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Lesão no ombro
prejudica Falcão
Melhor jogador do mundo pode desfalcar o
equipe do Malwee por três semanas.

Página 16

Arnaldo Antun'es se
apresenta na Scar
Ex-integrante dos Titãs vai mostrar novos
canções e antigos sucessos no dia 9.

Página 14

Pesquiso realizado no Suécia sugere
que homens que sofrem de alto nível
de estresse podem dobrar os riscos de
desenvolver diabetes ti�o 2, No início do
éstudo, os participantes apresentavam
níveis nôrmois de glicose e foram exa·

minados com relação aos sintomas do
estresse, Depois de dez anos, os voluntários
foram novamente examinados. Aqueles que
apreselltavam maior nível de estresse cor

riam duas vezes mais risco de desenvolver
diabetes lipo 2 do que os com baixo nível
de estresse. Segundo os pesquisadores, o

relação entre estresse e o diabetes pode ser
resultado dos efeitos do estresse no capaci
dade do cérebro em regular os hormônios
ou, ainda, do influência negativo' que o

depressão exerte no dieta e no nível de
atividade físico dos pessoas.
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Propostas para
os candidatos
Ujam reúne presidentes dos associações
para elaborar documento com reivindi
cações. Plano Diretor e Jaraguá 2030 já
foram entregues aos concorrentes.

Pli§iw.f

Prontotor ra

de.gas
Documento sobre a realidade do falto de
vagos nos creches municipais deve ficar
pronto no sexto-feira. Empresas também
recebem orientações.
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.SAIBA
QUEM SÃO
Os candidatos
o vereador
Página 3
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Poluição bandida
Durante alguns meses fiquei calado, no pretexto de:

"bom, é cedo ainda, os homens não podem fazer tudo
de uma vez, o município tem outras prioridades", e fi
quei esperando que o Fujama (Fundação Jaraguaense
de Meio Ambiente) tomasse alguma atitude a respeito
da fumaça expelida pelas empresas existente no Bairro
São Luis, aliás que fica no bairro onde está localizado
o referido órgão.

Sei que as indústrias geram empregos que garantem
o bem-estar de muitos jaraguaenses, no entanto, já ti
veram tempo suficiente para colocarem filtros nas cha
minés das empresas, evitando dessa forma a poluição
do meio ambiente e transtornos para os moradores e

donas de casas dos bairros Jaraguá Esquerdo, São Luis
e Barra do Rio Cerro, com a emissão de gases de dióxi
do de carbono e de resíduos da queima de produtos nas

fornalhas dessas empresas.
Não sou contra o progresso, não tenho inveja das

pessoas que cressem com o suor dos seus rostos. Pa
rabenizo aqueles que com seu trabalho ajudam a enri

quecer a nossa cidade, no- entanto estamos sendo pre
judicados pela emissão da poluição gerada por essas

fornalhas.
Se a queima desses produtos são necessários para a

economia dessas empresas e/ou para evitar que eles se

jam despejados no meio ambiente, ou ainda se os gazes
não trazem prejuízo para a atmosfera e/ou para a saúde
das pessoas, seria razoável que esses produtos fossem
queimados durante a noite, quando as casas estão fe
chadas e suas donas não precisam colocar as roupas
em varais para secá-las, claro: nem todos podem ter se
cadoras elétricas para esse serviço.

E obrigação dos órgãos públicos defenderem os

direitos das comunidades, orientando as pessoas que
por força às vezes do desconhecimento, cometem al
gum erro na execução de alguma ação, afinal: todos são

pagos pelos impostos dos contribuintes, tantos os das
pessoas físicas, quanto os das jurídicas.

Eu como cidadão, morador dessa terra que amo,

apesar de aqui não ter nascido, faço a minha obrigação
de registrar este fato.

MAURICI DA SILVA, M!UTAR DA RESERVA

,
'

Mendigo que teve imagem usada em campanha será indenizado
THIAGO MARKIEWICZ, INTEGRANTE DO

DEPARTAMENTO CíVEL E EMPRESAR!Al
NA CASS!J!.l AmfOGA!:lOS.

propaganda política em que Sebastião,
pessoa muito conhecida na cidade e

portador de necessidades especiais
com severa deformação, esta que o faz
andar curvado, aparece, com peque
na tarja sobre o rosto, com os dizeres:
"Desalento", "Desanimo", "Desleixo",
"Desrespeito", complementado a pro
paganda política com a seguinte frase:
"Você vai deixar que Lages continue
assim?".

"

As fotos em que Sebastião aparece es

molando, originalmente, foram produzi
das e publicadas em jornallocal, em duas

oportunidades, como ilustração para ma
térias sobre o crescimento do número de

pedintes na serra catarinense. As ima

gens usadas sem qualquer tipo de auto

rização de Sebastião, segundo os autos, o

fizeram motivo de piadas e comentários
na cidade, o que fez com que esse inter

pusesse a ação requerendo a indenização
. pelos danos causados. O pleito foi julga
do improcedente em 10 Grau, sendo que,
a sentença foi' reformada pelo Tribunal
deIustiça, Do julgado, podemos destacar
o seguinte entendimento "A idéia, em si,
não pode ser taxada de negativa por mos
trar uma situação existente mas as conse

qüências, sim".
"-

Ainda, para o desembargador rela
tor, a utilização da foto, ao mostrar o
autor em situação degradante e sem au

torização, evidencia ofensa ao seu pa
trimônio anímico, este que é inerente
ao intimo da pessoa ofendida. Os réus
ainda podem recorrer da decisão ora

comentada.

A 2a Câmara de Direito Civil do
Tribunal de Justiça, em apelação cível
sob relataria do desembargador subs
tituto Jaime Vicari, reformou decisão
da Comarca de Lages para condenar
dois candidatos que concorreram à

prefeitura de Lages - SC no ano de
2004, ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 20

(vinte mil reais); em benefício de Se
bastião de Jesus. "

Segundo informações dos autos,
os candidatos majoritários à prefeitu
ra de Lages, elaboraram em 2004, du
rante a campanha eleitoral, folheto de
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FALA Aí!

"Só traz benefícios
para os maus

advogados."
FERNANDO MATTOS, JUIZ
FEDERAL, sobre o projeto

que torna inviolável os escritórios
de advogados.

" Não vai ser um

privilégio aos

advogados. "
TARSO GENRO, MINISTRO
DA JUSTiÇA, dizendo que o

projeto é de respeito às

prerrogativas da categoria.

" Advogado não
é ser intocável,

nem juiz. "
NINO OUVEIRA TOLDO,

JUIZ FEDERAL, sobre o mesmo

projeto que pode ser vetado pelo
presidente Lula.

Pelo trabalho
Uma Proposta de Emenda à Constituição do deputado Celso Russomanno
(PP-SP), permite que o adolescente trabalhe a partir dos 14 anos de idade,
ou dos 12 anos, como aprendiz. A proposta altera artigo 7° da Constitui
ção, que proíbe o trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos 14 anos. Russomanno (foto) critica a idade estabelecida
na Constituição, que, segundo ele, já não contempla a realidade do país e a

dos jovens desempregados, que têm buscado outras formas de sobrevivência, à
margem da lei. O parlamentar acredita que a redução da idade mínima poderá
mudar a realidade de crianças e adolescentes que estão nas ruas pedindo esmo
Ias ou vendendo balas a fim de conseguir algum dinheiro para ajudar a família.
"Sem citar aqueles que são usados pelo tráfico", lembra o deputado.

BRASILEIROS
CENTENÁRIOS
Em 2007, segundo Censo do Ibge
feito em 5.435 municípios, exis
tiam 11.422 pessoas com cem

anos ou mais: 7.950 mulheres e

3.472 homens. Por isso, o senador
Paulo Paim (PT-RS), formulou pro
jeto para que as pessoas centená
rias carentes, que não conseguem
sobeviver por meios próprios ou

de famílias, recebam dois salários
mínimos por mês. A Constituição
já garante um salário mínimo
para idosos com mais de 65 anos

nestas condições.

