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ÀI�iO � l Promotoria diz que taxa de
confirma "'0
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I IJustiça Eleitoral ainda não julgou
os 187 registros de candidaturas
de Jaroguá do Sul e Corupá.
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01 nos números
o que você faria com os RS 30
milhões da Mega-Sena? Há quem
diga que "sumiria pelo mundo."

Página 15

A China é apontada como a grande
favorita à conquista do maior número
de medalhas nos Jogos Olímpicos de
Pequim-2008, segundo pesquisa da
PricewaterhouseCoopers. Para definir
o·número de medalhas que um país
pode alconçar, à estudo analisou fa
fores como população, rendimento
per capita, número de medalhas em

edições anteriores e se será sede dos
Jogos Olímpicos. A China, com uma

previsão de 88 medalhas, 25 a mais
do que em Atenas, é primeira da lista
de 30 países. A empresa de consulto
ria prevê que os Estados Unidos so

framuma redução de 1'03 para 87 em

seu quadro de medalhas em relação
os Olimpíadas anteriores. Com isso, o

país ficaria logo atrás dos chineses.

Fonte: Agência luso

1'.�;lJ:JIJ
3371.0800' www.wizardjaragua.com.br
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A malha que envolve você.

www.erlan.com.Or

, .
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Estabilidade em período eleitoral não impede demissão

No governo do /�x-presi<ilente José Sarney,
ntes...tim.... Polícia�eaeral �riYll conyrõcados

para, liferahnente, ldçarem 1:)�iS' no pasto. Uma
tentativa ndícula de se tentar m:inimizar o de-

aste tad eb

CHARGE

DOOUARTO
LUGAR??

PONTO DE VISTA

JANAíNA ELIAS

CHIARADIA, ADVOGADA
NACASSUl!ADVOGAOOS
ASSOCIADOS.

de uma ação trabalhista em que determina
do funcionário discutia a legalidade de sua

dispensa, sem justa causa, com aviso pré
vio indenizado, no período que abrangia
a estabilidade determinada pela legislação
eleitoral (Lei na 9.504/97), a qual proíbe os

agentes públicos, nas circunscrições onde
haja eleição, de nomear, contratar, admitir

. ou demitir sem justa causa nos três meses

que antecedem a eleição até a posse dos
eleitos. Vale destacar que tal empregado
mantinha contrato firmado por prazo de
terminado, e, quando faltava apenas um

mês para o término, a empregadora rescin
diu seu pacto laboral, o qual foi projetado
por mais alguns dias em razão da previsão
contida na Convenção Coletiva de Traba
lho, vindo atingir o suposto período de

e�tabilidade eleitoral.O TRT da za Região

(São Paulo) manteve a sentença que deferia
o pagamento de indenização, por entender
que a dispensa ocorrera no período em que
detinha estabilidade provisória. A empre
gadora, em seu recurso ao TST, alegou ser

praticamente uma empresa extinta, e que
isso, por si só, autorizaria a rescisão do con

trato dos empregados que detinham estabi
lidade. A Sexta Turma acompanhou o voto
do relator, ministro Horácio Senna Pires,
que aplicou a Súmula na 371 do TST, onde
a projeção do contrato de trabalho para o

futuro, pela concessão de aviso prévio inde
nizado, tem efeitos limitados às vantagens
econômicas obtidas no período (salários,
reflexos e verbas rescisórias), não abrange a

discussão exposta, negand a alegada estabi
lidade eleitoral e todos os demais pedidos
requeridos pelo funcionário.
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Conforme entendimento adotado re

centemente pela Sexta Turma do Tribunal
Superior do Trabalho, a estabilidade de três
meses garantida aos empregados de em

presas públicas, no período pré-eleitoral,
não se aplica à projeção do aviso prévio.
Salientaram os Ministros do TST que se a

demissão ocorrer antes dos três meses e o

aviso prévio for indenizado, o fato de o tér
mino do aviso ocorrer dentro do período de
estabilidade não impede a demissão. A ci
tada discussão iniciou com a interposição

DO LEITOR

Baumer, grande homem
Os Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul cumprimen

tam Gerd Edgar Naumer pela justa homenagem que lhe foi
auferida no dia 22 de julho último, como Cidadão Honorário.
Reconhecemos o seu denodo e obstinação para dotar a nossa

cidade de uma corporação de bombeiros voluntários. Artífice
e Sócio Fundador, com a sua crença neste propósito, ânimo
ardente e capacidade de superar as dificuldades, hoje 42 anos

depois, somos o legado da sua tenacidade e podemos osten

tar uma folha de bons serviços prestados a comunidade.
Apenas se constroem grandes obras, e se alcançam expres

sívas verdades, com notórios esforços em favor de causas lou
váveis e em prol do bem comum, isto através de homens espe
taculares como Vossa Senhoria, sendo para nós uma honra tê-lo
como uma das personalidades a integrar nossa entidade.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL

Parabéns, Jaraguá do Sul
Voltemos apenas 50 anos no tempo para visitar uma cidade

situada geograficamente entre [oinville e Blumenau, duas po
tências já na época. A atividade industrial praticamente se limi
tava à industrialização dos produtos agrícolas, destacando-se a

produção de queijo, lingüiça, banha, manteiga, beneficiamento
do arroz e a maior indústria da época - Duas Rodas - industria
lizava também frutas cítricas. As exceções eram as fabricas de
chapéus e pequenas malharias.

A vida econômica girava em torno das "vendas" que funcio
navam como verdadeiros entrepostos comerciais, abastecendo os

agricultores e industrializando o leite e abatendo os animais entre
outras atividades. Na época as estradas eram bem precárias, o as

falto era totalmente desconhecido.Já existiam os hospitais Jaraguá
e São José, mas não eram nem sombra do que são hoje.

Da mesma forma, embora as edificações dos Colégios São
Luis e Divina Providência já fossem como hoje, os cursos mais

avançados era o Técnico em Contabilidade e o de Pedagogia.
Logo depois, o Abdon Batista ofereceria o Curso Normal.

A falta de melhores opções levava muitas pessoas e até
famílias inteiras a emigrarem tanto para o Paraná como para
[oinville que então mostrava grande vigor industrial.

A influência da estrada de ferro já era bastante limitada,
pois o município era uma mera via de passagem para as car

gas e os poucos passageiros. Pouco ou nada fazia supor que
em poucos anos as malhas e os motores pudessem mudar
totalmente este cenário. Jaraguá do Sul é surpreendente.

LOURIVAL KARSTEN, ADMINISTRADOR

Os textos paro esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
enviados para o e-mail reducao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

19J9' 2008
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FALA Aí!

"Aprendi a

contar até dez,
mesmocom

nove dedos. "
PRESIDENTE LULA (PT-SP) a

empresários do agronegócio.

" A ofensa maior foi

para a comunidade."
OSNILOO KONElL

(PSOL),CANDIDATO A PREfEITO
DE SCHROEDER,

sobre a ausência do prefeito Felipe
Voigt (PP) em debate na RBN.

" É preclse
aguçar o princípio

do pesquisa."
VALOETE DAUFEMBACK,

SOCiÓLOGA,
defendendo a introdução da

sociologia e filosofia
no ensino' médio.

Faltam cadeias
"Talvez uma lei que autorize o Executivo a determinar o local onde será
construído o cadeia público, seguindo os requisitos legais." O patético apelo

.

é do secretário da Segurança Público e Defeso do Cidadão, Ronaldo Benedet,
aos deputados estaduais (foto), tentando encontrar soluções poro o sistema
prisional catarinense. Principalmente em relação o movimentos de cunho
político ensejando até ações no Justiça poro impedir a construção de novos

penitenciárias em municípios geograficamente estratégicos. Hoje"são 35 uni
dades carcerários no Estado onde o insegurança em tempo integral não atinge
apenas o vizinhança do lodo de fora, mos também e diretamente os agentes
prisionais, que poro encarar bandidos o todo hora ganham em médio, salário
bruto de R$ 2 mil. Nos últimos seis anos e meio foram criados 2.884 vogas e

construídos três penitenciários, em São Pedro de Alcântara, Joinville e CrÍciúma.
Mos o número de presos, no mesmo período, foi cinco vezes maior.

PASSARELAS
A Câmara dos Deputados analiso
projeto do deputado catarinense
José Carlos Vieira (OEM), obrigan
do o instalação de passarelas poro
pedestres em trechos urbanos de
rodovias de federais. Em locais
de maior fluxo de travessia de
pedestres ou de maior incidência
de atropelamentos, com base em

levantamentos oficiais do Polícia
Rodoviário Federal. Atualmente,
cabe exclusivamente ao Denit fa- .

zer isso. E que não foz

INTEGRAL 1
Está pronto poro ser votado no Senado
proposto de emendo à Constituição
que garante às crianças brasileiros en

sino fundamental em tempo integral.
A iniciativa é do senador Demóstenes
Torres (DEM-GO), que o apresentou
amparado no entendimento de que os

medidos sociais mais eficientes contra
o criminalidade seriam o distribuição
de rendo e o educação.

INTEGRAL 2
Ele lembro que saíram do legislativo
os projetos referentes o rendo míni
mo e combate à pobreza, poro aju
dar o país a minimizar o crise social.
Agora, entende, é necessário instalar
com urgência o escola em tempo in
tegrai, que, defende, reúne todos as

qualidades dos melhores iniciativas
contra o analfabetismo, a miséria, o

violência e o chago do milênio, que
são os drogas.

FAZ FALTA?
ontrário, depõi� de extir,!a, a arreca

não póra �e ctescer; E um recorde
,stre destetan� fechou com R$

s que o mesmo período de 200}.
eiro �!pnto que já dá poro pensar em

uesit arifas púbHcas os governos tem se mostrado insaciáveis.
i�;dtual, também. O Diário Oficial da União (www.dou.gov.br). de an

t�m (22), publica os novos valores dos .tarifas do telefonill fixo, cujos
í�.�ices de reajusteforam definiUo� pelo Agêpêia Nacional de Tel��o-
municações. O aumento vario de 2.7% o 3,

.
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ELEiÇÕES Os comitês
financeiros

-, e dois deles entraram com da data do indeferimento, no

recurso até a data de ontem. caso da disputa proporcional,
Em um dos casos, o parti- respeitando o prazo de 6 de

do não respeitou o limite de agosto.
reserva por sexo - 33% das Na eleição para prefeito,
vagas devem ser preenchidas a substituição do candidato

por mulheres -, foi notificado, pode ocorrer até "'0 dia do
e acabou excluindo um dos· pleito, motivada por renun

candidatos. cia, falecimento, inelegibili-
O chefe do cartório, Wag- dade, ou por registro cassa

ner Oliveira Piedade, informa
. do, indeferido ou cancelado.

que há possibilidade de subs- Em 2006, a troca do cabeça
tituir o candidato que teve o de chapa ou vice poderia ser

registro indeferido. O pedido feita até a antevéspera da
deve ser feito em até dez dias eleição. Nesse caso, Piedade

Segundo o chefe do cartório, Gustavo Bravo, previsão é de pedidos sejam julgados até a próxima semana

didos de registro dos parti
dos e coligações, que preen
cheram as condições legais
e foram considerados aptos
a participar das eleições. To
dos receberam manifestação
favorável dó Ministério PÚ
blico ao deferimento dos pe
didos. As decisões são sem

pre publicadas no mural do
cartório eleitoral, que fica na

Rua Marechal Deodoro, 972,
Edifício Royal Barg, no cen

tro de [araguá do Sul.

CAROLINA TOMASELLI

Quase todos os pedidos julgados no 60° IE·

pOLíTICA----------

para manifestação. Só depois
são encaminhados para o juiz
eleitoral. Sentenciado o pedido
de candidatura, há um prazo de

três dias para recurso.

Esta semana, a juíza da
17a zona eleitoral, Patrícia
Nolli, julgou alguns dos pe-

Candidatos na expectativa.
São 123 pedidos de registro aguardando julgamento
JARAGUÁ DO SUL

OS 123 pretendentes a pre
feito, vice e a vereador em [a
raguá do Sul continuam na dis
puta eleitoral. É que até a data
de ontem, nenhum dos pedidos
de registro de candidatura foi _

julgado pelo juiz que responde
pelas zonas eleitorais da cidade,
a 87a e 17a, e que inclui Corupá,
na mesma situação, com 62 pe
didos aguardando a sentença.

Os pedidos devem ser jul
gados até 16 de agosto, a 50
dias do pleito, 'e, ainda que
haja indeferimentos, o candi
dato poderá se manter na dis

puta se entrar com recurso até
a decisão final do TRE (Tribu
nal Regional Eleitoral). Entre
tanto, há uma previsão de que
a maior parte, se não todos os

registros de Jaraguá do Sul e

Corupá, sejam sentenciados
até a próxima semana.

Conforme o chefe do cartó
rio da 17a zona eleitoral, Gus
tavo Bravo, antes de analisar
as candidaturas, a Justiça Elei
toral primeiro julga os proces
sos dos partidos, para verificar
se as siglas e as coligações es

tão regulares. Ele explica que
cada coligação, que pode ser

diferente da majoritária na

proporcional, gera um proces
so diferente. Se o partido não
firmar aliança, é analisado in
dividualmente.

Assim como os processos
dos partidos, os pedidos de re

gistro de candidatura também

passam pelo Ministério Público

Foram 189 candidaturas analisadas, sete delas indeferidas e em grau de recurso

GUARAMIRIM

Já os pedidos de registro
de candidaturas encaminha
dos à 60a zona eleitoral, que
inclui Guaramirim, Massa
randuba e Schroeder, foram

julgados. quase em sua tota

lidade. De um total de 193

pedidos, 189 candidaturas já
receberam a sentença, passí
vel de recurso. Houve sete in

deferimentos até agora - um

de pretendente à Câmara de
Massaranduba, três de Gua
ramirim e três de Schroeder

observa que como as urnas

já estão sendo configuradas,
constará o nome e a foto do
substituído:

Ele também informa que
os partidos têm até o dia 6
de agosto para encaminhar
pedidos de registro para va

gas remanescentes na dis
puta proporcional. Nas três
cidades, nenhum partido
encaminhou pedidos de re

gistro de candidaturas para
o número máximo de vagas
permitidas.

