
VEN.Â.NCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937 - 1957 • EUGENIO VICTOR SCHMOCKEL 11958 - 2004. YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005

RREI
: _ "

, ". QUARTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2001.. ,���:, ',�
. , � '�«�". \ , <

• ,"I. .)j! ',';-. ,

Relator diz que
passagem única já
pode funcionar
• PÁGINA 4

Corupá reajusta
22�07% o salário
dos protessores
• PÁGINA4

Mega-Sena será
sorteada hoje
em Guaramirim
• PÁGINA 1

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.124 • R$ t,Oo

GUARAMIRIM
FAZ 58ANDS
E COMEMORA
COM DESAlE
o desfile realizado na manhã de ontem em comemoração a

emancipação da cidade de Guaramirim, que completou 58

anos, levou às ruas da cidade famílias inteiras, que apesar do
frio intenso não deixaram de comparecer ao evento .

• PÁGINA 7

CÉSAR JUNKES

'0 MELHOR DA ARQUITETURA, DECORAÇÃO E DESIGN DE
INTERIORES NO SUPLEMENTO VIVERBEM, QUE CIRCULA HOJE
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• EDITORIAL .. DO'LEITOR

Um exemplo de craque
\

Luz e apagão',.
-:

.Tive a oportunidade de ter
uma conversa informal de
mais ou menos uma hora com
o melhor jogador de futsaldo
mundo, o craque Falcão, no
úIÚmos:ib�do no cr F12 no

qualmeu filho é aluno da sua

escolinha. Sou fã incondi- .

cional do futsal da Malwee e

" do craque e fiquei impres
sionado com a simplicidade,
carisma e amor que Falcão
atende a todas as crianças
que se aproximam dele para
uma foto ou autógrafo. Um
gesto tão simples, mas que

para as crianças vale mais
que uma medalha de ouro.

Falcão fala de Jaraguá do
Sul e Região com tanto amor

e carinho que seus olhos

chegam a brilhar de feli
cidade por estar aqui. Sua 10-_
ja recém inaugurada é um

reflexo de sua competência,
- todos fazem seu trabalho,

como se aquilo ali fosse a me

lhor coisa de suas vidas.
Por isso venho através de

um dos meios de comuni

cação mais conceituado da

Região para deixar nosso

agradecimento ao Sr. Wander
e ao craque Falcão, que não

titubeou a nenhuma proposta
e aqui plantou- suas 'raízes,
'através de seu novo contrato.

Sua belíssima loja e seu- CT,'
com cerca de 340 crianças tão
bem orientadas pelo-Eduardo
e seus c�laboradô;e�: C��o
professor da rede estadual de
ensino peço apenas as auto

ridades competentes de Ja
r.aguá ad Sul e da Região
vizinhas que pelo menos ten
tem fazer de suas cidades

pólos geradores de crianças
sadias, conscientes e quem
sabe um craque, talvez de
nenhum esporte, mas talvez
um político competente, -justo
e honesto, um empresário, um
professor ou apenas um

cidadão do bem que é o que
todos nós esperamos para essa

criançada. A você craque não
me resta nada a não ser reco

nhecer sua competência e me

curvar diante de seus exemplos
na vida pessoal e profissional.

Escola de Administração da

Fundação Getúlio Vargas ..
. .

Da receita total de R$ 1,25
,

trilhão, obtida reunindo as mil
,

empresas, 12% corresponde à;
região Sul do país. O Sul apre
sentou queda na porcentagem,
em relação ao publicado na

edição anterior da revista.'A

diminuição se deve aos prejuí
zos no agronegócio, que atingi
ram também a região Centro
oeste. A região Sudeste está em
ascensão, depois de se re

cuperar do declínio até o ano

de 2004.

Depois 'de tet sido eleita com
o voto do consumidor amelhor

empresa de distribuição de

energia do País, agora a Celesc

� indicada como a quinta
melhor empresa de energia
elétrica do Brasil, segundo
classificação da revista Valor
1000. A sétima edição, pu
blicada neste mês de

..agosto,
lista as mil mai�res empresas

nacionais, com base no desem

penho em 2006. No setor de

energia elétrica, a Celesc figura
entre as dez melhores colocadas
em três dos oito indicadores
considerados pela pesquisa.

No cômputo geral, aCelesc
é a quarta maior empresa
catarinense. Na região Sul,
ocupa '0 décimo lugar e, no

ranking nacional, é a 96ª
colocada. O ranking das'

A Celesc foi indicada como .
a 53 quinta melhor

-

empresa
'

de energia do Brasil pela
revista Valor 1000"

maiores empresas leva em conta
'

apenas a Receita Líquida. Para
escolher as campeãs de cada
setor, a Valor 1000 analisa oito
indicadores (Crescimento
Sustentável, Receita Líquida,
Rentabilidade, Margem de

Atividade, Liquidez Corrente,
Geração de Valor, C�bertura de
Dívidas e Giro doAtivo), sendo
que os dois primeiros têm peso
dobrado. A revistaValor 1000 é '

uma publicação do jornal Valor
Econômico e o ranking foi

elaborado em parceria com a

Este é um dado excelente.
Mas a Celesc precisa cuidar dos
apagões localizados, como os que
vêm ocorrendo com constância

no Norte da Ilha: de Santa

Catarina. Eles apagam qualquer
boaimagem.

• PONTO DE VISTA
.. Janaína Elias

Chiaradia, advogada
integrante doEscnóno

Cassuli Advogados
Associados.

III José Altair Venturi, professor da
EEB São Pedro - GuaramirimEmpresas cOIlJ mesmos sócios,,

/

não compartilham dívidas Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodo.povo.com.br. ou por carta no endereço Coronel,

- Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200; Caixa Postal19. É Obrigatório informar nome
completo, prófissão, .*CPF e * telefone (* não serão publicados).

Em decisão proferida na tr a decisão de primeira p atr irnôn.ios ; cada uma

data de 22 de agosto dó cor- instância que julgou impro- garantindo os débitos que
rente ano, a 21ª Câmara' cedentes os Embargos ajui- efetuar", afifmou.
Cível do Tribunal de Justiça zados em face da execução O voto foi acampa-
do Rio Grande do Sul, ex- fiscal movida pelo estado. nhado pela .desembargadcra
pressou entendimento no A empresa sustentou ter Liselena Schifino Robles
sentido de que o patrimônio patrimônio independente Ribeiro e pelo .desembarga
de uma empresa não pode daquela considerada deve- dor Genaro José Baroni

·

ser penhorado para garantir dora, porém, o -Estado, por Borges, que por unanimi-

pagamento de dívidas de sua vez, alegou haver con- dade, decidiram no sentido-de
- outra, embora ambas per- fusão entre os bens porque reformar a sentença de pri
�tençam aos mesmos sócios. ,o empr eendimen to era rneiro .grau e, conseqüente-

,

': -, � Os ,desembargadores ao familiar.. . mente, liberar a penhora
" analisar-o caso.mencionado, ,_-O relator, desembargador' anteriormente realizada.
,; acabaram por livrarda pe- ' Marco Aurélio Heinz, explF. Sendo a�sim,·e.m,q�epese
nhora os bens {la certa' em- .cou que o, fato de os sócios '- as empresas.possuírem sócios

presa, uma vez queos mes- ..
' das pessoas jurídicas serem errrcomum, não .havendo

.

mos foram bloqueados pará' os mesmos, não atrai a comunicação de seus bens,
· garantir débitos-de outra responsabilidade de Uma" .não há.razão para que uma

_

.soc iedade , em .raeão
_

doa '. - empresa por déhitos de,', responda pelos débitos da'
identidade de seus sócios. '. outra. "No caso dos autos; .outra, uma vez que, cada. �

A empresa que teve seus
.' não é necessário esforço qual fie-a responsável por-

· bens penhorados apelou ao .para=se concluir que a� suas próprias obrigações.
Tribunal de Justiça do 'Rid- empresas em questão, sâo (Fonte: Tribunal de Justiça
Grande do. Sul (TJRS) con�, duas empresas comdistintos do Ríe.Grandé do Sul).

• DOS BlOGS
palavradolpitor@uoLcom,brGILBERTO DlMENSTEIN

A melhor bolsa de Lula
A principal marca social do governo Lula é uma obra de Fernando Henrique
Cardoso: o Bolsa Família. Nenhum problema nisso. O presidente tratou de .

aglutinar os vários programas já existentes e ampliá-los. Ficou melhor do que
era. Existe, agora, a chance de criar a melhor das bolsas. Está previsto para ser

lançada no próximo dia 5 desetembro uma bolsa de R$ 30 mensais para os
'

jovens entre 15 e 17 anos, com a condição de que continuem estudando. A'
,

vantagem desse estímulo é óbvia. Muitos dos programas de distribuição de
renda chegam aadultos dànificados pelapobreza. Quando Se mantémo jovem
na.escola, pode-se apostar qué ele tenhamenos dificuldade deobter um

'

emprego. Se o idealdos.projetos d� renda,mínima é gerar ind�íduos autônomos, ,

a ajiJda ao adol,escente é o c�rriinhámais_su,stentável pará, que se vire sOzinh.o,
sem precisar caassístênca pública.

' "
, <: ,

..'

.:'. '." ,
'.

"

'.';f' f

Ofretor:· Francisco- Alves
aua Coronel Procópio acmes de Offveira; 246
CEP 89251-2_Qa - Caill3 Pastar 19- - Centro- .: Jaraguá dI} Su.1 -, SC

,Telelone: 4'1 3371-l919f 3055-0019 - Fax: 3276·3258
PlanlHRidaçto; S83S-18tl· Planlão Comercial: gS351Sn

__��mallS: red.acag@ocorreiodopovo,com.br - comercial@ocorreiodopovo,corn.br
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DiaD
Pela leiantinepotismo, parentes

do prefeito, da vice, de secre

tários e vereadores não concur

sados e em cargos comissionados
na prefeitura ou na Câmara
devem ser exonerados hoje. Há
uma lista com 13 nomes. De
ambos os lados.

Corrpto
Sevocê foràExpofeira, emGua

ramirim, não estacione no acos

tamento daBR-280.O alerta é da

PRF, que vai multar infratores,
com sete pontos na CNH e até

guinchar os veículos s� forpreciso.
Acostamento é para emergências
e não para ser usado como esta

cionamento.

Positivo
--

Tramita na Câmara de Ve
readores de Balneário Cam
boriú projeto de lei que inclui
o Estatuto da Criança e do
Adolescente na rede muni

cipal de ensino fundamental.
Nada melhor que os interes

sados diretos saberemo que
lhes é de direito ..

Mandou vpr
Navisita aPomerode, oministro

da Cultura Gilberto Gil mostrou
.

que é bom de garfo. Durante bom
tempo ao redor demesacom lauto
café colonial, limitou-se a apertar
a mão de pessoas que o cumpri
mentavam sem dizer uma única

palavra. E nemdava, de tão cheia
a boca estava.

Opção política
Entre 'degustar um café no

� interior do Brasil a liberar verbas
para São Paulo, a ministra do
Turismo Marta Suplicy preferiu a

capital paulista, onde sonha ser"

prefeita,de novo.Na segunda-feira
liberou R$' 5,6milhões para

-

sinalização _e capacitação pro
fissional de pessoal que recebe os

"., .' tuJjst;a&,c'�

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Mil por �ora
De olho em 2010 e na popularidade do presidente Lula, a senadora

ldeli Salvatti (PT) é presença cada vez mais assídua no Estado. Com o

PAC embaixo do braço, é candidatíssimá a governadora. Até-porque o
PT não tem outro nome de tal peso eleitoral.

Sem choro
PRF estáaplicandomultas amotoqueiros que circulamcom a viseira

do capacete.levantada.A viseira, semuitos não sabem, é acessório de
proteção dos olhos. Está no CTB, é lei.

Rotina
Ônibus atrasados, ou que circulam em .horáríos inadequados à

demanda de usuários, falta de abrigos para passageiros, enfim, queixas
comuns que desaguam com freqüência na Câmara-de Vereadores
de Guaramirim. Serviço prestado pela mesma empresa de Jaraguá.
Também corn ,�benefído dá prorrogação da concessão.

N.inguém
. Ao primeiroedital, emprésas com serviços de engenharia exigidos
não responderam à consulta da FundaçãoMunicipal de Esportes
pará construir a pista de atletismo sintética' a ser usada nos Jogos �

A.�rr9§1�l1lnoyem�ro""
.

Retomando
Agora, a FME lançou um novo-edital para tomada de preços.

As propostas, se alguém se interessar; serão abertas dia 17 de

setembro. A pista será localizadana ruaFrancisco Hruschka, na
.- TúaMartins, com 19.641 metros quadrados.

Congpstionado 1
Só no primeiro semestre, o Tribunal de Justiça de SC recebeu

31.569 novos processos. No mesmo período, julgou 28.327
- recursos e apelações. A simples manutenção destes números

para o segundo semestre projeta, para 2007, o ingresso dé 62
mil novos processos, com o julgamento de 56-mil ações.

Congestionado 2
_

Confirmado este dado, a Justiça de 2º Grau em Santá
Catarina iniciaria o ano de 2008 com cerca de 54mil processos
pendentes de julgamento. Em 2006, ao longo de todo Q ano,

o TJ recebeu 55 mil processos e julgou 48 mil. E iniciou 2007
com outros 48 mil processos remanescentes. I

.

Salários'da -PRF
_
Por sugestão do deputado Edinho.Bez (PMDB), ontem houve

audiência pública na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público da Câmara dos Deputados para discutir
salários ê plano decarreira da Polícia Rodoviária Federal. Mais
de 200 deputados e senadores defendema categoria. O efetivo
nacional estaria defasado em 20 mil homens.

..?f_-

Iluminados
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos

Deputados rejeitou projeto de leido Senado, que cria o 13º
salário para beneficiários do Programa Bolsa Família. Que
sustenta tanto miseráveis como uma legião de malandros.

Só multas?
Multas maiores: para empresas aéreas que atrasam.vôos.

Foi o que defendeu ontem o ministro da Defesa Nelson

Jobim (nafotQJ esquerda). A receita para se acabar com a

balbúrdia ema�roportos poderia ser extensiva ao governo'
- aoqual que-pertence. "omisso, também, em investimentos

na segurança, de sua, responsabilidade. E na fiscalização
rígida, que nunca houve, nem antes e nem agora.