QUEDA DE BRAÇO
Procuradores federais e magistrados es

tão numa batalha com o presidente lula.
Eles querem que lula vete o projeto de
lei aprovado pelo Congresso e que torna
os advogados intocáveis em operações
realizadas pela Polícia Federal.Resumin
do, conversas telefônicas não servem

como provas. Os escritórios não podem
ser violados. A OAB alega necessidade
de sigilo nas tratativas com os clientes
e exige mandados de prisão específicos
cumpridos na presença de representan
tes da Ordem.

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2008

É NADA
Do orçamento do' Estado para 2009
ainda não definido, repasses consti
tucionais comprometem antecipada
mente 17,55% do total de receitas: As
sembléia legislativa (3,70%), Tribunal
de Contas (1,30%), Tribunal de Justiça
(7,40%), Ministério Público Estadual
(3,10%) e Udesc (2,05%). Deduzidas
as despesas de custeio da máquina
pública, salários, encargos, dívidas,
empréstimos, renúncias fiscais, etc.
sobram 0,04% para investimentos. O
que exigirá mais empréstimos.

POR QUE SER VEREADOR?

AFONsn PIAZERA NETO, da Coligação
Repú�lica Verde PR/PV (22022).
EngeQheitP{Ci�iI p9s-graduado em Qg�en¥9:lvimeQ;

t,
to Urbanq,e GestõoA�.bientaJ, secretário, vereadqr

1 e� q�atril�mandatos, presidente da COrnaro e pre •.

feito Intenno em 2000. Quero ser vereador paro,
j junto com a comunidade, legislar, fiscltlizor e ser o elo do povo.com o

governo, defendendo propostos de interesse público paro um desenv.ol
, vimento sustentável, como: caso próprio e creches, um resgate da cido-

� . dOQio. Escolas como Centros de Cultura e Lazer Programo "Médico do 1

mílio" poro todos. Crioçqo P41"- Programo de Apoio 00 Idoso«:com
ieos, dentistas, ad

.

os esportivos e ossistent
'

.

is.
eta lar. Planejamento e

o. paví , passeiOs e arbo
tgneomente. Parque com área v e lazer. Centro de Reciclage s-

I tino de Resíduos. Maior segurança com parcerias entre Polícia, Prefeitura
e sociedade.

GETULIO CARLOS MENDES
candidato o vereador pelo PP (11.777).
Contador, servidor da prefeitura de Joraguó do
Sul, Pitis-gradu�do em Gerência da Quo de

•.

nos I
Serviço .�eis e �9m cursos na órea.. sr

'" pú61!ico. ória recente: 2004-eleito me

Co�selho de Administraçq.o EM; 2006-porticipei como con

a presidente do Sinsep. Por
...

ser vereador: poro dor respost
diottl às questões do Legislativó, especialmente: infrr-estrutura,'}
e segurança. Tenho consciência que nosso sociedr .Ie não suporta mais
desperdícios e irracionolidades no uso dos recursos públicos. No Câmara
vou defender um serviço público focado no cidadão. Cidodôo sims dten
telismo, nôo. Vou tombématuaf como articulador para que se·

° no Prefe·itum o plano de ro pgfO os servidor
.

de ex alara FoncursOs
do pri
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PLEITOS

POLÍlICA----------

Segundo Rubia, Ujam espera que candidatos assumam um compromisso

o poder público das associa

ções. Ano passado, durante
as eleições das associações,
houve muita interferência. A
administração se infiltrava e

.

tentava manipular", afirma.
Ao entregar o documento, a

Ujam espera que os candidatos
firmem o compromisso de que
buscarão atender as reivindi
cações da comunidade. Além
de elencar as propostas e defi
nir qual será o formato do do
cumento, a reunião de sexta
feira também decidirá quando
e em qual circunstância será
feita a entrega aos candidatos,
se para todos ao mesmo tempo
ou separadamente.

"O objetivo maior é que a

comunidade tenha mais voz

na administração municipal.
A continuação da Prefeitura
é a associação, então deveria
ter mais respaldo", defende
Rubia, acrescentando que é

importante a particípação dos
representantes das associa

ções no ato de entrega do do
cumento.

CAROLINA TOMASELLI

Fórum discute com candidatos
propostas de acessibilidade
GUARAMIRIM

Em Guaramirim, é a Adefig
(Associação dos Deficientes
Físicos) que busca a incorpo
ração de propostas de acessi
bilidade aos planos de gover
no dos candidatos à Prefeitura.
Com este objetivo, a entidade
realiza hoje um fórum com os

concorrentes, das 9 às 11 ho
ras, nas dependências da Es
cola Básica Alfredo Zimmer
mann, no Bairro Avaí.

Evaldo Junckes (PT), Lau
ro Frohlich (DEM) e Nilson
Bylaardt (PMDB) confirma
ram presença. "Os elegíveis

§ partíciparão de palestra com

,� um arquiteto que apresentará
� as adequações que devem ser

� feitas para beneficiar os defi
� cientes. Após a palestra cada
,g candidato terá um tempo para
� apresentar as propostas sobre
is acessibilidade", informou o

A Adefig, presidida por Leandro, possui mais de 20 membros associados presidente da Adefig, Leandro

Venâncio.
O palestrante será o arqui

teto Mario César da Silveira,
membro do Conselho Munici

pal dos Direitos dos Deficientes.
A apresentação será com base
no Decreto 5.296, que dá prio
ridade de atendimento às pes
soas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida e

estabelece normas gerais para a

promoção da acessibilidade.
Entre as bandeiras da Adefig

estão o transporte adaptado e

calçadas apropriadas, compro
missos que a entidade espera
serem assumidospelos candida
tos. ''A cidade deve, por lei, ofe
recer infra-estrutura adequada
à categoria:A legislação garante
aos deficientes, assim como às

pessoas normais, o direito de ir
.

e vir", argumentou o presidente
da associação, criada em abril,
por lei de autoria da vereadora
Maria Lúcia Richard (PMDB).

Ujam levanta prioridades dos bairros
Entidade vai entregar aos candidatos propostas defendidas pelas associações
JARAGUÁ DO SUL

A Ujam (União Jaraguaense
das Associações de Morado
res) vai entregar aos candida
tos a prefeito um documento
com as reivindicações das
associações de moradores do
município. As propostas se

rão discutidas na sexta-feira,
às 18h30, em reunião com os

presidentes das associações no
Siticom (Sindicato da Cons

trução Civil e do Mobiliário).
A presidente interina da

Ujam, Rubia Fiamoncini, ex�
plica que a intenção é que to
dos os bairros apresentem as

obras e serviços que esperam
do próximo prefeito. Por isto,
destaca, a reunião é aberta a

todas as associações, inclusive
as não filiadas à Ujam. "Cada
presidente tem seu candidato,
mas só um deles vai ser elei
to", lembra Rubia.

Uma das propostas defen
didas pela entidade é de que
as associações de bairro te

nham autonomia para desem
penhar atividades como a de
fiscalizar as obras feitas pela
Prefeitura. "Queremos separar')

Plano Dire10r
ê entreUQ,e

O plano diretot é o outro docu
mento que já está nos mãos dos con
�idatos o prefeito e a vice de Jamguá
do Sul. A iniciativa do Comcidade
(Conselho Municipal da Cidade) pre
tende auxiliar os concorrentes pam
que incorporem aos seus planos de
govemo os propostos gemdas pelo
comunidade através.de dez audiên-
cias públicos. /

No material, os cóndidatos sõo
alertados sobre a obrigação de incor
pomrem os prioridades no PPA (Plano
Plurianual) - o ser elabomdo no pri
meiro ano do novo govemo pam ser

executado nos quatro anos seguinte
-, à lDO (Lei de Diretrizes Orçamen
tários) e 00 Orçamento Anual.