Os documentos apresen
tados por alguns dos parti
dos para constituição dos
comitês financeiros de cam

panha foram considerados
regulares pela juíza da 17a
zona eleitoral, Patrícia Nolli,
nas sentenças publicadas
no 'mural do cartório. Entre
eles está o registro para cam

panha a prefeito e vereador
do PMDB e do PT e, para ve

reader, do Pp, PT do B, PY,
PSDB e PTB.

'

O prazo para registro dos
comitês financeiros, na Jus
tiça Eleitoral, terminou na

segunda-feira. Os partidos
tiveram dez dias úteis, após
a escolha de seus candidatos
em convenção, para consti
tuir os comitês financeiros e,
a partir daí, mas cinco dias

para encaminhar o registro à

Justiça Eleitoral.
A legislação especifica que

todos os partidos que apre
sentaram candidatos próprios
devem constituir comitê, com

a finalidade de arrecadar re

cursos e aplicá-los nas cam

panhas eleitorais. A norma

não admite a constituição de
comitês de coligações. Pode
ser criado um único comitê
no município, para todas as

eleições, ou um para a elei

ção à prefeitura e outro para a

eleição à Câmara.
A chefe do cartório, Si

mone Ladeira, lembra que
o comitê deve ser mantido
até o julgamento final das
contas. "Para quem for elei
to, as contas serão julgadas e

publicadas no máximo oito
dias depois da diplomação",
informa.

.

Atribuições
• Responsável pera arrecadQção

e aplicação dos recursos de
campanha e por distribuir
os recibos eleitorais a cada
canq.idoto'ddlàrtiütl.

§�': ..... ':d
• Orierna(,os candidatos'

.

�o�r� oSJlroc�dime�tos
.ti�inQnçeiros durante.a c
.. p'ílnho� eleitoral.

;. Eqcarni·nhat ltO Juiz elej i

comRetente,.ôs prestações
de cimtas,do& candidatos
prefeito e vice-prefeito, e

também dos cdndJdatos a

vereador que não. entregarem'·
diretdmente suas prestgções.
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Promotoria quer suspender cobmnça
Aristeu Lenzi diz que taxa de limpeza de via embutida no wru é inconstitucional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEiÇÃO
CENTRO DE DIREITOS HUMANOS DE JARAGUÁ DO SUL

A Diretoria do Centro de Direitos Humanos de Jaraguá do Sul, em coníormidcde com

o que dispõe o art. 33 e seguintes de seu Estatuto Social, convoca todos os seus

associados para Assembléia Geral Extraordinária para Eleição da nova Diretoria

Colegiada para o cumprimento do mandato 2008/2010, que reclizor-se-é no dio

13.08.2008, às 18 horas, no sede do CDH, sito à Rua Reinaldo Rau, n" 500 - CEP o

89251-100 - Jaraguá do Sul- se.
SÉRGIO HOMRICH DOS SANTOS

Jaraguá do Sul, 23 de julho de 2008. Coordenador Geral

I I

EDITAL

Falta de chuva deixa cidade
. em risco de racionamento

JARAGUÁ DO ,SUL
A falta de chuva por 40

dias deixa o município em

alerta. O Samae (Serviço Au
tônomo Municipal de. Água
e Esgoto) não descarta o ris
co de racionamento de água

rio depende de vários fatores.
Os pontos mais críticos

são os bairros Ilha da Figueira
(Águas Claras, região da Figuei
rinha e Distrito Industrial), Rio

Molha, Barra do Rio Molha e

Boa Vista. Estas localidades são

JARAGUÁ DO SUL semelhante julgaram a cobrança
O promotor de Justiça Aristeu indevida.

Lenzi, responsável pela curado- A Prefeitura informou que
ria da moralidade pública, ajui- o cálculo do valor da taxa de
zou ação civil pública contra o limpeza de vias considera a fre

município pedindo a suspensão qüência em que são realizados
da taxa de limpeza de vias. 'Ü va- serviços de manutenção na rua,
lar incide em todos os carnês do o tamanho da frente do imóvel
IPTU (Imposto Predial e Territo- e uma fração do valor da UPM
rial Urbano) cujos imóveis estão (Unidade Padrão Municipal).
localizados em ruas beneficiadas Hoje, a UPM equivale a R$ 96,98.
com o serviço. A ação foi ajuiza- No caso de vias pavimentadas, o

da no último dia 3. cálculo considera uma fração de
Lenzi alega que a taxa de lim- 0,03% da UPM. Nas ruas não pa

peza de vias é inconstitucional vimentadas, a fração é de 1%.
e, na ação, pede que o juiz "sus- Dona de uma propriedade
penda em definitivo a cobran- de 19 metros de frente, uma mo

ça". "Fiz um estudo e cheguei à radora da Rua 25 de Julho, no

conclusão de que essa cobran- Bairro Vila Nova, por exemplo;
ça fere a Constituição Federal, a - pagou R$ 54,34 pelo serviço de

Constituição do Estado de Santa manutenção da via neste ano. O
Catarina e o Código Tributário valor da cobrança corresponde a

Nacional", interpreta. aproximadamente 21% do total
O promotor explica que o juiz do IPTU da propriedade, que é

deverá analisar o pedido de limi- de R$ 253,37. Somada com a

nar feito pelo Ministério Público taxa de coleta de lixo, também
e que, depois de concedida ou inclusa no carnê, a moradora
não liminarmente a suspensão gastou, neste ano, R$ 129,98, o

da cobrança, o município será equivalente a 51,3% do valor to

citado para oferecer contestação. tal do imposto cobrado.
Lenzi cita que outros tribunais
do país que analisaram situação DAIANEZANGHEUNI Promotor Aristeu Lenzi ajuizou ação civil pública que pede a suspensão da taxa de limpeza de vias

nas próximas semanas caso atendidas por cinco sistemas
a seca continue. Para evitar o independentes, onde a capta-

,.---=--c=:::t----- problema, a autarquia orienta ção de água é menor. Na esta-
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de a população a usar a água de ção central, que atende cerca de
Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul SC, torna público fpelo presente edital, que MARANELLO arma consciente. 90% da população através do
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPj sob n"

o O assessor de comunica- Rio Itapocu, o abastecimento
07.399,216/0001'10. situada na Rua l22-l'edro Gonzaga o« §
n" 200. apart. 403. Bairro Vila Nova, nesta-cidade, requer f �l" ção e gestão ambiental, Leo- deve continuar normal.
com base noart. 18 da Lei n' 6.766/79. o REGISTRO' DE � ª �

ád I d alDESMEMBRAMENTO. situado nas Ruas 50l-Pastor (/) M ca ia Neves e Si va, isse que Atu mente, o consumo

Albert Schneider e 5l0-Domingos Vieira. BairroBarra do a chuva prevista para hoje e médio de água -na cidade é de
Rio Cerro, perímetro urbane de Jaraguá do Sul! se, abaixo

caracterizado, aprovado pela Préfeitura Municipal de amanhã na região não será su- 37 milhões de litros por dia.
Iaraguá do SuVSC, conforme certidão n' 29/2008,. f" t

'

I Evit banh I
expedida em 11.03.2008. assinando como responsável icien e para aumentar o nrve VI ar tomar ' os pro onga..

técnico, o técnico em agrimensurajosé Clênio Vargas de dos rios. "Vai apenas amenizar dos, manter a torneira fechada
Oliveira. CREAn' 14266-2. ART n" 2646260·9.

O desmembramento é de caráter residencial possui a área total de 4,597,18m', sendo constituído de () problema, pois ,é pouca chu- enquanto 'escova ,os dentes ou

14(qllatorze) parcelas. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias.contados da data (hi va ""'ara
� reequilibrar -<Ie água' no faz a barba e lavar a calçada e o

última publicação d�) presente edital, e deverá ser apresentada pOT escrito perante a Oflciala que r

subscreve este. no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca. 1:683- centro. jaraguá �

o' 'subseio'', comentou; De acor- carro com água do"enxágüe da .

doSuVSC'
o. �'do nom.ele, é- difícil.csaber a máquina.da lavar-roupas estão

JARAGuA DOSUL, 21 DE JULHO DE 200B"
',_ e- .partir de 'quandCl pode come- -entre os buns hábitos- que PO"-AOFICIALA

. .çar a faltar água, _já que a esta-. demser adotados contra o des-
bílidadedo nível da vazão do . perdício.

Homem agredido
continua no UTI·

Jucelino Borges, 31 anos, que foi atin

gido no cabeça com uma borro de ferro
no madrugado do dia 14, em Corupá,
continuo no UTI do Hospital Sõo José

, em estado grave. O agressor, Paulo
César de lora, 29, que era colega de
trabalho de Borges, se apresentou à
polícia no semana passado. Como nõo
houve flagrante, ele está respondendo
pelo agressõo em liberdade.

Viatura é

apedrejada
J.B.L, ,27 anos, foi preso em flagran
te no tarde de segundo-feira, na Ruo
Ervino Menegotti, no Rau, por apedre
jar o viatura do PM com dois tijolos.
O pára-lamas traseiro 'direito foi do
nificado.o Na delegatio, ele disse' que

'arremessou os tijolos poro ver se os

policiais reagiam. J. vai responder por
donos 00 .patrimônio público.
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Reunião ocorreu ontem

Apevi éuma
referência
JARAGUÁ DO SUL

''A Apevi (Associação das
Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu) é referên
cia para o Brasil". Esta foi a

conclusão de José Tarcísio da
Silva, presidente da Comicro

(Confederação Nacional das

Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte), durante
visita à Jaraguá do Sul, na

manhã de ontem. Ele integra
urna-comitiva que pretende
percorrer, pelo menos,' 15
estados brasileiros em busca

,

de exemplos bem-sucedidos
de associativismo.

O roteiro teve início em

Brusque, passou por Blume
nau e encerrou em Joinvil
le. As quatro cidades foram
escolhidas devido à repre
sentatividade que possuem
quando o assunto é a união

empresarial. Ainda confor
me o representante da Comi

cro, o intercâmbio vai servir

para fortalecer entidades es

palhadas pelas mais diferen
tes localidades do país. "Va
mos fazer o Brasil conhecer
o Brasil", destacou.

Na associação jaragua
ense, os visitantes conhece
ram diversos projetos tidos
como importantes exemplos
'e associatívísmo, como a

. .xpo (Feira de. Negócios do
Vale do Itapocu) e o Apevi
nos Bairros, realizado desde
2005. Entre os integrantes
da missão estavam pessoas
ligadas ao Sebrae e institui

ções filiadas a Comicro e ao

sistema Fampesc (Federação
das Associações de Micro e

Pequenas Empresas de San
ta Catarina). Em novembro,
o grupo encerra a tarefa, no

Amazonas, com a posterior
publicação de uma revista

contendo os melhores exem

plos encontrados.'

KELLY ERDMANN

GERAL-----------------------

NATUREZA EM XEQUE

Audiência discutirá a PCH
Investimentos no rio Bruaca chegam a R$ 50 milhões
CORUPÁ

O assunto já foi debatido
cerca de cinco anos atrás e

acabou engavetado por exi

gência do Ministério Públi
co, mas agora foi retomado.
É projeto de implantação de
uma PCH (Pequena Central
Hidrelétrica), aproveitando
a vazão dos rios Bruaca e Ri
beirão dos Correias, no inte
rior da cidade, pronto para
virar realidade. A um custo

estimado de R$ 50 milhões, o

projeto já tem a aprovação a

idéia já conta com aprovação
federal e estadual, a partir dos

órgãos ambientais das duas
esferas. Porém, ainda falta a

liberação do município para
se tornar realidade. Na se

gunda-feira, 21, empresários
de Jaraguá do Sul ouviram

explanações do engenheiro
agrônomo José Tito de Lima
Neto da Corupá Energia Ltda,
sobre o empreendimento. A
idéia é aproveitar o potencial
hídrico existente na bacia
hidrográfica para construir
uma hidrelétrica de pequeno
porte com potência de 12,4
MW, resultando a geração de
77.186 Kw/h, dos quais 72.957

Kw/h serão comercializados
no mercado.

.A partir de.2011, quando
se presume que a PCH esteja
em seu terceiro ano de ope
ração, a estimativa é de que
o faturamento seja da ordem
de R$ 11 milhões. A promessa

As Pequenas Centrais Hidrelétricas são alvos de protestos das Organizações Não-Governamentais

de supressão de apenas meio
hectare, ou 5.000m2, com um

projeto de engenharia que in-

da Bruaca, vista da BR-280, sen

tido Jaraguá-Corupá, como ga
rantiu o engenheiro Lima Neto,
não convence o presidente da
ONG Ecovale das Cachoeiras,
Roberto Zeininger. ''Ao todo,
dez cachoeiras vão secar e o

Ribeirão dos Correias estará em

eterna enchente", acusa. As

mudanças devastariam grande
parte da fauna e flora existente

naquela extensão.
fluirá "minimamente no meio
ambiente e no visual", afetando DA REDAÇÃO
"apenas em parte" a cachoeira (COLABOROU KELLY ERDMANN)

Bosque Ecológico sofre com o descaso
População reclama de insegurança. Funcionário critica postura dos visitantes

Fkívio: comunidade usa o bosque

JARAGUÁ DO SUL

A "ínauguração aconteceu
em novembro de 2006. Os
investimentos somaram' R$ .