-

�,-
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INVESTIGAÇÃO DO TRANSJARAG.uÁ

Cnmissão Processante vai
ouvir Bertoldi e assessores'
Relator entende que
a passagem única já
pode ser implantada

CELSO MACHADO

JARAGUÁ'DO SUL
Relatório preliminar da

Comissão Processante que

apura denúncía contra o.
prefeito Moacir Bertoldi

(PR), feita pelo presidente da

Ujam (União Jaraguaense de

Moradores), Luiz Hirschen,
que acusa o chefe do Exe
cutivo de ter alterado prazo

.

(mais 180 dias) para que a

Viação Canarinho concluísse
�bras que lhé 'compete no

projeto Transjaraguá, aponta
em nova direção que não só

os argumentos usados pelo
denunciante.

. Segundo () 'relator Dieter

Janssen (PP), "o que está

pesando agora é o artigo 65
da Lei de Licitações". Que
permite a renovação de con

cessõ-es em algumas situações
desde que o ato não incorra

em prejuízo à comunidade.
E o prejuízo, sustenta o

relator, está no fato de que a

implantação da passagem
única, parte integrante do

projeto, ainda não aconteceu.
"Deveria estar em vigência há
um ano, em julho de 2006",
lembra Janssen, citando os

três prazos concedidos à
- empresa para que construísse

o novo terminal central, os

mini-terminais e os abrigos
para passageiros, parte deles

j á colocados: 31 de julho e 31
de dezembro de 2906 e 31 de

julho de 2007.

Janssen acredita que alteração de prazo para obras foi feita pela prefeitura

Além disso, Janssen está Usuário que vier de um

convicto de que a alteração bairro, para outro, estando na
da letra A da cláusula 5ª do

-

área interna demarcada, não
contrato de renovação da pagaria nova passagem",
concessão com a. empresa foi raciocina o vereador. Por isso,
produzida na prefeitura, con- a Comissão decidiu convocar

forme alega o denunciante.E
.

para depoimentos nos pró
acha que a passagem única ximos dias o prefeito Ber

pode ser implantada mesmo" toldi, o secretário de Urba

que o novo terminal não tenha nismo, Afonso Piazera Neto,
sido construído ainda. "Basta o ex-Procurador Geral Ju
fechar a área do atual ter- randyr Bertold! e o atual
minaI. Eduardo Marquardt.

Professores/ganham
reajuste salarial

CORUPÁ -

Os professores da rede

municipal de Corupá come

moram o aumento salarial para

o mês de setembro. O reajuste
será de 27,07% pago já nomês
de setembro.A proposta foi dis
cutida em assembléia dos pro
fessores no dia 20 de agosto, con
tando com a presença de 70 pro
fessores aprovada por todos. Eno
dia 27 de. agosto a projeto entrou
na Câmara de Vereadores.

Professores aceitaram proposta e passam a receber mais em setembro

Acadêmicos da Unerj'viajam
para países da Amé�rica Latina

-
�

"

-

JARAGUÁ DO SUL
Cerca de 24 acadêmicos da

Unerj, embarcam na sexta-feira,
para a Argentina e Chile, para
cumprirum roteirode aulas, visitas
técnicas e passeios, com retomo

previsto para o dia 7 de setembro.
OProgramaMissõesAcadêmicas
Internacionais existe deste 2002 e

já proporcionou o intercâmbio de
131 estudantes.Muitos deles tive
ram a primeira chance de fazer
uma viajem internacional e apri
morar os estúdos, sobretudo, na
área de comércio internacional.

Conforme o responsável pela
missão, Júlio César da Silva, os
alunos vão participar de' palestras
\

nas embaixadas brasileiras em

Buenos Aires e emSantiago, aulas
nas universidades de Valparaíso,
Mayor e Del, Pacífico, na capital
Chilena, visitas técnicas e cultu

rais, como no Museu de Arte La
tino-Americana e o Museu Chi
leno deArte Pré-colombiano, em
Santiago (onde estáà legado artís
tico dos povos pré-colombianos).

Segundo Silva, o objetivo da
missão é promover a interação
profissional dos acadêmicos com
setores de universidades estran

geiras proporcionado,experiência,
aperfeiçoamento lingüístico,
técnico e enriquecimento na for

mação do estudante. (GR)

Revista de formas
animadas
JARAGUÁ DO SUL

Com o objetivo de divulgar as
pesquisas artísticas realizadas pelos
I;rupos de teatro e as reflexões -

teóricas e práticas produzidas nas

universidades a "Móin-Móin=
Revista deEstudos sobreTeatro de
Formas" chega à sua terceira

edição com o tema 'Teatro de

Bonecos Popular Brasileiro'. O
lançamento acontece hoje, às 19
horas.noPonto deCultura, na ru�
Vidal Ramos, 197, bairro Sumaré,
emRiodoSuL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'OS ACIDENTES VÃO CONTINUAR', Oil DELEGADO

REGIÃO
redacao@ocorreiodopovo,com,br

lideranças dêfmem o futuro'
ría Av. Waldemar Grubba
Trecho da BR-280
dpVl' voltar. a spr _

controlado pela PM

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
"

Agora virou compromisso.
Depois de quase dois anos de

impasse, finalmente a prefeitura
'e as políciasMilitar e Rodoviária
Federal chegaram a um con

senso quanto àAvenida Prefeito
Waldemar Órubba. Em reunião

realizada na Câmara de Ve

readores, ontem, representantes
das três esferas decidiram que o

trecho volta ser atendido pelo
efetivo da PM. Desde 2005, ele'
é de responsabilidade da PRF,
situação que desagradou mo

radores da área e usuários.

A transição deve ocorrer em
até dois meses, a partir do início

. de setembro, conforme o su

perintendente da PRF emSanta

Catarina, Luiz Ademar Paes.
"Temos-todo o interesse em re

solver esse problema. Se assim for

definido, podemos encaminhar
de imediato o pedido à AGU
(Advocacia Geral da União)",
enfatizou.

Para ser legal, a alteração
necessita de parecer favorável

doórgão, o quê tem de ocorrer
no prazo de '30 dias após a

entrega do projeto. Na tentativa
de agilizar o processo, uma

comissão formada pelos prin
cipais setores envolvidos no

assunto se reúne na próxima

PIERD RAGAZZI/DCP

Inspetor diz que o número de acidentes não vai cair pelo fato da PM controlar area

terça-feira, 4, no gabinete de

Paes, em Florianópolis.
O coordenador do setor de

Trânsito da PM local, capitão
Gildo de Andrade, garantiu não
existir qualquer problema na

retomada do controle do trajeto
pela corporação. Além disso,
comentou que a Polícia Militar

já está se preparando com à

aquisição de novos veículos, por
exemplo. "Não faltarão esforços
da nossa parte", disse.

Também. favorável à nego
ciação, Afonso Piazera Neto,
secretáriomunicipal de Urbanis
mo. Para ele, a modificação de

pende exclusivamente da PRF,
já que propostas como as de
ontem são feitas desde o segundo
semestre de 2005. Na época, de
acordo com o inspetor Arisfeu
Fernandes, da PRF de joinville,

já foram detectados vários

problemas relacionados à ave

nida e-desconhecidos até então.
Omaior deles envolvia os cons

tantes recursos a multas expe
didas pela PM. Ajustificativa era

sempre amesma: a PolíciaMilitar
não poderia notificarmotoristas
em rodovia federal.

O IMPASSE - As infrações
são, aliás, um dos poucos em

pecilhos que podem prejudicar
a trocade responsabilidades. Se
gundo o superintendente Paes,
a comissão necessita chegar a

um consenso sabre qual-corpo
ração ficará com os valotes resul
tantes dessas multas. A sugestão
é um convênio a ser firmado
entre as partes relacionadas, afim
de dividir o dinheiro entre a PM
e a PRF; para depois investi-lo
emmelhorias na infra-estrutura.

Inspetor\diz que restante da BR�280 continua com PRF
Durante a audiência realiza-

;
da na manhã de ontem, o ins-

petor Arisfeu Fernandes fez

questão de frisar que o controle
do restante do perímetro urbano
jaraguaense da BR-280 con

tinua com aPRE Assim, fica de
fora da negociação o trecho do
Centro (Epitácio Pessoa) até

Nereu Ramos. "Isso está fora de

cogitação", enfatiza.

Ele também lembrou que é
,

preciso separar o fato de a PM
voltar à avenida da esperada

,

municipalização da via'. "São
coisas distintas, mas de igual-im
portância. Não nos enganemos,

porque .os acidentes vão conti

nuar", disse. Conforme o secre-.

tárioAfonso Piazera Neto-isso só
deve acontecer quando o Dnit '

(Departamento Nacional de

Infra-estrutura de Transportes)
terminar os investimentos inicia
dos com -os reparos na camada
asfástica da rodovia, meses atrás.
A Waldemar Gnrbba tem

quase cinco quilômetros de

extensão. De 1 º de janeiro até

14 de agosto de 2007, a Polícia
Rodoviária Federal registrou 75
colisões ocorridas dentro desse

trajeto.

Médico alerta para os males
causados pelo vício do :fumo
JARAGUÁ DO SUL

Hoje é 'o Dia Naciona] de
Combate ao Fumo. Data em que
não só fumantes, mas também

aqueles que não fumam.lembram
da importância de controlar o

.

tabagismo para a saúde de toda
sociedade.O vício do fumo é uma

das principais causas de morte no
Brasil e nomundo. Estima-se que
nopaís ocorram 200milmortespor
ano em conseqüência do cigarro.

Os males causados pelo hábito
de fumar incluem câncer de

pulmão e doenças do coração,
pulmão _e cérebro-vascular, além
de facilitar o surgimento de
trombose vascular, úlcera do

aparelho digestivo, infecções
respiratórias e impotência sexual.
Os fumantes passivos - que

respiram o ar poluído pelo cigarro
- também são prejudicados. No
final de um dia, aqueles que
convivem 80% do tempo com

fumantes podem ter respirado o

equivalente a dez cigarros.
"Crianças que convivem com

pais fumantes têm �ais �hances
de ter pneumonia e bronquite. Já
os bebês têmmais chances de ter
morte súbita", assinala o médico

oncologista André de Almeida

Corinthi, acrescentando que o

PIERD RAGAZZI

Marli-comemora todos os dias a

vitória contra o cigarro

- cigarro, tem mais de 4.700
substâncias tóxicas.
A sensaçãode prazer ao fumar

é provocada pela nicotina, que
pode induzir o abuso e a

dependência. Com o tempo, o
fumante necessita de cada vez

mais doses da substância para

proporcionar a sensação inicial de
prazer. "O cigarro provoca quase
5 milhões de mortes por ano no

mundo. A tendência é que, em

2030, esse número suba para 10

milhões", destacou Corinthi,

J

Programa municipal está par�do
O Programa Municipal de

Controle do Tabagismo, que
atendeu cerca de 370 pessoas em
pouco mais de um ano e dois
meses de funcionamento, está
parado desde dezembro do ano \

passado por falta de profissionais.
A coordenadora do programa,
Denise Thum, disse que o

médico e a-psicóloga que
atendiam no programa foram
transferidos' para outros setores

e que não há previsão do

programa voltar a funcionar.
Mesmo assim, as inscrições
continuam abertas no Posto de
Saúde da Reinoldo Rau, pelo
telefone 3371-5024.

"Precisamos de profissionais
capacitados .para o controle do

tabagismo e que se dediquem ao

programa em tem.po integral",
explicou Denise. No tempo em

que o programa funcionou',
-

aproximadamente 30% dos

pacientes - em torno de 120

pessoas - pararam de fumar
durante o tratamento, que tinha

duração de seis semanas.
A auxiliar administrativa

Marli Piazetzni, 46 anos,

comemora a cada dia umavitória
contra o cigarro. Ela participou
do programa de Controle do

Tabagismo no ano passado e está

há pouco mais de um ano sem

fumar. "Passei 27 anos fumando
uma .carreira por' dia {20
cigarros)", comentouMarli, que
começou a fumar aos 19 anos.O

apoio dos filhos, de 15 e 26 anos,
também foi fundamental para
vencer a batalha contra O vício.

"Também é preciso ter força
muita de vontade", acres

centou. (DZ)
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Força Tarefa
A Secretaria Regional de Jaraguá do Sul realizou no final de

semana a primeira Força Tarefa.O evento foi na EscolaPadre Bruno
Linden, da localidade da Campinha em Massaranduba. A equipe
da secretaria fez uma explanação dos investimentos que oGoverno
do Estado está fazendo na região. A coordenadora desta primeira
edição, Deni Rateke, destacou que o ponto positivo de mais esta

ação do governo foi a oportunidade de estar mais próximo dos
cidadãos. A diretora da unidade escolar, Maria Novak, ressaltou
que com a ida da equipe da secretaria até a comunidade ficam
mais transparentes as ações do Governo do Estado.

Faleceu às 17h do dia 27/8, o
senhor Antonio de Carvalho com
idade de 57 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no
cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 16h30 do dia 26/8, a
senhoraArcenira Correia de Mello
Moura com idade de 80 anos. O
velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o

seoutanemo no cemitério

Municipal do Centro.

O novo ponto de encontro do jaraguaense é o Aroma
Caffe.Um ambiente criado para aproveitar o delicioso ritual
de saborear um café expresso. O Aroma Caffe serve uma

completa linha de doces, salgados, chás, chocolate quente e

sucos. Tudo isso com um ambiente aconchegante e'

agradável. O Aroma Caffe fica em frente a HC Homburg. =
COMUNICADO

Faleceu às 3h do dia 25/8, a
senhoraAna Marlins de Souza
com idade de 83 anos. O velório
foi realizado em sua residência e

o seputameoto no cemitério de
SantaCruz.

SASSE CAFETERIA LTDA. CNPJ 03.395.143/0001-38, I.E.
253.931.428, situada na Av. GetúlioVargas, 268, quiosque.
001, Centro, CEP - 89251-000, Jaraguá do Sul - SC,
comunica que foi extraviada 01 nota fiscal série 1, nº de
controle do formulário 001001, AIDF Nº 032509367.

Ação Social
O Angeloni entrega hoje no Corpo de Bombeiros Voluntários

cheque no valor de R$ 13.685,44, relativo a 1% das vendas nos

sábadoae domingos de julho na loja da rede nomunicípio. Aentrega
será a partir das 13h30 no estacionamento externo do Supercenter
Angeloni da Coronel Bernardo Grubba e na mesma oportunidade
também serão entregues 29.066. produtos a instituições sociais da
cidade. O valor entregue ao Corpo de Bombeiros Voluntários será
utilizado na aquisição.dé 15 conjuntos de roupas de aproximação
para atendimentos contra incêndios.