O PróJaroguá (fóruI1JPermanen
te de Desenvolvimento�eJamguá do
Sul) também deu suo sugestõo aos

planos de govemo dos condidatos 00
repassot em abril, o "Jomguá 2030",
um planejamento estmtégico com as

principais necessidades do município
divididos em seis gmndes áreas.

O CORREIO
ERROU

João Gasho (foto) será o me

diador no debate entre os can

didatos' o prefeito que o Unerj
promove amanhã. A foto divul
gado no ediçõo de ontem é do
irmão dele, José Gasho.
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Cartõo da Caixa substitui fiador

Caixa planeja
Cartão ·Aluguel
A Caixa Econômica Fe

deral deve apresentar, em

breve, uma novidade aos 6,5
milhões de brasileiros que
vivem como inquilinos no

país. A instituição está fina
lizando o projeto do Cartão

Aluguel, uma alternativa

para substituir o seguro
fiança, cheque-caução e o

fiador.
Ele vai funcionar de for

ma semelhante ao cartão de
crédito. Se o locatário não
acertar a taxa na data combi
nada com o dono do imóvel,
o banco paga a dívida e de

pois cobra o aluguel, porém,
acrescido de juros de 10%,
em média. Assim como ocor

re com o modelo já existente,
os clientes também são obri

gados a desembolsar a quan
tia referente à anuidade. As
faturas serão mensais. Antes
de fechar contrato, a Caixa
Econômica Federal irá anali
sar a situação financeira dos
interessados. Ainda não há
data para o lançamento do
Cartão Aluguel.

.

Conforme Daniel Andreat-.
ta, da Associação das Imobili
árias de Jaraguá do Sul, o pro
duto pode não ser tão viável
quanto parece. Provavelmen
te o banco terá uma análise
ainda mais criteriosa no ca

dastro. Sem essa alternativa,
resta aos locatários permane
cer na busca de avalistas. "Se
todos fossem honestos, eles
não se incomodariam tanto

e aceitariam com facilidade' a

posição de fiador" afirma.

O CORREIO
ERROU

Na matéria Intitulada "Dupla pesa
no bolso do consumidor", publica
da na edição de ontem, terça-feim,
a referência dos preços do arroz é o

pacote de cinco quilos.

MERCADO IMOBILIÁRIO

O CORREIO DO POVOgQUARTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2008

Aluguéis pennanecem em alta
Encontrar casa e apartamento vago exige muita pesquisa
JARAGUÁ DO SUL

Você procura um imóvel
para alugar e esbarra na difi
culdade de encontrá-lo? En
tão saiba que o motivo nada
de complexo tem: o mercado
imobiliário do município está

aquecido, principalmente
quando o interesse é a loca
ção de casas e apartamentos.
A faixa de preços também
faz essa' tarefa parecer ain
da mais complicada a quem
se candidata ao posto de in

quilino. Por menos de R$ 300
a busca se torna algo quase
impossível, a não ser que se

opte por ignorar os padrões
ideais de edificação.

Conforme Daniel Andreat
ta, da Associação das Imobili
árias de Jaraguá do Sul, quanto
mais perto do Centro o imóvel
estiver, mais caro ele será. Isso
sem contar que o valor cobra
do pelos proprietários sempre
alcançará o teto praticado pelo
setor. Além da área central, os
-bairros do entorno, como Vila
Nova e Baependi, também es

tão valorizados.
Neste ano, os aluguéis so

freram reajuste de 13,44%.
A taxa de aumento se refere
ao acumulado anual do IGP
M (Índice Geral de Preços
- Mercado). Ele faz a adequa
ção do valor estabelecido pe
los locadores. "Se a inflação
não for segurada, podemos
mudar esse regulador para
aliviar um pouco os inqui-

Oferta de casas é ainda menor do que a de apartamentos. Imóveis na área central permanecem valorizados

linos", adianta Andreatta,
lembrando que, em Jaraguá
do Sul, a quantia chega cada
vez mais perto do limite má
ximo. No mês de janeiro, a

estimativa de acréscimo era

de 10%.
O cenário é bem conheci

do por aqueles que dependem
dos imóveis disponibilizados

para o alugr.el. Segundo o lo
catário Günther Hoffmann,
encontrar apartamentos e ca

sas avaliados em até R$ 450
mensais está cada vez mais
difícil. "Só consegue se co

nhecer pessoas do ramo ou

o dono, procurar muito e,

ainda, quiser dividir com al

guém", conta. De acordo com

Andreatta; a faixa de preços
mais concorrida é exatamen
te essa: de R$ 300 a R$ 600.

.

KELLY ERDMANN

Locação é ótimo negócio poro investir
Procura é maior por imóveis com preços acessíveis, maioria tem preferência por casas

A imobiliária na qual Da
niel Andreatta é sócio possui
cerca de 360 imóveis locados.
Em contraponto, existem ape
nas seis à espera de inquili
nos. Essa diferença exemplifi
ca a atual situação do mercado
imobiliário de Jaraguá do Sul:
faltam apartamentos.e casas e

sobram interessados.
Por isso, o corretor é en

fático ao dizer que a locação
, continua sendo um bom ne

gócio .. '.'A nossa economia
Andreatta:valeinvestirem aluguei" está .em ascensão e, enquan-

to estiver assim, vale inves
tir na construção de' novos
espaços", lembra. Mas, para
acertar na decisão, os pro
prietários devem ficar aten
tos àquilo que. vão projetar.
Injetar dinheiro em imóveis
caros geralmente dá pouco
retorno porque a maioria dos
candidatos procura exata

mente o contrário.
Além disso, outra dica de

Andreatta é construir casas ao

invés de prédios. Na opinião
dele, . os jaraguaenses ainda

têm rejeição à cultura de mo

rar em apartamentos. "Quem
possui animais de estimação
e filhos sempre vai querer um

quintal em volta", destaca. Já
os edifícios costumam ser dis
putados por pessoas sem fa
mília próxima, em suma, pela
mão-de-obra vinda de outras
cidades.

Estima-se que no municí

pio haja, no mínimo, seis mil
imóveis alugados. Ao todo,
são mais de 60 escritórios
imobiliários.
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SEGURANÇA

- Obra sem

sinalizaçõo
?0Apes�lt1das'lc9nq·êista�i;Yo

presidente da Associação de
Moradores,! Valdecir Rope1a
to, comenta que é importante,,$ hav' melhoria na sinalizaçoo
da obra. No 10�M! ngie? há �9.;.;
nhuma placa indicando que
a rotatória está sendo cons
truída. "Deveriam rebaixar
o borro, pois os motoristas
que saem ••• da�i late�ais n.íío'r têm uma;boa Viisão ao rodo-
via", comentolji, No<final da
rotatória, no sentido ao cen
tro d.a cidade, também está
pre�i.sta a instalação de ym
ponto de ônibus.

GERAVPOLícIA---------

DAIANE ZANGHELINI Ropelato diz que trecho teve dez acidentes com morte em 15 anos

Rotatória ficará pronta em 40 dias
Obra reivindicada há 15 anos deve reduzir os acidentes na Tifa Monos

poste, fazer o meio-fio, asfaltar
e sinalizar o trecho.

Os moradores acreditam
que a rotatória vai reduzir con
sideravelmente o número de
acidentes. "Com essa rotatória
osmotoristas vão respeitarmais
o limite de velocidade. Vai ser
menos perigoso", afirma o au

tônomo Luiz Antônio Murara,
49 anos, que costuma cruzar a

BR-280 todos os dias. De acordo
com Ropelato, pelo menos dez
mortes aconteceram no trecho
nos últimos dez anos.

