vendasmensais pio, que começou a ser debatido
de 180 unidades. Atualmente, em2005.OSUASé umapolítica
todo o Grupo Auto Elite comer- de assistência social promovida

•

cializa, aproximadamente, 700 pelos governos federal, estadual e
unidades mensais. municipal, para' descentralizar os

serviços de assistência social .
Entre os resultados já alcança

dos com oSUAS está a implanta
çãodosCras (Centros de Referên
cia de Assistência Social) nos

bairros Boa Vista, João Pessoa,

Maurício e

Edinelson
estão confiantes
no potencial
do mercado.�.

GrupoAuto Elite assume
revenda da Volkswagen

jaraguaense

Lucia da Costa conduziu palestra
ontem à tarde no auditório da Unerj

Jaraguá 84 e Santo Antônio. Os
eras oferecem serviços de assistên
cia social às famílias em situação
de vulnerabilidade social. Entre os

projetos realizados estão oficinas
educativas e de geração de renda,
como musicalização, dança, fibra
da banana, papel reciclado,
tapeçaria, entre outros. Para os

próximos dois anos, o objetivo é

aumentar o número de profissio
nais nos Cras e a implantação de
dois Centros de Referências,
sendo umnaTífaMartins eooutro
em Três Rios do Sul.

Hoje a conferência acontece
das 13h30 às 17 horas, com
apresentação e aprovação das

propostas elaboradas nas oficinas
de trabalho. Mais informações
sobre os Cras podem ser obtidas

pelos telefones3372-8105 ou3372-
8143 (secretaria de Desenvolvi
mento Social e Família). (DZ)

Objetivo ê ampliar o

número de unid_ades
vendidas na região

JARAGUÃ DO SUL
A tradição damarca Caraguá,

revenda exclusiva Volkswagen
para Jaraguá do Sul e região está

se unindo aoGrupoAutoElite, um
dosmais importantes revendedores
da montadora alemã em Santa
Catarina. O negócio foi fechado
nos últimas semanas, e a partir já
deste mês de agosto, a Caraguá
passa a atuar sob a bandeira Auto

Elite. O grupo, que é controlado
,

pela família Viel e nasceu no final
dos anos 60 emCapinzal, oeste de
Santa Catarina, possui seis

unidades, sendo a matriz em

Capinzal e cinco filiais nas cidades
de Caçador, Curitibanos, Rio do
Sul, Lages, São Joaquim e, com á

aquisição da Caraguá, terá sua

sexta filial em [araguá do SuL
O Grupo Auto Elite, que tem

no currículo a certificação ISO
9002 está entre as revendas Volks
mais destacadas de Santa

Catarina, tendo inclusive recebido
.'

SERViÇOSGol e Fox: preferência nacional
Dualidade Caraguá
é o diferencial

o Gol e o Fax estão entre os

preferidos do público consumidor
da marca, e a oferta destes, em
condições favoráveis de venda e

financiamento, costumam

alavancar a demanda de clientes
que optam pela categoria de
carros populares. Contudo, na
Caraguá há um cardápio para
todos os gostos, e bolsos.

Segundo Maurício Viel, a

concessionária também coloca à

disposição do mercado os

modelos top de linha, como
Touareg, Bora, Nes Beetle, Jetta
ou o Passat 3.2 V6, veículos
reconhecidos mundialmente

pelo conforto, segurança, design,

luxo e potência.
Um dos desafios dos novos

controladores da Caraguá está na
entrega de veículos novos, pois
devido a grande procura, a mon
tadora não consegue abastecer

rapidamente o ponto-de-venda.
''Aindanãoestamos como estoque
desejado, m;is aos poucos vamos

repondo os automóveis", dizMau
rício. No segmento multimarcas,
o novo controlador da Caraguá
destaca que a intenção é ampliar
a oferta de produtos.

"Vamos trabalhos forte neste

segmento, com garantia e revisão
em todos os veículos que passam
pela concessionária", desta Viel.

Segundo o diretor da Cara

guá, Edinelson Max Góes, é

importante ressaltar que a con

cessionária coloca à disposição
do mercado regional uma das
mais modernas oficinas de
funilaria e pintura.

Além disso, oferece também
serviços demecânica, instalação
de GNV e venda de peças e

acessórios. O horário de aten

dimento da assistência técnica

é entre 7h e 18h30, entre se

gunda e sexta-feira.

Presidiários participam de programa e

colaboram com,aLimentàção de estudantes
nidade. A escola também utiliza
ahorta como formapara educação
ambiental. "Os alunos, que
também ajudam namanutenção,
recebem orientações sobre cui

dados e a importância de ali
mentos orgânicos, principalmente
para a preservação do meio

ambiente", diz o diretor. Alémde
verduras e legumes, acerola, ma-

. mão ameixa, limão e maracujá
completam o espaço.

O projeto foi sugerido pelo
vereador DaleteVieira emparce
ria com a Polícia Civil que se dis

pôs a fornecermão de obra através
dos detentos. (OA)

BARRA VELHA
Como auxilio de dois detentos

de Barra Velha, o agente prisional
Felipe LatnerRonsanise apresenta
aos sábados na Escola Reunida

Municipal Profª. Maria Tusnelda
Bernstorff para organizar os

canteiros e fazer o plantio -das
hortaliças. De acordo com Érico
Marcelino Hoffmann, diretor da
escola, "em função desta iní

ciativa, os alunos podem dispor de
alimentos cem por cento orgâ
nicos". Segundo a Polícia Civil,
são detentos .em regalia, super
visionados, que ajudam na horta,

.

não oferecendo perigo à cornu-

AUTO ELITE / CARAGUA
A empresa foi inaugurada em 1969

Atualmente'são 6 unidades no Estado
A Caraguá é a filial número 7

Todo o grupo comercializa, cerca de 700 unidades/mês
A projeção de vendas mensais da Caraguá é de 180 unidades
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Venha saborear um gostoso café espresso

com deliciosos doces e salgados

Aguardamos o sabor de

Marechal"Eteodoro . Alameda 25,
Fone 3055 2229

Madonna completa 49 anos sendo considerada

um ícone de gerações. Ela é a artista feminina

de maior sucesso de todos, os tempos, com
275 milhões de discos vendidos-em todo o globo.

Ela já não é mais aquela "menina
safada" que chocou o mundo do Pop
nos anos 80. Madonna completou
ontem, 49 anos, muita coisa mudou,
a musa se reinventou, mas seu fôlego
continua o mesmo.

Bandabuscar - escreveu o hino 'Hey
You', apresentado no último Live

Earth, em Londres, parafalar sobre a

responsabilidade dos homens com o

planeta; e desencanada com o que
falamsobre sua pessoa.

Há 2.5 anos Madonna fazsucesso em
todo o planeta, continua no auge de
sua carteira: fez 21 filmes, lançou dez
álbuns de músicas inéditas, escreveu
cinco livros infantis, ganhou prê
mios, desenhou uma linha de rou

pas ... Enfim, ela soube bombardear e
cativar o público ao longo de mais de
duas décadas.

Madonna passou pelo menos meta

de de seus 2.5 anos de carreira cau

sando polêmica. Orgias, fotos reve
ladoras, beijos na boca de Britney
Spearsbuscar e Christina Aguilera,
discursos ousados, críticas políticas,

-

entre outras performances ajudaram
a cantora-atriz-produtora a entrar

no "Livro Guinness dos Recordes"
como a artista feminina de.maior su
cesso de todos os tempos, com 275
milhões de discos vendidos em todo
o globo.

A divã já foi loira, morena, ruiva,
rebelde, santa, promíscua e mãe de
família, sua mais recente faceta.

Alguns a criticam por ser uma

excelente marqueteira de si mesma.

Ela sabe como convencer omundo a

vestir novamente os anos 70 em

pleno 2006 - vide seu mais recente

álbum, 'Confessions on a Dance
Floor'. E não se trata apenas de rever
amoda, mas também a atitude.

A lista de maridos e casos de Ma
donna é extensa, mas foi nos braços
do cineasta inglês Guy Ritchie -

com quem se casou em dezembro de
2000 -, que a cantora formou sua fa
mília. Mãe de Lourdes Maria (fruto
de seu relacionamento COl1l o trei

nador Carlos Leon), Rocco e David
Banda, ela mudou o discurso e se diz
uma outra pessoa - depois da ma

ternidade.

Hoje Madonna é uma mulher

engajada nas causas sociais - ela
adotou o menino de Malaui David

DIVULGAÇÃO

j".

BRlNOAR.Tf
brindes e-presentes personalizados
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• Cine Shopping 1
Os Simpsons (Dub)
(15h30, 17h40, 19h30, 21 h20 - SeX/Seg/
Ter/Qui)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20-Sáb/
Dorn/Oua)
• Cine Shopping 2
Ratatouille
(16h40 - SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h20, 16h40 - Sáb/Dom/Qua)

Duro de Matar 4.0
(19h, 21 h30 - Todos os dias)
• Cine Shopping 3
Treze Homens e um Novo Segredo
(19h, 21 h20 - Todos os dias)

Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(16h20 - Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h40, 16h20 - Sáb/Dnrn/Oua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Os Simpsons (Dub)
(14h, 15h45, 17h30, 19h15, 21 h - Todos
os dias)
• Cine Cidade 2 .

Ratatouille
(16h - SeX/Seg/Ter/Qui) .

(13h40, 16h - Sáb/Dom/Qua)

Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(21 h - Todos os dias)

Transformers (Dub)
(18h20 - Todos os dias)
• Cine Mueller 1
Os Simpsons (Dub) .