Faleceu às 16h45 do dia 25/8, o
senhor Ingomar Brandt com idade
de 57 anos. O velório foi realizado
na Capela Mortuária Sr. Bom
Jesus e o sepuâamento no
cemitério de Guaramirim.

EDITALDEPRIMEIROPÚBLICO LEILÃO E INTIMAçÃO
JARAGUA DO sUL - SC

Data do leilão:14/09/07 - A partir das: 14:30
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL· AGENCIA JARAGUA DO SUL· RUA

EXPEDICIONARIO GUMERCINDO DA SILVA, N° 45, CENTRO· JARAGUA DO SUL· SC
JULIO RAMOS LUZ. Leiloeiro Oficial matrícula AARC/162 estabelecido a RUA DOM BOSCO, N°
276 - SALA 102, RIO DO SUL, SC, telefone 4735217730, faz saber que devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei W 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei W 70

de 21lJ 1/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 08nO e CFG 10/77, no dia e local acima

referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de CAIXA

ECONOMICA FEDERAL. A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o

arrematante pagar, no !lt�, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com financiamento da CAIXA
ECONOMICA FEDERAL será feita atraves de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer
Agência, após análise cadastral. e comprovação de renda. Os interessados na obtenção de Carta de

Crédito para aquisição dos imóveis constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS

deverão procurar uma Agência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL com no mínimo 5 (Cinco) dias
de antecedência com relação a data do leilão. Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos

hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. ] 484 do CC, sendo o maior dos

dois valores, sujeitos. porém. a atualização até no momento da reaJização da praça. As despesas relativas

a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas inclusive sbondomfnio correrão por conta do

arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado. o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo. O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro
da Carta de Arrematação ou do contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desd.e já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. SED:32568-
CONTRATO: 8041700006002- €AIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA: 04170

JARAGUA DO SUL ANTONio CARLOS RUBBO, BRASILEIRO(A), MOTORISTA CPF

77094743904, CI 4429908-9-SESP-PR, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver. LUCINEIA
BORGES DE LIMA, BRASILEIRO(A), DO LAR CPF 77093895972, CI 2448077 SSP/SC,
SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL,
LOTEAMENTO ITAPOCUZINHO II, LOTE N" I, QUADRA 5, A RUA 1033 - SEM NOME, N" 145,
BAIRRO HMO PESSOA, EM JARAGUA DO SUL, COM AREA ns 340,96M2, AREA

CONSTRUIDA DE 36,OOM2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES E ACESSORIOS. SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 10.321,94. VALOR

Faleceu às 18h do dia 25/8,
OgenirMaria da Silva Teles com
idade de 77 anos. O velório fo�
reaHzado na Capeta Mortuária Sr.
Bom Jesus e o seputamerao no

cemitério de Guaramirim,Aquisição de Veículos
A Prefeitura de Jaraguá do Sul adquiriu 11 veículos, através de

leilões presenciais realizados recentemente, totalizando um

investimento de pouco mais de R$ 370 mil. Da Renault, foram
comprados cincomodelos Logan 1.0 (R$ 25.400,00 cada) e três Logan
1.6 (R$ 35.367,00 a unidade), enquanto aGeneralMotors/Chevrolet
fornecerá trêsmodelosMeriva, ao valor unitário de R$ 46.100,00.A
entrega dos carros está prevista para o final de setembro. Destinados
à Polícia Militar, os Meriva foram pagos com verba do Fundo de
Melhoria da PM (Fumpom) e outro por meio de convênio entre a

Prefeitura de Jaraguá do Sul e a Secretaria de Segurança Pública.
Já um dos Logan 1.0 foi comprado com recursos do Fundo da Infância
e Adolescência (FIA) e ficará à disposição da Coordenadoria de
Assistência à Criança e Adolescente, que é vinculada à Secretaria
de De�ehvolvimento Social e Família. 'A Secretaria da Fazenda
receberáquatro Logan 1.0, alémde um Logan 1.6, e os outros veículos

.

deste modelo irão para a Central de Veículos.

CHEGOU
NET VIRTOIl E
BRASILEIRAD.

AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 15.243,22
RIO DO SUL, 28/08/07
JULIO RAMOS LUZ

HA UM SÉCULO ENSINANDO E APRENDENDO

kisró,-ia!

www.colegioi�r�gua.com.br' ..
�--....._---- _. -, � --,..-" -:- ',",,-'_' ......__ ...-_..:..,.__ - _. '

-..... .- ..........._---_.-_-�-

Fone: 3055-3022
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Desfile de aniversáriomarca
os 58 anosde emancipação
Pais p filhos
unidos para
prPstigiar fpsta

OSNIALVES
GUARAMIRIM

Os desfiles realizados na

manhã de ontem em come

moração aemancipaçãoda cidade
deGuaramirim, que completou 58
anos, levaram às ruas da cidade

famílias, casais e jovens que apesar
do frio intenso não deixaram de

comparecer ao evento. Às seis

horas da manhã, os técnicos de
som já trabalhavam os últimos
detalhes e a Polícia Militar
delimitava os espaços por onde as

escolas, bandas, grupos e entidades
iriam passar. Dentre todas as

atrações, o que mais impressionou
foram os olhares atentos das

crianças que junto dos pais
observavam os desfiles das escolas

municipais e da banda de metais.

GabriellyEduardaKlein, 2,mal se
movia no colo da mãe entre a

passagem das escolas. [osiane
Bernardes Klein, 28 e mãe de

Gabrielly, acordou cedo, preparou
o café da família e levou a filha

pa�a assistir aos desfiles, e nem

CÉSAR JUNKES

Gabrielly atenta ao desfile das outras crianças na manhã de ontem

mesmo o frio foi obstáculo. "Esta
festa é um momento especial,
tenho prazer em morar aqui e
quero transmitir este sentimento

paraminha filha", afirmou [osiane.
O prefeitoMario Sérgio Peixer

-

ressaltou no inicio do evento que
"a importância e o crescimento de
Guararrúrimestánapopulaçãoque
compõe a cidade porque são elas

que ajudam a construir e

desenvolveromunicípio".
O representante de Gua

ramirim na SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional)

Francisco Luis de Souza, ao ser

questionado sobre o que falta para
o município se tornar ainda

melhor, afirmou categoricamente
que "há necessidades de in

vestimentos na infra-estrutura
como asfalto, galerias para águas
pluviais e embelezamento da
cidade". Francisco ressaltou que
em menos de dez anos Gua

ramirim, que é segundo lugar no
Vale do Itapocu no ranking de

população e arrecadação, contará
com aproximadamente 70 mil
habitantes.

Empresário se diz satisfeito com o movimento
GUARAMIRIM

O empresário Sérgio Forlin

que está cçnR estande .de

produtos em exposição na

Expofeira se diz contente com o

movimento proporcionado pelo
evento. Forlin trabalha com

relógios que ele mesmo fabrica
emmodelosvariados.qae podem
ser em forma de tela, de barco,
de porta retrato e por àí vai. O

empresário afirma que o evento'
proporciona muitos contatos

com pessoas interessada'!. pelo
trabalho que desenvolve e que .

posteriormente o procuram no

endereço da loja para fechar

negócios. "Eu participei da

última Expofeira e obtive bons
resultados o que me motivou a

-vol tar nesta edição' e se

continuar neste ritmo,
certamente voltarei na 9º

edição", afirmou Forlin.
O fotógrafo Luiz Vianna

. participou da Expofeira sexta

. feira, voltou" ontem e ressaltou

que "este evento deveria ser

levado paraa ExpoInter, no rio
Grande dê Sul, devido a

excelente infra-estrutura' e
organização e os bons produtos
expostos". Luiz Vianna é

fotógrafo'e trabalha por conta

própria produzindo material

para revistas especializadas,

dentre outros.
ACasaGeraldo, loja de arti

gos para o lar e móveis participa
da Expofeira pela primeira vez

eNite Rubini, gerente, afirmou
que muitos negócios já estão

sendo fechados na loja de

[oinville, o que está motivando
a vinda da empresa para o Vale
do Itapocu. De acordo .com

Nite, a Casa Geraldo trabalha
em parceria -com a Mannes e

com a-Elite; duas empresas

tipicamente guaramirense e que

pretendem' inaugurar uma loja
em Jaraguá do Sul no dia 14 de
setembro e posteriormente em

Guaramirim. {OA)

FOTOS CÉSAR JUNKES

ENQUETE:
.

Porque é bom morar aqui e participar da Expofeira?

"Gosto de morar em Guaramirim

pelas opções de lazer paraa
terceira idade como praças, clubes,
encontros entre amigos. Participei
Ele todas as Expofeiras e o Que mais
me atrai é a movimentação de

pessoas e famílias".

Luigia Montibeler, 74, Natural de
Benedito Novo e moradora de
Guaramirim há 33 anos.

"Gosto daqui, gosto da escola
onde estudo, dos amigos Que
tenho e da vida Que levo. Da

Expofeira, o Que mais gostei
foram os coelhinhos".

Ana Luiza, 11, estudànte e

moradora de Guaramirim.

"Das cidades de médio porte Que
conheço, Guaramirim se destaca
em tudo. Da Expofeira o Que mais
me chamou a atenção foi a
organização do evento e as

opções de alimentação elazer
para a família".

Edson Ferreira, 25, auxiliar
administrativo e morador de
Guaramirim.

"Gosto muito desta cidade e não
trocaria por outra. Já participei de
Quatro edições da Expofeira e vou

participar das próximas".

Marineusa Cristofoline, 37,
moradora de Guaramirim.
Funcionária pública.

"Sempre estive envolvido com o

Que é produzido no município e

não me vejo em outro lugar. A
Expofeira é uma opção a mais para
termos uma semana "de lazer com
a família e o Que mais gosto é a

exposição de máquinas agrícolas".

José Antônio Borges,76, natural
de Guaramirim. Aposentado.

Mega-Sena realiza sorteio de R$ 45
-milhões hoje durante a Expofeira
GUARAIViIRIM
A Mega-Sena que está

acumulada em R$ 45 milhões,
segundo maior prêmio deste.
ano, será sorteada hoje na

Expofeira às 20 horas da noite.
O sorteio será feito direto do
caminhão da sorte que está

estacionado dentro do Parque
de Exposições e o valor: equiva-

" le a cerca de R$ 118mil salários
mínimos. O rendimento do
prêmio na poupança pode
chegar a R$ 3,6 milhões por
ano, sendo que somente no

primeiro mês de aplicação, o,

dinheiro renderia cerca de R$
273 mil. Somente este ano já
foram pagos mais de R$ 432
milhões de reais em prêmios.

Desse total, R$ 251 milhões
foram pagos aos ganhadores da ..
faixa principalde premiação, pou-

"

comais de noventae ummilhões
de reais aos acertadores de cinco
números e cerca de noventa mi
lhões aosque acenaram.aquadra.
As apostas podem ser feitas em

nove inil unidades lotéricas es

palhadas por todo Brasil, até às
sete horas da noite, horário de
Brasília, da datado sorteio.
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Grávida de seis mes�s, Angélica conse

gue o inimaginável: ficar ainda mais lin
da e exuberante durante a gestaçãe,
Referência de mulher bem-sucedida na

vida pessoal e profissional, a apresen
tadora dos programas Vídeo Game e Es
trelas mantém um casamento estável e
feliz com o apresentador Luciano Huck
e é mãe de Joaquim, 2 anos. Aos 33 anos,

a espera de seu segundo filho (ou-tro
menino), ela fala com propriedade sobre
como manter a beleza e a boa forma
nesse período.

Assim como na primeira gestação, a bela
está mantendo um cardápio saudável e
sem exageros. "Minha dieta é rica em

frutas, legumes e verduras. Além disso,
ela inclui feijão, carne de soja e pei
xes.Angélica já declarou que irá tra

balhar até o último mês de gravidez e

não vê problema nisso. O essencial, para
ela, é estar saudável, se gostar e curtir o
momento.

A primeira gestação da apresentadora
aconteceu quase que inteira durante o

verão. Agora, a maior parte dela está

sendo no inverno e Angélica já está

sentindo a diferença climática sobre seu

corpo. "Estou menos inchada nesta

gravidez.No verão, foi uma loucura".
'

Para manter o corpo hidratado, Angé
lica abusa de óleo de amêndoas. Além,
disso, passa um creme para gestantes da

Mustela e o Amande, da L'Occitane.
Na região do rosto, aplica produtos
manipulados com vitamina C para evi

tar manchas e espinhas.Se o enjôo deu
uma trégua para a bela desta vez, o
sono veio com força total. A saída dela
é respeitar o corpo e fazer o que ele está
pedindo - dormir!

Para as mulheres que se sentem feias
durante essa fase, aí vai uma dica .im

portantíssima da apresentadora: "Ne
nhuma grávida fica fda. É um estàdo

especial. São nove meses e depois que
passa a gente sente saudades de todos
os sintomas e momentos. Então, deixe
a paranóia de lado e viva esse período
intensamente. Se ame e ame seu

bebê';!

Adobradinha alimentação equilibrada
aliada à atividade física é o segredo do
corpão da apresentadora. E outra dica
é não exagerar em nada. Apesar da dis
ciplina com a malhação, por reco- .

mendação médica, Angélica diminuiu
a intensidade tanto dos treinos ae

róbicos quanto dos localizados.

Adepta de roupas confortáveis e dis-
.

cretas.: a apresentadora -irrveste . -em:'

Js.�Ra.s_Íl;�timas (GalçirJ:ta :;su�iãs) ql1�'
dão sustentação àbairiga.'''O principal"
é respeitar as formas que o corpo vai

tomando", enfatiza.

FOTOS DIVULGAÇÃO

com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de sua�isití'-
COM BACON

Marechal Deodoro da Fonse

ANGÉLICA-DIZ QUE O GRANDE SEGREDO
PARA CONTINUAR BELA NA GRAVIDEZ
É UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
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CAS'AD Arquitetura e- Design
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O hábito de comer Fondue remonta à
II Grande Guerra, na Suíca. Os

camponeses que moravam nas

montanhas não tinham como se

deslocar para às cidades e buscar
mantimentos, devido à guerra e aos

.

rigores do inverno. Como eram

produtores de leite e fabricavammuito

queijo, inventaram uma comida

quente, simples, saborosa e

principalmente nutritiva. Surgiram
então os charmosos Fondues de queijo

,

e de chocolate.