130 mil. Mas, mesmo aSSIm, o

Bosque Ecológico da Tifa Mar
tins ainda não cumpre o papel
para o qual foi concebido. En

quanto a população reclama
da falta de segurança, Flávio
dos Santos, único funcionário

público que trabalha no local,
critica a postura de quem uti
liza o espaço.

Os 88 mil metros quadrados
de área precisam ser limpos dia
riamente porque o lixo deixado

pelos visitantes se acumula nas

trilhas e no lago. Para comple
tar, mais de 20 metros de cerca

e três relógios de energia elétri
ca já foram depredados.

Em contrapartida, as crian
ças do bairro reivindicam
atrativos a mais. Segundo Ga
briela Franke, 11, o ambiente
deveria ser acrescido de brin
quedos infantis para despertar
interesse. Além disso, até ela
sente medo de freqüentar o

bosque. "Muitas vezes acon-·

tecem coisas que me fazem ir
correndo para casa", conta.

Conforme Flávio dos San-

tos, o caminho aberto em meio
à mata geralmente é utilizado
por viciados em entorpecen
tes, O viveirista já cansou de
sofrer afrontas dessas pessoas.
Na opinião dele, falta a pre
sença contínua de um guarda
para coibir esses problemas. O
trabalhador está no local entre
as 7h e 15h, de segunda a sex

ta-feira. No restante do tempo,
o espaço fica abandonado. Si

tuação igual ocorre no Bosque
Cultural, construído nos fun
dos do Centro Empresarial.

KELLY ERDMANN
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DESPESAS MÉDICAS

Tratamentos psiquiátricos pagos
Projeto de lei autoriza prefeitura quitar atendimentos psicossociais
GUARAMIRIM em outras cidades e o município

Depressão, doença bipolar, custeará somente casos de pa
esquizofrenia e transtornos cientes que comprovadamente
de ansiedade são algumas das não possuam condições fínan
doenças consideradas psiquiá- ceiras para pagá-lo" disse.
tricas. De acordo com dados da Francine informou que so

secretaria de Bem-estar Social mente com remédios o municí
de Guaramirim, o município pio gasta entre R$ 300 e R$ 500

possui mais de dez casos da por mês e todos os casos são
doença. Em função disto foi encaminhados via SUS (Sis
encaminhado para votação na tema Único de Saúde). Paraa
última sessão da Câmara de assistente o projeto vai ao en

Vereadores o projeto de lei que contra de uma necessidade la
autoriza o município a custear tente no município em função
internações psiquiátricas. de Guaramirim não possuir um

Para a assistente social, Fran- Caps (Centro de Atendimento
cine Espezin, que lida diretamen- Psicossocial).
te com casos deste tipo, a medida O projeto recebeu parecer
é um paliativo no tratamento - favorável e deve ser votado no

destas doenças. "O. tratamento vamente na sessão desta quin
tem custo elevado para algumas ta-feira. O tratamento médico
famílias e a medida beneficiará pode ultrapassar R$ 1 mil.
alguns pacientes. A terapia é rea-

lizada em hospitais de referência OSNI ALVES Projeto encaminhado pelo prefeito Mário Peixer (D�M) foi aprovado pela Câmara de Vereadores antes do recesso

Vacinação contra rubéola vai Hospital pode vir a ser uma polic:ínica
co�eçar no próximo semana Atendimentos de pediatria, ortopedia e outros seriam viabilizados
REGIÃO

A secretaria de Estado da
.

Saúde quer imunizar a popula
ção contra a rubéola. É a maior

campanha de vacinação já re

alizada e a meta é imunizar
dois milhões de catarinenses.
Paralelamente à vacinação de
rubéola, a .secretaria realizará
também a vacinação contra a

paralisia infantil, ou poliomie
lite, a partir de segunda-feira.

Para a coordenadora de va

cinação de Guaramirim, Maria
Fernanda Packer, no município
a meta é imunizar 2.560 crian

ças contra a poliomielite e 12
mil homens e mulheres entre

20 e 39 anos contra a rubéola.
"Haverá atendimento emtodos
os postos de saúde e salas de
vacina, além de supermerca
dos, empresas e na praça cen

tral. O dia D aqui em Guarami
rim será 9 e 30 de agosto onde
os trabalhos devem ser intensi
ficados", disse Maria.

Em Barra Velha a meta é
de sete mil adultos e tanto no

litoral, como nas demais cida
des do Vale, os profissionais
de saúde pedem que a popula
ção venha aderir a campanha.
"Gostaríamos que todos procu-

BARRA VELHA

Diminuir as consultas fora
da cidade proporcionando a

população local atendimentos
de pediatria, ortopedia, cardio
logia, ultra-som e outros tra
tamentos. Este é o objetivo da
secretaria de Saúde de Barra
Velha que cogita transformar a

Fundação Hospitalar em uma

policlínica. Porém, ainda não
há definição sobre o assunto
por parte do Executivo.

A proposta foi apresentada
ao Prefeito pelo secretário de
Saúde Mauricio Coimbra que

rassem a imunização para as- atualmente é o interventor da
segurar a dose", disse Maria. Fundação Hospitalar. Coimbra

quer aproveitar a oportunida
de para promover as devidas
reformas no hospital e capa
citá-lo para atendimentos di
versos. A medida reduziria os

custos da pasta de Saúde com

transportes e tratamentos fora
de domicílio.

A proposta foi confirmada
na manhã de ontem pelo as

sessor de imprensa da Prefei
tura, Jakson Santos, que fez

-:,,5, uma ressalva: "não há nada

lâ acertado ainda, mas é uma

-ooo'I.! ....... .... i5 idéia qlie está sendo avaliada

"1ltiD.6,�êiQ tOD.tra a rubéola vai de 9 de agosto a 12 de setembro no país pelo prefeito".

A medida diminuirá os custos com atendimentos em outros domicílios

C9fttratada poro a funçóo. Por e

terminaçóo do MPE o interventor do
hospital é o atual secretário de Saúde
Mauricio Çpimbro; Há uma equipe do

realizando uma auditoria no setor
ceira e de compras do hospital.

.

A administração ... do Fundação
Hospital(JF está sob intervenção do
Ministério Público Estadual por de
núncias de superfoturamento nos

contos apresentodos� A empreso que
r,qUzQvQ o contrplodorio era o OMS,
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BARRA VELHA

Mútirão da saúde
no São Cristóvão

Nesta sexta-feira, das 9h às 11 h, tem
novo mutirão da Saúde promovido pela
Prefeitura de Barra Velha, desta vez no

.

bairro São Cristóvão. O dia 25 será mar

cado pela presença de toda a equipe do
setor junto à comunidade do bairro. Entre
es profissionais, médicos e agentes de
saúde vão conversar com pacientes. Tam
bém vai acontecer a medição da pressão
arterial, orientação sobre dengue e sobre
as campanhas de vacinação contra a pó
lio e rubéola, que acontecerão em agosto
em Barra Velha. Mais informações pelo
telefone (47) 3456-3090.

VALE DO ITAPOCU

Amvali promove
curso para gestores

A Amvali (Associação dos Municí�
pios do Vale do ltapocu) informa que
estará promovendo o curso "Práticas de

fiscalização de cartórios e instituições
financeiras". O curso será nos dias 28
e 29 deste mês e o palestrante será o

consultor Roberto Adolfo Tauil, advo

gado especializado na área tributária
e em administração pública. Roberto é
ex-Secretário da Fazenda do Estado; ou-

. ditor da Associação Brasileira de Crédito
e Assistência Rural e ex-Vice-Presidente
do Citibank. O curso é especificamente·
voltado às necessidades dos municípios
da Amvali. O objetivo é possibilitar aos

participantes uma visão objetiva e estra

tégica de fiscalização do "Imposto Sobre

Serviços de Oualquer Natureza", relativo
aos serviços notariais e registrais e das

instituições financeiras, destacando os

procedimentos (la ação fiscal, técnicas
de apuração e conhecimento prático da
doutrina jurídica do imposto. A duração
do curso é de 12 horas/aula e mais infor

mações pelo 3370-7933.

VALE DO ITAPOCU
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VALE DO ITAPOCU

RECRIAR PREMIA TRABALHOS NO VALE
Os 33 trabalhos, das 24 escolas que participaram do Prêmio Recriar na região Leste/Norte, foram avaliados, e

os melhores premiados, no final de semana passado nas dependências do Colégio Evangélico Jaraguá. A cerimô
nia ocorreu durante a realização dos Jogos Escolares. Um grupo de jurados composto pelo professor de educação
física Waldemar Spiecker, professora de artes Rosangela de Souza Gaspar e a Professora Lília Clamam da gerencia
de educação, escolheram primeiramente os três melhores trabalhos na categoria educativos. As cidades que se

destacaram foram Pomerode, Agrolândia e Mafra. Os alunos vencedores receberam um microcomputador e os

demais medalhas de participação. O projeto tem como objetivo estimular a confecção de brinquedos com mate
riais alternativos (sucata e reciclóvel) que visam a criatividade no lazer. O Prêmio Recriar está na sua 19° Edição
e é promovido pela Fundação Catarinense de Esportes em conjunto com a Secretaria de Educação, Secretarias de
Desenvolvimento Regional e a Prefeitura de Jaraguá do Sul.

JARAGUÁ DO SUL

Sábado da solidariedade alcança todos os objetivos
o 5° Sábado da Solidariedade, que aconteceu no último sábado no Shopping Center Breithaup� foi sucesso absoluto,

superou o número de pessoas e a satisfação do público em geral. As cinco entidades beneficiadas, APAE, AMA, Novo
Amanhã, Rede Feminina de Combate ao Câncer e Casa de Apoio Padre Aloísio Boeing, consideraram o evento amplamente
positivo, pois o objetivo deste evento é a arrecadação de verba para as mesmas. Neste ano o evento contou com a par
ticipação dé 1.800 pessoas, superando em quase 50% o público do ano anterior, e consolidando o evento como a maior
macarronada de Santa Catarina. Realizado pelas Lojas e Supermercados Breithaupt e o Shopping Center Breithaupt, com o

apoio da Parati, Bretzke e 'Betthavale, e colaboração dos voluntários das entidades e da UNERl

JARAGUÁ DO SUL

. Atividades de

prevenção
Os Bombeiros Voluntários de Jam

guá do Sul comunicam que no dia 24
de julho de 2008, das 8 às 18h30, a

entidade estará desenvolvendo ativi
dades de prevenção. O treinamento
será nas dependências da Sociedade
Esportiva Marisol. Dentre os exercí-

.

cios haverá noções de acampamento,
animais peçonhentos, tirolesa, ativi
dades de lazer e prevenção às drogas
e violência e segurança no trânsito.
Participam das atividades também 100

crianças de cinco escolas do município.
Informações no 2106-1012.

GUARAMIRIM

Passeata da

Apae dia 21
A Apae (Associação de Pais e Filhos

dos Excepcionais) comunica que realiza
rá no dia 21 de agosto uma passeata de

conscientização dos direitos das pessoas
com deficiência, com início às 14h30. A
saída será na Igreja Matriz Senhor Bom
Jesus e o término será em frente à Cômam
de Vereadores com uso da palavra. Toda a

comunidade está convidada a participa[

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------VARIEDADES O CORREIO DO POVO IHQUARTA·FEIRA, 23 DE JULHO DE 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IID-O CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2008

CRÔNICA

• vadanich@unerj.br

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

Uma mente brilhante
Quem não lembra o filme estrelado por

Russel Crowe, que mostra a história real do
matemático John Nash, gênio precoce da
Universidade de Princeton? Com apenas 21
anos, Nash conseguiu distinguir, a partir da
teoria dos jogos de Von Neumann, que os

mesmos envolvem processos cooperativos
como não-cooperativos. Sua concepção era

diametralmente oposta à teoria dos jogos,
fundamentada essencialmente na colabora
ção entre os pares. Nash foi o primeiro a

compreender que os jogos colaborativos são
resultado da mera conveniência, e que os

jogadores só colaboram entre si por seu pró
prio ganho, mas rompem tal acordo quan
do isso é vantajoso para eles. Usando sua

genial capacidade matemática conseguiu
provar que, numa ampla série de jogos não
colaborativos - como é o caso dos merca

dos econômicos - existe um ponto de equi
líbrio, no qual, numa situação de mercado
específica, todos os competidores podem,
de diversas formas, adotar uma estratégica
que beneficie cada um deles. A publicação
de suas idéias (Equilibrium Points in N-Per
son Games) fez com que fosse convidado a

trabalhar como consultor da RAND Corpo
ration na Califórnia, que era um centro de
pesquisas clandestino do governo, dedicado
a analisar as estratégias nucleares usando a

teoria dos jogos. De repente, num certo dia de
agosto de 1954, Nash foi apanhado pela po
lícia num banheiro público, e preso por prá
ticas homossexuais. Sua demissão da RAND
foi imediata. Tal vez isso tenha sido o ápice
para seu comportamento cada dia-mais esqui
sito. A história da página criptografada numa

edição do New York Times, que dizia ter uma

mensagem do espaço exterior, sinalizou seus

primeiros transtornos esquizofrênicos. De

pois de recusar um convite da Universidade
de Chicago, com a justificativa de que deveria
assumir a função de "Imperador da Antár

tica", sua mulher optou por interná-lo num

sanatório para doentes mentais.

Alguns anos depois, Nash começou a vagar
pelo campus universitário da Universidade
de Princeton como um zumbi, ou entrar nas

salas vazias para escrever mensagens codifi
cadas nos quadros-negros. Por alguma razão

incompreensível, num dia qualquer de 1990,
Nash começa a se relacionar novamente com

seus colegas, e seu antigo brilhantismo sur

ge repentinamente. Quando lhe perguntaram
por que tinha imaginado tantas coisas ma

lucas, candidamente responde: É assim que
surgem as idéias geniais. Em 1994 é contem

plado com o prêmio Nobel de economia, e o

ponto de equilíbrio de Nash ganha reconhe
cimento como conceito econômico da maior

importância. Tanto quanto sua própria volta
das trevas.