(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Sem Reservas ,

(14h15, 16h50, 19h, 21h15 - Todos os

dias)

• Cine Mueller 3
Duro de matar 4.0
(14h, 16h30, 19h15 - SeX/Sáb)
(14h, 16h30, 19h15, 21 h45 - Dom/Seg/
Ter/Qua/Qui)

O Ultimato Bourne
(21 h45 - Sex/Sáb)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Os Simpsons (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30-
Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
O Ultimato Bourne
(21 h40 - SeX/Sáb)

Duro de matar 4.0
(14h10, 16h40, 19h1 O - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(13h40, 16h20 - Todos os dias)

Sem Reservas
(19h49, 22h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
O Despertar de uma Paixão
(16h10, 19h20, 21 h50 - Todos os dias)

Ratátouille (Dub)
(13h50 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5 - '.

A volta do todo Poderoso
(14h, 16h30, 19h50 - Todos os dias)

Ela é a poderosa
(21 h45 - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
Os Simpsons (Leg)
(15h, 17h, 19h, 21h- Todos os dias)

ocorreiodopoo@ocorreiodepovo:com.br

O DIA DE HOJE
SAN1°
Santa Beatriz da Silva
São Roque
São Mamede
São Servo

EFEMÉRIDES
Dia da Penitência
Dia do Patrimônio Histórico

1957 .

Japão descobre mísseis soviéticos em dois

pontos da baía de Pedro, o Grande, perto
de Vladivostok, Gosta oriental da Sibériá.

1973
EUA anuncia que a URSS testou com êxito
mísseis que, lançados para fora da

atmosfera, retornam e atingem
simultaneamente vários alvos.

1988

Uruguai reivindica a redemarcação da
fronteira com o Brasil, alegando erro no

Tratado de Lamas, de 1851.

2001
O americano Steve' Fossett, que pretendia
ser o primeiro homem a dar a volta ao

mundo sozinho num balão, faz um pouso

forçado numa fazenda perto de Bajé RS.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo estável no Estado
Nevoeiros ao amanhecer, com presença
de sol entre nuvens pela manhã. No
decorrer da tarde a frente fría se

aproxima da divisa com Santa Catarina,
favorecendo chuva no sul catarinense
(especialmente Planalto Sule Litoral .

SuQ. Temperatura ainda elevada.

HOJ� 6'MiN: 16° C -

.

MAX: 22'C
SOl com nuvens

SÁBADO DOMINGO
.

SEGUNDA

MiN: 16QC® MíN:16"C r:::::-:: MiN: we®-MÁX;21°C MAX 19°C� MAX: 20· C
Nublado Chuvoso Nublado

fases da lua

MING\lANTE NOVA

')). 5111 1218

Cidade vai ganhar novas escolas
A Secretaria da Educação havia garantido Cz$ 2 milhões para a'

construção do prédio que abrigaria a 19a Unidade de

Coordenação Regional, segundo matériado Correio do Povo,
edição de 15 a 21 de agosto de 1987. As obras, com apoio da

municipalidade, que cederia os materiais, teriam início ainda

naquele mês de agosto, no imóvel destinado para tal fim, entre
o Ginásio de Esportes Arthur Muller e CIP Mário Krutzsch. Para
o setor educacional, o município havia adquirido área de 21 mil

m2, na Vila Lalau, à construção da escola daquela localidade.
No valor de Cz$ 4 milhões, pagos Cz$ 1,5 milhão em 87 e a

parte restante em 1988. Outra área adquirida, ao lado do campo
do Cruz de Malta em Rio da Luz, por 600 mil Cz$, destinava-se
à construção de uma escola municipal.

UTILIDADE PÚBLICA
CURSO
O curso HP 12C acontece de 20 a 23
de agosto, no Colégio Bom Jesus. E se
destinada a quem usam a calculadora
HP 12C e queraprimorar os cànheci
mentos.lnscrição no 3275-7024.

TEATRO
O espetáculo "Os Monólogos da
Vagina" será apresentado dia 19 de
agosto, às 19h, na Scar.lngressos no
valor de R$ 40, e R$ 20 (estudantes
ou pessoas acima de 60 anos).

CHEIA

I02�

17/8
Ademir Franco

Aline B. Becerra

Amarildo Gadotti
Antonio da Costa

Antonio R. A. de Góes

Carina Ap. de S, Vaz

Celso Lopes
Cirilo Urban

Daniele Kreutzfeld

Djair Carlos Mayer
Edite Macedo

Everaldo Baier

Gustavo Oldenburg
Ivan da Costa

Ivanir Schwanz

Ivone Franzner

Jonathan Dallagnolo
Jonathan Jurck

Lauren Beatriz B. Krueger
Lucimara Stein.

'Maicon Josoel Candido
Marcos Klein

.María Ines Doehl

_Mario Cesar Conrado
Nelson Joao Zoz

Nilton Carlos Lensers

Olivia Glawatzki
Rafael A. Pedri

Robson Dorow

Rosvita Oribka

SChirley Sandra Wolf

INSCRiÇÕES
As inscrições para a 2a Stammtisch
de Schroeder já estão abertas. O
evento acontece no dia 15 de
setembro, das 10 às 17 horas na
Rua Paulo Jahn.

MiN: 1$" j l!M\X':�. ?
.;;'

6
FLORIANÓPOLIS
MiN: 16°í MÁ)(: 24"
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Eterna Magia
Flávio pergunta se ela vai manter a farsa.
Nina gararite que é por pouco tempo e

pergunta. o que Flávio fez para curá-a.
Flávio garante que só quer ajudá-Ia e

promete 'não revelar o seu segredo.
Joaquim cai desacordado e Jair se

espanta com a chegada de alguém.
Matilde bate na porta da casa de

Joaquim e, emocionada, dá um abraço
em Quinzinho. Joaquim acorda e encontra
Jair morto. Marques e Conrado chegam
e Joaquim é preso. Matilde estranha não
encontrar o retrato de sua mãe. Bruno e

Lucas comemoram quando acabam de
escrever os cinco primeiros capitulas.
Lucas diz que' vai pedir a Eurico que
Bruno seja seu colaborador. Joaquim jura
inocência.

SPte Pecados
Clarice acusa Beatriz de dar em cima de
seu marido e as duas discutem. Azucrim
e Hércules impedem Dante de apartar a
briga. Gabriel não gosta de saber que
Custódia não.fez nada para impedir.
aquele encontro. Dante conta a Clarice

que Beatriz sempre esteve interessada
nele. Ágatha apóia Beatriz. Lineu janta
na casa de Teobaldo. Aquiles pede Carla
em casamento. Carla aceita, mas diz,

que é muito inexperíente. Vicente revela
a Miriam que Benta está em sua casa.

Eudóxia, Romeu e Adriano resgatam Juju.

Paraíso Tropical
Páula acusa Tais de ter tentado matá
la. Daniel entra e diz que ele e Paula têm
uma proposta para fazer. Daniel propõe
que Tais descubra com Olavo uma prova
do gOlpe contra ele. Em troca, avisa que
Paula não a denunciará. Bebel combina
com Betina estragar o casamento de
Olavo. Lúcia sai para jantar com Mateus
e Fernanda no restaurante de Cásslo.Ials
diz a Olavo que não quer ser presa por
causa do golpe em Daniel.Lúcia vê
Renata acompanhada no restaurante e

suspira aliviada. Tais diz a Ivan que não
volta mais para a casa de Daniel. Bebel

apresenta Betina a Urbano e diz que a

mãe dela está precisando fazer uma

cirurgia. Urbano se encanta com a beleza
de Betina e se prontifica a pagar.

Luz do Sol
Rodrigo Otávio se apresenta para Tom,
que fica desconsolado. Lorena explica a

Valadares que quer voltar a atirar porque
precisa dar uma lição numa certa

pessoa. Wandinha tenta veltar às 'boas
com Maria Eugenia, que está irredutível.
Vicente se despede de Isabela antes de
ir embora dã casa' dos Alcântara Diniz.
brica pergunta a Bernardo porque ele
nunca disse que Isabela dava em cima
dele. Georgi e Joaquim se aliam para
tentar juntar Tom e Verônica. taura vai à
marina para ver como Vicente está.'

Vidas Opostas
Joana se cobre com o lençol e pede para'
Jacson se afastar. Ele se deita sobre ela
e tenta convencê-Ia, mas ela não cede;
ele a solta e sai do quarto. Joana recolhe
suas roupas e se abana, lutando contra o

desejo por Jacson. DOis chifres são

pichados na testa de uma imagem de
Jacson. Erinia se desculpa com Miguel
pela cena da noite anterior. Mário comenta
com Maria Lúcia que está preocupado
com o depoimento de Cláudia.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

PRODUÇÃO
A apresentadora Xuxa já
iniciou a produção de seu

próximo filme, que deve
estar pronto nas férias de
dezembro. Segundo
informações do Jornal O
Globo, o longa vai se
chamar Um Sonho de
Menina, e será seu

primeiro filme na

Conspiração Filmes.
Antes, ela só realizou ali o
DVD Só Para Baixinhos. A
loura ainda está
procurando um galã para
ser seu par romântico.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em

cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em

cada quadrado de 3x3.

DIVI RIA-SE

No psicanalista
o sujeito casou-se com uma mulher que era teimosa que
nem urna mula. Dois anos depois, à beira de um ataque
de nervos, conseguiu convencê-Ia a consultar um
psicanalista.
Na volta da primeira consulta, ansioso, ele pergunta:
- E então, meu amor? Foi tudo bem?
- Tudo bem, uma' ova! Precisei gastar todo o meu horário

para convencer o psicólogo que o divã ficava muito
melhor no meio da sala!