'Hoje conhecemos outros 'tipos de
Fondues como o de carne e de
camarão, mas estas já são adaptações
do paladar brasileiro de uma técnica
de servir, já que "fondue" significa
derreter.

A_Fondue deve ser servida sempre
acompanhada de molhos" e cada
receita tem diversos tipos de mólhos e

cremes que podem ser utilizados. Em
nossa matéria, abaixo de cada receita

você encontrará os acompa
nhamentos que poderão ser utilizados
ao servir. A fondue -tambérn pode ser

servida acompanhada de ketchup,

molho golf, molho chutney, molho de
mostarda, molhos de frutas e frutas
em mostarda, picles, cebolinhas e

rabanetes; todos eles podem ser

misturados com creme de leite ou com
maionese. Outras variantes: prepare
no liquidificadoc um molho frio à

'escolha, como molho de ervas.

Como servir uma fondue

São necessários alguns utensílios
básicos para o preparo da fondue: um
fogareiro de chama descoberta - a

álcool ou a gás - ou fogareiro elétrico,
uma caçarola para servir ou uma

frigideira para fondue de cerâmica

refratária, própria para fondue de

queijo ou de- chocolate, e, para cada.
convidado, um ou dois garfos
compridos.

Os preparativos seguem na cozinha de
acordo com a receita. A carne, pão,
peixe ou verduras devem sempre ser

cortados em pedaços pequenos ou

cubos. Ao servir, a panela com a

fondue deve ser colocada no centro da
mesa, e a chama deve ser mantida
acesa.

As delícias do fundue nos dias frios

Fondue com Almôndegas e Salsichão

Acompanhamentos

Molho de Picles

Ingredientes:
375 g carne moída
2 gemas
1/2 pimentão picado bem miúdo
1 colher (chá) de sal
2 colheres (sopa) d� sêmola
250 g de salsichão
1 cebola
1 colher (sopa) manteiga
3 xícaras de caldo de carne

1 xícara de vinho branco

pimenta-do-reino a gosto
_ 1 colher (chá) de molho-inglês
picles
-pão francês

Ingredientes:
2 colheres (sopa) picles em

mostarda
1/2 colher (chá) caldo de carne

2 colheres de conhaque
-

1/2 xícara de maionese

raminhos de salsa

Modo de Preparar:
Pique graúdo os picles e misturar

com o caldo (feito a partir de
cubo_s de caldo), o conhaque e a

maionese. Enfeite com os

raminhos de salsa.

Molho de Maçã com KetchupModo de Preparar:
Misture a carne moída com as

gemas, o pimentão, o sal e a

sêmola, formando almôndegas do
tamanho de urna noz. Corte o

salsichão em pedaços de 2 em e

reserve. Doure a cebola na

manteiga, junte o caldo de carne

(feito a partir de cubos de caldo), o
vinho e tempere, deixando ferver

por 3 minutos. Derrame este

molho na panela de fondue, e leve
para aquecer; cozinhe aí as

almôndegas, por 2 minutos, e o
salsichão por 1 minuto. Sirva

acompanhado do molho-inglês,
picles e pão francês.

Ingredientes:
1 cebola
funcho
1/2 maçã
1 colher (sopa) açúcar mascavo
1/2 xícara vinagre de vinho
1/2 xícara de ketchup
páprica

Modo de Preparar:
Pique muito bem a cebola, o
funcho e a maçã � leve ao fogo por
5 minutos, juntamente com o

açúcar e o vinagre. Depois de frio,
junte o ketchup e a páprica.

Rendimento: 4 porções
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Vitrine
A decoração de
ambientes, sejam
residenciais ou

comerciais, só tem a

ganhar com uma

visita a Utilitarium,
São centenas de

opções, das mais
variadas tendências,
para atender aos
diferentes gostos,
Vale a pena conferir a

loja Utilitariuin, rua
João Marcatto,
179, no Centro.
Fone: 3275-4172

Mesa em junco
sintético e ferro
com 1 O anos de

garantia,
Dica: Pode ser

usada na praia ou

áreas externas
também,
Valier

Decorações
rua Barão do
Rio Branco, 168
Fone: 3055-
2627

A beleza do junco
empresta uma

trnosfera de conforto

aconcheqo a todos
s ambientes,

principalmente, a este
dormitório, A cama em

junco está

elegantemente
instalada e com os

adereços corretos,
forma um conjunto
charmoso de ver e

bom de estar, À venda
na Gutierres Móveis - >

e Decorações, rua
'

Prefeito Waldemar

Grubba, 2727 .. Fone:
3275-1352

Mulheres percebem mais as cores
Com base na análise de 236 pessoas de
diferentes regiões do Planeta, o trabalho
de pesquisadores americanos, sugere

que urn grande número de mulheres
enxerga mais cor do que os homens,
devido a uma transformação no gene
envolvido na percepcão da cor

vermelha nas células da re�ina.l1o�ens
e mulheres produzem apenas três

pigmentos que são responsáveis pela
_ absorção do azul, do verde e do
vermelho. A combinação da luz
absorvida por esses três pigmentos,
chamados genericamente opsinas,
proteínas da retina, .possibilita a visão

colorida em seres humanos. Os genes
que trazem as receitas para produzir as
opsinas vermelha e verde estão alojados
no cromossomo X, que caracteriza o

sexo feminino quando ocorre em

duplicata .(0 sexo masculino é definido

quando outro cromossomo, o Y, taz par
com o X): Mulheres normais, portanto,
têm duas cópias' de ambos os genes. O

que os pesquisadores americanos

descobriram foi que em alguns casos a

segunda cópia - ou "alelo", como é

chamado cientificamente - do gene para
o pigmento vermelho foi "convertida'"
durante a evolução da espécie. Devido ao

fato de existirem várias mutações que
permitem à opsina vermelha absorver
cor na faixa do vermelho-laranja,
algumas mulheres têm tanto um .aleIo
vermelho "normal" em um cromossomo

do par X quanto um alelo "vermelho
laranja" alterado no outro. Essas
mulheres podem distinguir melhor as

cores na faixa do espectro que vai do
vermelho ao laranja.

Vermelho - O vermelho é uma cor mágica
em muitas culturas, representa o

sangue, a essência da vida. Ervas eram

amarradas com uma fita vermelha e

esta era, por sua vez, amarrada em volta
da cabeça para aliviar a dor da

enxaqueca.

laranja - As laranjeiras fornecem uma

generosa colheita ano após ano e, tanto

nas cultllrâs ocidentais como orientais,
suas flores são usadas pelas noivas

, como um símbolo de fertilidade.

lmalfP'tu - Os corpos dos aborígines
australianos são· pintados com acre

amarelo nas cerimônias funerárias. Na
China os magos escrevem .séus feitiços
em papel amarelo para aumentar sua

potência.

Ijimt� - Devido ao seu uso nas cerimônias

pagãs, o verde foi banido- pelos
primeiros cristãos. N�a Irlanda a)rerde é
associado às fadas' e acredita-sê. que
pode dar azar devido a esta ligação.

Preto - Na, Grécia antiga, ,o preto
simbolizava a vida porque o dia nascia

-

da escuridão. Em Madagascar uma

'. pedra negra é colocada em cada um dos
'quatro pontos cardeais, sobre o

túmulo, para representar a força da
-'morte.

AZllt -/0 Deus dos Judeus ordenou aos

israelita; que usassem um barrado azul
.

em suas-roupas. Na Escócia as pessoas
usam roupas azuis para restaurar 'a

'. circulação. '
- "

",

Violeta - É um tom especialmente
sagrado para as culturas romanas e

egípcias nas figuras de Júpiter e Osíris.
Associa-se às dimensões sagradas,
justiça, diligência, nobrezade espírito,
-pensarnento religioso, idade avançada
e inspiração. -

Marrom - Nas culturas orientais acredita
se que o marrom incorpore toda a força
natural do elemento terra. A força vital
do nosso planeta.

� - Pitágoras, o filósofo grego,
acreditava que a cor branca continha,
além de todas as outras cores, todos os

'sons. Muitos dos antigos templos e das
atuais igrejas são brancas.

Cinza - Essa cor foi utilizada pelos povos

primitivos para marcar .as- paredes das
cavernas e reclamar seus domínios. É
uma -cor sombria, e foi utilizada pelas
pessoas comuns durante o séculoVIII.

rnebe
..

, �A$A OAà T'NTAS

Especializada na linha de tintas imobiliárias:
Rennêr, Metalatex, tuckscolot, W�g.

Automotivas: 'Lazzuril, Luxforde, 3M e ,Anjo.
Matriz: Cabo Harry Hadlich, 47 - Centro I 473371-0380
Filial: Walter Marquardt, 1010 - Barra do Rio Cerro
473370-7311/3370·8519 I maba@netuno.com.br
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beleza e saúde para você
Alguns benefícios da hidromas- produzida. pelo organismo que

sagem promove uma s e n s a
ç

ã

o de
relaxamento é prazer).

Além de decorar de forma única o

seu banheiro, ou sala de banho, a

banheira de hidromassagem é uma

forma terapêutica de utilização da

água, que baseia os seus benefícios
na ação dinâmica e térmica que a

água, sob pressão ou em

movimento, exerce sobre a pele e os

tecidos. Durante uma sessão de
hidromassagem, a temperatura e a

pressão da água incidem de forma
variável sobre o corpo. Ambas,
temperatura e energia dinâmica da

água, produzem efeitos
determinados sobre a pele, tecidos e

articulações que se podem .resumir
basicamente a um aumento da

circulação sanguínea superficial,
com maior -_ oxigenação da pele,
relaxamento muscular e diminuição
do tecido adiposo subcutâneo.
Estas circunstâncias, associadas à

diminuição da força da gravidade
.sobre os músculos, fato que facilita
os movimentos. e contrações de
forma homogênea, vem

incentivando a fisioterapia a utilizar
-

a água como meio terapêutico de
êxito para o tratamento e

reabilitação de lesões musculares e

articulares.

Ajuda a reduzir o stress
A hidroterapia é um dos principais
métodos para aiiviar as tensões e o

stress do dia-a-dia. Um banho de
hidromassagem relaxa os músculos,
reduz a ansiedade e estimula a

produção de endorfina (substânçia

Melhoraaqualidade do sono
A qualidade elo sono é fundamental

para o -desempenho de suas

atividades durante o dia. A insônia e

outros distúrbios podem causar

05

diversos problemas como depressão,
lapsos de memória e

comprometimento do nível de
atentão e concentracão. A

, ,

hidromassagem, quando feita à noite,
" alivia a tensão e faz o corpo relaxar,

condição ideal para um sono

profundo e revigorante.

Minimiza as dores musculares e das

articulações
Geralmente quem pratica esporte
regular ou esporadicamente, sente

dores nos músculos, juntas e

articulações. A hidromassagem, antes
ou depois do esporte, dilata os vasos e

faz o sangue fluir melhor; dando
sensação de bem-estar, Ao final de um
banho quente em hidromassagem,
seus músculos estarão relaxados e suas

articulaçõesmenos rígidas e doloridas.

Acalma as dores daartrite
Milhões de pessoas no mundo todo
sofre com as dores causadas pela
artrite. Sé US9-da regularmente, a

hidromassagem ajuda a minimizar

seus efeitos. Seus potentes jatos
exercitam e massageiam as partes
afetadas, devolvendo a força e a

flexibilidade e protegendo as juntas
contra danos mais sérios. Especialistas

. recomendam a hidroterapia antes de
. começar as atividades diárias.

Ajudaacontrolarodiabetes
Estudos realizados nos Estados Unidos
mostram que pacientes com diabetes do

tipo 2, submetidos à hidroterapia 30
minutos por dia, seis dias por semana,
tiveram o nícel de açúcar no sangue
reduzido em am 13%, pcx:lendo baixar a
dose de insulina em 18%, em média,
apenas três semanas após o início das

pesquisas.

Ajudanosproblernascardiovaculares
Segundo estudos, a hidroterapia simula
exercícios tão benéficos e menos

esttessantes para o coração quanto os

exercícios convencionais. A vantagem é

que há uma redução da pressão
sanguínea e um aumento do batimento
cardíaco, diferente dos outros tipos de
exercício.

-473370-1150
Rua Pres. Epitácio Pessoa, 1400 - sala 2 - centro

Jaraguá do Sul se

decorplsosacabamentosrenenno.combr
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Dedetização deve acontecer antes da obra
Manter a sua casa livre das mais A empresa tradicional e pioneira
variadas pragas (cupins, ratos e atua há mais de 32 anos em toda a

insetos em geral), pode começar região norte, inclusive planalto,
na obra, construção ou reforma. colocando à disposição do
Esta é a dica dos profissionais da mercado métodos inovadores e

Im unizadora J araguá, que produtos seguros no combate a

colocam à disposição de Jaraguá pragas. "Realizamos trabalho
do Sul e região, o que há de mais interno e externo em residências,
moderno e seguro no segmento de a p a r tam e n tos e p r é d i os,
controle de pragas urbanas. contamos com o ClP um

"Sugerimos, inclusive, antes de programa de controle especifico
iniciar a obra, o tratamento do para empresas, clínicas e

solo, onde a residência ou prédio hospitais, sempre oferecendo
será erguido, pois alguns. tipos de segurança, qualidade e garantia
cupins vem da terra para dentro daquilo que fazemos",. destaca
dos iinóveis e se alojam nos Fernando, que juntamente com

móveis, destruindo tudo que, os irmãos Tercílio e [éferson,
encontram pela frente. Dedetizar administram a empresa que foi
desde o solo é o ideal", ressalta o fundada pelo pai, Tercílio Voigt.
consultor Fernando Voigt, sócio- A dedetização de móveis, novos

proprietário da lmunizadora ou usados, também está entre as

[aragua. especialidades d� empresa.
.

"Nós fazemos uma avaliação
prévia, para verificar a intensidade
da infestação e qual tratamento
iremos empregar. Alguns móveis,
principalmente, os mais antigos
precisam de um tratamento

específico que pode demorar um
pouco mais", conta Fernando
Voigt.
Segurança
Segundo o profissional, é

importante que -os usuários de
qualquer tipo de serviço de
controle de pragas fiquem cientes
de que este é um trabalho que, se
não for bem executado por
profissional- qualificado, pode
haver risco para a saúde e o meio
ambiente. "É preciso evitar o

chamado "Zé Bombinha", aquele

que aparece com uma bomba de
veneno nas costas disposto a fazer
qualquer trabalho por qualquer
valor", ensina. Segundo
Fernando, a, Associação dos
Controladores de Pragas de Santa
Catarina, entidade-que controla a

atividade, está inclusive, emitindo
um

.

alerta para que só sejam
contratadas para serviços desta
natureza empresas que tenham'
alvará de funcionamento,
químico responsável e fiscalização
da Vigilância Sanitária, e os

produtos usados devidamente
registrados no Ministério da
Saúde. Além disso, deve se tomar

cuidado, pois existem alguns tipos
de serviços que o local deve ficar
horas sem trânsito de pessoas.