VARIEDADES
NOVELASCINEMA

CIRANDA DE PEDRA
Silvério contém Natércio, que finge ter dificul
dades de locomoção. Daniel diz o Notércio que
ele o obrigou o não assumir o paternidade de

VirgínioJulieto comento com Laura que acho

que Letícia está grávida de Arthur. Cícero come

ço o discurso da reinouguroção. Um fiscal do

prefeitura diz que o metalúrgica não tem alvará

para ser reaberta. Frau Herta vai 00 consultó
rio de Daniel fingindo ter enxaqueca. Julieta e

Loura vão à metalúrgico. Julieta dirige em alto
velocidade. Faísca onda em carrinho de rolimã.
Faísco não vê o carro de Julieta vindo em suo

direção. Daniel salva Faísco do atropelamento.

BElEZA PURA
Milton e Guilherme comemoram a condenação
de Norma. Joana, Klaus e Dominique ficam ra

diantes 00 verem Sônia acordado. Dois meses

se possam. Sônia revelo o Joana que o deixou
no orfanato quando estava fugindo do pai dela,
que se. chamo Inácio. Renato pede Joana em

casamento e elo aceito. Sheila e José Henri

que brigam e elo decide ir embora do mansão.
Rokelli é convidado para fazer um teste para o

programo de Luciano Huck e desmaia. Felipe
olha os diamantes escondidos e pensa em com

prar uma fazendo paro viver com Luizo.

A FAVORITA
Donotela revela a Silveirinho e Floro que sabe
do cumplicidade deles e que vai se vingar. Floro
diz a Silveirinho que eles precisam apagar todos
os vestígios da presença dela no coso. Dodi falo

poro Salvatore mudar seu depoimento sobre o

morte de Morcela ou vai contar seu segredo o

todos.Lora convence Gonçalo o readmitir Átila.
Donotela afirma poro Gonçalo, Irene e Lora que
Flora está morando com Silveirinho. Irene foz

questão de levar Donotela ao apartamento de'
Flora poro provar que elo está errada. Donotelo

despejo Silveirinho do apartamento. Hallev bei

jo Lara. Cassia no vê.Silveirinha diz o Flora que
sabe como fazer Cilene mudar o depoimento.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Adolfo fico satisfeito 00 ver o dinossauro morto.

Marta, Miguel e Aline discutem com ele. Batista
e Aristóteles soem do carro aliviados e cami
nham poro ir embora. Uma mulher reconhece
Ari e diz que ele é o culpado pelo crioçõo dos
mutontes. Os populares olham no direção de
Aristóteles e se revoltam contra ele. Vivione

aproveita que Guiga e Érico não estão em coso

e foz uma visita o Eugênio. Viviane convido Eu

gênio para ir o São Paulo e ele se interessa. Me
tomorfo, Draco e Telê invadem a c'oso de Guiga.
Eles avisam que levarão Eugênio e Vivione fico
histérico.

AMOR E INTRIGAS
OS últimos capítulos de "Amor e Intrigas" serão
mantidos em sigilo.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Batman - o cavaleiro dos trevos (��g)
(15h, 18h, 21 h - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Woll.E (Dub) (14hl0 - todos os dias)
• Hancock (Dub) (16hl0, 18h, 19h45, 21h30

- todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Kung Fu Panda (Dub)-----.
(14h, 15h50, 17h40 - todos os dias)

_...L-_"""',......,

• Jogo de ornar em Los Vegas (Leg)
(19h30, 21 h15 - todos os dias)

JOINVILlE
• Cine Mueller 1
• Batman - O cavaleiro dos trevos (leg)

"(15h30, 18h30, 21 h30 - sex!sab/lIom!seg/ler!qui)
• Batman - O cavaleiro das.trevos (leg)
(15h30, 21 h30 - quo)

"

• Cine Mueller 2
• Viagem 00 centro do terra {Dub)
(15h45, 17h45, 19h45, 21 h45 - todos os dias)
• Woll.E (Dub) (13h45 - todos es dias)

• Cine Mueller 3
• Hancock {Leg)
(14h, 16h, 18h�20h, 22h - tod,os os dias)

(19h,21h10

• Cine Cidade 2
• Kung Fu Panda (Dub)
{14h, 15h50, 17b40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

BLUMtiNAU

• cine Neuníurkt 2)'c
• Battllan - o 'Cavaleiro dos trevos (Leg)
O 5h20, 18h30, 21h30 - �odos os dias)

• Cine NeumQrU 3
• Hancock (leg)
(14h, 16h, 18h, 20h,2Zh -todos os dias)

.Cille
• �attl1On �

.. , .',
:trtW_os (Dub)

{15h, 18hl'&, 2th�'-tô�os os dias)
•

ry;.
,<

LIVRO

A biografia da
Musa do pop

Pesquisas e entrevistos com músicos,
amantes e amigos. O livro conto o vida
de Madonna, detalhes dos relações com

vórios namorados ou os situações que en

volveram o nascimento dos filhos lourdes
(com urn personal trainer) e Rocco (do
seu atual marido, o diretor Guy Ritchie),
assim como o conturbado adoção de Da
vid, um menino negro do MalauL

DVD

o livro dos

segredos
Junte-se o Ben Gates nesta aventuro em

uma busco frenético pelo cidade de ouro

perdldn. Misturando história, ilusão e

mistério, este novo filme do Walt Disney
Pictures, A lendo do Tesouro Perdido: O
livro dos Segredos, levo você o uma jor
nada surpreendente.
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---------VARIEDADES

-

Morre modelo
da Playboy
Jackie Nascimento, 30 anos, modelo
e figurante do Casseta & Planeta
morreu na madrugada de sábado
(19), em um acidente de carru

Segundo Nayara Tecia, amiga da
modelo, Jackie e o marido Alvaro iam
visitar a família dele no PRo O marido
permanece em estado gravíssimo.
Jackie, enfeitou a Playboy de novem

bro (2007), junto com Nayara Tecia e

Caroline-Laure e de julho (2008).

Morre pai de

Regina Casé
Vítimá de insuficiência cardíaca,
morreu nesta segunda-feira (21) o

escritor e diretor de tv, Geraldo Casé,
80 anos, pai de Regina Casé. Geraldo
dirigiu a primeira versão de Sítio do
Pica-Pau Amarelo. Iniciou a carreira
no rádio e trabalhou nas TVs Rio, Tupi,
Excelsior e Band. Recentemente era

diretor da Divisão Internacional, na

Globo. O corpo foi velado e enterrado
ontem (22).

Ator sente-se
um milagre
Patrick Swayze, 55, galã dos filmes
"Dirty Dancing" e "Ghost - Do Outro
Lado da Vida", disse aojornal The
Sun que se sente como um "milagre"
e confortável nesse fase da vida. Di
agnosticado com câncer de pâncreas
em março, ele foi visto com ótima

aparência no aeroporto, à espera do
embarque para Chicago, onde grava
sua nova série, "The Beast", prevista
para estrear em 2009.

SUDOKU cue DO LEITOR

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e viciante_ O Objetivo
é preencher um quadrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

Cheio de pompa e de charme, o lindo

cadelinha laika, parece comportada
justamente para manter-se

orrumadinha. O clic é da leitora
Chrislaine Vitorello, dona

do belo animalzinho.

.,0'!� ..

..,
.

c»

PREVISÃO DO TEMPO 'Fonte: Ci�am/Epagri
Tempo instóvel com chuva, especialmente na

madrugado e entre o tarde e noite com trovoadas.
Temperatura estável com sensação de ar

abafado devido o elevado umidade do ar.

� Jaraguá do Sul e Região

SOLUÇÃO
25fl

SÁBADO ÔMí!'1: 11° C '.
MAX: 200 C
$01 com nuvens

QUINTA ,

Mí�:1rc�MAX:24°C�
Nublado com pancadas
de chuva

QUARTA

Mí�:1rc�MAX:25°C�
Sol com pancadas
de chuva

"II ÁRIES

4.�' (20/3 a 20/4)

t� I
A i�pulsividade

'" � sera a marta do
dia de hoje. Procure

controlar seus impulsos e dar
vazão consciente a tudo o que
sente. Lembre-se que controlar
não é reprimir. Provavelmente
estará um pouco impaciente no

que diz respeito à sua rotina.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Procure não se

envolver em discus
sões desnecessá-

rias no ambiente doméstico. Os
relacionamentos em casa estão
conturbados e você deve se man

ter calmo. A saída está em pro
curar os amigos próximos, sair e

desligar-se dos problemas.

TOURO '

(2114 a 20/5)
Provavelmente.
você h*sentirá
necessidide de

ficar só. Muita coisa mudotJ e

agora é hora de reftetir e colocar
cada coisa em seu devido lugar:
Momento ótimo para meditar
e contemplar a natureza. Não
confunda solitude-e solidão.

,.."
CÂNCER

�._�� 2�����tarão
: ; voltados para

a resolução de
. problemas relacionodos.à vida '

-flUfissional. Nada de muito re

hMmte.. mos pl'OCUf8 não adiar
It solução. Se sentir uma espécie
de tristeza. -investigue sem medo
do que possa encontror. .

SEXTA

MíN: 11° C
MÁX: 200 C
Nublado

� LEÃO

�,:l (22/7 o 22/8)
:. '} Você sentirá uma

� u..--: ggradável necessi-
dade de colocarem

ordem questões que tem deixado
de lodo. Não é horo de deixar
nada paro depois. O momento é
de ternura com pitadas de liber
dade. As finanças ainda passam
por uma fase de limitações.

'#LlBRA(23/9 a 22/10)
Há certa sensação

-

de limite e agressi-
vidade represada.

Procure falar mais sobre seus

sentimentos e deixar fluir toda
mágoa que está presa em seu

coroção já há algum tempo.
Procure sair um pouco e se abrir
com alguém que possa confiar.

" SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Hoje sua inte-

l rioridade será

requisitada. Talvez
enfrente alguma situação difícil
durante o dia e isso fará com

que você reflita no que de fato
vale a pella. Procure não repre
sar os sentimentos esclarecendo
tudo o que achar necessário.

I1f
VIRGEM

,

(23/8 a 22/9)
Enfimvocê
sente de volta a

, capacidade de agir.
Tome cuidadcrapenas com certo

agressividade que pode tomar

algumas situaÇões mais tf�.
0:ucure colocar seus pontos de
vista e necessidade de afirmação
de forma branda e reIIexiva. '

ESCORPIÃO
(23/100 21111)
As finanças voltam
a fazer parte de
suas preocupações.
Procure fazer inves

, limentos seguros. Essa energia
estará presente até o final do ano.

Você e tudo o que diz respeito à
sua profissão serão suas preocu
poções neste momento.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Você está pas-
sando por uma

fase difícil e deve
avaliar sobre crenças cmtigas
que só atrapalham o andamento
de sua vida no presente. Procure
buscar as respostas que proeura
em SUII interioridade. O Universo
pede mntato cam sua fé.

O CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA, 23 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS
23/7
Ana Paula Deretti
Antonio Schneider
Arnilda Adam
Benicio Giovani ªarg

i; B�una.�arquctrdt
'b Chrlstõ J. Sch!(ster
.Edema Oec

.'

Elvira Phil)
Fabiane M
Fran

DIVIRTA-SE

Sapatos
Maria saiu para comprar sapatos no

vos. Ao chegar em caso, ela os mostra
ao Manoel.
- São bonitos. Onde os compraste,
Maria?
- No shopping.
- Oual deles?
Maria olha os sapatos e responde:
- Todos os dois!

Cegueira
A mulher retira suavemente os óculos
do marido e fala:
- Ouerido, quando eu olho pro você sem

os óculos, você me parece aquela mesma
_

pessoa que eu conheci hó 25 anos.

O marido olho ternamente pra ela e

fala:
- Ah, querida, você também!

,

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A sensação de
confusão que tem

. martado sua vida
ultimamente está entrando em

fase final. Você pode olhar com

mais realidade para a vida e pla
nejar com mais consciência tudo
o que pretende para seu futuro.
Sinta mais e reflita menos.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• O dia continua

�� agitado. mos o es-

tresse causado pe
las energias duntem já começa
a deixar você. Com o passar do
dia você vai sentir que tudo não

passou de uma corrente elétrica
de energia e que agora tudo
volta ao seu devido lugar.
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓlOGO

Uma mente brilhante
Quem não lembra o filme estrelado por

Russel Crowe, que mostra a história real do
matemático John Nash, gênio precoce da
Universidade de Princeton? Com apenas 21
anos, Nash conseguiu distinguir, a partir da
teoria dos jogos de Von Neumann, que os

mesmos envolvem processos cooperativos
como não-cooperativos. Sua concepção era

diametralmente oposta à teoria dos jogos,
fundamentada essencialmente na colabora
ção entre os pares. Nash foi o primeiro a

compreender que os jogos colaborativos são
resultado da mera conveniência, e que os

jogadores só colaboram entre si por seu pró
prio ganho, mas rompem tal acordo quan
do isso é vantajoso para eles. Usando sua

genial capacidade matemática conseguiu
provar que, numa ampla série de jogos não
colaborativos - como é o caso dos merca

dos econômicos - existe um ponto de equi
líbrio, no qual, numa situação de mercado
específica, todos os competidores podem,
de diversas formas, adotar uma estratégica
que beneficie cada um deles. A publicação
de suas idéias (Equilibrium Points in N-Per
son Games) fez com que fosse convidado a

trabalhar como consultor da RAND Corpo
ration na Califórnia, que era um centro de
pesquisas clandestino do governo, dedicado
a analisar as estratégias nucleares usando a

teoria dos jogos. De repente, num certo dia de
agosto de 1954, Nash foi apanhado pela po
lícia num banheiro público, e preso por prá
ticas homossexuais. Sua demissão da RAND
foi imediata. Tal vez isso tenha '�ido o ápice
para seu comportamento cada dia mais esqui
sito. A história da página criptografada numa

edição do New York Times, que dizia ter uma

mensagem do espaço exterior, sinalizou seus

primeiros transtornos esquizofrênicos. De
pois de recusar um convite da Universidade
de Chicago, com a justificativa de que deveria
assumir a função de "Imperador da Antár
tica", sua mulher optou por interná-lo num

sanatório para doentes mentais.