PARTICIPAÇÃO
Rodrigo Faro está a todo

vapor com os treinos para
não decepclonar.na
estréia de "Dança no

Gelo", quadro do
programa "Domingão do
Faustão"."É muito difícil.
Estou todo arrebentado

(risos)", contou o ator.

Rodrigo foi convidado por
Faustão para integrar o
time da 1 a edição do
quadro, mas não pôde
participar; já que sua filha
Clara, hoje com dois
anos, acabara de nascer.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Com os aspectos planetários que desenham o céu de hoje, o conselho para o escorpiniano é que se entregue ao

romantismo. As energias dó dia estão fazendo com que você consiga tornar muito mais fluente o canal entre o

consciente e o inconsciente. Aproveite e siga o fluxo dos acontecimentos sem exageros.

HORÓSCOPO,
Áries (20/3 a 20/4)
Você tem que levantar as mãos para os céus pois eles o presenteiam hoje com um ótimo dia para os relacionamentos,
esta área estará muito mais intensa. Você pode conlÍecer alguém e fará tudo o que você já sabe para conquistar essa
pessoa. Os desafios então nem se fala, serão o maior impulso para você agir.

Touro (21/4 a 2015)
Toda sua praticidade hoje pode ser útil para por em prática as configurações astrais. O planeta Netunoestá num aspecto
bom com a Lua fazendo com que você esteja mais romântico do que nunca. É hora de você poder expressar o que sente,
mesmo nas coisas cotidianas e com pequenos detalhes do dia-a-dia.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Você sempre tão lógico e.analítico pode viver um dia de muito romantismo mesmo no que se referem às questões
cotidianas. Ao invé!l de querer escapar como é sua tendência, o geminiano hoje poderá mergulhar mais naquilo que está
sentindo, e deve fazer isso com intensidade. Prazer, amor e sedução fazem parte do seu dia.

Câncer (21/6 a 21/7)
o nativo de Câncertem um dia favorável pois vai se sentir muito mais seguro. Já que gosta,-hoje fique em casaonce
sentirá um ambiente gostoso, acolhedor e carinhoso. O afeto dos familíares vai lhe fazer muito bem. Curta aqueles
momentos que puder viver essa ternura. Você estará alimentando a sua alma para as questões diárias.

Leão (22/7 a 22/8)
Os astros hoje o deixam mais brilhante e sedutor. Uma maneira doce de se expressar tomará conta de você e isso vai
agradar muito às pessoas que estão à sua voila, Mesmo que seja para dar unia noticia banal ou simplesmente contar
um caso, hoje é um bom dia para você tornar aquilo que é prosa em poesia.

Virgem (23/8 a 22/9)
Parece que os gastos não têm fim e a cada momento há novas contas a pagar? Hoje você ainda vai sentir esta energia
porém o dia está favorável para gastar dinheiro, e você pode receber algum dinheiro inesperado. Então analise bastante
tudo o que você tiver que fazer de investimento e poupe também quando for necessário.

Libra (23/9 a 22/1 D)
O trânsito da Lua ainda em seu signo e em bom aspecto com o planeta Netuno, pede para você cuidar da beleza. Um
corte de cabelo ou mesmo uma simples roupa nova para sair vai deixar você muito mais feliz e se sentindo deseiado. É
um dia para usar seus dons e encantar quem você quiser, saiba usá-lo bem, sem restrições.

Sagitário (22/11 a 21/12)
A posição da Lua hoje em seu mapa aponta um dia bom para estar com amigos e trocar momentos agradáveis com

eles. Verá que eles vao lhe demonstrar afeto e isso lhe será gratificante. É um dia para estar em grupo e também poder
mostrar a todos o carinho que sente por eles. Essas coisas nunca são unilaterais.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Êxito, sucesso, e admiraçâo dos amigos faz parte do dia do capricorniano. Com essas energias o inspirando, você
notará que sua forma de lidar com as situações, em geral, será de maneira suave e menos severa do que tem por
hábito. Aproveite e coloque assuntos sobre sua carrera em dia. .

Aquário (21/1 a 18/2)
O planeta Netuno transita há anos por seusíono e alguns aquarianos se.sentem meio desnorteados com isso, mas hoje,
com a ajuda da Lua a cortina �e neblina se dissipa e você terá muita intuição para ajudá-lo: Aproveite e crie uma energia
mais alegre à sua volta. Encante as pessoas quetazern parte de seu convivio social.

Peixes (19/2 a 19/3)
Seu regente Netuno está ajudando a sacar alguns pontos importantes seus a serem trabalhados. ('ste é um aia de forte
envolvimento emocional. Pode ser que conheça alguém que mexa profundamente com as suas emoções. Pode ser

também que você tenha um encontro muito romântico com quem você já tem como parceiro.

Dr. Waldemiro Mazurccl1en, 67
Centro • Jaraguá do Sul

SOLUÇÃO
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lABORATÚRIO JARÁGUAENSE
DE ANÁLISES C[\NICAS LTQA.

Um produto 100% natural e estimulante
sexual para homens e mulheres

DISK ENTREGA GRATIS: 3370 2525

(47) 3371.0882
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RISCO DE DESEMPREGO

Aprovada moções
sobre Supersimples
Dl'putados qUl'rl'm criar

programas dl' incl'ntivo
às micro l' pl'qUl'nas

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

O Supersimples foi o tema

central de audiência pública da
Comissão de Finanças da Assem
bléia Legislativanesta quarta-feira,
15, que discutiu o EstatutoNacio
nal da MPE (Micro e Pequena
Empresa). Poucos empresários
acompanharam a sessão.

As entidades empresariais do .

Estado tentam desde maio conse

guir mudanças no Supersimples,
principalmente a manutenção do
benefício da transferência de
crédito de ICMS paraMPE cata

rinenses. Para isso, o presidente da
Fampesc,ClairDassoler, pediu aos
deputados que intercedam junto,
ao governo estadual. "Se não

resolvermos isso teremos problemas
sociais graves, como 60 mil de

sempregos no Estado", alertou.
Presidente da Subcomissão da

Lei Geral da Microempresa da

Assembléia Legislatíva, deputado
Dirceu Dresch (PT), afirmou que
"OEstado não pode ser tratado de
forma igual aos demais, uma vez

que as MPE catarinenses tinham
uma lei de incentivo fiscal inova
dora e avançada e isso deve ser

defendido junto ao Confaz (Con-

Cloir Dassoler, participou de
audiência pública na Alesc

selhoNacional de Política Fa

zendária)". Dresch ressaltou tam
bém que é preciso resolver pen
dências. "Estamos com 90% dos
micro e pequenos empresários
incluídos no Supersimples e 10%
ainda apresentamproblemas. Aqui
no Estado,120milmicro e peque
nos empresários e 5 mil empresas

, dtmédioporte têmproblemas com
o repasse do ICMS", informou.

Após a audiência pública da
Comissão de Finanças, foram
aprovadas duas moções: uma ao

Governo Federal para que permita
aos estadosmanter seus programas
de incentiva. E a outra ao governo
do Estado, para que permita à

empresa optante pelo Simples
Nacional usufruir a transferência
de crédito de ICMS.

Exportação ao Mercosul
sobe 27,8% em 2007
FLORIANÓPOLIS

.

As vendas catarinense para o

Mercosul nos primeiros setemeses
-de 2007 aumentaram 27,8% em

relação a igual período do ano

passado, atingindo valor de US$
377,7 milhões, divulgou nesta

quinta-feira a Fiesc (Federação das
Indústrias). Puxado pelo aumento
das vendas de refrigeradores e

congeladores (19,1%)., papel
cartão (70,9%) e .carne suína

(65,9%), o crescimento das vendas

catarinenses para Argentina,
Uruguai e Paraguai superou a

média nacional doperíodo, que foi
de 20,6%. O aumento das vendas
de laminados de aço (123%)

, também influencia a estatística

catarinense. Apesar, de as

exportações catarinenses terem

crescidomais doque as importações
paraoMercosul, o saldo comercial
catarinense com a região segue

negativo em 2007, com déficit de

US$ 133,1milhões.

rpdacao@ocorrpiodopovo.com.br

Memorial
A Comissão de Direitos e Garantias Funda
mentais e de Amparo à Família e à Mulher da
Alesc promoverá 'audiência pública para dis
cutir a criação do Memorial Catarinense de
Direitos Humanos. O debate será no dia 30,
às 14h, no Auditório Antonieta de Barros. A
discussão será presidida pela deputada Ada
De Luca, em parceria com a Universidade Fe
deral de Santa Catarina e Udesc.

Pelo Estado
Colher

Primeiro, o bloco de apoio ao Governo Fede
ralliderado pela senadora Ideli Salvatti (PT)

,

colheu junto ao ministro da Justiça, Tarso
Genro, a criação de comitê de apoio à apro
vação do Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania (Pronasci); que será

integrado-por parlamentares e representan
tes do ministério.

Semear
Após anuncio da criação do comitê, Ideli

ocupou a tribuna do Senado para semear a

idéia no Congresso Nacional, propondo um

pacto que envolveria também o Judiciário e

os governos municipais e estaduais. A sena

dora informou também que 18 projetos que
já tramitam noSenado serão contemplados
nas votações do Pronascí.