J

Imunizadoru
��Jar:agf.1á:

CONTROLADORA DE PRAGAS 3371-1558
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Alcançar resultados positivos no design
da luz depende diretamente de uma

, grande série· de variantes, como tipo de

ambiente, tempo de permanência no

local, acuidade visual, média dos usuários,
compatibilidade com a linguagem
arquitetônica, restrições físicas à

instalação do sistema projetado ,

possibilidade de compor a luz artificial
com a natural ou os recursos capazes de
oferecer a melhor iluminação com o

menor dispêndio de energia.A luz em si é

invisível, o que se vê é o objeto iluminado
e a fonte luminosa. A luz depende
totalmente da matéria e reage de forma
diferente com cada tipo de material, por
isso é fundamental conhecer a

multiplicidade de efeitos.
Um exemplo: os fast-foods costumam ter,
intencionalmente, iluminação mais fria, o
que induz o cliente a fazer sua refeição
rapidamente e sair do local. Um
restaurante com iluminação ambarizada,
mais cênica e aconchegante, estimula o

bate-papo, a descontração e, portanto, a

permanência. Esses podem ser os pontos
de partida para vários projetos de

Manutenção e Instalações
Elétricas Residenciais e
Industriais - Postes e

Padrão Celesc

47-3371 0791 14799750984

restaurante, mas as diferentes condições
de cada espaço, considerando a

diversidade de objetos, destaques,
dimensões e intenções, fazem com que
cada trabalho seja único. O mesmo vale

para as lojas, embora em todas elas o

projeto de iluminação tenha a finalidade
básica de atrair o cliente. Em escritórios, o

projeto luminotécnico depende' de uma

série ainda maior de fatores, como layout,
atividades realizadas, número de micro

computadores, quantidade de salas
fechadas, tipos e cores de acabamento,
entre outros. Em termos técnicos, o ideal

para escritórios é trabalhar com luz difusa
e poucos contrastes.

No design, as luminárias devem colocar

função e desempenho antes da estética,
pois algumas luminárias bonitinhas só

servem para disfarçar a falta de um

trabalho de luz. É importante tomar

cuidado na hora da escolha para evitar

modelos que reproduzem originais, quase
sempre estrangeiros.

Tel/Fax: (47) 3370-77 1 1
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As melhores formas de ocupar
todos os espaços

.

.

Conheça nesta edição as idéias de ambiente da arquiteta Ana Sasse
A beleza e o bom gosto dos
ambientes são

-

totalmente
proporcionais, a -forma como os

moradores destes ambientes os

vêem. Segundo a arquiteta Ana
Sasse, responsável pelos
ambientes apresentadós nesta

reportagem, os objetos sozinhos
são de difícil significado. "É
preciso dar sentido às 'coisas,
integrá-las no nosso universo �
através do uso, qualificá-las'.
Convidada pela Adriana, gerente
da loja da Mannes MegaStore
para a montagem de alguns

-

ambientes dentro do contexto da
loja, a primeira questão foi como
seria possível humanizá-los, dar
lhes um sentido. - Para tanto

convidei os arquitetos Ana

Henriqueta e o Cássio Lopes para
a criação do painel que "ilumina"
a sala de estar, falei com a Márcia,
da Flamingo, para tornar o

dormitório um local
aconchegante e caloroso com

suas roupas de cama

maravilhosas, e pedi paraminha

• i

amiga Lina, da Flora Lina, um
toque final com suas orquídeas.
já que não consigo imaginar uma
casa sem bichos e- sem flores",
revelou a 'arquiteta. Ana Sasse
ressalta que é importante
valorizar o aconchego do lar, sem
exageros. "Da mesma maneira

que _ sempre digo a meus clientes
que não posso conceber uma casa

que não seja estritamente o que
deve ser, -um lugar aconchegante
para viver, sem frescuras. Sofás

para se esparramar, cadeiras
confortáveis para sentar e lugares
orrde mostrar as coisas que vamos

juntando pelo mundo, de fotos
de família à tantas outras coisas

que nos lembram dias felizes e

que pertencem a nossos arquivos
da memória. Penso que cabe ao

-arquiteto orientar o cliente nesta

direção para que ele não corra o
,

risco de ter que viver como nas

revistas", diz Ana, afirmando a

importância de transformar os

ambientes em um local bom de se

viver e gostoso de se estar.

Profissionais interessados em participar podem
fazer contato com Adriana pelo fone 47 3373 9222

mannes

Rodovia BR-28D, Km 58 - Guaramirim - se
473373-9222

vendas1@mannes.com.br
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MUDAJARAGUÁ
O excesso de candidatos em

2006, muitos sem den�idade
eleitoral para o pleito
almejado, levou [aragua a um

paradoxo, ao mesmo tempo
em que a excelência

empresarial também é

exemplo em tudo o que não

deve ser feito no campo

político. Para 2010, novos

valores devem ser

incorporados, entre eles,
somatória de esforços em

prol de candidaturas com

maior lastro. Desponta
desde já o nome de Paulo
Mattos, advogado
renomado, culto, caráter

inquestionável e reputação
ilibada. No currículo, muitas
realizações. Entre elas,
destaca-se a boa performance
como presidente da
comissão de reforma e

ampliação do hospital São

[osé. Mattos é sinônimo de
eficiência em tudo o que faz,
fator que somado ao carisma

e a oratória contagiante,
redundaria num case de

- sucesso eleitoral. Quem
viver, verá!

EMBAIXA.
Constrangimento ao vivo:

porduas vezes caiu um dente

postiço de
-

Heloísa Helena
no programa "Opinião
Nacional". É mole?

EM ALTA
Gostei das novas cores que
estão sendo pintadas as

pontes de Jaraguá. Verde e

branco, as cores do meu

Palmeiras.

DIZEM PORAí...
Que tem movimento- novo

na praça. Sabe o movimento

Cansei? Então, vem aí a sua

evolução: o Saco Cheio!!!

Chega de falarmal daArena.

FOFOCÓDROMO
Para quem acha que o ibope
de Çacá Pavanello está baixo,
precisavam ver o homem no

último sábado na Feijoada
do Moa. Até autógrafo ele
deu.

SOCIAL

o casal Amarildo e Regiane Gomes da Silva, da choperia Bierhude, na Feijoada do Moa.

PIORES
Internautas mandam as piores piadas do mundo. Dou uma amostra para os leitores

desta página:
1. Como as enzimas se reproduzem? Fica urna enzima na outra. 2. Por que Perón não

teve filhos? Porque sua mulher Evita. 3. Para que servem óculos verdes? Para ver de
,

perto. 4. Por que o jacaré tirou o jacarezinho da escola? Porque ele réptil de ano. 5.

Como se fala topless em chinês? Xern-chu-tían. Chega!
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EMPREENDIMENTO
O condomínio fechado de

lotes, que o empresário
Márcio Mauro Marcatto, da
Marcatto Imóveis, construiu
no Jaraguá Esquerdo, em

lugar alto com vista

panorâmica para o centro de
[aragua, já está com 10_% da's O boa gente Maicon joner, ao lad� da namorada B�una Chiodini, festeja bem nesta

unidades vendidas.; L_' j �guartá:féil'all ��ade .f,fóvà.', � .

'",

'

_ .�J1,.I4.� �, :'�? " .

I ,,...�.
< • "." "'l'::\

Por Moa Gonçalves
(moagonçalves@netuno.com.br)

É bem nesta quarta-feira, que a minha amiga e ex-miss Jaraguá,
Margaret Schmidt Nascimento, bate as taças, faz tim-tim e recebe
todo o carinho dos amigos e familiares, porque é hoje que ela troca
idade.
**

Os preparatives para casamento de Cíntia Silveira e Rafael

Gargioni , que acontecerá no próximo sábado, no Hotel Estância

Ribeirão Grande, estão todos prontos. Vai ser um luxo só!
'**

O Círculo Italiano de Jaraguá promove na próxima sexta-feira (31),
na sede da entidade, o tradicional JantarTípico Italiano.

'

A empresáriaNayama Schmidt está amil com os preparativos para
a festa de seleção de beldades de nossa região, patrocinada pela
gigante Agência de Modelos Ford Models, que acontecerá no dia
sete de setembro. O babado será realizado na Scar, com a presença
do modelo Paulo Zulu,
**

No próximo dia 31 de agosto, o meu amigoAnderson Daniel Weiss
e a cirurgiã dentista KarylouMichelle Cipriani, casam-se na Capela
Santo Antônio, em Blumenau. A recepção será no charmoso
Castelo Suíço. A lua de mel do casal será nas delícias de Bariloche,
naArgentina.
««:

O meu abraço de hoje, cheio de energias positivas, vai para Beto

Klug, da HyundaiVeículos. Figura gente boa, que deu um show de

simplicidade e atendimento no estande da empresa, durante a

Feijoada doMoa.

Com essa, fui!!!

II DICA DE QUARTA " FRASE DO DIA
É dia das mulheres jogar sinuca
no bàr do Oca,

A oportunidade dança com

aqueles que já estão no

salão.
H. Jackson Brown

A simpática morena Celma comemorou seus merecidos 31 anos,

no çlomingo(26). Na foto, Celma com as amigas Rosani e [osi.

•

\tibelliarte
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CINEMAS
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
O Ultimato Bourne
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - r

Todos os dias)

• Cine Shopping 2
Os Simpsons (Dub)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 -

Sex/SegfTer/Qui)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20-
Sáb/Dom/Qua) ,

• Cine Shopping 3
Sem Reservas

(15h, 17h, 19h, 21h
Todos os dias)

JOINVILLE

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

Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Ratatouille
(14h10 - Todos os dias)

Duro de Matar 4.0
(16h30, 19h, 21 h30 -

Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Os Simpsons (Dub)
(13h30, 15h30; 17h30, 19h30, 21 h30 -

Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Duro de matar 4.0
(14h15, 19h - Todos os dias)

Sem Reservas

(16h50, 22h - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
O Ultimato Bourne
(14h, 16h30, 19h15, 21 h45-
Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
O Ultimato Bourne
(14h10, 16h40, 19h10, 21h40-
Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
c Os Simpsons (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30-
Todos os dias)

• Cine Neumar'kt 3

Espíritos 2 - Você nunca está sozinho

(14h20, 16h20, 20h, 22h -

Todos os dias)

Paranóia
(22h - Sáb)

• Cine Neumarkt 4
A volta· do Todo Poderoso
(14h30, 21 h50 - Todos os dias)

.

Duro de Matar 4.0
. (16h30, .19h20 - Todos os dias)

• Cine NeumIt1lt 5
Primo :SasRio .

. {14h, 16h, 19h1-5, 21h15-
Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Os SimpsOns (Leg)
(15h, 17h - Todos os dias)

Sem Reservas
(19h, 21h - Todos os dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

Campat tem programação definida
Com o tema "Educação para o trânsito", seria realizada
na terceira semana de setembro, a IV Campat 87 -

Campanha de Prevenção de Acidentes de Trânsito, de
Jaraguá do Sul, segundo matéria do Correio do Povo,
edição de 22 a 28 de agosto de 1987. O programa era

.

organizado pela Prefeitura Municipal! Comissão
Municipal de Trânsito, 19a Delegacia Regional de
Polícia, Polícia Militar e Biblioteca Pública Municipal.
A Campanha, de acordo com o então secretário de -:

_ Planejamento e coordenador da CMT, Aristides Panstein,
constituiria de palestras nas escolas e empresas,
exposições de material bibliográfico e fotografias sobre
acidentes com flagrantes do trânsito da cidade;
concurso de redação ou cartazes com a colaboração
das escolas, com a divulgação sendo feita através de
faixas, jornais, rádio e distribuição de folhetos.

O DIA DE HOJE O CliC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

SANTO
Martírio de São João Batista
Santa Sabina
Santa Joana Maria da Cruz
Santa Nicéias
Santo Hipácio

EFEMÉRIDES
Dia Nacional de Combate ao Fumo

1825
Assinado no Rio de Janeiro o

Tratado de Paz, Amizade e

Aliança entre D. João VI, de
Portugal, e D. Pedro I.

1966
O satélite soviético Luna 11 entra
em órbita lunar. Pela primeira
vez, giram simultaneamente em

redor da Lua um satélite soviético
e outro americano, o Orbiter.

Tentando descansar um pouco na rede, a cachorra Pity não
gostou lTIuito de sérclicada pelo leitor Cetésio Zanghelini.

UTILIDADE PÚBLICA'
1996
Instituído o novo Código Nacional
de Trânsito.

CULTURAL
A Escola Euclides da Cunha promove
hoje Tarde e Noite Cu�ural- "Resgate
do Folclore". O evento acontece às
13h30 na Escola e às 19h30 no salão
da Igreja N.S. do Rosário.

CURSO
O curso de "Capacitação para
profissionais do volante" será ofere
cido de 15 a 22 de setembro, no
Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul. Inscrições pelo fone 3275-7059.

2002
O Sistema Único de Saúde (SUS)
trata fumante gratuitamente.
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Tem instável em Santa Catarina
A massa de ar seco e frio desloca
para o mar e áreas de instabilidade
provocam variação de nuvens que
alternam com aberturas de sol e
cneva isolada em Santa Catarina.
Temperaturas baíxas na

madrugada .

� ,Jaraguá do Sul e Região

,

,z
", .. :;., .:.! ).;

HOJE QUINTA . SEXTA .

-' SÁBADO '

Mr�: wc� MÁXiN: WC � Míf4:15·C � �t:��:�MAX:1goC� M :19·C � MAX:20"C �
. . Chuvoso Chuvoso Chuv.oso Sol com nuvens

29/8
Adolfo Alberton
Anadir Becker
Ant-onio Luiz Vicznevsky
Aureo N. Panstein
Claudino Lise
Cândido Osmar Trentini
Denise Zapella
Diego Weiss
Emerson Stahelin
Fabio Eduado da S. Nunes
Gildete Piazera
Gionei Bihr
Greiciele Amanda Hernatski
Gustavo -Montoski
Helena Hertel
Jéssica H. Dallabona
Juliana Matilde Ribeiro
Lucas Ricardo Urban
Luciane Baumgardt
Luiz Antonio Furlani
Marcelino Paust

Margarete S. Nascimento
Martins Kinen
Nathan Walz

Nelson Gonçalves
Rosali Rosa
Roselene Machado
Rosilvado Bispo de Souza
Rui Barg
Tália Cardoso
Tarcisio Bonss Junior
Terezinha G. Vieira

CONFERÊNCIA
A Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul promove nos dias 31
de agosto e 10 de setembro a

1 a Conferência Municipal de .