Alguns anos depois, Nash começou a vagar
pelo campus universitário da Universidade
de Princeton como um zumbi, ou entrar nas

salas vazias para escrever mensagens codifi
cadas nos quadros-negros. Por alguma razão

incompreensível, num dia qualquer de 1990,
Nash começa a se relacionar novamente com

seus colegas, e seu antigo brilhantismo sur

ge repentinamente. Quando lhe perguntaram
por que tinha imaginado tantas coisas ma

lucas, candidamente responde: É assim que
surgem as idéias geniais. Em 1994 é contem

plado com o prêmio Nobel de economia, e o

ponto de equilíbrio de Nash ganha reconhe
cimento como conceito econômico da maior

importância. Tanto quanto sua própria volta
das trevas.

• vadanich@unerj.br

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Silvério contém Notércio, que finge ter dificul
dades de locomoçôo. Daniel diz o Notércio que
ele o obrigou o nôo assumir o paternidade de
Virgínio.Julieto cementa com Louro que acho
que Letícia está grávida de Arthur. Cícero come

ço o discurso do reinouguroçôo. Um fiscal do
prefeitura diz que o metalúrgico nôo tem alvará
poro ser reaberto. Frau Herta vai 00 consultó
rio de Daniel fingindo ter enxaqueca. Julieta e

Louro vôo à metalúrgico. Julieta dirige em alto
velocidade. Faísco ando em carrinho de rolimô.
Faísco nôo vê o corro de Julieta vindo em suo

direçôo. Daniel solvo Faísco do atropelamento.

VARIEDADES----------:----
CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Batman - o cavaleiro dos trevos (Leg)
(15h, 18h, 21 h ,:.. todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Woll.E (Dub) (14hl O - todos os dias)
• Hancock (Dub) (16hl O, 18h, 19h45, 21 h30

- todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Kung Fu Pando (Dub) ------�
(14�! 15h50, 17h40 - todos os dias)

-_._��

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Batman - O cavaleiro dos trevos (leg)

'(15h30, 18h30, 21 h30 - sex!sob/dom/seg/ter/qui)
• Batman - (} .cavaleiro dâs trevas (teg)
(15h30, 21 h30 - qua)

• Cinê Mueller 2
• Viagem 00 centro da terra (Dub)
(15h45, 17h45, 19h45, 2th45 - todos os dias)
• Wall.E (Dub} (13h45 - todos os dias)

LIVRO

A biografia da
Musa do pop

Pesquisas e entrevistos com músicos,
amantes e amigos. O livro conta a vida
de Madonna, detalhes das relações com

vários namorados ou as situações que en
volveram o nascimento dos filhos lourdes
(com urn personal trainer) e Rocco (do
seu atual marido, o diretor Guy Ritchie),
assim como a conturbada adoção de Da
vid, um menino negro do MalauL

• Cine Mueller 3
)
20h,i1�11- todósos dl.os}' «

tI
do O}u�) (13�O, 15h3 h30,

7h -10d\)s OS Oi�.ll."�

DVD

o livro dos
segredos

Junte-se a Ben Gates nesta aventura em

uma busca frenética pela cidade de ouro

perdida. Misturando história, ilusão e

mistério, este novo filme da Walt Disney
Pictures, A lenda do Tesouro Perdido: O
livro dos Segredos, leva você a uma jor
nada surpreendente.

BELEZA PURA
Milton e Guilherme comemoram o condenoçôo
de. Norma. Joana, Klaus e Dominique ficam ra

diantes 00 verem Sônia acordado. Dois meses

se possam. Sônia revelo o Joana que o deixou
no orfanato quando estava fugindo do pai dela,
que se. chamo Inácio. Renato pede Joana em

casamento e elo aceito. Sheila e José Henri
que brigam e elo decide ir embora do monsôo.
Rokelli é convidado poro fazer um teste poro o

programo de Luciono Huck e desmaio. Felipe
olho os diomontes escondidos e penso em com

prar uma fazendo poro viver com Luizo.

A FAVORITA
Donotelo revelo o Silveirinho e Floro que sobe
do cumplicidade deles e que vai se vingar. Floro
diz o Silveirinho que eles precisam apagar todos
os vestígios do presença dela no coso. Dodi falo
poro Salvatore mudar seu depoimento sobre o

morte de Marcelo ou vai contar seu segredo o

todos.Loro convence Gonçalo o readmitir Átila.
Donotelo afirmo poro Gonçalo, Irene e Lora que
Floro está morondo com Silveirinho. Irene foz
questôo de levar Donotelo 00 apartamento de
Floro poro provar que elo está errado. Donotelo
despejo Silveirinho do apartamento. Holley bei
jo Lora. Cossiono vê.Silveirinho diz o Floro que
sobe como fazer Cllene mudar o depoimento.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Adolfo fico satisfeito 00 ver o dinossauro morto.
Morto, Miguel e Aline discutem com ele. Batista
e Aristóteles soem do corro aliviados e comi
nhom poro ir embora. Uma mulher reconhece
Ari e diz que ele é o culpado pelo criação dos
mutontes. Os populares olham no direçôo de
Aristóteles e se revoltam contro ele. Vivione
aproveito que Guigo e Érico nôo estôo em coso

e foz uma visito o Eugênio. Vivione convido Eu
gênio poro ir o São Paulo e ele se interesso. Me
tomorfo, Draco e Telê invadem o coso de Guigo.
Eles avisam quelerarên Eugênio e Vivione fico
histérico.

AMOR E INTRIGAS
OS últimos capítulos de "Amor e Intrigas" serôo
mantidos em sigilo.
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---------VARIEDADES

-

Morre modelo
da Playboy
Jackie Nascimento, 30 anos, modelo
e figurante do Casseta & Planeta
morreu na madrugada de sábado
(19), em um acidente de carro.

Segundo Nayara Tecia, amiga da
modelo, Jackie e o marido Alvaro iam
visitar a família dele no PRo O marido
permanece em estado gravíssimo.
Jackie, enfeitou a Playboy de novem

bro (2007), junto com Nayara Tecia e

Caroline-Laure e de julho (2008).

Morre pai de

Regina Casé
Vítimá de insuficiência cardíaca,
morreu nesta segunda-feira (21) o

escritor e diretor de tv, Geraldo Casé,
80 anos, pai de Regina Casé. Geraldo
dirigiu a primeira versão de Sítio do
Pica-Pau Amarelo. Iniciou a carreira
no rádio e trabalhou nas TVs Rio, Tupi,
Excelsior e Band. Recentemente era

diretor da Divisão Internacional, no

Globo. O corpo foi velado e enterrado
ontem (22).

Ator sente-se
um milagre
Patrick Swayze, 55, galã dos filmes
"Dirty Dancing" e "Ghost - Do Outro
Lodo do Vida", disse 00 jornal The
Sun que se sente como um "milagre"
e confortável missa fase do vida. Di
agnosticado com câncer de pâncreas
em março, ele foi visto com ótimo
aparência no aeroporto, à espero do
emborque poro Chicago, onde grava
suo novo série, "The Beast", previsto
poro estrear em 2009.

SUDOKU cue DO LEITOR
Cheio de pompa e de charme, o lindo

codelinho Loiko, parece comportado
justamente poro manter-se

orrumodinho. O clic é do leitora

Chrisloine Vitorello, dono

do belo animalzinho.

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

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

'
. Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Tempo instável com chuva, especialmente no

madrugado e entre o tarde e noite com trovoados.
Temperatura estável com sensação de ar

abafado devido o elevado umidade do ar.

� Jaraguâ lit} Sul e Região

CHEIA
.

MINGUANTENOVA CRESCENTE

3:7 �1Dn
QUARTA

Mí�:17°C�MAX:25°C�
Sol com pancadas
de chuva

QUINTA

Mí�:1rG�MAX:24°C�
Nublado com pancadas
de chuva

i SEXTA

iMí�:11°C�!MAX:20°C�
I Nublado

.1 ÁRIES

4.". (20/3 a 20/4)
I� 1

A i�pulsividade
.\. � sera a marco do

dia de hoje. Procure
controlar seus impulsos e dar
vazão consciente a tudo o que
sente. Lembre-se que controlar
não é reprimir. Provavelmente
estará um pouco impaciente no

.

que diz respeito à sua rotina.:

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Procure não se

envolver em discus
sões desnecessá-

rias no ambiente doméstico. Os
relacionamentos em casa estão
conturbados e você deve se man

ter colmo. A saída está em pro
curar os amigos próximos, sair e

desligar-se dos problemas.

� LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
:. '} Você sentirá uma

� u-: agradável necessi-
dade de colocarem

ordem questões que tem deixado
de lado. Não é hora de deixar
nada para depois. O momento é
de ternura com pitadas de liber
dade. As finanças ainda passam
por uma fase de limitações.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Há certa sensação
de limite e agressi
vidade represada.

Procure falar mais sobre seus .

sentimentos e deixar fluir lodo
mágoa que está presa em seu

coração já há algum tempo.
Procure sair um pOUCO e se abrir
com alguém que possa confiar.

TOURO .

(21/4 a 201S)
Provavelmente,
você ....je sentirá
necesSidade de

ficar só. Muita coisa mudou e

agora é hora de refletir e coIoalr
cada coisa em seu devido lugar:
Momento ótimo fOra meditar
e contemplar a natureza. Não
confunda solitude-e solidão.

"."
CÂNCER

�.� (21/6 a �1/7) _

,,-.;.-_.:;:, As energias estarao
: ; voltadas para

.

a resolução de
- problemas relacionados à vida .'

. ."..fissionaL Nada. de muito re- /

hMmte, mas pracure não adiar
It solução. Se sentir uma espécie
de tristeza. investigue sem medo
do que posso encontrar.

,

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
As finanças voltam
a fazer parte de
suas preocupações.
Procure fuzer inves

. timentos seguras. Esso energia
estará presente até o final do ano.

Você e tudo o que diz respeito à
sua prafissão serão suas pre0cu
pações neste momento.

nr
VIRGEM
(23/8 a 2219)
Enfimvocê
sente de volta a

, capacidade de agir.
Tomecuidado apenas com certa

agressividade que pode tomar

algumas situações mais difíceis.
Pr:ocurecolar seus-pontos'de

.

vista e necessidade de afirmação
-de formo bnmda e reflexiva..

25n

SÁBADO 6Mí�: 11°C
MAX: 20° C
$01 com nuvens

.. SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Hoje sua inte-

r rioridade será

requisitada. Talvez
enfrente alguma situação difícil
durante o dia e isso fará com

que você reflita no que de fato
vale a pena. Procure não repre
sar os'sentimentos esclarecendo
tudo o que achar necessário.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Você está pas
sando por uma

.

fase difícil e deve
avaliar sobre crenças antigas
que só atrapalham o andamento
de sua vida no presente. Procure
buscar as respostas que procura
em sua interioridade_ O Universo
pede àlntato com sua fé.

O CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA, 23 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Sapatos
Mario saiu poro comprar sapatos no

vos. Ao chegar em coso, elo os mostro
00 Manoel.
- São bonitos, �l1de os compraste,
Moria?
- No shopping.
- Oual deles?
Mario olho os sapatos e responde:
- Todos os dois!

Cegueira
A mulher retiro suavemente os óculos
do marido e falo:
- Ouerido, quando eu olho pro você sem

os óculos, você me parece aquela mesmo

pessoa que eu conheci há 25 anos.

O marido olho ternamente pro elo e

falo:
- Ah, querido, você também!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A sensação de
confusão que tem
marcado sua vida

ultimamente está entrandl;l em

fase final. Você pode olhar com

mais realidade para a vida e pla
nejar com mais consciência tudo
o que pretende para seu futuro.
Sinta mais e reflita menos•

PEIXES

lIl. (19/2 019/3)
•• O dia continua

.....,� agitado, mas o es-

tresse causado pe
las energias de-9ntem já começa
a deixar você. Com o passar do
dia você vai sentir que tudo não

passou de uma corrente elétrica
de energia e que agora tudo
volta ao seu devido lugar.
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· Fique por
dentro de tudo.

c-

•
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A Sêcretbr:�a Regionb' 4e Jaraguá'.w
do Sul,!:por meio da GerênciQ de
Saúde, está div�lgando 0.10 Encon
tro Estadual de EStratégia. Saúde da
Família, que;�er�realjzado no dia 22
de ogosto, ew.AorioflópoUS, no hate!
MOllO das ped11lS Prola Hotel. As ins

crições PO[�'os .interess�dos portici
parem do encontro VOt oté dio 20 de
ogosto')lelo site: www.saúde.sc.gov.b�
ou atrovés do e-mail: sQudedafomi�
lia@saude.sc.gov:bt

ProjQto, do sesc
O projeto do Sesc "Saúde ao seu

alcance" será realizado no dia 30 de
julho, dos 8h às 12h30, no Shopping
Breithaupt No evento, serão realim-

·
dos exames de colesterol, glicemia,
verificação da pressão arterial, peso,
altum, cólculo do IMe. teste de acui
dade visual, mossotempio � oriento- ,

ções sobre a p{even§(ío do mnrer e, '

· informações S()hre o saúde fm gemI.
! Os interessados. devem ligai pam o
,

número: (41) 337-8930.