Outra reivindicação que co

meça a sair do papel é a instala
ção de postes entre os bairros Es
trada Nova e Nereu, totalizando
seis quilômetros. O trabalho de
melhoria da iluminação pública
começou há cerca de 30 dias.

JARAGUÁ DO SULjSCHROEDER
Pelo menos duas pessoas

foram detidas pela Polícia Mi
litar entre a tarde de segunda
feira e a madrugada de ontem
na região. A primeira detenção
foi na Rua Wendelin Reiner,
no centro de Schroeder. Z.S.,
39 anos, que conduzia a mo

tocicleta Yamaha YBR placa
MDE-5103, de Schroeder, foi
submetido ao teste de bafôme
tro, que acusou 0,35 miligra
mas por litro de ar.

Na Rua Roberto Ziemann,
lO Amizade,' o condutor do
�ol placa LYY-6426, de Cam-

Detentos ainda
estõo foragidos

Três detentos que fugiram da Delegacia
de Barra Velha, no dia 19 continuam
foragidos. José dos Santos e Marcelo No
vakoski, que cumprem pena por roubo, e.

.

Valdir da Silva, preso por tráfico, eseapu
ram após serrar as grades de cima do so
lário e de uma da porta de ferro. Santos
é de Barra Velha, Novakoski é de Curitiba
(PR) e Silva é de Piçarras.

Dois motoristas bêbados são
detidos no Vale do Itapocu

Entrega do ITR começa no próximo dia 11
Declaração deve ser feita por proprietários de imóveis na área rural
VALE DO ITAPOCU

A Secretaria daReceita Fede
ral do Brasil começa a receber
no próximo dia 11 a DITR (De
claração do Imposto Territorial
Rural) para o exercício de 2008.
O prazo para entrega termina às
20h do dia 30 de setembro. A
declaração poderá ser feita pela
Internet, mediante utilização
do programa de transmissão
Receitanet, que estará dispo
nível no site da Receita (www.
receita.fazenda.gov.br) ou em

formulário, observados os casos

específicos.
Estão obrigados a apresentar

a DITR/Z008 os contribuintes,
pessoa física ou jurídica que na
data 'da entrega do documento
sejam proprietários de imóveis
rurais, titulares do domínio
útil ou possuidores a qualquer
título. Será também obrigado
a declarar pelo menos um dos
membros de condomínio de
imóvel rural, quando na 'data
de apresentação o mesmo per
tencer a mais de uma pessoa fí
sica ou jurídica, ein decorrência
de contrato ou decisão judicial,
ou a mais de um donatário, em
função de doação recebida em

comum.

Proprietários rurais devem apresentar documento até dia 30 de setembro'

JARAGUÁ DO SUL
Um sonho de cerca de 15

anos está prestes a ser realiza
do. A rotatória no Bairro Tifa
Monos, na BR-280, que come

çou a ser construída em janei
ro deste ano, deve ficar pronta
dentro de 40 dias, segundo in
formações repassadas pelo Dnit
(Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes)
à Associação de Moradores do
Bairro Tifa Monos.

Orçada em R$ 970 mil, a

obra fica entre as ruas Therezia
Ferrazza (que liga à Vila Paraná)
e a João Ropelato (entrada de
Nereu Ramos). O presidente da
associação, Valdecir Rapelato ,

explica que a empresa contra
tada instalou um novo poste e

a tubulação para escorrer água
da chuva. Agora, é preciso ter
minar os canteiros, retirar um

boriú, J.E.K.S., 41 anos, foi
detido por volta da meia-noi
te' de ontem. O teste do ba
fômetro acusou 0,96 ml/l. Os
dois foram multados em R$
955 e tiveram a CNH (Cartei
ra Nacional de Habilitação)
apreendida.

A tolerância estipulada
pela nova legislação, que en

trou em vigor no dia 20 de
junho, é de dois decigramas
por litro de sangue, se a me

dição é feita por exame de la
boratório, que no bafômetro
equivale a 0,10 miligrama
por litro de ar.

Polícia procura
por suspeitos

Dois suspeitos de terem participado do
assalto à casa do empresário Curt Linz- .

meyer, no dia 17, continuam fomgidos.
Adolfo EngelhOldt, conhecido como "Schu
macher", foi detido em Navegantes. Outro,
conhecido como "latino" foi preso em Blu
menau. Ricardo Baeta Simon foi encontra
do na própria casa, em Corupá, onde havia
dinheiro e objetos roubados.
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Famílias devem procurar os postos
Vacinas contra a paralisia infantil e contra a rubéola já estão disponíveis

I 11 '

. I
,

ti
� "i@,.� ,mM; , -..lb

PARALISIA E RUBÉOLA

JARAGUÁ DO SUL

Gotinhas, cara de choro do
bebê e alívio da mãe. Essa se

qüência deve se repetir por mi
lhares de vezes durante a cam

panha contra a paralisia infantil
que iniciou na última segunda
feira. Mas agora os pais apro
veitam a ida ao posto de saúde

para se protegerem contra outra

doença, a rubéola. "Vacinação
virou programa familia", esta é a
idéia da campanha da Secretaria
do Estado da Saúde que resol
veu antecipar a vacinação con

tra a rubéola. "Os pais trazem

os filhos e já aproveitam para
tomar a vacina. A procura está

grande", afirma a supervisora
de imunização do Posto Cential,
Ana Cristina Kneipp.

A consultora de seguros
Keise Luciane Clemente, 34

anos, levou o filho, Matheus
Norberto Clemente da Fonse

ca, de dois meses, para tomar

as- gotinhas. Ao chegar à uni

dade de saúde, as enfermeiras
informaram que ela também

precisava de imunização, só

que contra a rubéola. 'Achei

tinha tomado antes de entrar

para a faculdade. Mas já que
estou aqui, vou tomar", disse.

A imunização da rubéola
é indiscriminada. Até mesmo

quem tomou a vacina em outros

anos ou já teve a doença precisa
se vacinar. Homens e mulheres
de 20 a 39 anos podem procurar
os postos de saúde da cidade,
das 8h às 17h munidos do car

tão de vacinação e de um docu
mento de identidade. A restri

ção é apenas para as gestantes.
Mas as mulheres que planejam
engravidar deverão aguardar, no
mínimo, um mês após a aplica
ção da dose. A campanha nacio
nal contra a rubéola vai até o dia
12 de setembro.

Já a mobilização contra a pa
ralisia infantil encerra no diaO
9 de agosto. Trata-se da segun
da etapa, sendo que a primeira
ocorreu em julho. "Quem vaci
nou na primeira etapa, precisa
vacinar novamente", lembra a

supervisora destacando ainda

que a imunização é destinada a

crianças de zero a cinco anos.

que eu não precisava porque DEBORA VOLPI

O CORREIO DO POVOOQUARTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2008

Para promotor. empresas devem auxiliar na ampliação das vagas

Vacino,
pora Ii infantil
�UEM DEVE TOMAR: crianças
de zero o cinco anos

ATÉ QUANDO: até o dtll 'de agosto
ONDE: postos de saúde e Centros ..de
Educação Infantil
META EM t�RA6UÁ: 9tg)il criunças
Vacina contra

'010
.

QU EYHOMAR: homens e mulheres
de 20 fi 39 finos

,

12 d setembro
d€ .)

M jARAGUÁ: 51 >mil adultos

a

Pois levam crianças poro tomar os gotinhas e aproveitam o oportunidade de receber o vacino contra rubéola

Promotoria mapeia problema
da falta de vagas nas creches

Deve ficar pronto nesta sex

ta-feira, dia 1°, o levantamento
feito pela Vara da infância e Ju
ventude de Jaraguá do Sul, que
mapeia a realidade dos Centros
de Educação Infantil da cidade.
O objetivo é descobrir quantas
crianças compõem a lista de es

pera por uma vaga nas creches
do município.