Cultura, no Auditório da Unerj.

%

�I01
.JARAGUÁ
DO-SUL

MIN: f4° IMkt..: 19"

MINGUANTE NOVA CRESCENTE'
. CHEIA

\) 5/8 ". 12/8. (\ 20/8 O 28/8
!) 161Ç[)1"IOI·Ensoorado Parcl.1imaHtfi . NtJhtado Instável ChlNOSO Twvoada

nubladO

� Fases da lua
• Legendas
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Eterna Magia
Nina nada responde, ficando inerte. Eva
sente forte dor e desmaia. Nina volta

para seu quarto. Clara se apavora ao

ver a mãe caída, Todos acodem Eva.
Eva acusa Nina de estar fingindo a

paralisia e tira Nina da cama para obrigá
la a andar, Max fica furioso com Eva.
Flávio observa a cena. Nina vê a foto de
Lucas e Laura no jornal. Max conta a

Nina que a jazida de diamantes está no

sitio de Loreta e que vai pedir permissão
ao governo para fazer á lavra. Nina
comenta que ele estará lesando Loreta.
Eva se exaspera ao saber que Peter esta
em férias.

Sete Pecados
Beatriz e Dante percebem que todas as

portas da boate estão trancadas e os

telefones desconectados. Dante acha

que Beatriz planejou aquela situação e a

manna abrir as portas. Clarice se

preocupa quando Dante não aparece em

casa. Beatriz afirma' para Dante que não

pensaria em armar mais nada contra

ele, pois descobriu que o ama de
verdade. Dante e Beatriz se beijam.
Daniela encontra o mapa. O médico de
Verônica diz a Vicente que ela tem pouco
tempo de vida. Teobaldo descobre que
Romeu é rico. Quando Dante -chega em

casa, Clarice diz que o casamento deles
acabou.

Paraíso Tropical
Olavo garante ao delegado que intemou
Paula, pois pensava que era Tais, e que
não sabia que Guedes a mantinha

dopada. Lúcia e Antenor são chamados
a depor. Paula diz a Vidal que espere
Daniel na porta do hotel e entra para
falar .com Tais. Paula não percebe que
Ivan está no banheiro e diz a Tais que a

polícia está checando, Ramos ouve

Paula dizer que sua vontade era matar
Tais. A polícia entra no hotel. Jáder
combina com Elias enganar Bebel, Ivan'

promete colocar Tais cara a caracom

Antenor. Olavo se assusta quando Marion
conta sobre a relação de Ivan e Tais.

Luz do Sol
William promete a Eliana que vai tirá-Ia
da cadeia. Eliana pede noticias de Orica
e William mente, dizendo que ela está
bem. Preocupada com Nina, Que está
sendo assediada por um fã misterioso,
Belquiss pede que Pedro more um tempo
com ela, para que não fique sozinha.

Rodrigo Otávio convida Verônica para
passar a noite com ete, mas ela inventa
mil desculpas para dispensá-lo. Com
ciúmes de Leonardo, Zoé se consola
com Rick. Drica e o Revoltados aprontam
pela cidade, enquanto Leonardo e LaLiia
tentam em vão encontrá-los.

Caminhos do Coração
Marcelo diz a Taveira e Ernesto que

.

Mabel foi envenenada. Marcelo

promete a Tatiana descobrir quem fez
tal maldade com Mabel. Ramon fala
ao telefone com Eric e conta que a

mãe da menina morreu. Eric manda
terminar o serviço, mas Ramon alega
que o restaurante está cheio de

policiais. Eric instrui Helga sobre como
vão executar o crime. Maria conta para
Pepe que terminou com Fernando.
Esmeralda pede desculpas a Maria.

Mendigo chama Noé de Hulk. Ana Luz
comenta que o circo está em prejuízo.
Graziela diz a Ana Luz que Noé não

quer falar sobre o passado.

GRAVAÇÕES
A quarta parte da franquia
Velozes e Furiosos poderá
ser rodada inteiramente no

Rio de Janeiro, segundo
informações do site
Hollywood. SegundO rumores

vindos do esfúclo.n filme
está em negociação e deve
chegar aos cinemas já no ano

que vem. A nova parte seria
ainda mais cara que a trilogia
e traria atores como Vin
Diesel, Paul Walker, Lucas
Black e Tyrese Gibson, que
já participaram dos
outros longas.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

Na produção def�U5tãO não é
'sêgredo que LQCie!eCamàrgo,
irmã deZezé etUCiano, pediu
para entrar no "Dançano
Gelo". Elamesrmtfalou a
Faustão que�ríija'tOfltade de
participar
"Oomín�ã

DECLARAÇÃO
Iris Stefanelli qiz que não
se sentiu chateada com a

declaração do diretor do
BBB, Soninho, a respeito
dela e de Diego Alemão.
Ao jomal "Folha de São
Paulo" de domingo, 26,
o diretor disse: "Sinto

vergonha principalmente
pelos diretores que
tiveram a coragem e a

cara-de-pau de colocá-los
no ar. Os dois são
péssimos". "Todomundo
sabe que o Soninho é
desse jeito", acredita Iris.

Mariana Ximenes Vai p.arti¢ipàr
do último capítulo'deParalso

: Tropical, segundoa COIU(lista
Patricia Kogut do jornal {) Glo
bo. A atriz deve éntràr na. trama
pata nàmorarMateus
leão), Já que Camifa
Werneck) deve.Ji
<�ylo VlI!}ena
fii$tÓria.MásM
'a úl1lca,Milton Nâ
também faráumap
calltando o "Sambado
avião", que faz parte {1él
trilha sonora da novela.

SUDOKU

seeu
Umaartista
imprensa1 rOXlIllq
vez, ligue para minha

.

assessoria".

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.

DIV·IRTA-SE

Bebedeira
-

Eterna
Dois amigos vão andando pela rua, batendo um papo, quando
passam na frente de um bar e vêem um homem bebendo sentado à '

mesa.

Um diz ao outro:
- Tá vendo aquele cara ali no bar? Ele ia se casar e a mulher
desistiu dois dias antes. Isso lá faz 20 anos e, desde então, ele não
parou mas-de beber!

.

O outro amigo retruca:
- Ah, deixa de ser mentiroso, vai! Ninguém comemora tanto tempo
assim!

Profissional Paraguaio
Tocam a campainha da casa e a mulher vat atender:
- Buenas tardes, senora! Soy paraguaio e su maddo me contratou

para matar usted ...
- Para quê? .

- Paraguaio, senora!

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
É bom que o ariano tenha mais cuidado hoje, pois o dia está agitado, as energias em tensão e isso o aconselham a não ser

mu�o critico ou querer encontrar culpados para problemas que são somente seus. Recolha-se um pouco, tente med�ar
para ter mais discemimento das situações.

Touro (21/4 a 20/5)
Taurino, aproveiteseu lado romãntico e use-o para fazer planos para seu futuro. Talvez algum.amigo possa lhe dar uma idéia
que o ajude a caminhar, mesmo que lentamente em direção ao seu objetivo. Só não dá para ficar empacado na sua teimosia
conhecida hoje .pois isso pode atrapalhar o andamento dos seus negócios.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
- Geminiano, hoje seu regente Mercúrio se encontra em estado delicado em relação a outros planetas e mostra que, embora

você esteja bem vista pode cometer algüm deslize. Mas se você se dedicar à realização de obras de caridade, ou mesmo

outro tipo de assistência social, certamente terá um retorno positivo.

Câncer (21/6 a 2117)
Os planetas que se envolvem com seu regente, a lua, e a área em Que ela se encontra em seu mapa hoje, mostra que seria
recomendada uma viagem para aliviar a tensão. Tente planejar isso para sair um pouco da toca fr abdr·se para novas

perspectivas na sua vida. Cuidado para não se perder em pensamentos fantasiosos.

Leão (22(1 a 22/8)
Com as tensões no céu deixando o dia um tanto tenso, o conselho do dia para o leonino é que saiba.aprove�ar bem -seu dia.
Procure entrar em contato com as emoções mais profundas que eXistem em você sem preocupação lógica. Sinta seu

coração e permita-se dissolver no meio das sensações mais incriveis.

Virgem (23/8 a 22/9)
O virginiano pode ter hoje um dia gostoso, que deve ser vivido de forma descontraida, de preferência na companhia da
pessoa amada. Apesar de Mercúrio estar tenso com Lua, viva esse momento sem preocupações com o amanhã. e verá
que alegria vive[ Controle apenas suas palavras Rara não se manffestar em hora imprópria.

.

Libra (23/9 a 22/10)
Você que gosta de estar cercado de beleza, dê hoje um toque de charme e harmonia no seu escritório, ou mesmo em casa,
se é onde você passa seu dia. O importante é viver o lado positivo do dia, sentindo tudo de modo positivo, sem precisar
fazer sacrificios. Você receberá sinais de justiça e saberá que o que deseja sairá bem.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Planeta Plutão, regente de seu signo, se encontra hoje em tensão com a Lua e mostra que sua energia está forte e poderosa
e que você poderá arrasar onde quer que vá. Portanto, dê uma atenção especial a sua pessoa, vista-se com sensualidade,
que é para brilhar mesmo quando chegar em algum lugar.

.

Sagitário (22/11 a 21112)
O dia do nativo de Sagitário hoje pode estar mais tenso com Plutão que está em seu signo recebendo tensão da Lua. Você
está precisando realizar coisas e na verdade seu· desejo é de ficar em casa curtindo suas questões pessoais e familiares,
sem se preocupar com o que esperam de você. Tente conciliar as duas coisas á�emadamente.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Seu senso de' humor irreverente, muitas vezes a toma o centro das atenções o que incomoda um pouco sua timidéz. Mas
hoje é um dia em que você pode mostrar toda graça ao se expressar. Mesmo com uma energia mais sarcástica você fará
sucesso. Só controle o veneno que pode escorrer da sua lingua!

Aquário (21/1 a 18/2)
Aquariano vaiórize sua pessoa, suas quafidades admiráveis e seus talenios que podem ser bem empregados onde achar
necessário. Perceba o que você mais gosta em você e faça com que isso se manifeste na sua personalidade. Não se faça
de vitima, o dia é para ser vivido·de um je�o agradável.

Pe�xes (19/2 a 19/3)
Hoje o pisciano deve tirar o dia para cuidar da sua pessoa e se colocar no centro do universo uma vez que a Lua se encontra
em seu signo. Para aliviar a tensão que ela faz com alguns planetas, faça exercicios ffSicos, por mais preguiça que isso
possa lhe dar. É importante cuidar do corpo como um equilíbrio. para a alma. :

.

ly.il.

LABORATÓRIO JARAGUAENSEJ, DE ANÁLISES CliNICAS LTDA I
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Dr. Waldemiro Mazurechen, 67
Cahtro • Jaraguá do Sul

(47) _3371.0882
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TURISMO NACIONAL
DIVULGAÇÃO

Pelo Estado
Sucessão

� Bancada do PMDB antecipou
a disputa pela presidência da
Alesc em 2009 e decidiu em

reunião ontem, com o presiden-
-

- te estadual da sigla, Eduardo
Moreira, que terá candidato à
sucessão de Julio Garcia. Mo
reira reforçou a disposição do
partido em apoiar dois pre-can
didatos entre os parlamentares
da bancada, Edson Piriquito
.ern Balneário Camboriú e

Genésio Goulart em Tubarão. Disse ainda que esta semana terá conversa definitiva
com Edison Andrino, primeiro na lista de suplência na Assembléia, para saber se o
ex-prefeito aceita concorrer na Capital. Deputado Rog;ério "Peninha"Mendonça colo
cou o nome à otsposícao.vseret candidato a deputado federal, não vou concorrer à
reeleição em 2010 e, se chegar à Presidência, vou trabalhar com isenção'; garante.

Na edição de 2Ô06 mais de 600 mil pessoas prestigiaram a festa

Blumenau pronta
para Oktoberfest Desafio

No mesmo almoço na Casa D/Agronômica,
ontem, o empresário AcarLLuiz Menestrina,
diretor-presidente da CBL, anunciou a lnsta
fação da detentora da marca Cedrense em

Nova Itaberaba, com investimento de 60 mi
Ihôes, faturamento previsto para 30 milhôes
mensais e previsão de gerar 400 empregos
diretos. "Gostamos de desafio, por isso es

colhemos esse município pobre de apenas
4.300 habitantes para que a nossa empresa
cresça junto com ele': disse Menestrina.

Lideranças _

Hoje à noite, no ato político de inaugura
ção do novo diretório municipal do PMDB
de Araranguá, presidido pelo ex-prefeito
Neri Garcia, as fllieçôes de vereadores e

.

lideranças da região darão mostra do
trabalho intensivo desenvolvido pelo
partido nos úl-timos mêses, visando às

eleições municipais do próximo ano. LHS,
que estará na cidade para assinar edital
de lícitação que trata da interligação de
consumidores da região à rede de gás na
tural, partlcipa. Entre os nomes que terão
fichas abonadas pelo próprio governador
está o vereador mais votado de Araran

guá em 2004, Luiz do Bailão, que está sem

partido e José Antônio Cardoso, de Jacin-
, to�Machado, que deixou o PP.

Sósucesso
SC recebe no próximo dia 1,1, no CentroSul,
em Florianópolis, a Conferência para Líderes
de Sucesso, que tem por objetivo discutir
temas como gestão, liderança, motivação,
estratégia e competittvídade empresarial.

Renúncia
Vereador Edino Simon (PP) acabou renun

ciando ao cargo de presidente da Câmara
de Jacinto Machado. Não especificou o

motivo, mas sabe-se que a renúncia ocor

reu em virtude de a OAB proibir que um

advogado exerça suas atividades caso ocu

pe função na mesa-diretora do Legislativo.
Imagem publicada no Destaque Catarinen-
se da última semana, que mostra Simon
atuando n.urn júri popular, acabou sendo a -

gota d'água.

semana e dias 11 e 12, o ingresso
custará R$ 10. Este ano, pessoas
vestidas com trajes típicos ger
mânicos pagarãomeia-entrada.
A novidade fica por conta do
acesso por cartão magnético.