VITRINE----------

A empresa Empreiteira de Mão de Obra Paulo José

Ltda, CNPJ 03.544.240/0001-45, com-sede à Rua Elisa

Volkmann Maass, 115, Jaraguá 99, Jaraguá do Sui, SC,

Inscrição Municipal nO 22.850-8, comunica o extravio de 1

bloco de notas fiscais série IS, nO 151 à 200 em branco e de

1 bloco de notas fiscais série IS nO 051 à 100 utilizadas.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sulíse .zzzz:....-::-... --_ _ _

15A MARTA MOHR ZIEMANN, Oficíala cia Registro de Imóveis
__ _"""'.- aARAODORlOeAANCO

da Comarca

de.Jar,agUá, d,O
Sul j SC, torna

PÚbli,GO pelo presente
.... - --._

-1 F'--'"edital, que FlDELIS ALFERES SCHIOCHE'l: Cl n" 19jR- N

I I,2,442.]5]-SSP-Sc. CPF n'" 071.067.829-72, aposentado e sua A 'I'esposa CARlvllNA tvlARlA SCHJOCHET, CI n" 19RI 2.445,]6]- 'W ,SSP-SC, CPF n" 053,180.669-33, do lar, brasileiros, casados pelo I .1 ,

re�Ílne da Comu,nhão Universal de Bens, anterior a vigência da i f I' f
Le16.515/77, residentes e domiciliados na Rua Ferdinando Pradi, jf li�

�," 239. EdifíciO. Raphía, Apto 30a. nesta cidade, requereram com II nu
base no art. 18 da Lei n" 6.766/79, o REGISTRO DE lie:DESMEMBRA,'vIENTO, situado na Rna 4S:l-Paulo Schiochet. ' i ,�
perímetro urbano de [araguá do SuVSC, abaixo ceractenzado. "�,,r�t1, I ',' '7

aprovado pela Prefeitura Municipal de Iaragua do SuliSC, W.$:i� ,I @
conforme certidão n" 63/2006, expedida em 27.03.2008., . qJt:�
assinando como responsável técnico. o arquiteto e urbanista Jean

Ral,;,. ,

I� [<,','
o:

Carlos Cardozo. CREA n" 57B79-0, AKf n" 3219798-8. O ;i i

des:�e:llbr�l1lellto é de �ar�ter residencíal possui a área total de

rj d, i
1.022,30m-, sendo constituído de 1 {uma} parcela e remanescente

I'
�i I.0 prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze} dias. fillcontados da data da última publicação do presente edital. e r � I, I

deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que IJ Li!
sub.screve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro _h. I' j�
daI<bnseca.l.683-centro.jaraguádoSuliSC

Z· -
I

RUA. i81 _ Mll.RtsA. FRUTUOSO � PROf_

Si::::::1l rr
-"-
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AOFIÇlALA

QUALIDADE

Capacitação no

atendimento
O setor de Capacitação da Acijs
(Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul) realiza o curso "Qualidade no

atendimento", nos dias 23 e 24 de

julho, das 18h30 às 22h30, na pró
pria sede. O treinamento será minis
trado pela Elis Rejane Busanello,
graduada em educação artística e

pós-graduada em Marketing. O ob

jetivo é conscientizar os profissio
nais q.uanto à responsabilidade na

prestação do serviço qualificado,
visando à realização profissional
e a rentabilidnde do negócio. Os
interessados devem fazer as ins

crições pelo telefone: (47) 3275-
7059 ou através do e-mail: capa
citacao@acijs.com.br.

Biblioteca
Público

Neste sábado, dia 26, na Biblioteca
Pública Municipal Rui Barbosa não
haverá expediente. Devido ao feriado
prolongado do aniversário de JaragÍJá
do Sul. que é dia 25 de julho. As devo
luções dos livros marcadas para esta
data poderão ser efetuadas na segun
da-feira (28) ou depositadas na caixa
de correio, que fica junto ao prédio da
biblioteca.

.

Palestro poro
•

as manicures
o Núcleo de Cqbeleireiros Acijs
Apevi está promovendo uma pales
tra para capacitar as manicures. O
evento será realizado no dia 28 de
julho, no Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul), e será ministra
do pela especialista na área Márcia
de Oliveira. O ingresso é 1 kg de ali
mento não perecível e as vagas são
limitadas a 30 participantes. Para
os interessados, as inscrições devem
ser feitos no Setor de Conhecimen
to Empresarial da Acijs, através do
telefone: (47) 3275-7017 ou pelo e

mail eventos@acijs.com.br.

LOTERIA,
to'

<

lOTOfÁCll "

, , ,

CONCURSO N° 342

01 - 03 - 04 - 08 - 11
12-13-15-16-19
20 - 21 - 22 - 23 - 25
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---------COMUNIDADE

Em Jaraguá, apostadores tentam a 50rte grande de levar para casa o maior valor da loteria deste ano R$ 30 milhões

O QUE VOCÊ FARIA COM R$ 30 MILHÕES?

ALUíso PEREIRA DA SILVA,
42 anos, tintureiro
"Eu iria ajudar o comunidade.
Sairia de JaragulÍ e iria morar

em um sítio".

MARIA TERESI�.HA TWARDOWSKI,
40 anos, eutênema

"Em primeiro lugar eu pararia
de trabalhar. Tentaria melho
rar o saúde e dor um estudo
melhor poro minha filha".

EURI SEBASTIÃO,
55 ànos, auxiliar de serviços
"Eu iria investir em proprie
dades, cosas, fazendas. Eu
sumiria do mundo".

WA-NIA HRUSCHKA,
46 anos, professora
"Eu viveria aposentado. Aju
daria o minha família. Viajaria
pelo Brasil e depois paro o

exterior".

PAULO TODT,
65 anos, aposentado
"Eu compraria uma coso e o mo

biliaria ela para viver feliz. Não
adianto gostar o dinheiro com

bobagem: carro e festa".

RUBENS LONGUI,
47 anos, analista de sistemas

"Eu montaria um negócio. Mos
primeiro descansaria, tiraria
férias e depois faria investi
mento em imóvel".

MEGA-SENA

O CORREIO DO POVO WQUARTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2008

Loteria tem o
• A.

maior premio
deste ano
Sorteio do concurso 989

pagará R$ 30 milhões hoje
o sonho de ganhar o prêmio",
enfatiza. O sorteio será realiza
do na cidade Marechal Cândido
Rondon, no Paraná, às 21h30.
Os interessados poderão confe
rir o resultado ao vivo através da
televisão no canal Band, ou pelo
site www.caixa.gov.br. au cinfe
rir amanhã a partir das 8h nas

lotéricas do município. Aqueles
que ainda não fizeram as apos
tas devem se dirigir para alguma
lotérica da cídade até às 18h30
desta qu; ..da-feira (23), dia do
sorteio. Ainda neste mês em

Santa Catarina um apostador
da cidade de Ibirama acertou as

seis dezenas do sorteio 983 da
Mega Sena e levou o prêmio de
R$ 24 milhões, no último dia 2,
o que deixa os apostadores cata
rinenses mais esperançosos ..

O sorteio do concurso 988, re

alizado no sábado (19), não teve

ganhadores. As dezenas sortea
das foram 08 - 17 - 46 - 48 - 56
- 60. O sorteio aconteceu em Rio
Claro (SP). Os cinco números da
quina foram marcados por 73
bilhetes que levarão um prêmio
de R$ 31.767,36 cada um. Já na

quadra, 6.874 apostas acertaram
os quatro números e levarão o

prêmio de R$ 337,36.

JARAGUÁ DO SUL

A expectativa é grande. tam

bém em Jaraguá do Sul. E mui
tas pessoas já apostaram e outras

ainda irão apostar na sorte gran
de de levar para casa o maior va

lor da loteria deste ano. O sorteio
do concurso 989 da Mega-Sana,
que deverá pagar o prêmio de R$
30 milhões, será hoje, dia 23 de
julho. Conforme a funcionária
de uma loteria da área central do
município Rosangela Umetsu,
as pessoas estão empolgadas nas

apostas e com muita esperança
de ganhar a bolada. '� expectati
va para vir o prêmio para cidade
é grande", completa. De acordo
com o sócio-proprietário da loté
rica, Josinaldo César Martins, 51

anos, o movimento das apostas
deve aumentar na tarde de hoje.

"Muitos deixam para a úl
tima hora", afirma. No Bairro
Barra do Rio Cerro de Jaraguá
do Sul, o cenário das apostas
também é de muita expectatíva
e movimentação nas lotéricas,
o que não é característica desse
período. Segundo a sócio-pro
prietária da banca, Ivete Holz,
47 anos, desde segunda-feira o

movimento aumentou. '� gente
percebe o interesse das pessoas,

cada sorteio permanecerá em RS 0,50.
No caso da Dupla Seno, a Caixa irá mu

dar a quantidade de faixas de sorteios.
Atualmente, a loteria, que tem dois
sorteios premia no primeiro concurso

apenas os apostadores que acertarem
os seis números. Tendo apostadores ou
não, ocorre um segundo sorteio. Nele,
além daqueles que acertarem os seis
números, outros apostadores que tam
bém acertaram cinco números (quina)
ou quatro números (quadro) também
são premiados;

Mudanças
A Caixa Econômico Fedeml anun

ciou no início deste mês as mudanças na

Mega-Sena, Oui�o e Duplo Seno. Pam a

Mega-Sena, seró criado um sorteio es

pecial no final do ano, que poderá atin
gir ao menos R$ 20-milhões em 2007
e pelo menos R$ 50 mllhõesne final
de 2009. A Caixa também irá ampliar
de três poro seis os sorteios semanais
da Ouina. Atualmente eles são realiza
dos os terços, quintas e sábados. Eles
passarão a ser feitos de segunda o Só
boda. O valor da aposta simples paro
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NAS NUVENS
Podes crer. Até o ficho cair muito gente aqui no urbe sorriso, com essa tal de
Lei Seco, vai continuar com o cabeça nos nuvens. Poro o mulherodo que adoro
fazer o linho blosé, tipo no mundo do lua, não faltam no mundinho us saias
justos, com histórias hilários. No fim de semana, duas esqueceram os presen
tes no táxi. No hora de pagar o corrido saíram dizendo apenas "obrigado e

boa noite". Só se deram conto do gafe quando o motorista buzinou, enquanto
fazia mímico com os dedos. Parece que bebe!

BARULHO
Voi ocobor o sossego! Com o volto do componho eleitorol os car-

ros, com oquelos trilhos sonoros de tiror o pociêncio oté de monge
tibetono, voltorão o circulor com todo volume nos ruos de Joroguá, ,

gerolmente oos domingos.logo, logo tombém começo o lodoinho
dos promessos, sem mois tomonho, no televisão. Enquonto isso, os

estripulios políticos socodem o noticiário Brosil oforo, com muito

gente vendo o sol noscer quodrado! Que tol? -

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é Carino Friedmann Stolf
que lê todos os dias o minha coluna poro
ficar hiper ontenoda no que acontece de
melhor no nossa sociedade.

" O homem que
trobolho somente

pelo que recebe,
nõo merece ser pago

pelo que foz ,,'
ABRAHAM LINCOLN

STAMMTISCH
Para os menos avisados, o Stammtisch
deste 0110, que está em suo 6° edição,
terá número recorde de banheiros dis
tribuídos por todo o Calçadão do Ma
rechal. Serão 50 banheiros químicos,
20 o mais do que o ano passado. Outro
novidade deste ano é o participação de
20 homens que farão o segurança dos
estabelecimentos comerciais e cuida
rão do bom andamento do festa.

COISA DE LOUCO
Olho só o que aconteceu recentemente em

São Paulo, dois eventos no mínimo inusita
dos. Um foi o campeonato de arremessos

de celulares. O outro foi um passeio ciclís
tico de peladões, isso mesmo, todo mundo
nu com o mão no bolso. De arremessor ce

lular todo mundo já teve vontade, eu mes

mo tive, hoje, vários vezes. Agora, esse de
pedalar pelado. Com esses selins coda vez

mais finos.lsso deve ter doído pocas.

HUM!!!
Como onda gostoso o temporada aqui
no cidade. Fato que deixo os mulheres
mais sensuais e chormosas.

FOFOCÓDROMO
O maior zunzunzum aqui no cida
de é que circulo uma figura muito
bonita, 'no maior tranqüilidade, que
está sendo considerado suspeita por
violar computador. Elo já vinho fa
zendo isso em outra o cidade. É o que
se comenta!

DIZEM POR AL.
Que o diretor do Fesporte, Cacá

Pavanello, está cuspindo fogo pelos
ventos." O motivo do raiva seria o

pagamento de RS 24,00 por apenas
dois cafezinhos, cobrados por um hotel
do cidade. Dizem ainda que ele' está
possesso, não só pelo valor absurdo do
café, mos sim, porque ele em apenas
dois anos trouxe para cidade: Os jogui
nhos estaduais e o Olese, promoções
que abarrotaram os hotéis e deixaram
muito dinheiro no cidade. Dizem ain
da, que quando foi questionar o valor
com o gerente do hotel, recebeu como

resposta: aqui até Eggon Silvo pago
esse valor. Então tá Jacaré!

�SfJeed P,ess
1i'k��

3371-2552

PaU Steindel, modelo jC!roguaense,
é promessa de sucesso na passarela

FUTEBOL'
O Juventus estréie Seu primeiro jogo em Joraguá, no João Marcatto, pelo
Campeonato de acesso o Elite Catarinense, nesta sexto-feira, provavelmente
às 15 horas. Os ingressos deverão ser de graça poro os mulheres e cinco
reais para os homens. Até o fechamento do coluna os valores e horários
ainda não estavam definidos.