Dados da Prefeitura revelam

que hoje, 800 crianças estão
sem o serviço. Para o promotor
de justiça da Vara da Infância
e da Juventude, Gilberto Polli,
o número é significativo e a

responsabilidade é também da
classe empresarial. A promo
toria analisa e também orienta
os sindicatos sobre a legalidade
das medidas adotadas. 'Nguns

�
sindicatos estabelecem au:xí

S! lio financeiro, outros possuem
� algum tipo de convênio com
o:

li: a Prefeitura e outras empresas
ainda disponibilizam de espaço

próprio para as crianças", expli
ca o promotor. Segundo a CLT

(Consolidação das Leis do Tra

balho), toda empresa com mais
de trinta funcionárias mulheres

precisa oferecer algum desses
benefícios.

Para ele, o ideal é que iniciativa
privada e poder público se unam

para a resolução do problema. '1\5
empresas têm essa responsabili
dade social. O município é obrí
gado a fornecer as vagas. Se as

empresas ajudarem, a Prefeitura

ganha reforço", sugere.
O promotor adianta que na

semana que vem o município
deve receber uma notificação
judicial solicitando reserva de
recursos no orçamento para
ampliação das vagas. A notifi

cação deve ser seguida de um
Termo de Ajustamento de Con
duta que também estabelece

prazos e pagamento de multa,
caso não seja cumprido.

Festa do Bom
Jesus no litoral

Devotos do Senhor Bom

Jesus têm três dias para
participarem do cortejo re

alizado no litoral do Vale
do Itapocu. A homenagem
ao padroeiro do Bairro Ita

juba que iniciou na última

quarta, segue até a próxima
sexta-feira, dia 1°, em Barra
Velha.

A festa religiosa apre
senta uma seqüência de
novenas, sempre no horá
rio das 19h30, e após as

orações acontece uma con
fraternização entre os par
ticipantes. O evento tam

bém conta com serviço de
bar e cozinha nas depen
dências da Igreja Católica
do bairro.
A festa do padroeiro de

Itajuba deve reunir mais de
30 mil visitantes em todos
os dias do evento, atraindo
religiosos de todo o Estado
de Santa Catarina.
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UMA. EMPRESA SÓ BRILHA DE VERDADE QUANDO
TEM .0 RECONHECIMENTtJ DE SEUS CLIENTES.

ACelesc acaba de rec�bero PrêmioABRADEE deMelliorDjstrjJr"idora:d@�aís naAvaliação do Cfiente� Ê a terceira

vez consecutiva que a Celesc recebe este prêmio da Assocla9ão BrasiJerr�;de DistrlbuidQres de Energia Elétrlcaf _

coneorrendo com outras 45 distribuidoras de todo aBrasil. Além dlaso,:a eq,p're$a receb�lI·o.Prêmlo lAse (índice
, Meel de Satisfação do Consumidor) de Meth,,)'OlstribuleJe»ra4a Região Sul. Para a Cel4ilsc, melhor do que estes

prêmios é saber, qUe o noSso trabalhe» tem sido reconhecido PO, quelfl realDiente iDiPottiitYocê, c.atarinense. A EMERGIA DOS eATARINEMSfS.

Celesc, Eleita A Melhor Distribuidora de tnergig do Btasil na Avali�ção do Cliente.
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Maria do Céu, vivida porDeborah
Secco em A Favorita, está dividindo
a opinião do público, mas agradan
do em cheio a atriz que comemora a

oportunidade de interpretar um per
sonagem tão perplexo. A atriz conta

que tem ouvido de tudo um pouco
nas ruas.

"Estou encantada com essa divi
são do público. Alguns dizem que
estão adorando, outros criticam para
valer. Mas estou satisfeita e confio
no meu trabalho. Eu poderia ir por
um caminho mais seguro, optar por
fazer mais parecido com o que já fiz
antes. Mas preferi arriscar e acho
que está dando muito certo", disse
Deborah ao site Ego. .

O sotaque que Deborah deu à
retirante é um dos motivos das crí
ticas. Despreocupada, a atriz afirma
que, por contracenar mais com os

outros personagens da história, o

seu modo de falar se sobressai."Não
vejo muita diferença do meu jeito
para o do Nelson Xavier (Edivaldo)
ou o da Roberta Gualda (Greice). O
que acontece é que, por aparecer
mais com os personagens que falam
sem o sotaque carregado, isso se

destaca", justifica.
Para Deborah, as loucuras da

personagem são justificadas pela
falta de uma educação formal. "Ela
.foí criada sem um conceito de éti
ca, não tem muita noção do que é
certo ou errado em várias situações.
Talvez por isso leve esse amor pelo
Cassiano (Thiago Rodrigues) às úl
timas conseqüências e faz de tudo,
tudo mesmo, para tê-lo ao seu lado.
Ela é louca, mas também émuito fiel
a ele, não vai abandonar esse amor

tão cedo. Nem quando ficar noiva,
de fachada, do Orlandinho (Iran
Malfitano)" ,comenta a atriz.

Sim, a humilde retirante será
noiva do playboy Orlandinho. Tudo
para manter, perante o pai dele,
Darcy, a fama de macho.

"Darcy vai contratar os serviços
de Pamela (o nome de guerra da
Céu) para provar que o filho, depois
da-Internação, passou a gostar de
mulher. Mas, na primeira noite, ela
percebe que Orlandinho não está
muito afim. Ele admite que não

quer nàda mesmo e eles combinam
de enganar o pai dele. E ninguém,
nem a Cilene (Elizângela), vai sa
ber que eles não transam. Daí para
o noivado, vai ser um pulo. Mais
tarde, eles. vão inventar que ela
é uma modelo que passou muito

tempo fora, no Japão, e está de vol
ta ao Brasil", adianta a atriz.

----,---------VARIEDADES O CORREIO DO POVOHQUARTA·FEIRA, 30 DE JULHO DE 2008

Deborah Secco rebate críticas e diz que está fazendo um bom trabalho

ATUAÇÃO

• I

PAPEL FAVORITO
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOC!ÓlOGO

Crônica para
um inimigo

Lembras Laurides quando tomamos cerve

ja num pagode de São Gonçalo? Que épocas
miseráveis aquelas, não? Terminavas de plai
nar os metros de madeira no meio do pó insu
portável, que ressecava tuas narinas e que te

obrigavam a espirrar constantemente. É assim
todos os dias. Tomavas banho com as meninas
na fábrica, e te alegravas pensando na única
coisa agradável que aconteceria ao anoitecer,
ouvir as músicas de João Nogueira no boteco
da esquina, com cerveja barata e batatas fri
tas de pacote. Talvez isso te ajudasse a sonhar
com uma vida melhor, não é verdade? Estavas
sempre rondando o patrão sueco para que te
notasse. Na tua fantasia, ele representava o

salto para a mudança. Se por um acaso te per
cebesse, teu destino seria melhor do que as

outras que passaram pelos seus braços. Teus
traços bonitinhos eram o salvo-conduto para
a felicidade. Serias a melhor de todas. Serias
a escolhida. Mulher gostosa, com cabelos ca

cheados de mulata e pele de princesa.
A sorte encantada te levou para os altos do

escritório. A paixão, os vinhos e as quadras
da Viradouro, extasiaram teus olhos pretos.
Andavas de carro importado. Atravessavas
a ponte Rio-Niteroi quebrando as fronteiras
da pobreza. Que outra coisa melhor poderia
acontecer?

Quando o desvairado te empossou como

empresária, tiveste a maior alegria de tua
vida. Sentiste-te onipotente, tutelando o mun

do. Mudou teu visual, mudoti teu discurso.
Já não querias compartilhar as cervejas com

tuas amigas da favela. Fazias parte de outro
universo.