Há vagas?
o líder do Pp, deputado Kennedy Nunes,
propôs ontem a realização de audiência

pública para debater o modelo de apro
veitamento de vagas na Udesc. A proposta
baseia-se em pesquisa que aponta um novo .

formato de uso de vagas. Comforme ope"
.

pista, desistências resultam em vagas que
poderiam ser preenchidas por outros alu
nos, mais carentes. '

Rotas
Integração física, energética e de comuni

cações entre os países da América do Sul é
tema antigo, recorrente e fundamental. O se

cretário de Estado da Infra-estrutura, Mauro
Mariani, participa em Porto Alegre do 6° Con

gresso Internacional das Rotas de Integração
da América do Sul (Crias), constituído em

1996 e referência como organismo do setor

privado direcionado para os setores.

Leite
O secretário de Estado da Agricultura, Anto
nio Ceron, e o diretor de Qualidade e Defesa

Agropecuária, Rani Barbosa, participaram
da instalação do Conselho Paritário Produ
tor/Indústria do Estado de SC (Conseleite). A
apresentação ocorreu na sede da Faesc, em

.

Florianópolis. Também. estavam lá o sena

dor Neuto de Conto, o presidente da fede

ração, José Zeferino Pedroza, o presidente
do Sindileite e Conseleite SC, Arley Felipe,
o presidente do Conseleite PR, Ronei Volpi,
professores da UFPR e produtores de leite.

Zumbido
Os promotores de Justiça do Ministério PÚ
blico de Santa Catarina vão entrar no com

bate ao mosquito da dengue no Estado. Isso
mesmo. Termos de Ajustament"'t'Q Condu
ta (TAC) e até ajulzamentoo de ação civil pú
blica serão usados pelo MPSC para combater
os 796 focos do Aedes aegypti detectados
em 39 municípios catarínenses, "Estamos

preocupados com o aumento do número
de focos. Nossa intenção é evitar que Santa
Catarina perca a condição de Estado sem

transmissão autóctone (transmissão local)
da dengue no País'; explica o coordenador

.

do CCF, Promotor de Justiça Leonardo Hen

rique Marques Lehmann.

Reforço
No final de setembro, novos 171 agentes pe
nitenciários devem entrar na ativa. Em visita
à Escola Penitenciária, na Academia da Polícia
Militar, em Florianópolis, o secretário-executi- .

vo da Justiça e Cidadania, Justiniano Pedroso,
acompanhou a turma que faz o curso, com

duração de 45 dias. Os alunos receberam ga
rantia do secretário, que afirmou estar traba
lhando no sentido de asseg.urar carteiras fun
cionais para todos os profissionais do setor.

Celesc
A diretoria Jurídico-Institucional da Celesc

Distribuição (DJI) comemorou ontem a ob

tenção de liminar para prosseguir a cons-
,

trução de Linha de Transmissão (LT) Palmi-·
tos-Mondar. O juiz Jeferson Isidoro Mafra, da
Vara Única da Comarca de Palmitos, conce-.
deu a liminar no último dia 6. A decisão aten
de pleito da estatal. A Celesc deve prosseguir
com a obra, que irá benefidar mais de 5 mil
unidades consumidoras de Mandai, Riqueza
e parte de Iporã do Oeste. A LT é importante
para empresas e indústrias da região, como
a Indústria Têxtil Oeste, a Móveis Henn e a

Cooperativa Aum.

dos Diários do Interior - colunaadi@cnrsc.com.br

CHICO ALVES COM CARLA DARIANO/FLORlANÚPOLlS

Associação dos Diários do Interior
se
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Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
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SAUDE
Tratamento contra incontinência urinária

ARTIGO
Um bom começo

DICAS
Direitos da terceira idade
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ANÁL/�E:S CLÍNICAS
SHOPPING CENTER

BREITHAUPT
Desde 1956 a vida tem mais sabor

www.shoppingbreithaupt.com.br
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Um bom começo ajuda bastante
Exemplo a ser seguido ontem, viver e concomitante a isso uma

hoje e' sempre a Terceira Idade alimentação natural, garantiram
atualmente é referência quando para o nosso idoso atual uma
o assunto envolve saúde, hábitos saúde equilibrada. O que chama
saudáveis e qualidade de vida. a nossa atenção e também de
Isto não é por acaso, como é de toda a comunidade científica são
conhecimento de todos, a vida os diversos males da vida
de outrora era muito mais moderna, o preço alto que se

simples na sua essência, paga em nome do "progresso".
brincadeiras infantis naturais Um desses males chama-se
das mais variadas associada a um obesidade infantil, assunto grave
ritmo mais cadenciado de se que chama a atenção e

freqüentemente é abordado Nos Estados Unidos como em

pelos profissionais da área, outros países, empresas de
demonstra que nossas crianças a I i men t a ç ã o c o m o o

estão fazendo o caminho inverso Macd o n a ld s estão sendo
dos nossos avós. A �orreria da I processadas por induzirem e

vida moderna oferece uma série seduzirem as crianças através de
de opções nefastas a saúde de propagandas e embalagens
nossos filhos, cada vez mais alegres de bonequinhos e

temos a sensação de que o tempo b i c h i n h o s a c o m e r e m

para a realização das nossas equivocadamente ingerindo
tarefas diárias vem diminuindo. grandes quantidades de gordura
Alimentação equivocada, 'e aumentando de forma
lanches rápidos (Fast Food), significativa a taxa colesterol' no
ausência de movimento, organismo. Todo esse contexto

violência urbana eo estresse da evidentemente tem as suas

a tua I v i dam o d e r n a exceções, sabemos que com a

transformam esse somatório de evolução dos medicarnentós a

itens em uma verdadeira bomba medicina tem um papel
relógio. A obesidade infantil vem fundamental no aumento da
alcançando índices alarmantes, expectativa de vida. Analisando
que ,podem comprometer a por esse prisma tendo em vista

expectativa de vida no futuro. que naquela época os adventos
Estudos já demonstram o perigo da medicina não estavam tão
de esta ser a primeira geração a evoluídos, a Terceira Idade da
ter expectativa de vida menor uma verdadeira aula, um

que os seus pais. O número de exemplo a ser seguido de que é

crianças que desde cedo possível viver bem adquirindo
a p r e sen tam 'd o e n ç as, hábitos simples que inseridos no
cardiovasculares, pressão alta, seu cotidiano serão convertidos
derrames, colesterol alto, em frutos saudáveis que poderão
problemas respiratórios e ser colhidos no futuro.
diabetes aumentam a cada dia.

,

"

O envelhecimento populacional no Brasil
O envelhecimento populacional sociedades. Para os países em mesmo que uma pessoa viva em 2025, dos 11 países detentores
vem ocorrendo nos países em desenvolvimento, essa redução condições precárias de trabalho, das maiores populações de
desenvolvimento num espaço de não foi provocada pelo progresso moradia, sem água potável, idosos em números absolutos
tempo mais curto do que em social econômico e sim pela esgoto básico e subalimentada (todos acima de 16 milhões), a

relação aos países desenvolvidos. tecnologia avançada (vacinas, suas chances de sobreviver até a maroria pertença ao Terceiro
As razões que estão levando a ant i b i ó t i c os, r e m é d i os, velhice sãomaiores do que as que Mundo. O Brasil será o sexto

alteração demográfica no equipamentos e etc.). Kalache existiam num passado muito país em números absolutos, com
mundo são: redução da (1996)afirmaque, nos países em recente. O processo, de maisde30milhõesdeidosos.'
mortalidade e da fecundidade. A desenvolvimento, o controle das envelhecimento populacional
r e d u ç ã o dam o r t a I i dad e mortes prematuras tem sido está acontecendo em vários
sob r e v e i o nos p a í s e s possível em função, sobretudo, países do mundo. O crescimento Profo Caius Ananda Xavier
desenvolvidos com a revolução das intervenções da tecnologia da população idosa (pessoa com dos Santos
industrial, que ocasionou um médica, como por exemplo o 60 anos ou mais) nas regiões Coordenador do Centro de
des e n v o

,
1 v i .men t o advento dos antibióticos. Assim menos desenvolvidas fará com Convivência da Terceira Idade

s O C i O e c on ôm i c o des s a s podemos compreender que que, possivelmente no ano de de Jaraguá do Sul
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Alterar hábitos alimentares após os
60 anos previne doenças

.

Anemia; hipertensão, prisão de
ventre, osteoporose, diabetes,
doenças cardiovasculares. Esses
são apenas alguns dos problemas
de' saúde que podem ser

prevenidos e melhorados com o

auxílio de uma boa alimentação.
Quem já passou dos 60 e até

agora não se preocupou com isso

pode aproveitar este momento

para começar. "Conforme
envelhecemos, ocorre perda da
massa muscular, o metabolismo
diminui e hámais facilidade para
acumular gordura. Quem come

mal fica com tendência a ter mais

gordura abdominal.

Corrigir a alimentação, mesmo
que seja na terceira idade, ajuda
muito", diz a nutricionista

Maura Corá Gomes, membro do
Genuti (Grupo de Estudos de
Nutricão na Terceira Idade).,

,

Segundo a especialista, é preciso
driblar um problema que afeta
muitos idosos, principalmente
os que moram sozinhos: o

desinteresse pela alimentação.
"Muitos acabam ficando no café

com leite e pão com manteiga em
vez de fazer uma refeição mais

rica", alerta. Mesmo quem já se

alimenta de forma saudável deve
ficar atento à ingestão de cálcio.
Devido à maior perda de rnassa

óssea, principalmente em

mulheres que passaram pela
menopausa, as quantidades
recomendadas para quem tem

mais de 50 anos aumentam de 1

g para 1,2 g por dia -o

equivalente a quatro. copos e

meio de leite (ou de iogurte, ou
uma fatia de queijo).