Os desfiles serão mantidos
nas tardes'de sábado, mas, ao in-

<o'

vés de serem realizados às 16h,
passam para as 17h, para que
mais turistas possam prestigíar
este que é considerado um ver

dadeiro espetáculo ao ar livre.
Haverá três desfiles aos sábados

(dias 06, 13 e 20), dois desfiles
na quarta-feira às 19h30, (dias
10 e 17) e um desfile de abertu
ra, dia 4, às 19h, reunindo as

pessoas que se envolvem direta
mente �a promoção da Oktober
fest.
A festa foi criad� em 1984·

como evento turístico-cultural,
aOktoberfest consolidou-se, em
�POUQO tempo, num dos mais im-

. p.ortantes produtos turísticos do .

calendário nacional, projetando
a cidade de Blumenau e o

Estado.

Festa acontece de 4 a 21
de outubro, programação
já está disponível no site

BLUMENAU·
A cidade de Blumenau já se

prepara para a 24ªOktoberfest,
que acontece de 4 a 21 de outu
bro. A programação foi divulga
da no início da semana no en

dereço da festa na internet

(�oktob:rfest:blumenau.comb:).
Entre elas estão, três bandas da
Alemanha a Blaskapelle Gross

karolinenfeld, da cidade de
Grosskarolinenfeld; Winzerka

pelle Rõdelsee .Franken-Power

Live, de Rõdelsee: e a Pauli
Kãrntners Elbinusikanten Ex

press, sediada em Hamburgo.
Os portões da Vila Germâ

nica abrem a partir das 21 horas
do dia 4, com a cerimônia oficial
de abertura.AOktoberfest 2007
manterá os mesmos valores dos

ingressos praticados desde 2004.
De domingo a quinta, o público
pagará R$ � e nós finais de

Aquecimento _

A Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e

Tecnolóqica do Estado (Fapesc) repassa hoje
R$ 1 milhão para financiar estudos que visam
minimizar o impacto das atividades humanas
na mudança climática. Santa Catarina produz
diariamente 40 mil metros cúbicos de deje
tos por causa da suinocultura, uma atividade

. tradicionalmente poluente quando feita sem

tecnologia. Se estes dejetos forem tratados
em biodigestores, podem ter reduzido seu

impacto ambiental e até gerar créditos de car
bono, diz a bióloga da Fapesc, LarisaWaskow.

Visitação
Usina HIdrelétrica Campos Novos, _no Meio
Oeste catarinense, está agendando visitas.
Interessados em saber como funciona uma

hidrelétrica terão a oportunidade de ver as

instalações do empreendimento. Técnicos
da Enercan, responsável pela obra, acom
panham os grupos. A UHE Campos Novos
é considerada a mais alta do OCidente nes

se tipo de construção. As visitas devem ser

agendadas pelo telefone (49) 3541-7719.

!'.��?�!(:1]_�?_9_?� Diário.��_!nte!��_�_,ô._I?Y�� .. �?IU�����?�_r:�9_:?_<:I�:�L ..

CHICO ALVES COM CARlA DARlANO/ff'OLfS, E LETICIA SCHllNDWEIN/BRUSOUE fRANCO VASCONCEllOS/SOMBRIO
EDITALFSPECIALDEFALENCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber ao responsável pelos
Titules abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste Oficio de Protestos para serem

PROTESTADOS no prazo da Lei se não forem pagos. Ao intimado e

-

facultado pagar, ou postular
judicialmente a sustação de protesto ao apresentar declaração de resposta por escrito

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade -

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã -

Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico· Jornal Perfil-O Vale - Sul Brasil-A
Tríouna - TribunaCatarínense - Voz Regional

.

DEVEDOR AUTO CENTER FORCA LIVRE LTDA ME 86.891.'194/0001-81
DOCUMENTO N 00006450934034 CREDOR HSBC BANK BRASIL S/A
ESPEClE N NUMERO VENCIMENTO A VISTA VALOR 24.471,95 SACADOR O MESMO

Na forma do Art. 883 do Codigo de Processo Civil e Decreto Lei nr. 7.661f45 - Art. 10, e
Provimento 16f93 da CGJSc.

Jaraguá do sul, 24 de agosto de 2007.

Associação dos Diários do Interior
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Transformação gera 323mil emprea»
PIERQ RAGAZZI

período, o que representa uma
expansão de 5,07%.

O subsetor que mais se des
tacou foi a Indústria de Produ
tos Alimentícios e Bebidas, com
115.380 postos de trabalho,
seguido pela Indústria Têxtil
(36.191), Indústria Metalúr

gica (34.485), Indústria de
'Material de Transpor te
l (32.106) eIndústria Mecânica
(28.456).

REGIÕES - A região Su
deste foi a que registrou maior
número.de admissões de ja
neiro a julho ,deste ano, con- I

tratando 930.952 pessoas. Em Em um mês, Transformação aumentou em 28�mil postos de trabalho

Indústria de alimentos
e bebidas foi a' que
mais criou postos

SÃO PAULO -

Dados do Caged (Cadastro
Geral de Empregos e Desem

pregados), do Ministério do
Trabalho, mostram que a In
dústria de Transformação foi o
segundo setor que mais con

tribuiu para a geração de

empregos formais no Brasil,
apresentando um crescimento

de' 328.505 postos de trabalho
çom carteira assinada no

,

Cada parceria que nasce em Santa Catarina signific� mais empreqos e desenvelvimente para todo e esta�Q. E e BRDE tem ergulhe em ser um des

_ respensáveis'por este crescimento. Em todos os pólos produtivos de Santa Catarina, o BRDE sempre esteve presente, acreditando. no. grande potencial do.
_ \

_
r .

estado. e investindo no. espírito empreendedor de cada catarinense. Faça como o BRDE.Acredite no. potencial de Santa Catarina e participe deste progresso,

LINHA DIRETA

SRDE
(4813221.8000
www.brde.(om.br

fi
Parceiro para crescer

BANCO REGIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DO

EXTREMO S'UL

segundo lugar, aparece a re

gião Sul, com 559.953 con-
"

tratações, seguida da região
Nordeste (171.822), Centro- .

Oeste (140.467) e, por último,
a região Norte, com 75.055

contratações.
Com relação às demissões,

a região Sudeste também apre
sentou o maior número de des

ligamentos, 714.247, no total.
Em seguida aparecem Sul

_

(462.380), Nordeste (205.511),
Centro-Oeste (100.909) e

Norte (66.697).
No mês de julho) a Indústria

de Transformação respondeu
pela geração de 28.996 postos
no País, o que representou uma
expansão de 0,43% nos em

pregos deste segmento, em

relação ao mês de junho. .

.,
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MUDANÇAS NA ANAC

Após Denise Abreu., outro
diretor renuncia na Anac
Ministro se reuniu com

presidente para discutir

mu�anças na Agência

MARCELLO CASAL JRJASR

BRASíLIA'
O diretor da Anac (Agência

Nacional de Aviação Civil) Jorge
LuizVeloso, responsável pela área
de segurança, apresentou ontem
seupedidode demissãoaoministro
da Defesa, Nelson jobim,

Veloso acompanha a decisão da
ex-diretoraDeniseAbreu. Desgas
tada por quase um ano de crise

aérea, pela tragédia do vôo 3054 e

pela acusação de que teria apre- ,

sentado um documento sem vali
dade à juíza Cecília Marcondes,
do TRF (Tribunal Regional Fe
deral) da 3ª Região, Abreu não

resistiu e renunciou na última
sexta-feira.

'Nós temos que reconstituir 'a
Anac. Vamos enviar umnome ao

Senado para compor essas duas

vagas e, depois, vamos analisar a
situação dos demais", afirmou

,

,�
Ministro da Defesa acredita que situação da Anac se resolva em 15 dias

Jobim. O ministro disse acreditar
que a situação esteja resolvida em
15 dias.

'

Na segunda-feira, 27, Jobim se

reuniu como presidente Lulapara
discutirmudanças na estrutura da
Anac e a indicação de um substi
tuto para os diretores que renun
ciarem. Como são indicados pelo
presidente da República com o

aval do SenadoFederal, os direto
res �as agências reguladoras não
podem ser demitidos.

Pressionados por Jobim a re

nundai; osdemaisdiretores daAnac
aguardam a ação do presidente da
agência,MiltonZuanazzi. Ele tenta
recuperar prestigio com o ministro

para near no cargo, mas já avisou a

interlocutores que estariadisposto a
ir à Justiça' se for afastado em

conseqüência do processo
administrativo que irá investigar o
usode falsanormausadapelaAnac
paraconvenceraJustiçaasuspender
restrições-de vôos emCongonhas.

EDITAL
MARGOT ADELIA 'GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc,

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

SACADO CIDADE ENDEREÇO
000 I BENEF. DE MAD, SCHROEDER LTDA JARAGUA DO SUL RUA GUSTAVO GUMZ 548 CXPO 6033
0002 CARLOS ROBERTO DE CARVALHO REST, ME JARAGUA DO SUL ROD 280 KM 51, SALA CX AGUA
0003 CESAR AUGUSTO DAL MAGRO JARAGUA DO SUL RUA JOAO CARLOS STEIN
0004 CICERO STENGER SANCHES JARAGUA DO SUL R JOAO PLANINCHCK, 205
0005 CLEUSA MARIA NUNES JARAGUA DO'SUL RUA EPITACIO PESSOA, ED JARAGUA, AP 63
0006 CLOOS E DEUMA DO BRASIL LTDA JARAGUA DO SUL R PRES JUSCELINO, 247
0007 DVD POINT LOCACAO DE FITAS E DVJ;lS

'

JARAGUA DO SUL JOAO CARLOS STEIN 307
0008 EDENIR NORBERTO BUENO JARAGUA DO SUL RUA CASCAVEL,90
0009 ELIANE SCHNEIDER JARAGUA DO SUL RUA PLACIDO SATLER, 281
0010 FERMINO DOS SANTOS JARAGUA DO SUL RUA 1129 LOTE 77 N§ 311 CX2 JGUA ESQUE
00 II FERNANDO ANTUNES JARAGUA DO SUL RUA BARAO DO RIO BRANCO, 230
0012 GOLDEN ART DE€ORACOES LTDA ME JARAGUA DO SUL RUA REINOLDO RAU, 327 SALA 03
0013 ,IGNEI RAMOS JARAGUA DO S.UL RUA FRIDA PISKE KRUGE, 789
0014 JOCElR SAN MIGUEL ME JARAGUA DO SUL RUA JOSETHEODORORIBEIRO, 3468
0015 JOSIMAR JOAO JAEGER JARAGUA no SUL ILDO FORMJOARf, 65
0016 K W G IND,COM, MAQUINAS LTDA JARAGUA DO SUL R,RODOVIA PROF. ENGUERBERT OESCHLER N,
0017 LUIS PAULO FOGALARI JARAGUA DO SUL RJOAOBERTOLI,325
0018 MA'RISE LICKFELD SCHWENGBER JÀRAGUA DO SUL RUA GENERAL SETEMBRINO DE CARVALHO, 7'1
0019 MATEIJS FORMENTO ' JÀRAGUA DO SUL RUA BARAO DO RIO BRANCO 58
0020 ODlI,.A DOS SANTOS JARAGUA DO SUL, RUA NEURA MARIA PRESTIÍ'II, 4'
0021 PATRICK MALLMANN VARNIER JAR.AGUA 1).0 SUL RGlOVANIVICENTE,I2
0022 PATRICK-MALLMANN VARf.IlER JARAGUA DO SUL RUA GrOVANI VICENTE, 12 -JARAG ESQUER
0023 PLINIO OUVEIRA DE LIMÀ lARAGUA DO SUL RUA JOAQUIM PINeEGHES O NEREU RAMOS'
0024 PRATICK METALURGICA LTDA JA'RAGUA DO SUL AV PREFEITo WÀi.DEMAR GRUBBÁ, 4577
0025 PRATICK METALURGICA I:.TDA JAR'AGUA DO SUL AV'PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 4577
0026 PRATICK METALURGrCA LTDA JARAGUA DO SUL AV PREfEITO WALDEMAR GRUBBA, 4577
0027 PRATICK METALvRÇiICA LTDA JARAGUA DO SUL 'AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 4577
0028 RmEIRO COM DE PISOS E ACABAM LTDA_ JARAGUA DO SUL R CORONEL PROC GOMES OLIVEIRA, 140
0029 RIBEIRO COM DE PISOS E ACABAM LTDA JARAGUA DO SUL R CORONEL PROC GOMES OLIVEIRA, 140
0030 ROMILDO FERREIRA - Mç JARAGUA DO SUL RUA LAURO ZIMMERMANN" 6212

'

0031 ROYALMATEX BENEFICIAMENTO TEXTIL LT JARAGUA DO SUL RUA ANT NIO MACHADO, 86 A
00:32 'ROYALMATEX BENEFICIAMENTO TEXTIL LT JARAGUA, DO SUL RUA ANT NIO MACHADO, 86 A
0033 ROYALMATEX BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA, JA'l:AGUA DO· SUL R ANTONIO MACHADO 86A _

0034 ROYALMATEX BENÉFlclAMENTO TEXTÜ� LTDA JARAGUA DO'SUL R,ANTONIO MACffADO 86A " ,
..

0035 RUDIBERT MATHIAS,' '_

,,' ; ::, -IAR,p€GUA DO SUL R.DOflffl'GOS_�fR!\! 160,,-, ..

0036 SANDRA AlMORETII FRIPP' ,

' "

JARAGUA DO SUL RUA JOSE KLEIN 62
OÓ37 TI;IIAGO DE AZÊVllDO'SUHTII. JARAGlJA DO ,SUL RUA L,EOPOLD.0.1ÀNSSE.N,.448 ,NOVA,BRASI ':
0038 VALDECIR PEREIRA .: GUARAMIRIM 'ISIDIO CARLOS PEIXER, 975

.

".

Ê. como- os ditos devedores .nao foram -encontrados-ou serecusaram a aceitar
-.

a "devida intimacao, faz per-irrtermedio-do presente .Edital, para
que os mesmos comparecam neste Tab�lionato na Rua: AI'!-hur Muller, nr". 7&. no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao pot que nao

o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei .. etc.'·':·
\-

';.
.

, "

.

.