De repente, o patrão sueco transformou-se
num fantasma das trevas, arrastando-te para
profundezas diabólicas. Para descarregar tua
consciência, teus olhos furiosos me vitima
ram. Fui escolhido para pagar teus pecados.
Eu me sinto encurralado, mas vocês não têm
nada para festejar. Vocês são apenas a repug
nância do delito. Representam o horror da so

brevivência à custa da dignidade dos outros.
Lembras Laurides da nossa cerveja naque

le pagode de São Gonçalo? Eras uma mulher

que esperava um dia melhor. Não havia co

biça nos teus olhos, nem desejos de alpinis
mo social, apenas a esperança de encontrar

alguém que te tirasse da miséria, sem cair na

vergonha da imoralidade, e sem entregar teu
corpo à volúpia de um insano. Foste engana
da pelo nórdico. Ele deixou tua alma nua. O
último suspiro de dignidade perdeu-se nos

labirintos do comportamento criminoso. Na

quela ocasião pensei que poderias escapar
desse destino. Destino que terminou, incon
solavelmente, cruzando-nos como inimigos.

• vadanieh@unerj.br

VARIEDADES---------

�'�:§"l

• Cidade i
_"

• Kung fu pandâ1D'ilIt)
(14h, 15h5P, 17MO;'!t9h30, l�h20 - 10ÓOS os dias)

• CiniíMlJeller 1
:. Batman - O cavaleiro dos Irevas (leg)
(15h30, 181\30, 21h31t -Iodos os dias)
• Cine Mueller 2
• Villgem'ao cenlro do lerra (Dub)
615h4�, l1h45, 19h45, 21h45 c-Iodos os diq�)
.'WolLE (Dub) i(13h45 -Iodos os dias)

Elo, o benção
Ele, o praga

Por toda a vida, o simpático Chuck viu
suas namoradas terminarem o relaciona
mento e ficarem noivas de outros parcei
ros logo em seguida. Ao encontrar seu par
perfeito ele tenta, por meio de maneiras
bem exóticas, acabar com a maldição que
assombra sua vida amorosa.

Heróis: "Poro o

alto e avante"
Uma análise criativa do universo dos su

per-heróis. Uma leitura interdisciplinar
dos temas relacionados ao mito e à ima
ginação na criação dos super-heróis, ao

seu trônsito cultural, à figura simbólica
de seu corpo e à religiosidade, sem redu
zir o prazer da leitura aos quadrinhos. Do
autor luri Andréas Reblin.

NOVELAS

.

CIRANDA DE PEDRA
Daniel se livro do beijo de Nely. Daniel diz a

louro que não conhece o moço que o beijou.
lelícia diz a Daniel que foi armação de Olávio.
Frou Herta que pede que Afonso envie os falos
poro louro. Peixe borrifo um perfume roubado
nas falos de Daniel e Teodoro. Bruno compro
camisolas paro o enxoval. Margarido diz que
mondou Virgínia ficar longe de Eduardo. louro
diz a Virgínia que vai se ofoslor de Daniel. Frou
Herta diz a Nolércio que Daniel e Arthur X são
sócios. NOlércio chamo louro poro sair.

BElEZA PURA
Sônia tenta negar, mos confesso que eslá en

conlada por Bullherme. Sônia diz o Joana que
eslá dlsposta o abrir mão do clínica e de seu

amor poro não magoá-lo. José Henrique es

bravejo, mas Olavo, Adamoslor e Robson se

inslolom no mansão. As presidiários se rebelam
e mondam Norma levar um recado poro o di
retere. Joana marco o cosomenlo com Renolo.
Norma diz que o diretora só negocio com o fim
do rebelião. Guilherme pressiona Sônia o resol
ver o siluoção. As detenlos querem saber de que
lodo Norma eslá.

A FAVORITA
Donolelo diz que lem direilo de rezar pelo ma

rido. Gonçalo vê Dodi e Donolela conversondQ.
-

Silveirinho diz a Floro que elo lerá o suo vida
de voila. Donalela não enconlro os dólares que
guardo no quarto. Donotelo enconlro o dinheiro
no oportamenlo de Zé Bob. Floro deixo um re

cado no secretário de Zé Bob e Donotelo ouve.

Pedro afirmo o Gonçalo, Irene e loro que Floro
alirou em Morcela. Edivaldo é olropelodo 00

tentar impedir Céu de entrar em um corro. Floro
diz a Zé Bob que Donolelo fugiu com Dodi.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Belo revida o lapa de Sam ira que avança centre
ele e os dois lulom. Somiro dá choques e atiro

espinho em Belo, que senle muilo dor. Elo se

diverle com o sofrimenlo dele e Belo diz que
Somiro nunca lerá o poder do bem de Mario.
Somiro fica furiosa e ameaça lançar uma bola
de fogo em Belo. Noé lenlo convencer Mario o

ficar com ele. Formigão lenlo beijar Cléo, mos
elo viro o reste. Ele se irrilo e o agarro. Um ho

mem-formigo se aproximo com Toni e o Formi
gão se afasla de Cléo, sem enlender nado.

CHAMAS DA VI DA
Ivonete xingo Carolina, que diz que não é mais
namorado de Pedro. Pedro confirma que conlou
o Carolina que eslá separado de Ivonele. Ca
rolina e Pedro soem. Ivonele lica gritando na

ruo. Carolina diz poro Pedro que Ivonele não vai
center poro Tomás. Pedro diz que Carolina é es

quenlodinho. Ela diz que por isla se apaixonou
por um bombeiro.leo deixo cair OVOs. Diego diz
o Beatriz que acho que leo não sabe escrever.

leo se irrilo e diz que se Beolriz quiser, ele vai
embora do Irobolho. leo elogio Bio .

..
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Outro ataque da
Mulher Melancia

Ratinho enfrenta a Atriz viverá top
máquina da verdade em novela global

Parece que a recém "famosa" An
dressa Soares, a Mulher Melancia, não
desgruda do segurança para nada. Na
Record, é comum seguranças esperarem
as celebridades do lado de fora do estú
dio. Mas Melancia não aceitou a regra.
Para fazer o programa de Eliana ela
quis que o segurança a acompanhasse
em todos os cantos, inclusive no

camarim. Caso contrário, iria embora.
Mas acabou gravando..

Carlos Massa, o Ratinho, vai entrentnr
o detector de mentiras no programa
"Nada Além da Verdade", de Sílvio
Santos. A atração vai ao ar na próxima
terça-feira (29). Ratinho respondeu
vária� perguntas e chegou a confessar
que não fez um bom trabalho como

deputado federal e que já falhou
na hora "h". Monitorado, Ratinho
pode ganhar R$ 100 mil se não for
detectada nenhuma mentira.

Juliana Didone viverá uma top model,
Celeste, na nova novela das sete da
Globo, "Negócio da China", informou
o jornal carioca O Dia. Na trama de
Miguel Falabella, a atriz formará par
romântico com Daniel de Oliveira e

será descoberta por um olheiro. O
namoro ficará abalado com a nova

carreira de Celeste, que antes trabal
hava com os pais, que são portugue
ses, na padaria da família.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

cue DO LEITOR
A linda Madonna é inteligente, brincalhona
e fotogên iea, como se percebe no foto. O
leitor Eduardo Spezia Neto registrou suo lindo

cachorrinho e mondou o clic poro gente.

PREVISÃO DO TEMPO
,

Fonte: Ciram/Epagri

O tempo permanece instável, variando de
nublado a chuvoso. Na divisa com RS, possibilidade
de chuva forte. A temperatura continua em elevação
durante o dia e amenas nas madrugadas.

} Fases da lua

NOVA

QUARTA QUINTA SEXTA

MíN: 15° C MíN: 15° C MiN: 15° C
MÁX: 23° C MÁX: 20° C MÁX: 20" C,
Sol com pancadas Chuvoso Chuvoso
de chuva

lil ÁRIES

4'15" (20/3 a 20/4)
., As sensações es-

� [ tranhas continuam
incomodando. Tente

entender as necessidades intrín
secas à essas sensações. Só as
sim você poderá transformá-Ias.