Comer alimentos ricos em ferro,

como carne vermelha, também é

importante: nos idosos, diminui
a produção pelo estômago de
uma substância chamada fator

intrínseco, o que reduz a

absorção desse micronutriente.

Fora isso, as recomendações não
mudam muito em relação às de

.
outras faixas etárias: manter uma
dieta rica em frutas, verduras' e
legumes e pobre em frituras e

doces, fazer várias refeições.mais
leves por dia e beber bastante

água são algumas orientações.
Na prática, pode não ser fácil,
principalmente para quem já
está acostumado a um tipo de

alimentação por muitos anos. A

dica, então, é fazer as mudanças
aos poucos.

"Principalmente nessa idade, a

dieta não pode, ser muito

.
restritiva. É importante mudar

gradativamente e indicar

substituições em vez de retiradas
radicais. Se a pessoa torna leite,
indicamos o leite desnatado.
Quem come muita manteiga
pode trocá-la por margarina sem

gordura trans", afirma Celso
Cukier, nutrólogo do hospital
São Luiz �. autor do livro

"Nutrição na Terceira Idade" (ed.
Sarvier). Para ele, é preciso
ajustar a dieta ao estilo de vida, e
não o contrário. Os especialistas
lembram que, na maturidade, é

preciso -levar em conta certos

fatores que afetam a escolha
alimentar. Muitas medicações,
por exemplo, podem interferir
na salivação, diminuir o apetite
ou alterar o gosto dos alimentos.

Alterações de mastigação e

deglutição também são comuns.

Dicas de saúde: cuidados com a medicação
-Procure um médico habilitado e de medicamentos caseiros ou naturais.
sua confiança para seu acompanha- Isso émuito importante,
mente, -Anote osmedicamentos quevocê deve
Fuja de consultas nos balcões de tomar diariamente numa planilha de
farmácias. Lembre-se, Este local não é forma que seja mais fácil para o seu

umconsultóriomédico, . entendimento. Cole em sua geladeira
-Siga as orientações de seu médico ao ouemoutrolocalvisívelemsuacasa;
tomar medicamentos .. Fique atento' -Peça ajuda a-seus familiares ou a seu

parao período em que estes devem ser cuidador. quando não entender ou

'Utilizados: Não abandone ou ficar confuso sobre qual remédio que
prolongue o tratamento sem deve ser tomado ou ao horário de
.cortversar com o profissicmal'-que' fez -admínístraçãodomesmo;
suaprescrição;

,

-Tente utilizar as'caixinhas disponíveis
-Não utilize drogas sem autorização de . no mercado as quais separam as

seu médico. O remédio que fez bem medicações por dias da semana ou

ao seu vizinho pode ser muito períodos do dia. Caso seja necessária
maléfico avocê, peça para. seu". familiar .enchê-la
-Avise também se estiver tomando previamente paravocê;

-Guarde separadamente aqueles porta da geladeira sem esta pE,oteção
medicamentos que possui em sua pode danificá-los'

,
casa e, que não esta fazendo uso no -Ocorrendo qualquer alteração em

momento. Também jogue fora seu organismo avise imediatamente o
aqueles fora do prazo de validade; seu médico, por exemplo, náuseas,
-Peça para seu médico associar o vômitos, alterações na pele, alterações
horário das tomadas com atividades no seu hábito intestinal e inapetência,
diárias de sua rotina; -Lembre-se de informar a seu médico
�Não misture medicamentos com se possui qualquer tratamento com

álcool; outro profissional. Seguindo estas'

-Guarde suas medicações em local orientações e possuindo um acompa
apropriado. Evite a luz, a umidade e o . nhamento médico adequado, haverá
calor, Atenção para aqueles que uma melhora na sua qualidade de
devem ser conservad os em vida. Não esqueça: você não tem

temperaturas baixas ' insulina, por obrigação .de conhecer os efeitos
. exemplo. ' Tenha uma caixinha de colaterais de medicamentos que
ísopor ern : sua _ geladeira para utiliza, mas seumédico tem o.dever de
acondicionar eles. A abertura da conhecê-las e orientá-lo.
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LABORATÓRIO

FLEMING

DE ANÁLISES CLíNICAS

4732752755

fleming@terra.com.br
Rua Reinoldo Rau, 576 - Centro

4733711478

www.moldemaq.com.br

.. Alguns momentos de
"

.

descontração e atividades
dos integrantes do CCII

Güenther Odontologia
4733710846

diZfZittMtt
KRUTZSCH
� =.7

4722712890

4732750514

cortilex@terra.com.br
Rua Reinoldo Rau, 520 - Centro

�
Real Vidros
DISTRIBUIDORA

4733708785
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No Mês do Idoso, o Resort Águas de Palmas, oferece um pacote especial para a terceira idade.
É o Dia Feliz da Melhor Idade, com muita diversão e contato com a natureza. Não perca.

DIA FELIZ DA MELHOR IDADE
Programação .;

.

..' <{
. 9h/Chegada ao Besort,> 9h30/Coffe-Break • 10h/Caminhada pelo Resort • 11 h/Hidrorecreação • 12h/A1lJ'IOÇO
14h/Animado Bingo • 15h/Passeio de trenzinho pela orla marítima • 16h30/Lanche da Tarde • 17h/Encerramento

Oual a vantagem dos manipulados sobre os demais?
A partir desta edição apresentaremos um pequeno guia de vantagens que os remédios

manipulados oferecem em relação aos demais. O objetivo do guia não é apenas solucionar

dúvidas, mas prestar mais informações a respeito da função dessas farmácias. Elas podem,
por exemplo, apresentar medicamentos na forma de cápsulas, comprimidos, pós, géis,
supositórios, colírios, pirulitos e balas, facilitando o consumo. Também há opções para
manipular florais de Bach e fitoterápicos (à base de plantas). A grande maioria dos

produtos precisam de receita médica.Nela, o médico indica a quantidade exata de
substância que precisa ser usada na fórmula. Dados da Anfarmag mostram que 30% da

fabricação dos manipulados vem da área de dermatologia. O'restante fica por conta da

ginecologia, cirurgia plástica, gastroenterologia e endocrinologia, entre outras

especialidades. Muita gente não sabe, mas é possível fazer remédios até mesmo para tratar
problemas cardíacos, pressão alta e depressão. É o caso da versão manipulada do Prozac,
indicado para pessoas deprimidas. O farmacêutico necessita apenas do princípio ativo

desse comprimido, a fluoxetina. Por enquanto, não são feitas drogas contra o câncere a

Aids. Um dos entraves é que, no caso da primeira doença, muitos medicamentos ainda
estão sob a lei de patentes e só podem ser produzidos pelo laboratório que a detém. Os
fornecedores de determinadas matérias-primas também dificultam a venda dos

compostos para o setor porque não fazemos compras em grandes quantidades. Esse

obstáculo, no entanto, não impede que as farmácias de manipulação ofereçam um serviço
diferenciado à clientela.

33710200

Jaraguá do Sul

33791009
Massaranduba

3276 ;3260
Jaraguá do Sul

tl<l!ib<",hW_ ... f!!M�
_.....� ... &ll 3372 0033

Jaraguá do Sul.
3373 01316

. Cuaraminm3371 8298
Jaraguá do Sul

�fifliE I,Áüfi [ror.'VI1N�S
483262-8144

WWWAGUASDEPALMAS.COM.BR
RESERVAS@AGUASDEPALMAS.COM,BR

GOV, CELSO RAMOS SC

32753387
Jaraguá do Sul

32751450
Jaraguá do Sul

32750874
Jaraguá do Sul

32750764'
Jaraguá do Sul
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reflexos diminuem de forma leve, assim
como a audição e avisão. Para ter certeza
de que essa diminuição não está

interferindo na boa condução de um
veículo, que requer campo de visão,
audição e percepção, a médica diz ser

necessária a realização anual de exames.
"Pode dirigir normalmente, mas tem de

,

estar atento a problemas de visão como,
presbiopia (vista cansada a partir de 40
anos) catarata, degeneração macular",
enumera.

A geriatra recomenda consulta
oftalmológicaparadetectaressas doenças.
No caso da catarata, a doença provoca

diminuiçãoglobaldavisãoedoglaucoma,
afeta a visão lateral, que podem causar

sérios acidentes no trânsito por falta de
visãoperiférica.Ahipertensãoeodiabetes
também são capazes de causar perdas no
campovisual do idoso.Além dos exames

oftalmológicos, orientaDaniela, é preciso '

passar por avaliação com otorrinola

ringologista e fonoaudiólogo, para

identificarproblemasdeaudição.

Motorista idoso é mais responsável

Hidroginástica na Terceira idade

A expectativa maior de vida, a envolveram-se em acidentes de trânsito

preocupação com o envelhe-cimento com vítima 213.850 motoristas da faixa
saudável e melhor qualidade de vida, etária de 30 a 59 anos, contra apenas
mudou o cenário das ruas nomunicípio 21.645 condutores commais de60anos.
e em todo o País. Cada vezmais, pessoas O órgão nacional e órgãos locais, como
pertencentes à terceira oumelhor idade Secretaria Municipal de Trânsito e

fazem atividades físicas, recreativas e de Transporte (Semuttran) eCircunscrição
lazer. E muitos idosos fazem questão de Regional de Trânsito (Ciretran), não

dirigir seu próprio automóvel emvez de têm estatísticas sobre o número de
,

ocupar' o banco do carona. Dados do motoristas acima de 65 anos nem de

Departamento Nacional de Trânsito e nvolv i dos em a c i den te s .