Fortunato Dolle Court e Brigida Ronchi Dolle Court,
festejaram 45 anos de feliz vida conjugal.

A· 473273-7070
�� Jill agua do Sul e Região

1Li

í;.rNumo promoção'do Ajap, �sSO
, ciação Jarag�pense de 4rtistll�.

Plásticos; está?ocontecendo tlQ

Mú��u.E!JJlíll�!dlfSllvo !ai.:�xpq�i"Nossà1benfe", em hOluena!Í
00 oniveFsáfiio de+JaFoguá dQiiSU
f,içará exposto aQ�publico
30 de julho. Boa pedido!'

• Com essa, fui!
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SEGURA O DRAGÃO
- MERCADO REGIONAL

Como forma de conter o crescimento da inflação, reduzindo o consumo interno, no país, o Capam deve anunciar o novoaumento da taxa anual de juros para aproximadamente 13%. Mas o que isto causará no bolso do consumidor? Bem com
uma taxa de juros maior, o cheque especial e o credito rotativo do cartão de crédito, ficam cada vez mais proibitivos. Ta�bém
quem necessita utilizar os financiamentos de crediário no comércio varejista, acaba sofrendo com esses aumentos. EntãoPresidente lula, a inflação brasileira é boa? O avanço da inflação p,ode impactar no planejamento financeiro dos cidadãosde rend� mais baixa. Os efeit�s n�gativos imediatos são o comprometimento da renda e a perda do poder de compra dosconsumidores, resultando em ínodlmplêneln. Ou seja, o remédio é amargo, mas necessário.

TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TAMBÉM SOFREM REAJUSTE
A Anotei (Agência Nacional de Telecomunicações) divulgou, na segunda-feira (21), os índi
ces de reajuste de telefonia fixa, que vão até 3,01%. Para os serviços locais, o reajuste será linear
tanto para as ligações de fixo pam fixo, como de fixo para móvel e também na assinatura.

CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA
No caso das ligações de longa distância nacionais (DOD), o reajuste médio será o mesmo,
mas as concessionárias poderão aplicar-o diferentes tipos de índices, podendo resultar em
reajustes de até 9,6822% em alguns itens, desde que não ultrapasse o índice estabelecido
pela AnoteI. As taxas de longa distância nacionais são formadas pelos diferentes degraus
que medem a distância entre as localidades em que ocorrem as chamadas e os diferentes
horários (tarifa diferenciada, normal, .reduzida e super reduzida).

ORELHÕES
O valor do crédito para utilização de telefones de uso público, os "orelhões", sofrerão
reajuste de 2,53% e passa a ser de R$ 0,1215, com impostos, preço único em todo o
território nacional.

I

Mais de 70 operações: Alimentação:

- Vestuário I Moda
- Artigos esportivos
-Calçados .

- Massas
- Grelhados
- Pizza
- Batata recheada
- Cachorro quente (buffet)
- Pastéis e panquecas
- Calzone
- Buffet em kilo
- Harnburgueria
" prango Frito
� COmida mineira
- Sorveteria
• chocolªteriil
• Cafetêfls étot'lfeltaf'â

• Acessórios
- Perfumes e cosméticos
• Brinquedos
- Som e música
· Presentes
- Eletroeletrônicos
• Hipermercado
• lojas de departameAtos

Alameda de serviços:

· Chaveiro
- Floricultura
- Espaço Criança
• Caixas eletrônicos - Caixa, Banco

do Brasil, HSBC, Banco 24 hs
- Lavação de carros
- Pet Shop
• Farmácia
- Conveniêncía digital
• Videó locadora
- Cabeleireiro t Estética
- Imobiliárlp

Sapataria
-l{êVjsfarfa
"Wirelê'Ss

COMENTÁRIO CORRETO EM LOCAL IMPRÓPRIO
O Comentário realizado pelo Ministro Celso Amorim na reunião de
Doha, sobre o forma que os países ricos querem negociar com os pa
íses em desenvolvimento foi constrangedor, mas de uma correta pro
priedade. Pois, os países ricos não estão nem um pouco preocupados
com os nossos problemas, desde que isso não tenha influência nos
seus países. Ou seja, o -comentário foi muito correto, mas falar em pú-

.

blico de forma tão ríspida, é mal interpretada até por quem defende
os países em desenvolvimento.

BARRAVELHA
No último sábado foi realizado o jantar de lançamento da 12 Festa
Nacional do Pirão em Barra Velha. A Festa promete ser a melhor já re
alizada até agora. Haverá vários Shows com Artista de renome nacio
nal, com uma programação para atender jovens, adultos e os amantes
da música sertaneja. Além da excelente culinária típica açoriana.

CORUPÁ EM FESTA
No último final de semana, os hotéis e restaurantes da região estiveram
muito concorridos, tudo isso graça ao grande número de visitantes do Ba
nona lama de Corupá. Uma festa temática que gera muito recursos para a
economia da região. Com organização, ordem e excelente planejamento,
é uma festa que tem atraído um grande número de participantes e calo
cando a cidade na vitrine do turismo nacional.

etarrek@terra.co .br

Momentos espedels não custam mais caro.

o Shopping Center Breithaupt é sua melhor opção para todos os momentos.

o melhor mix de produtos e marcas para você ficarsempre na moda;
Salas de cinema para você curtir um bom filme com a família;

, A Alameda de Serviços para o que você precisar;
A Praça de Alimentação, para quando bater aquela fome;
t:-s opções de lazer e entretenimento, para um encontro com os amigos.

laier:

- Cervejaria
- 3 salas de cinema
- Playpark
- Eventos
- Exposições
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Projeto, em área
de proteção

Grupo de pesquiso que identifico, aves no Área de Proteção Am·
bientol dos Ilhas do Rio Itojoí·Açu constituído por um conjunto de
60 ilhas que somam quase 39 hectares, em Blumenou, comemoro

o identificação de mais de 180 espécies de aves, sendo algumas
pouco encontrados em Santo Catarina. A equipe participante do
projeto é composto por Adrian alunos do curso de ciências ble
lógicos do Furb (Universidade Regional de Blumenou). nA partir
deste trabalho, podemos ter uma noção mais exato do número
de espécies de qves que esta Unidade de Conservação protege,
foto que ressalto o importância do área -de proteção ombientnl
poro o preservação dos espécies de aves e de to�os os outros grupos
animais", enfatizo o biólogo orientador do pesquiso, Corlos Eduardo
Zimmermann.

PREÇO RECORDE EM S
Os preços do suíno vivo em Soqto Cot
mor recorde, segundo o Epogri (fmpfeso
Extensõo Runil). No principal praça de produf (I regiõo de Chopero,
o quilo do suíno vivo bateu essa semana RS 2,79, em médio, poro o pro
dutor Integrado à ogroiRlrústrio. No coso do produtor independente, o pre
ço alcançou RS 2,90 o qpilo. O cenário está mais aquecido no segmento
'após um período de Il�eços dep�jmi�os nos últimosunos. Os p.reços atuais
superom em mais de 106% os cRtoçqes de dois anos otrós.

""
" .,-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

SANTA CATARINA---------
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Na AL, audiência abordou o importância do ressocializaçõo dos detentos e o situaçõo dos agentes prisionais

SEGURANÇA PÚB�ICA

Audiência debate
o sistema prisional
Abertura de vagas é a chave para a melhoria
FLORIANÓPOLIS

Mais vagas para detentos
é a chave para melhoria do
sistema prisional catarinense.
O assunto foi debatido essa

semana em audiência pública
na Assembléia Legislativa.

'

Depois de quatro horas de
discussão, a necessidade de

.

novas vagas foi apresentada
como ponto crucial para a,

melhoria deste segmento. As
atividades laborais e sócio
educativas dos detentos, o in
vestimento dos governos esta
dual e federal, e a situação dos.
agentes prisionais também fo
ram abordados.

A presidente da Casa em

exercício, deputada Ana Pau-

la Lima (PT), sugeriu que um

mutirão seja feito pelo Judici
ário para analisar os processos
e propiciar a progressão de

regime aos presidiários que
já têm direito. "Quando isto
acontecer o número de deten
tos vai diminuir", emendou.

Já o líder do PDT, deputa
do Sargento Amauri Soares,
afirmou que a situação dentro'
das 35 unidades prisionais é
desumana e flue os servido
res da segurança pública não
recebem o tratamento que
lhes é devido..

Segundo o secretário de
Estado da Segurança Pública
(SSP), Ronaldo Benedet, 2.884

vagas foram construídas nesta

administração e três penitenciá
rias, em São Pedro de Alcântara,
Joinville e Criciúma. Entretanto,
o secretário enfatizou que mes

mo com estes investimentos, se

faz necessária a construção de
uma unidade para apenados do

regime semi-aberto. O municí

pio de São Pedro de Alcântara
não aceitou que a nova unidade
de triagem seja construída jun
to ao presídio.

Benedet pediu então ajuda
aos parlamentares. "Precisa
mos encontrar uma solução.
Talvez uma lei que autorize o

Executivo a determinar o local
onde será construída a cadeia

pública, seguindo os requisi
tos legais", sugeriu.
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MAIS RIGOR

Projeto prevê reajuste de multas
Proposta será enviada ao Congresso e pretende endurecer Código de Trânsito
BRASíLIA

O governo vai propor um re

ajuste de 63,97% no valor das
multas de trânsito, elevando a

punição máxima para R$1.575,
nos casos mais graves de exces

so de velocidade. O projeto de
lei será enviado ao Congresso
este ano e prevê alterações que
tornam mais rigoroso o Código
Brasileiro de Trânsito. O rea

juste foi calculado para repor
a inflação de outubro de 2000
a dezembro de 2007, usando
como índice o IPCA. O governo
avalia que os valores estão de
fasados, e não mais inibem as

ações como antigamente.
"Está pesando menos no

bolso, e os motoristas estão re

laxando. É preciso voltar aos

valores antigos", diz o secre

tário de Assuntos Legislativos
do Ministério da Justiça, Pedro

Abramovay.
A proposta foi formulada

pelo Ministério da Justiça e

passou por consulta pública
em fevereiro e março. O tex
to está agora no Ministério
das Cidades, onde é .analísado

pelo Denatran (Departamento

Nacional de Trânsito).
Com o reajuste, as multas

passam de R$ 53,20 para R$
90 (leve); de R$ 85,13 para R$
140 (média); de R$ 127,69 para
R$ 210 (grave); e de R$ 191,54
para R$ 315 (gravíssima).

O projeto muda as regras
para a definição de excesso

de velocidade. O limite deixa
de ser calculado com base em

percentuais. Pela proposta,
todo excesso de velocidade
será classificado pelo menos

como grave: é o caso de quem
exceder a velocidade permiti
da na via em até 20 quilôme
tros por hora acima do permi
tido; de 20 a 30 quilômetros a

mais, gravíssima; de 30 a 50

quilômetros, gravíssima, com

multa três vezes maior e sus

pensão do direito de dirigir; e,
além de 50 quilômetros acima
do permitido, gravíssima, com

multa cinco vezes maior e sus

pensão do direito de dirigir.
O diretor do Denatran, Al

fredo Peres da Silva, defende
o reajuste das multas. Por ano,
cerca de 34 mil pessoas mor

rem em acidentes no país.

Tarifas de telefonia fixa
vão subir até 3,01%
BRASíLIA

A Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) anun

ciou os índices de reajustes
para as tarifas de te1efonia fixa

.

no País. Segundo o· órgão, o

aumento autorizado vai ser de
3,01% para Telefônica, Brasil
Telecom, CTBC e Sercomtel; e

de 2,76%, para a Telemar. .

Come os conselheiros do ór

gão estão de férias, o reajuste foi
definido pelo conselho da Ana
tel por meio de um circuito de
liberativo, com voto à ,distância.
A correção é válida tanto para
as tarifas quanto para a assina-
tura básica.

.

De acordo com a agência re

guladora, as chamadas de longa
distância terão reajuste máximo
de 9,68% em alguns itens tari

fários, desde que a correção da
cesta não ultrapasse, na média, o

índice estabelecido pela agência.
Já o valor do crédito para

uso em telefone público, que
tem valor único em todo o País,
passou de R$ 0,1185 para R$
0,1215, com impostos e contri

buições sociais. O reajuste para
o serviço foi de 2,53%, explicou
a agência.

Os reajustes, disse a. Ana

tel, foram calculados levando
em conta o Índice de Serviços
de . Telecomunicações (1ST) de
maio de 2007 a maio de 2008.
Também foi aplicado, segundo
a Anatel, o· fator X, indicador

que permite o compartilhamen
to dos ganhos econômicos das

operadoras com o consumidor.
O 1ST acumulado de maio

de 2007 a maio deste ano é de
4,46%, enquanto o fator X foi cal
culado pela agência em 2,92% e

atua como redutor do 1ST.
Os atos com as novas tarifas

foram publicados ontem no Di
ário Oficial da União (DOU), a

valem a partir de amanhã.

Pedro Abramovliy, do Ministério da Justiça, afirma atuais valores já não pesam no bolso dos infratores

As mulheres
nas eleições

\
Em reunião, os l1linistros da Órea!�()Cial fizeram

..

·Um balanço
do� programas do goveFnO Lula e rechimaram dos cortes no Orça
mento e�dndifjeuldqdeemJazerconvênips. O presidehfe Lula disse

,it

que, PR" enquanto, a questão doiOrçamento não seró mud!lda. Lula
anunciou. que vai nomear um novo coordenador para a Câmara de
Políticas Social, hoje sob a responsabilidade da Casa Civil.

BRASíLIA
Mesmo sendo maioria

(51,8%) entre os eleitores, as

mulheres representam apenas
um em cada dez candidatos
a prefeito nas eleições deste
ano. Dos 15.231 postulantes
ao cargo que pediram registro
de candidatura ao TSE (Tri
bunal Superior Eleitoral) até

domingo à noite, apenas 1.579

(10,3% do total), são do sexo

feminino.
"As

.

mulheres romperam
barreiras no mercado e escola
ridade, mas espaços de poder
são a última fronteira", justifi
ca Sônia Malheiros, subsecre
tária de Articulação Institu
cional da Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres.