Mudanças são sempre difíceis
e tudo que o deixa impotente
acaba incomodando demais.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)

�u.a mente re�ebe
otlmas energias
que possibilitam a

abertura de canais que a levarão
a uma percepção apurada de

quein você é e do que faz neste

planeta. Aproveite o momento

para rever conceitos que não
fazem mais sentido em sua vida.

� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
.: '} Você continua aber-

� u..-: to a novos amores

e à Construção de
uma nova fase. Você está iniciando
um novo ano astral. Questões
relacionadas à estruturação e

reconstrução pedem sua atenção
e dedicação. Não adie nenhuma
decisão importante.

TOURO
(21/4 a 20/5) .

A cabeça�stá ótima
e o coraçao tom-

... ,bém. A fase é boa

para construir uma vida mais
estável. Abra os seus braços e
receba as emanações do sol,
mercúrio e vênus. Usufrua as

energias. Se pensa em mudar
ou reformar, o momento é agora.

,... "'"
CÂNCER

�.� (21j6 a 2!/7)
�-;;"_'.;;, Voce estara terno
: � e doce durante o

dia de hoje. Seu
coração está aberto e as pes
soas à sua volta percebem essa

energia. Isso faz com que seu dia
caminhe próximo à magia, pois
toda energia que emanamos

retoma a nós imediatamente.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Não permita que o

nervosismo atra
palhe o andamento

de projetos que você vem se

dedicando há meses. A fase é
de tensão e você precisa conter
a necessidade de explodir. Faça
exercícios direciona·dos À manu

tenção do equilíbrio e da paz.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Não se deixe aba
lar por pensamen
tos negativos, nem

desista de seus projetos porque
algo não saiu como esperava. O

que você precisa agora é se aliar
ao tempo. pois a fase é de pre
paração para mudanças efetivas
e duradouras em sua vida.

ESCORPIÃO
(23/10 021/11)
Procure não se dei
xar envolver pelos
problemas com os

amigos. Ouça seus

problemas e aconselhe apenas
quando solicitado. A fase continua
ótima para a sua carreira com

promessas de reconhecimento.
Não faça investimentos de risco.

CHEIA MINGUANTE

25(1

SÁBADO
MíN: 14° C
MÁX: 19°
Chuvoso

SAGITÁRIO

r
· (22/11 a 21/12)

Não reclame e tra
balhe. O cansaço
é grande. mas o

momento de descanso ainda não
chegou. Nas horas vagas. medi
te. faça yoga. respire e relaxar
profundamente. Saturno pede

• 9rganização. direção e solução
na concretização de planos.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

At{. Júpiter continua
enviando ótimas

vibrações para
sua vida. Sua energia está alta
e você deve aproveitar esta fase
para colocar em andamento
projetos que podem resultar em
ótimos frutos. Mas agora os tem

pos são de aragem e plantação.

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA. 30 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

29,1
Thais Regina Hansen

3011

DIVIRTA-SE

Sun.íço
Juca tinha péssima memória. Um dia.
ele disse que ia na esquina comprar
cigarro e desapareceu. Passado dez
anos. ele volta e a mulher despeja sua

revolta em cima dele:
- Seu maldito! Cretino! Inútil! Você
vai comprar cigarro e desaparece? Me
abandona. abandona as crianças. fica
dez anos fora e aparece com essa cara

de pau? Pois você vai me pagar. Está
ouvindo? Vai me pagar...
Nisso. o homem deu um tapana testa.
disse:
- Putz! Esqueci os fósforos.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
As amizades. queV, sempre foram tão

importantes para
você. estão passando por uma
fase de revisões. O Universo
pede que você deixe de lado as

fantasias e enfrente a realidade.
Amigos devem estar sempre ao

nosso lado. Nada aquém disso.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Parece que o Uni-
�� verso pede uma

escolha definitiva
entre as vozes do passado que
ecoam em você e o chamado
para o futuro. Não dá mais para
esperar. Se você adiar mais essa
decisão, estará impedindo o

andamento natural de sua vida.
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BELEZA

VARIEDADES-------�-

Cuidar do corpo faz bem à alma
Tratar bem da pele é essencial para garantir uma aparência bonita

Pele bonita e corpo tratado fazem toda
a diferença. Não é difícil conseguir isso,
basta adquirir alguns hábitos. A pressa do
dia-a-dia não pode servir de desculpa. A
primeira providência é reservar cinco mi
nutos em cada manhã, de preferência logo
após o banho, para cuidar um pouquinho
de si mesma.

Pele bonita é sinônimo de pele hidratada
por isso escolha um bom creme hidratante,
condizente com seu tipo de pele, e passe logo
após o banho porque a água quente ajuda a

abrir os poros e a -pele absorverá melhor os
princípios ativos do produto. Para as áreas

que ficam expostas ao sol, como rosto.colo,
pernas, braços e mãos prefira hidratantes
que tenham protetor solar.

Lembrando que para o rosto e colo é

preferível usar produtos específicos para
estas áreas os quais geralmente são prepa
rados com ingredientes antiidade, vitami
nas, ísoflavonas, etc. Para hidratar o corpo
todo e ainda ficar cheirosa uma boa opção
são os óleos pós-banho. De aplicação rá

pida e fácil, existe uma infinidade destes
produtos; geralmente são preparados à
base de óleo mineral acrescidos de essên
cias e princípios altamente hidratantes.
Vale a pena conferir.

Estamos no inverno, mas certos cui
dados não podem ser esquecidos afinal

quando as temperaturas subirem, será

tempo de colocar as pernas de fora. Mãos
tratadas e unhas bem feitas será que fa
zem a diferença? Claro que sim! As unhas,
assim como as mãos, precisam de hidra

tação, proteção contra os raios solares e

manicure para ficarem lindas.
Neste caso, o primeiro passo é escolher

o esmalte certo. Bem, é preciso verificar a

cor das unhas (principalmente se o esmalte
escolhido for transparente); a cor depende
da ocasião: cores fortes e brilhos são ótimos

para serem usados à noite; para trabalhar,
prefira os tons claros ou transparentes.

Para cuidar das mãos, o ideal seria visitar a
manicure uma vez por semana, mas se o pro
blema é tempo ou mesmo dinheiro, a opção é
cuidar das unhas em casa mesmo. Neste caso,

reserve os materiais para isso, ou seja pau de

laranjeira, toalhínha, removedor de esmalte,
algodão, tesoura, alicate de unha, lixa e uma

tigelinha para colocar água quente. Se não
tem muita habilidade com esmalte, comece
usando os tons mais claros que são bem mais
fáceis de serem aplicados.

Assim como a maquiagem, a garantia
de um bom efeito do esmalte nas unhas

depende da combinação da cor do esmal
te com o tom da pele das mãos. A pele
morena e a negra ficam bem com esmalte
cobre, bronze, branco ou nos tons bege;
a pele branca pede tons marrons, vinho
e vermelho-claro; e a pele amarelada fica
ótima com esmaltes marrons, pêssego,
areia, branco e vermelho-escuro.

Belia qualqle,
fase da viill
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," ", DIFICULDADE
'

,

o sucesso é ir A nossa seleção brasileira venceu o,

de fmcesse em ,'jogo "duríssimo" contra Cingapura
o,' frncesse sem perder' por 3 a O. Iembém, pense num time'
.' .: -entuslesne ,", ruim, se,não fosse pela cor do u�!for�?

, WINSTOrfcHURCHILL . da�a ate. para pe�sar qu� era o. Fo!a ,

,
,. extmto time da TIfo du Polvora aquI de

LEITORA DO DIA
'

Jaraguá,do Sul, jogando.