�"'

Jaragua do sul, 24 de agosto de 2007,
'

Taleban- aceita acordo para
libertação de sul-coreanos

Representantes do Taleban e do

governo da Coréia do Sul chegaram
ontem a um acordo para a libertação
de 19 religiosos sul-coreanos se

qüestrados há mais de um mês no

Afeganistão, anunciaram um porta
vot da milícia fundamentalista is
lãmica e um diplomata de Seul.

Os detalhes sobre os termos do
acordo não foram divulgados. Em
troca da libertação dos reféns, o

Taleban exigia a retirada dos cerca
de 200 soldados sul-coreanos no

país e a soltura de milicianos detidos
em prisões do governo afegão, Oari
Yousef Ahmadi, porta-voz do Ta-

leban, disse que "um acordo foi
alcançado" nas negociações diretas
realizadas em uma instalação da Cruz
Vermelha em Ghazni, ria região
central do Afeganistao, Em Seul, um
porta-vozdo govemo confirmou o acor
do. "Nós recebemos com satisfação
a notícia de que houve acordo para a

libertação dos 19 sul-coreanos", disse
Cheon He-sun Vinte e três religiosos
sul-coreanos que realizavam
trabalhos voluntários no Afeganistão
foram seqüestrados pelo Taleban no

dia 19 de julho, Ao longo'das últimas
semanas, dois reféns foram
executados e duas foram libertadas,

'.

�.

AUMENTO DO G8 O prestdente francês, Nikolas Sarkóiy ,

-

manifestou segunda-feira, 27, durante a abertura da 'YN Conterêncía
,

dos Embaixadores em Paris, seu desejo de que o G8, grupo que'
reúne os países mais industrializados do mundo, "se torne G13", e
que dele participem Brasil, China, índia, México, e África qo Sul.,

,

SOBREVIVENTES NA CHINA ouatro trabalhadores chineses que
ficaram presos dentro Mum tÚn�1 após urndesmoronamento

'

consequíràm sair vívosapés oito dlas enterrados, numa'
'

; .uslna hidrelétrica no sul da China.'Na:pf-ovíncia de ShandonQj
,

no leste, permanecem presns há 12 dia:s, 181 mineiros-em
duas minas de carvão.
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dl' ouro seus nllml'S na história do l'Sportl' local
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Ciclismo: glória
· em ..duas. rodas

- ,.
'� "J ,.'_ �,."; -

'Na década de 50, Q rnundo.o Olindo.Maba, Maas, Alex�ndre
, inteiro se 'voltou para'o ciclismo, <

- Theilackér,AlvinBartel.Geraldo
:,'ihlltienci�do 'pelas: conquistas dó Zerrke -�" Domingos 'Corr-eia

ithliaiio:FaustoCopi, quevericera '(Português), eram os astros da
,- �o-�e��o an� a Voit� d� Itália e

' hora. Nó Baependi, Max
-. QTou;d�França.'

-

Papendickeraaestrela.Nc;Água-
\

-

Oprimeiro clube a investir na Verde, Artur Borches, -0-lvaro
modalidade emJaraguá do Sul foi Nicoluzzi e os novatos Alvaro

-o Acaraí, seguido pelo Baependi Pereira, ToninhoBastoseMarialvo
e Água Verde. Na vizinha e rival Felisbino respresentavam S time

[oinville, despontavam, Tupy, Verde e Branco. Em 1959, Alvaro
União Palmeiras e Véra Cruz. Pereira, então com 15 anos, trocou -

O Esquadrão Vermelho do oClubeÁguaVerde, peloAcarai,
e tomou-se o melhor ciclista de

1-

Acatai, sagrou-se tri-campeão nos
ano�,54, 55 e 56. Osvaldo Maba, seutempo.

Equipe do S.D.Acaraí: campeã de ciclismo de Jaraguá do Sul de 1954 a 1956

A·grande conquista

Vencedores nos Segundos Jogos Abertos: Getúlio Barreto, Max Papendick, Domingos Correia, Joãb Fortunato, Álvaro
Pereira e o técnico Adolpho Mahfud

Jovem prodígio: Álvaro Pereira
tornou-se ° melhor ciclista da época

Álvaro Pereira,Max Papendick e

JoãoFortunato, nos anos 80, surge
o maior ciclista jaràguaense de
todos os tempos, Sílvi� Roberto
Ewald.

PERFil

SíLvlO Ewald

-,,' 1

-' ,�

Soa o sino indicando a última
volta. João Fortunato assume a

-

dianteira, seguida do Português
-

<, (Domingos Correia); Schultz,
Álvaro e Papendick vem a seguir.
O ritmo é intenso, chegam ao alto
da Rua Visconde de Ouro Verde,
aquela - do lado direito da Praça
xv. São 400 metros de descida e,
ao sinal de Fortunato, os passistas
abrem alas e os velocistas iniciam
os últimos trezentos metros de
uma subida íngreme, a Rua

-

Arcipreste Paiva, teatro da
batalha decisiva. O menino

Álvaro, no centro, comanda o

Aéquípê de ciclismo de nossa .que os liberavam para treinar. A perfazendo 50 quilômetros. Os seis pelotão com meia roda de
,cfd�d�, formada por Domingos equipe técnica recebia apenas o primeiros marcavam pontos para vantagem, Schultz à esquerda,

· C6\:reia e João Fortunato -, reconhecimento e a gratidão dos determinar o time campeão. Papendick à direita. Os três
" (piissistas); Álvaro Pereira e MaX munícipes. Dada a largada, os passistas, gigantespedalamempé, e de corpo·

Paptnclick' (velocistàs)' e pelo '

'

Finalmente chega o grande assumem a ponta, trazendo e alma se lançam em direção à'
,

técriico Adolpho Màhfud, fez diaparacorrida, realizadanasruas consigoovelocistaCarlosSchultz; linha de chegada. A três metros
ujná preparação impecável, centrais de Florianópolis. A pista seguidos amenos de cincometres, da chegada os competidores estão

, viÚmdo os Segundos Jogos era um�-verdadeira montanha por Domingos Correia e João / rigorosamente emparelhados e

Ab�xtos de ,Santa Catarina,
\

russa, _subida e descida, curva Fortunato, que abriam caminho cruzam a linha de chegada, nesta
c r�al�paO$ em 'Florianópolis; em inesperadas e fechada, para a para ÁlvarQ Correia e Max ordem: Schultz, Álvaro e

, 196k� -. '

,', > direita e para a esquerda, e o piso Papendick. Até a metade da Papendick; a seguir, Domingos
:{�"::F'6t;an\' reâlindi$ .quatrc ,_- de paralelepípedo. Alargad� e a corrida não houve grandes

"

Correia e João Fortunato; depois' '

: =ed$íDetiçõês selétivasparafonnar ' :chegada 'eram no cruzarnento da alterações na, liderança da: prova.. surgiram, Izaltíno � Theilacker; o
, ,'(1 Bfu�' de ciclistas parà',�s [ogos - '-'Rua :Arcipres�e Paiva Com a Na 14ª volta,Domingos Correia

'

outro joirwilense ficoupelo meio
cA15ért�:'Os ,tremamentó5 -éIaIh ,.�.TenehteS:il"eÍtá;noaltóda Praça .assume a dianteira,' seguida por docaminho.
diários, ,mesclando' �subidas;' XV de Novembro, a6 làdo,da - João F�nato. Ele� iinprirrieth" , Üthgrande público prestígiou
descídas e-terrenoplàno.Um día, éatecl�l.' ". '

ritmo alucinante; deixando-os O: evento;' extasiados : pelo
escalavam a-Seria' do,Mar; até Derequipes,a:lil-lhârampQ.fa a' joinviÍ-ensesparatÍás,com-oplano 'espetáculo que acabavam de

, Serrà Alta, no. dia seguinte", largada, Jaraguá ê [oinvílle.eram estratégico de.minararesistência testemunhar.
-

terreno planoaté-joínvílle, e aos as favoríras. A joinvilense-era dos adversários em andamento. Foi o Primeiro-Troféu e a

sábados e domingos, terreno formada pelos grandes atletas- No vácuevinhamÁlvaroPereira, Primeira Medalha de Ouro,
misto" indo a Blumenaú via Carlos Schultz, Uno Theifacker, Max Papendick e Carlos-Schultz, - conquístadas por Jaraguá do Sul,
Pomerode.Não havia patroeírrio. lsaltíno Machado e um-velocista este-e único <fa equipe da cidade nosjogosAbertos,
Acolaberaçãopartíadasempresas novato. As equipes teriam que das- bicicletas queresistiu o ritmo Inspirado no quarteto
nas quais os atletas trabalhavam, efetuar 25' voltas no,_t�ajeto, delirante. formado por Domingos Correia, .
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Terreno no Bairro Tita Martins está em fase final de terraplanaçern para a construção da pista sintética até novembro

Leutpreeht garante pista
de atletismo para os Jase
Primeiro edital de

licitação não teve

empresas ínteressadas

JARAGUÁ DO SUL
Faltando pouco mais de-dois

meses para o início dos Jasc
(jogos Abertos de Santa Cata

rina), a pista sintética de atle
tismo ainda nãocomeçou a ser

construída. Ainda em fase de

terraplanagem da área, que fica
na RuaFrancisco Hruschka, no
Bairro'Tifa Martins, o primeiro
edital de licitação.publicado no

-

mês passado, não teve retomo de
nenhuma empresa.Um segundo

. foi lançado.e, dia 17 de setembro,
será divulgado o nome da

empresa responsável pela obra.

Apesar de tudo isso, o presidente
da FME, Jean Leutprecht, ga
rante que a pista estará pronta
para a competição, marcada para
o primeiro fim-de-semana dos

jogos (3 e 4 de novembro).
"Duas empresas da cidade já

mostraram interesse. Técnicos já
nos falaram que há como

construir a pista até antes dos

JogosAbertos", disse Leutprecht.
O�valor total é de cerca de R$
600 mil e vem de recursos

estaduais e municipais. Já o

material da pista foi doado pelo

Ministério do Esporte e já está

em Jaraguá do SuL Ele é feito
na Bahia, da rebarba que sobra
na fabricação de pneus. O valor

.

deste material é de R$ 1,5
milhão.

Caso a pista não fique pron
ta, hipótese praticamente des
cartada porLeutprecht, as pro�
vas de atletismo terão de ser

- realizadas em outra cidade, a

exemplo do Parajasc, que
aconteceu em Itajaí. A pista do
Baependi, que recebeu a Olesc
no ano passado, passa por
reformas e não tem mais con

dições de sediar competições
do gênero.

Jaraguaense çonquista O bronze no Univprsíade·
JARAGUÁ DO SUL
A atleta jaraguaense Charly

Deretti conquistou, junto com a

Seleção Brasileira de Futebol, a
medalha de bronze nos Jogos
Mundiais Universitários, que
aconteceram na Tailândia. As
meninas venceram a Irlanda na

disputa da medalha por 2x 1,
_depois de serem eliminadas da
final nos pênaltis, para a Coréia
do SuL "Foi uma emoção dite-

.

.

rente. Disputar uma competição
internacional com um nível
muito forte", disse a atleta, que
estuda em Criciúma. "Todos
demonstravam muito carinho

pelos brasileiros", emendou.

Resgate histórico
Este ano tem Jogos Abertos ern Jaraguá do Sul. Antes, a competição só
tinha acontecido aqui em 19.80. Mas a nossa cidade sempre esteve bem

representada nas 46 edições realizadas até agora. Por isso, em uma

iniciativa de O Correio-do P!'vo e o professor .José Caglione, a partir de hoje
e em toda a quarta-feirá, na página 15. será publicado um texto contando um

pouco da história dos heróis de cada modalidade. Para começar, o ciclismo,
modalidade que tem como maior expoente Sílvio Ewald. Justamente ele,
que aos 40 anos resolveu voltar às pistas para participar dos 470 Jase,

Congresso
H(')je às 14h acontece o Congresso
Técnico da Copa Samae. O evento
será no auditório da entidade, que
fica na Rua Erwino Menegotti,
Bairro' Água Verde. A competição
acontecerá em Jaraguá do Sul de
12 a 14 de outubro, envolv�ndo 16
municípios em dez modalidades

.

diferentes, num fotal de 580
atletas..

Clássico
Hoje às 20h no Arthur Müller,
uma grande pedida para os

fãs de basquete. As meninas
da Faculdade Jangada/FME
enfrentam Blumenau pela
penúltima rodada da primeira
fase do estadual juvenil. Se as
jaraguaenses vencerem,
mantém a invencibilidade e

garantem às playoffs finais
em casa.

Juventus
Já à tarde tem jogo no Estádio
João Marcatto. Às 15h, o

JuventuslFME busca a primeira
vitória no hexagonal final do
Catarinense diante do Aval. O
tricolor, que conquistou o título
do regional dos Joguinhos,
perdeu as três partidas que
disputou e precisa vencer para
continuar sonhando com a final.

Samuel lopes na

'liderança do ranking
JARAGUÁ 00 SUL

O atleta Samuel Lopes:
conquistou o terceiro lugar na
3ª Copa Ninho das Águias,
realizada no fim-de-semana em

Pirassununga (SP) e que' foi
'- ._.válida peloCircuito Brasileiro de
Tiro Esportivo. Com o resultado,

. 'ele-manteve a liderança do

ranking brasileiro na categoria
/ .-

carabina deitado; agora com
Charly comemora o bronze conquistado na Tailândia com a Seleçã_o Brasileira 2.941 pontos, nove a mais que o .

Corupá
Depois de cinco anos,
Corupá volta a ter o tradicional
Campeonato Municipal de Futebol =:
de Campo. E a rodada 'começa nesta-

;

domingo, no campo da Sóciedade > �

W de Novembro. A partir das 8h45 - :
_

jogam Faixa AzuVlzabel x Antares!
Poço D'Anta e Posto Isac x Fundifer.
À tarde tem Mecânica Oldiges x

Florestà e Lunelli/Bela Vista x '101 de .

Novembro.
_"

Lopes recebe do chefe da delegação brasileira o prêmio da Odepa pelo Pan

segundo colocado. Na etapa do

fim-de-semana, ele mareou 586
pontos, :6.cando apenas dois atrás
docampeão.

Além do troféu de terceiro

colocado, Lopes recebeu também
o diploma da Odepa (Organi
zação Desportiva Pan-Ameri

cana), oferecido a todos os atle
tas que disputaram finais nas

respectivas provas no Pan. O
I

prêmio foi entregue pelo chefe
da delegação brasileira, Luís
Corrêa. O próximo desafio do

jaraguaense será a 6ª Etapa do
Circuito Estadual, neste sábado,
1Q, em Blumenau.
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