(Denatran) mostram 'que o Brasil tem Pelo Código Nacional de Trânsito, a

mais de 12 milhões demotoristas acima partir dos 65 anos de idade o condutor
de 61 anos nas ruas. No Estado de São precisa renovar a cada três anos a

Paulo, há 869.306 motoristas
-

Carteira Nacional de Habilitação
pertencentes à faixa etária de 61 a 70 (CNH). Se a CNH for profissional, o
anos, 345.361 da faixa de 71 a 80 anos e motorista tem de ter visão máxima em
72.020, com,mais de 80 anos. Ao ambos os olhos, paranão serrebaixado à
contrário do que algumas pessoas categoria de motorista amador. Antes

pensam, a idade avançada, desde que a dessa faixa etária, a renovação acontece a
pessoa não é portadora de doenças que' cada cinco anos. A decisão de parar de

comprometam' sua habilidade no dirigir está relacionada às condições
volante, não representa perigo ao físicasepsicológicasdocondutor.
trânsito. Com o passar dos anos, destacaDaniela

Segundo Denatran, em 2005, 'Carrijo Nasciutti, médica geriatra, os

O exercício físico é considerado um que torna o idoso mais apto e mais

t r a tam e n t o d e p r e ve n ç ã o , saudável, proporciona uma melhora

principalmente para doenças db na qualidade de vida para esta faixa

coração, câncer e diabetes, para se ter etária, devido aos vários' benefícios
umavelhice saudável. que ela oferece. A hidroginástica é o

"A prática de exercícios físicos de uma exercício ideal para as pessoas que
maneira geral, contribui para a possuem problemas ósseos como

manutenção das capacidades osteoporose e artrose, como motivos

funcionais, como andar ou agachar, para a prática da hidroginástica é o

por exemplo, e ajuda a diminuir os exercício aos idosos, o emagre
riscos causados por uma vida cimento geral, fortalecimento e

sedentária, homens e mulheres de resistência muscular, condicio
meia-idade que praticam' exercícios namento físico geral, melhora a

regularmente corremmenos riscos de flexibilidade, melhora o equilíbrio e a

virem a sofrer de limitações físicas na coordenação, diminui o estresse e

velhice! contribuí para a reabilitação física.
Conforme a prática de uma atividade "

,física, bem como da hidroginástica . ,Prof. Gerson Jos(' dos Santos

33710882
Rua Dr. Waldemiro Mazurechen

, Ijac@netuno.com.br

.��Q."LABORATÓRIO JARAGUAENSE
, , ' DEANÁUSES CLINICAS LTDA.

33702740

www.empacotamento.com.br

Demonstraçâo gratuitaa domicilio
Atendimento em todo o Estado

JAVÁ(3UÁ
A P A R E l H 8 S A'U D l-TI' 8 S

4733722364
www.centroauditivojaragua.com.br

,

Av. .Marechal Deodoro, 889 - Centro
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Mulheres aa.tereeira idade tem
auxilio contra incontinência

O "Projeto de Ajuda a Idosa com
Incontinência Urinária",
vinculado ao Centro de
Convivência da Terceira Idade,
iniciou suas atividades no ano de
2007, sendo coordenado pela
Fisioterapeuta Dirce Léa Monhr
e a Professora de Educação Física
GiovanaAntanásio Stein.
A incontinência urinaria é

definida como perda invo

luntária da urina podendo
ocorrer em qualquer idade,
sendo a incidência maior na

mulher, principalmente após a

menopausa, causando grande
constrangimento social, fazendo
com que elas se afastem de suas

atividades físicas sócias e

culturais.
Em função das limitações físicas
e psicológicas imposta pela
incontinência urinaria, as

mulheres alteram sua rotina

diária e seu comportamento no

que diz respeito á ingestão de

líquidos, o sono passa a ser

perturbado, deixam de

freqüentar festas bailes, evitam
transporte coletivos e viagens. O
convívio social deixa de ser

prazeroso e passa a se caracterizar

como algo. tímido e descon
fortante.
Essa questão é o que fez as

profissionais coordenadoras

colocarem em prática o referido

projeto a partir de maio do
corrente ano, entendendo os

significativos benefícios da

prática de atividade física para
saúde do bem estar de todas as

pessoas com incontinência

urinaria.

Tratamento
O tratamento ideal depende da
análise minuciosa do problema
de forma individualizada e varia

de acordo com a natureza

especifica da situação podendo
ser conservador ou cirúrgico,
dependendo do tipo de

comprometimento apresentado
pelo paciente.
O tratamento conservador
divide-se em medicamentosos,
Fisioterapêutico e comporta
mental.
O Tratamento fisioterápeutico
sempre atua em conjunto com o

tratamento clinico e é realizado
através de exercícios especifico
conhecidos como Exercícios de

Kegel, criado e popularizados
pelo. Dr. Arnol Kegel (gine
cologista) na década de 50 onde
cientificamente utilizou pela
primeira vez os exercícios de
fortalecimento da musculatura
pélvica objetivando melhorar o

quadro de incontinência

urinaria, sendo os mais

conhecidos para a prevenção e

tratamento.

Para amulher idosa essa situação
torna-se ainda mais grave, pois a

incontinência urinaria pode
surgir paralelamente. aos

declínios fisiológico do processo
- de envelhecimento. A incon
tinência urinária associa-se ao

fim de sua vida produtiva, falta
de controle do seu corpo,

rejeição da sociedade e

dependência de familiares.

Dinâmica
O grupo se encontra nas 2° feiras
as 14:00h na sede do CCTI,
sendo as· duas profissionais
responsáveis pelo projeto, onde
conto com a participacão de 32
idosas.

'

Se você é idosa e esta com esse

problema procure as

profissionais no CCTI das 2° as

6° férias das 730 as 11:30 e das
13:00 as 17:00

NÃO DEIXE DUE ESTE
INCÔMODO ATRAPALHE
A SUA VIDA.PREVINA-SE

.<
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3371-6524 - lablenzi@lablenzi.com.br
Rua Cel, Emilio Carlos Jourdan, 140 - centro

Prevenir sempre
Quando falamos em prevenção queremos levar qualidade de

vida, segurança e tranqulidadel O Laboratório Lenzi busca

aperfeiçoamento contínuo com o intuitó de garantir acima de

tudo a seriedade em oferecer a todos os seus clientes a

garantia de viver com serenidade. Com diagnósticos feitos

por profissionais empenhados em levar até você a informação

necessária para sua saúde e de todos seus familiares o

Laboratório Lenzi leva em sua política empresarial a filosofia

de atender cada vez melhor toda a comunidade.

VIVER MELHOR!
nosso maior objetivo é a sua saúde

Laboratório Lenzi
de Análises Clínicas Ltda.

Dra. Rosãngela M. Lenzi - Bioquímica

Clínica ER
,Serviços Espeeiãltzados' e de Reabilitação

A CLINICA SER, busca soluções integradas para as várias necessidades de tratamento na área de reabilitação. equipe multidisciplinar, especializada nas mais diversas áreas, que realizam
atualizações constantes, com técnicas modernas e eficazes, que garantem diferencial nos resultados dos tratamentos realizados. Os espaços físicos são especialmente concebidos para cada
especialidade. Área física de 1000 m2, salas equipadas, climatizadas, estacionamento amplo. Piscina adaptada para deficientes físicos. água aquecida a 33 graus C. O que ajuda a proporcionar
sensação agradável durante todo tipo de tratamento, além de horário ampliado que sempre se adapta a necessidade de nossos clientes. Ao longo de quase 25 anos de atuação,_ reabilitou milhares
de pessoas, vítimas das mais diversas patologias, entre as mais freqüentes, estão as de ordem ortopédicas, neurológicas, reumatológicas e sensoriais. Também orienta, supervisiona, e acompanha
tratamentos diferenciados relacionados à DOR, e nas áreas de saúde ocupacional e ergonomia. Envolve assim a identificação e o acompanhamento de soluções específicas que necessitem de
recursos não disponíveis em outros locais.
Esta tem sido a marca da CLÍNICA SER, onde a EXPERIÊNCIA FAZ A DIFERENÇA, reabilitando e cuidando de VOCÊ.

Unidade I: R. Coronel Bernado Grubba, 62 - Centro - (47) 3371-60221 Unidade II: Av. Parque Malwee, 70 - Barra do Rio Cerro - (47) 3273-17351 Unidade III: R. José Theodoro Ribeiro, 763 -Ilha da Figueira - (47) 3370-9056
E-mail: cliniser@netuno.com.br - www.clinicaserjaragua.com.br
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NODM
O empresário Marco
Aurélio Marcatto, depois de
fraturar a clavícula numa

partida de futebol, e ser

submetido a uma operação
delicada, está quase

recuperado e ensaiando sua

volta às quatro linhas.
Considerado um dos
melhores zagueiros das
peladas entre amigos, está

fazendo falta para o grupo
dos terçaferinos do 7°
Divisão.

NOVIDADE
A minha querida amiga
Relms Benevenutti, que
recentemente adquiriu a loja
Época, está' em fase de

repaginamento. Vai reabri

la, em no máximo 30 dias,
com décor totalmente
diferente.

ASDEZMAIS
Como é feito todos os anos,

a organização da Feijoada do
Moa já escolheu as Dez
Beldades que mais se

destacaram durante o ano de
2007 na Revista Nossa. E
como prêmio, elas receberão
as camisetas convite para se

deleitar, gratuitamente a

maior feijoada do norte do
Estado de Santa Catarina.
Na coluna de amanhã, mais
conhecido como sábado,
confira quem são essas

maravilhosas gatas.