A subsecretária diz, porém,
que a participação das mulhe
res nas eleições tem aumenta
do. Em 2000, diz, eram apenas
7,5% do total de candidatos às

prefeituras e, em 2004, 9,4%.
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LIGA FUTSAL

ESPORTE----------

Falcão e Lenísio desfalcam a Malwee
Time joga hoje, às 20 horas, contra Teresópolis, sem duas de suas estrelas
JARAGUÁ DO SUL

Quando tudo parece estar
ruim para o lado da Malwee o

destino se encarrega de piorar.
Duas de suas estrelas, Falcão e

Lenísio, não entram em qua
dra hoje contra a Teresópolis,
às 20 horas, no Ginásio Pedro

Rage [ahara, na serra flumi
nense. Falcão sentiu o mús
culo adutor da coxa direita no

jogo contra o Joinville na últi
ma sexta-feira. Já Lenísio teve
uma contusão na panturrilha
esquerda, durante o jogo con
tra a Ulbra, na segunda-feira.

Os dois jogadores viajaram
ontem para São Paulo, onde
consultaram com o médico da
Seleção Brasileira de Futsal,
André Pedrinelli. Até o fecha
mento da edição o diagnóstico

.

não havia sido divulgado, mas

a previsão é que Lenísio volte
em dez dias e Falcão em 15.

O craque da camisa 12 la
menta por não poder ajudar o

time nesse momento, mas acre

dita no potencial da equipe. "Es
tamos com uma nuvem negra,
fico triste por não poder ajudar.
Agora é hora do pessoal mostrar

o potencial e buscar a classifi
cação, nem que seja em quar
to", comentou o jogador. Falcão
relatou que no ano passado a

Malwee passou pela mesma

situação, onde ele e Lenísio se

machucaram, e voltaram para a

semifinal do campeonato.
Já Lenísio passa por sua

quarta lesão em um. ano de
Malwee. Fato que abala não

apenas a equipe, mas a car

reira do camisa 10. "Fico tris
te pelo lado pessoal também,
na Malwee é a quarta vez que
estou fora e até agora não con

segui render o que esperava",
analisou. Para o lugar do pivô
Ferretti convocou Eder, que
joga pelo time sub-20.

A Malwee está em terceiro

lugar na Liga, com sete pontos,
se ganhar o confronto de hoje
pode reassumir a vice-liderança.
Este ano o time de Jaraguá en

frentou o Teresópolis duasvezes.

Na primeira fase houve empate
em lxl na casa do time carioca,
na segunda a Malwee goleou
por 6xO na Arena Iaraguá.

Tiro lidera
Estadual

GENIELLI RODRIGUES Jogadores estão em São Paulo onde passarão PO[ exames com médico da Seleção Brasileira, André Petrinelli

Natação volta do Catarinense de
Inverno cheia de bons resultados
JARAGUÁ DO SUL

A natação de Jaraguá do Sul
fez bonito no Campeonato Cata
rinense de Natação de Inverno.
A equipe Urbano/FME voltou
de Blumenau com dez recordes
e 56 medalhas, 26 de ouro, 16
de prata e 15 de bronze e de
quebra, conseguiu o terceiro

lugar na classificação geral do
campeonato, sendo 2° no femini
no e 5° no masculino.

Os recordes foram batidos
por Marina Fructuozo bateu
três - 50m costas (31seg19),
100m costas (lmin06seg64) e

200m costas (2min24seg99)
e Otávio de Azevedo outros
três - 100m costas (58seg52),
200m borboleta (2minllseg20)
e 200m costas (2min07seg88).
Além deles, Henrique Fructuo

� zo foi o mais rápido nos 1.500m
� livre, Talita Hermann (1.500m
� livre e melhor índice técnico na

& 'iM U\\eil,oria sênior), Soelen Bozza

(1.500m livre) e Jan Doubrawa
(50m peito).

Entre os nadadores que con

seguiram a medalha de ouro

estão: Talita Hermann (sênior),
no 200m livre, 1.500m livre,
800m livre e 400m livre, Marina
Fructuozo (sênior], nos 50m cos

tas, 100m costas, 200m costas e

200m medley, Otávio de Azeve
do (júnior 1), nos 100m borbole
ta, 200m borboleta, 100m costas
e 200m costas, Helena Gschwen
dtner (infantil2), nos 100m livre,
50m livre, 100m costas e 200m

livre, Henrique Fructuozo (júnior
1), nos 400m medley e 1.500m li
vre, Bárbara Hermann (júnior 2),
nos 100m borboleta e 50m bor
boleta, Jan D�ubrawa (júníor 2),
nos 100m borboleta e 50m peito,
Amanda Guimarães (juvenil I],
nos 100m peito e 200m peito, So
elenBozza (júníor 2), nos 1.500m

livre e Diogo Danna (infantil I],
nos 100m livre.

A equipe-de tiro jaraguaen
ses ganhou Q título da 4a Etapa
do Circuito Catarinense, na ca

rabina deitado e, de quebra, es

tão liderando o quadro geral da
competição. As disputas acon

teceram no fim-de-semana em

Blumenau. Agora o grupo está

empatado com Timbó, com 28

pontos. Eles somaram 1.743

pontos, mesmo número dos
competidores de Timbó, mas

saem na frente no desempate
técnico. O terceiro lugar ficou
com Joinville que fez 1.726

pontos. Na carabina ar compri
mido a equipe ficou em tercei
ro lugar. A competição rendeu
ainda um ouro na categoria A

para Samuel Lopes, outro ouro

na B com Jackson Borchardt e

um bronze, com Clésio Cunha,
também na B. Já no ar compri
mido, Lopes foi prata com 581.
O próximo compromisso será
o Circuito Brasileiro (24 a 27 de .

julho) em Pirassununga (SP).
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Flo tenta manter liderança
Cruzeiro recebe o Goiás torcendo por tropeço rubro-negro
DA REDAÇÃO

O Flamengo enfrenta a Por

tuguesa no Canindé, às 21h50
de hoje, tentando recuperar o

embalo, acabar com a série dê
maus resultados e se manter
na liderança do Campeonato
Brasileiro. Com 26 pontos, o

time carioca precisa se reabili
tar das derrotas para Coritiba e

Vitória, nas últimas rodadas.
Curiosamente, são os dois

jogos que o time disputou após
a saída do meia-atacante Mar
cinho e a definição da perma
nência do técnico Caio Júnior,
que teve o contrato renovado
depois de receber uma oferta
do Catar. Do lado da Portu

guesa, que está em 15° lugar,
com 15 pontos, a novidade é a

estréia do técnico Valdir Espi
nosa, que substitui Vágner Be

nazzi, demitido após a derrota

para o Ipatinga.
.

Vasco enfrenta o Fluminense buscando recuperação e o Goiás vai até Belo Horizonte pegar o Cruzeiro
De olho num tropeço do

Flamengo, o Cruzeiro, tercei
ro, com 24 pontos, recebe o

Goiás, que tem 14 e está em '

17° lugar. O time mineiro ten

ta se recuperar após a derrota

para o Grêmio, no Olímpico,
que lhe custou a vice-lideran
ça. A raposa também tem o

desfalque de última hora de
Ramires, convocado para o

lugar de Rabinho na Seleção
Olímpica.

Também torcem contra

o líder os dois times com 23

pontos: o Vitória, que recebe
o Náutico no Barradão, e joga

Palmeiras
confirmo multo
o Palmeiras admite que o meia

Denílson e o atacante Kléber serão
multados pelas expulsões na partida
contra o Goiás, no último domingo,
no Estádio Serra Dourada, pela 13u
rodada do Campeonato Brasileiro.
Falta ainda a diretoria do clube
e a comissão técnica vão se reu

nir para definir a punição. "Isso
vai existir, não'vamos antecipar o

quanto. Vamos estudar e aplicar
uma multa. Está definido. Vamos
antes comunicar os jogadores",
reconheceu o gerente de futebol,
Toninho Cecílio.

embalado pela vitória sobre
o Flamengo no Maracanã; e

o São Paulo, que vai ao Bei-

está em sétimo lugar, com 21

pontos. O Colorado anunciou
ontem o reforço do lateral-es
querdo Gustavo Nery, e ainda
tenta o meia D'Alessandro. '

Mais abaixo na tabela, o

Coritiba, em décimo, com 17

pontos, busca mais um bom
resultado em casa diante do
lanterna Ipatinga, que foi a 10

. pontos depois de bater a Por-
,

tuguesa, e quer sua primeira
ra-Rio para enfrentar o Inter-

'

vitória fora de casa - até agora
nacional, outro time disposto . foram dois empates e quatro
a lutar pelo título - por ora, derrotas em seis jogos.

Raikkonen admite

preocupação
Já se passaram três dias da re

alização do GP da Alemanha, mas

Kimi Raikkonen oinda não engoliu
o mau desempenho que o deixou
apenas com uma sexta posição. Para
o finlandês, a Ferrari precisa urgen
temente entender o porquê de ter
andado tão mal. Embora a escuderia
ainda lidere o Mundial de Constru
tores, com 16 pontos de vantagem
para BMW, Raikkonen sabe que o pa
norama está ficando cada vez mais
difícil entre os pilotos, em que ele já
se vê sete pontos atrás do líder lewis
Hamilton, do Mclaren.
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Seleção começa
a se apresentar
PARIS

A seleção olímpica via

jou ontem às 18h (de Brasí

lia) para Cingapura, local de

preparação 'para os Jogos de

Pequim. Hernanes, Alex Sil
va, Marcelo, Thiago Silva,
Renan, além de Dunga e de
toda a comissão técnica sa

íram do Brasil em um vôo

que durou 11 horas. Da Eu

ropa, chegam, aos poucos,
os outros jogadores, como o

meia Diego que, mesmo sem

permissão do Werder Bre

men, se apresentou à sele
ção. O ex-santista foi muito

cumprimentado por todos.
Ronaldinho Gaúcho e

Alexandre Pato, novos com

panheiros de Milan, também
já se apresentaram. No próxi
mo domingo, a seleção olím

pica fará o amistoso contra
a Seleção de Cingapura, às
20h locais (9h, de Brasília).
Nas Olimpíadas, o Brasil está
no Grupo C, ao lado da Bél

gica, China e Nova Zelândia.
O futebol olímpico aconte
ce em cinco sedes: Pequim,
Qinhuar 3dao, Shenyang,
Tianjin e Xangai.

O jogo de estréia, contra a
. Bélgica, acontece no dia 7 de
agosto, em Shenyang.A par
tida seguinte, no dia 10, será
contra a Nova Zelândia, na

mesma cidade. O último jogo
da primeira fase da competi
ção, contra a China, será em

Qinhuangdao, no dia 13 de
agosto. As partidas das quar
tas-de-final acontecem no

dia 16 de agosto, nas cidades
de Pequim, Qinhuangdao,
Shenyang e Xangai, com um

jogo em cada sede.

Diego foi sem permissão do clube
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SONHO DE FÉRIAS
,..,

BRINCADEIRA E CONSCIENTIZAÇAO
Projeto da Acijs leva diversão e aprendizagem para cem alunos da rede pública

JARAGUÁ DO SUL

Correr, brincar, jogar e se divertir em

tem_po integral. Estes verbos represen
tam as férias dos sonhos da maioria das
crianças de todo o mundoe, em Jaraguá
do Sul, também são sinônimos de rea

lidade para cerca de cem estudantes da
rede pública de ensino.

Ontem, Débora da Silva Santos; 8,
acordou cedo porque tinha um compro
misso diferente. Ao invés de se' preparar
para ir à sala de aula, vestiu um unifor
me colorido e foi à Unerj. No campus da
universidade, ela embarcou no mundo
da alegria, feito de brinquedos nunca

vistos antes. O projeto "Sonho de Fé
rias", da Acijs (Associação Empresarial ,

de Jaraguá do Sul), possibilitou à .me
nina conhecer formas diferenciadas de
aproveitar o tempo livre.

Durante toda a manhã, alunos das
escolas Loteamento Amizade, Henrique
Heise, Arnalda Schulz, Machado de As-

, sis e Gertrudes Milbratz participaram
de cinco oficinas. Com elas, Débora e

os amigos aprenderam a construir bone-
"

cos em papel, peões de ferro, pompom,

corrupio e gira-gíra. Além disso, aturma
ainda pôde brincar com jogos vindos de
todo o mundo. O mais antigo deles, a

Torre de Hanói, é de 1833.
'

O pequeno Anderson Hanemann, 9,
aproveitou a oportunidade. Apaixonado
por xadrez, ele passeou por vários ou

tros tabuleiros que exigem raciocínio

lógico de seus jogadores. "É tudo muito

legal", empolgou-se;
Segundo Dilma Montagnole, res

ponsável pela participação da Unerj no

programa, a idéia é ajudar as crianças a ,

se tornarem cidadãs. Para isso, além das
brincadeiras, o grupo ainda vai transi
tar por trilhas ecológicas, no Parque
Malwee, e assistir a palestras de cons

cientização ambiental, na Recreativa da
Marisol. A programação segue até ama

nhã. O "Sonho de Férias" conta também
com a parceria do Sese (Serviço Social
do Comércio), Unerj, Polícia Ambiental
e Militar, Corpo de Bombeiros, Secreta
ria de Educação, Fundação do Meio Am
biente e Faculdade Jangada.

KELLY ERDMANN Jogos chamaram a atenção da criançada,. que aprendeu a se divertir à moda antiga

/'

Novo �f.lindo como nunca. Gol como·sempre.
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