DUPLAAÇÃO
O empresário e ex-prefeito
de Schroeder, Hilmar

. Hertel, analisa com atenção
o cenário político de Jaraguá
e Schroeder. E o motivo é

que ele possui dupla
municipalídade. mora no

bairro Vieiras e também no

CentroNorte, onde possui o
escritório da sua empresa.
Assim sendo, pode ser

candidato tanto numa

cidade quanto noutra,
bastando mudança de
domicílio eleitoral e filiação
partidária. Em Schroeder é

opção do partido para

prefeito, vice ou vereador. E

por ter nascido na localidade
de Santa Luzia e trabalhado
no Banco do Brasil por
muitos anos, em Jaraguá,
Hertel acredita que poderia
estar na nominata de
candidatos a vereador do
Democratas(DEN) de

Jaraguá. Então tá!
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Por Moa Gonçalves
. (rnoagonçalves@n6tuno.com.br)

NAT

Hoje, quem está comemorando a idade nova, é Rubia Torres, esposa do amigo Ivan

Torres. O casal vai curtir o nat, junto dos filhos, na Europa, onde estão curtindo férias

. emuitos business.

,

A atriz Letícia Colin, a Helô de Luz do Sol da tv Record, estará
fazendo tarde de autógrafos hoje às 17 horas na Rosa Choque

• TE CONTEI!
Vejam só: "a melhor parte da batata, a melhor parte do sabor, a
melhor parte do show. Slice é assim". E é com esse slogan que a

Slice, batata deliciosa e crocante, será distribuída na Feijoada do
Moa para matar a fome da galera no finalzinho da tarde. Quem
viver, verá!

O chefe de Gabinete da Prefeitura de Jaraguá, Celso Piermann e

sua esposa Caroline, já são presenças garantida na Feijoada do
Moa. O casal LeônidasNora eMaria Tereza, também!
**.

E hoje, em Joinville, no Big Bowlling, acontece o show do cantor
AlceuValença..
**

'No próximo dia 31 de agosto, o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul,
promove seu tradicional jantar típico. O encontro será na sede da
associação.

'0 meu abraço de hoje, cheio de energias positivas, vai para
Laércio Athaíde Machado, o popular Dadi, que é amigo de longa
data.
**

Hoje à noite, com a participação dos Djs Schuster, Edu Scwuarts,
Vigas, Kado, Bomba e o VJ [hoe, acontece no Acaraí, em Jaraguá
do Sul, a Festa On Line. Quem organiza o festerê, são os amigos
Márcio Testa eMauricio Fragoso
**

Neste sábado, o Momma de Pomerode, realiza a festa Absinto lee
Green. No Line up, tocando muito house, o Dj residente Johnny
comanda a festa. Já no 2° piso, o pagode rola solto com o grupo
Papo de Samba eDj Leo, tocando hip hop.
**

Quem está no regime pesado é meu amigo e empresário Jurgen
Joachim Joesting, o popular Igue. Aliás, ele já perdeu 14 kg e

garante que vai eliminar mais 20. Igue quer chegar no verão mais
fino que assovio de papudo ..
**

E com essa, fui!!!

" FRASE DO DIA
"Sabe o que é a meia-idade? É a altura da vida em que
o trabalho já não dá prazer, e o prazer começa a dar
trabalho."> Autor desconhecido

DiGJ\ DE S
Conferir a noite da Bíerbude com Nathan e Jerusa.

FlODENTAL
Comentei na minha coluna de ontem,. que muitos

restaurantes da Capital, Floripa e de Camboriú, serviam
para seus comensais o fio dental nos toiletts, e que

Jara�uá deveria seguir o mesmo exemplo. Fui mal! Isso
gerou controvérsias aqui em Jaraguá. O restaurante

Kantan e a Churrascaria Pavanello, reclamaram e

falaram que já utilizam este opcional para os cliente há

tempos. Falha nossa!
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CONSELHO DE ÉTICA PELO MUNDO
Senado autoriza terceiro Terremoto no Peru mata mais

de 300, confirma Defesa Civil

processo contra Renan O Instituto Nacional de Defesa
Civil do Peru confirmou as mortes
de 337 pessoas durante o terremoto
de 7,9 graus na escala Richter
registrado na noite de quarta-feira,
15. O número de feridos seria de
mais de mil. A maioria das vítimas
do terremoto é da cidade de lea, 300
quilômetros ao sul da capital, a mais
afetada.

As equipes de resgate contruam
trabalhando entre os escombros da
cidade do litoral peruano. Em

declarações a uma rádio local, o

prefeito de lea, Nacimiento Quispe,
solicitou ao governo remédios e

cobertores.
O Instítuto Sismológico de Peru

afirmou que o epicentro do terremoto,
que aconteceu às 18h41 (20h41,
horário de Brasília), foi no mar, 169

quilômetros ao sudoeste de Lima,
nama profundidade de 47 quilômetros.
A duração do terremoto foi de cerca

de dois minutos.
O abalo destruiu 70% de

Pisco, cidade que viu ainda uma

igreja cair sobre os fiéis no

momento das orações. Na hora da
queda, havia dezenas de pessoas
na igreja. Testemunhas entre
vistadas pela televisão local
afirmaram que havia mortos nas

ruas e praças de Pisco.
Moradores do Amazonas contam

que sentiram a vibração de paredes e

móveis. Muitos já estavam se

preparando para dormirquando foram
surpreendidos pelo tremor. O Corpo
de Bombeiros recebeu pelo menos

1 O chamadas em várias regiões de
Manaus.

WILSON OIAS/ABR

Investigação será sobre

relações de partamentar
com veículos de comunicação

BRASíLIA
Osmembros daMesaDiretora

do Senado autorizaram ontem a -

abertura de um processo contra o

presidente da Casa, Renan
Calheiros (PMOB-AL), para
investigar as acusações de que usou
"laranjas" (terceiros) para comprar
veículos de comunicação em

Alagoas em sociedade com o

usineiro João Lyra. Esse será o

terceiro processo contraRenanno
ConselhodeÉtica.O primeiro, em
fase final, investiga a suspeita de

que ele recebeu ajuda de um

lobista para pagar despesas
pessoais. O segundo, ainda no

início, apura as relações de Renan
com a cervejaria Schincariol.

O usineiroJoão Lyraafirmaque
. foi sócio de Renan em rádios e

jornais de Alagoas, mas usou

"laranjas" nas transações. O
presidente do Senado nega.

Em cima dessas acusações, a
oposição entregou àMesaDiretora
do Senado um pedido de

investigaçãoporparte doConselho
de Ética. A reunião da Mesa foi

presidida pelo segundo vice

presidente doSenado,ÁlvaroDias
(pSOB-PR). Renan; que preside
aMesa, ficou de fora dessa reunião.

HECTOR VINCES/AP

Integrantes do P-SOL protestam contra Calheiros, que sofre terceiro processo

Dias presidiu porque o primeiro
vice-presidente, Tião Viana (IT
AC), não está em Brasília.

Outros processos - A
conclusão do primeiro processo
contra Renan depende de uma

perícia da Polícia Federal em
documentos entregues por ele

para comprovar rendimentos
agropecuários para pagar pensão
à jornalista Mônica Veloso, com
quem tem uma filha de 3 anos.

A PF deveria ter entregado essa

perícia ontem, mas adiou para a

próxima segunda-feira, 20.

Q segundo processo se baseia
em reportagem publicada nomês
passado pela revista "Veja". A
revista noticiou que Renan teria
atuado em favor da cervejaria no
INSS para impedir a cobrança de
uma dívida de R$ 100 milhões.
Em nota publicada nos jornais
em julho, a Schincariol disse
repudiar lias ilações. que
relacionam suas decisões de

negócio a questões políticas". O
relator desse processo foi definido

.

na quarta-feira, 15, e será o

senadorjoão Pedro (PT-AM).

Nove ONGs desviaram' R$ 2,2 milhões do governo PACTO DE DEFESA Os EUA fecharam um acordo ontem de 30 bilhões de
dólares em ajuda para a defesa de Israel ao longo da próxima década,
25% a mais do que em anos anteriores, que foi descrito porWashington
como um fortalecimento da proteção contra o Irã.SÁOPAULO

Nove organizações não

governamentais (ONGs), que
deveriam alfabetizar mais de.
50 mil Jovens e adultos, des-'
viaram R$ 2,2 milhões doMi
nistério da Educação sem en

sinar ninguém. Dessas nove,
seis - quatro na Bahia e duas
em São Paulo - simplesmente
não existem. Foram criadas
apenas para assaltar os cofres
públicos.

No início de julho, reporta- .

grama e começou, em seguida,
.

a auditoria.
A auditoria iniciada no mês

passado indicou que apenas �3
ONOs conveniadas não tinham
irregularidades. Boa parte, po
rém, apresentava falhas consi
deradas sanáveis, se, porém, hou
vesse devolução dos recursos já
repassados pelo ministério. No
caso das nove fraudes, a in

vestigação será encaminhada ao

Ministério Público Federal.

(Agência Estado)
.

gens do Jornal da Tarde e do

jornal Estado de São Paulo
revelaram várias irregularida
des no programa BrasilAlfabe
tizado - como turmas fantas
mas, professores sem receber,
classes- em presídios desativa
dos e alfabetizadores cadastra
dos à revelia - e nenhum
controle da aplicação dos
recursos. Após a publicação, o
ministério decidiu suspender os
repasses de recursos para as 47
ONGs conveniadas do pro-

TORTURA NA íNDIA Uma idosa foi torturada e obrigada a manter na boca
um pedaço de carvão em brasa por uma família que a acusou de praticar
bruxaria no oeste da índia. Depois de ser atacada por três membros da
mesmaJamília, Bali Bharu Doli, 85 anos, apresentou denúncia a polícia.

REELEiÇÃO ILIMITADA O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, revelou
na quarta-feira, 15, sua proposta de reforma constitucional, que contempla
ampliar o mandato presídencal de 6 para 7 anos, com póssibilidade de
reeleição imediata e contínua.

SEM ESTRUTURA DE AÇO A ponte chinesa que desabou nesta semana

matando 4 tpessoas era éonstruída apenas com pedras e concreto, e

não com concreto armado (reforçado por aço), para que estivesse em

'harmonia com O meio ambiente', disse uma autoridade à imprensa estatal.
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CATARINENSE: SEGUNDA DERROTA

Tricolor agora fOCcl· .

a disputa da fase

regional dos Joguinhos

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

.
O Juventus/FME perdeu

ontem, em casa, a segunda
partida do hexagonal final, do
Campeonato Catarinense

Juvenil da Divisão Principal.
Jogando no Estádio João
Marcatto, o Moleque Travesso
foi goleado pelo Criciúma por
5xl.Marcarampara os visitantes

Djorge (2), Maicon, Jean e

PIERD RAGAZZI
--�------�----�--

FONE: 37�

Miguel, com Luiz marcando o

gol de honra aos 39 do segundo
tempo.

.

Com o resultado, o time jara
guaense ocupa a lanterna desta
fase. Já oCriciúma chegou à ter

ceira vitória consecutiva, soman
do nove pontos, contra quatro
do Figueirense, que joga na pró
xima terça-feira com o Brusque.
O próximocompromisso do Ju
ventus está marcado para o dia

22, tarnbémemcasa, contraoAvaí,
mas a partida pode ser alterada.

É que, a partir de hoje, o time
estará em Rio Negrinho, onde
disputa uma vaga para a fase

estadual dos 20º [oguinhos
Abertos de Santa Catarina. A

primeira partida, válida pelo
GrupoC, seráhoje às 14h, contra
Camboriú. Amanhã às 15h15
eles enfrentam Mafra e, no

domingo às 15h15, é a vez de
Guabiruba.

O desafio já é difícil na

primeira fase, pois enfrentará

Camboriú, time que tem umbom
trabalho de base feito pelo ex

jogadorValdo, éGuabiruba, que
é representada pelo Brusque.
Apenas duas, das 11 equipes
participantes, passampara a fase
Estadual.

Inter comemora.um ano do título da libertadores
VIPCOMM

PORTO ALEGRE
Há um ano, o Internacional

empatou em 2x2 comoSãoPaulo
no Beira-Rio e conquistou o

título da Libertadores da Amé-
. rica. A data foi comemorada.
ontem no clube, com um jantar
envolvendo todos os jogadores
que ainda atuam no futebol
brasileiro. Por coincidência, o
técnico daquela equipe, Abel
Braga, retomou ao clube há seis

dias, substituindo Alexandre
Gallo às vésperas do aniversário.
"O mais importante de tudo foi.

que aquele título fez o Inter ser
conhecido mundialmente e a ter

respeitomundial", comentou. Título da Libertadores conquistado no ano passado ainda é comemorado

LINHA DE FUNDO por Julimar Pivalto

Guaramirim
A equipe do Beko's conquistou o título do Campeonato Municipal defutebol
Suíço Sênior de Guaramirim. Ela bateu nos pênaltis o Serenata, por 3x2,
depois de empatar no tempo normal e na prorrogação. O Beira Rio ficou
com o terceiro lugar, também no pênaltis, em cima do Oeste. O Serenata
foi a defesa menos vazada, com 15 gols sofridos, e Volnei e Giovane
foram os artilheiros com 13 gols cada. A Selpe (Secretaría de Esportes,
Lazer e Promoção de Eventos) também está recebendo as inscrições
para o Municipal Varzeano - Taça Ronaldo Miron da Silva. O prazo final é
dia 14 de setembro.

Basquete
A equipe UnimedlFME joga, neste
domingo em Joinville, a segunda
partida da semifinal da Liga
Metropolitana. Na primeira, os
jaraguaenses perderam para a

Fafil e precisam vencer para
provocar o terceiro jogo, que será
no dia 26 de agosto, em Jaraguá
do Sul. O time vem se preparando
é o mesmo que disputará os Jasc
em novembro.

Corupá'
Hoje tem semifinal da Copa
Aberta em Corupá. A partir das
18h30, já tem movimentação no

Ginásio Willy Germano Gessner,
com os amistosos das equipes
sub-13 e sub-15 da cidade contra
a Arweg. Às 8h começa a

semifinal entre Belmec/Ex-Astros
x Baumann e, na seqüência,
jogam Vitória x Noite à Fora.

Autódromo
Neste fim-de-semana acontece
o 10 Fórmula Cross, no

Autódromo Jaraguá. Sábado, a

partir das 14h, já começam os

treinos livres e, no domingo, a

programação começa às 9h. O

ingresso é R$ 8 e um quilo de
alimento e quem comprar
sábado, ganha o de domingo. A
organização espera mais de 60

pilotos.

Duatlo·
Acontece neste domingo, a partir
das 8h30, o Duatlo Aquátrico da
Academia Impulso, em parceria
com os Estofadcs Mannes. Serão
60 atletas entre 15 e 50 anos que
participam do evento, com '23

equipes e 13 no individual. O
percurso será de 400m de

natação e 3,4 mil de corrida. O
evento é inédito na cidade.

Edmundo admite
deixar o Palmeiras

'-,:': '/' ,! _

...

Juvenil do Juventu.s amargou a segunda derrota consecutiva na cormenção e agora disputará o regional dos Joguinhos

Juvenil do Juventus é

goleado pelo Criciúma

SÃO PAULO
O jogador Edmundo de

clarou ontem que está sem

receber direitos de imagem no

Palmeiras desde fevereiro e

acena com a possibilidade de
deixar o clube após o término do
cóntrato, no final do ano. "Sou
único que não recebe- (os.

.

direitos) desde de fevereiro. Só ; .

; tenho recebido na minha.

,. carteira. -Mas isso não-me '

",.preocupa porquevestá, em,
. .contrato, em documento. Vou _

continuar a fazermeu trabalho Edmundo (E) está sem receber direitos
da melhor maneira possível,
-para poder abrir portas se. "será .difícil", O atacante '." Õ'

decidir continuar", afirmou 'O. também afirmou que fez um.

atacante em entrevista àRádio' acordo com a diretoria antiga "

,� Bandeirantes."
. para recebei- ovalordevido livre

Questionado sobre a pOS- .. ' de impostos. O gerente de.,
.' .síbilidade de-continuar-no- futebol do.Palmeiráso'Ioninho •.

clube no próximo am), Ed- Cecílio.confirmouosdébitoscom
mundo se limitou a dizer que o jogador.
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Malwee vence ues por 2xl em jogo difícil
LIGA FUTSAl: VITÓRIA APERTADA

Próximo desafio
será amanhã contra
o vice-líder JEC

JARAGUÃ DO SUL
Foi um jogo disputado do

início ao fim, mas a Malwee
soube aproveitar os momentos

que teve e venceu aues, ontem
à noite na Arena Jaraguá, por
Zxl. O resultado deixou o time

jaraguaense com cinco pontos de

diferença do segundo colocado,
o [oinville, justamente o próximo
adversário. O clássico será

amanhã, às 17h, no_Ginásio Ivan
Rodrigues. Willian, que sofreu

esporte@ocorreiodopovo.com.br

uma luxação no ombro direito, é
dúvida.

Os visitantes começaram
melhor é, em doisminutos, Tiago
já tinha feito duas boas defesas.
AMalwee melhorou depois que
Ferretti trocou os cinco titulares.
Aos 6'26", depois de bate-rebate -

na área, a bola sobrou para
Willian, que mareou o 20º gol
dele na competição, ocupando
a vice-artilharia, atrás de

Jonathan, doAtlântico, que tem
21. O time jaraguaense segue
melhor em quadra e chegou ao

segundo gol aos 14'49". Lenísio
deu um belo passe em

profundidade e Falcão dominou

e chutou forte, sem chances para
Bagé. A�ues descontou ainda
no primeiro tempo, com Bebeto,
aos 16'06".

O segundo tempo começou

equilibrado, com as duas equipes
perdendo boas chances.A partir
dos dez minutos, os gaúchos.

.

começam a criar mais

oportunidades, enquanto os

jaraguaenses se seguravam na

defesa. O técnico Serginho
colocou o goleiro reserva Bazílio,
para adiantar as jogadas, e depois
Esquerda como goleiro-linha,
mas não conseguiu chegar ao

empatee a partida ficou 2x 1 para
os donos da casa.

.

o ala Willian marcouo primeiro, mas sofreu urnalesão no ombro direito

EM APENAS SEIS MESES
A ASSEMBLÉIA VOTOU

,

124 MATERIAS
TODAS DO SEU INTERESSE

Conheça o trabalho da nossa Assembléia Legislativa. Você estará participando do dia-a-dia

de uma Casa que existe para melhorar a vida dos catarinenses. A sua vida e de sua família.

A nova legislatura iniciou em fevereiro e já soma 124 matérias produzidas, discutidas e votadas

no plenário mais vibrante do Estado. Pela Internet, assistindo a TVAL, por telefone
ou pessoalmente, entre no mérito das questões. Todas são do seu interesse.

Cada dia mais presente na sua vida
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