STAMMTISCH
Simplesmente maravilhosa. É a única
definição que consigo encontrar para
descrever a Stammtisch 2008. Muito
bem organizado, o evento contou com

a presença de 98 grupos. Todos foram,
sem dúvida nenhuma, um show a par
te. A decoração, cardápio e, claro,
seus integrantes cheios de alegria
e muita descontração formaram um

casamento perfeito. Jaraguá do Sul
e Calçadão da Marechal, nunca es

tiveram tão bonito quanto no último
sábado. E que venha a préxtmn.

A.leitora do dia é a bonita Ana Paula
Bisllni,' que sempre lê este coluna para
ficar por dentro das melhores novida
des da sociedade.

Grupo de Casais do Igreja Católico curtindo (Is marovilh�s do Seita GaÚchil.:Schmitt, Jane, 'nho, Déboroh, Karin, Laris-
,

s_(J, M(I�orie, Milton, Shirle� Ângelo ClariCE!, Jorge, Suel� Diolme,�tChiodinl, Helena, Raquel'eGoretti,

.
-

..

'
� .

RESENHA rã ·Rio; já estãÓ'sendo vendidos. Ouiras,
O povo,está. distutindo a declaração de' informações na Revista NosSa' pelo.te-
bens de um can�idatÍl a ve,reador aqui lefone '3�70-2900 com, Julianõ, OU' na

da região. Ele declarou possuir apenas Im9bilioria Jardim., ',',

umbO canoal,e um remob· MilS tOdobmuii�o: ,

" ' É DE BARRO•••

sa e que e;e tem um
.

arco tom ém.llá BOLSO VAZIO, "

,

", Vamos,devagar com 'o andor. Se eu ti-
par� acr�dl�ar?? Gracmha a parte, tem Comércio local experimenta clima de 'ver que-dor ingressos da Feijoada do

. mUlto candidato da� costas largas que recessão. É que dinheiro do funclena-: 'M,ó.a, para todas us pessoas que são
apresentou decJaraçoes merrecas. ,'Hsmo, nos três níveis; já 'não circula,

,

meus amigos, que assinam a Revista
mais como (I:ntigamente; í:etidos que, Hossa e lêem minha coluna, aqui no

'

ficam' nos c�fre� de agiotas. Como a ,-Correio do Povo, certamente eu não
emnemlo IQcol ,é',a do contracheq��,' 'terei,ilinheiro nem pern pagar um saco

b situação se complicá.' .

"
" ': ,�' :de feij_ão( imaginem toda a estrutura
,

,

da'megq festa. Me ajudem!

.: Áh'hhh!!! E por que o noivo está ves

tido de',preto?
,� Cala a, boco, menino!

, .

PERGUNTA INDISCRETÀ, .:

D�rante o casaménto de uma amiga ,:80IZAO
de, dona ,Mafgô, o ,Cacá p�r9untou (I Ouem QSsistiu no domingo viu mais uma

mãe, chele de curlesidade:
.

ratead,a, do Faustão em seu programa,
- Ma'inha, por que a noiva' está vestida

'

que- vaçilou no merchandising da Claro
INGRESSOS ' de brnnco?

"

par�ó Dia dos Pais: "Na Claro você fala
'

Os ingressos para 0]0 Feijoada do Moa, - Porque este é o momento mais feliz com o seu pai, principalmente se ele es-

que acontece dia 23 de agosto no Bei- de sua vida. tiver vivo". É mole?

TE CONTEI!

, •..�Q. sábado irei conferir de perto
.

�iO :e,slterto feijooda,Do Boteq�im
'

.

São Froncisco,i,eroJoillville,llo Vini
G�stronôroicô. Çobodo que est,w,
sendo organizoilo pelos jovenr

. empresários � eldadê. O tema '.

sera os Jogos OtímpicoS de
\ ,'"

em�olado pelo !lruPQ tie p
,Koiso Boo,

'

.. Dio nove de ogQst�.o GAVf - Grupo
!de Apoio o Vida mon,enedor do
( . Progromo CVV de Volorizoção du Vid9,
promove o III carreteiro, Q o

a parti 11
amho do P

!
!
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.

QUATRO COISAS
QUE VOCÊ ,PRECISA

SABER HOJE!

Noite Árabe
A NoililÁ!'abe está prog,t!!�ada poro
o dia '1 de agosto, às 2011;'110 Estância
Ribeirõo Grande. No evento terá o

apresentação do Danço do Ventre jun-
tamente rom o degust do comi-

.

do e o qrabe, lIio de
um e brilhantes. OS I essodos
podem aproYQitor o pacote promocional
oferecido para hospedagem. Poro obter
mais informações, os J!eSSOOS devem li
gar PqW: 3376-5102, 91�-1449, com
Vero mÍ1ii ou com Noyam" atraVés do
telefone: 9926-2565.

Círculo de Leitura
A 23° sessõo do·Círculo de leitura de
Jaraguá do Sul está 'agendada poro
hoje (30), o partir dos 17h, no Gra
fipel Megastore, que fico no centro
do cidade. A sessõo tonto com dois
atratives: um balanço literário e mer

cadológico do Feira do Uvro e o falo do
escritor Gil Solomon, que apresentará
para os participantes do Círculo seu úl
timo trabalho: "Roto de fuga". A entro
do é gratuito. O evento é Uma realização
da Design Editora e Grafi�eJ com apoio
da Editora da Ufsc.

Vestibular
Os p"*fessores do l1lugisterie poderão
requerer a isenção da taxa de inscri
ção para o vestibular do Ufsc até o

dia primeiro de setembro. A isençõo
pod ser totul o 50%) e

Sêr ado vi04i e fO(4',
mo cial. A taxa rição
do ulor 2009 é de RS.90. Poro
solicitar a isenção. viii internet, o

deverá ac site www.

r2009.ufsc.b

Festa
GastronôlU;iJ;p

o 4° Festival Gastronômico de Pome- \
rode será realizado no Porque Muni
cipal de Eventos do dia 30 de julho o

3 de agosto. A festa começará às 17h,
com entrado gratuita e no último-dia:
iniciam o partir dos lOb. No Vila 6ôs-.
tronômiàJ o público poderá saborear .1

os delícias do culinário germânico e

internacional em estondes1emáticos.
O evento também contará com uma

exposição e demonstração do arte d,
artistas plásticos locois: As exibiçôes
culturais no festivol terão muito mú
sico e apresentações folclóricos. Uma
oficina de "Cor no modo, no produto
e no comido" será oferecido pelo ar
tista plástico e designer Sérgio 6fe
gÓri6, de São Puulo, nos dias 30 e 31
de juloo. Os interessados devem ligar
porao número: {4n 3387-2627.111 Noi
teGermâniar sem dia 25 dejulho.

VITRINE----------

MÚSICA

SHQW COM ARNALDQ;y,ANJUNIS
O cantor e compositor, paulista Arnaldo Antunes se tornoD conbecido
como integmnte do grupo Titãs. Deixou a bando no ano de 1992, mos

CDL40 anos
A COL (Câmara de Dirigentes lOjistas) de Jaraguá do Sul comemoro 40 anos no dia
3 de agosto. E para morcor o doto será realizado no dia primeiro de agosto, esta
sexto-feira, um Jantar Dançante juntamente com o entrega do Troféu Mérito lojista
2008 para Olívio Glowatzki Nagel, no Clube Atlético Baependi, o partir dos 20h. O
convite é gratuito poro os associados, que poderão levar dois convidados.

Breithaupt
A rede de Supermercados Breithaupt em parceria com o Centro de Integração
Empresa-Escalo, Ministério do Educação e Secretario de Assistência Social de
Joroguá do Sul desenvolverá o Projeto Escola de Fábrica "Educação no Ambiente
deTrabalho", a partir do dia 14 de agosto, quando acontecerá o aula inaugural.
O programo, criado pelo Ministério do Educação, tem como principal objetivo
o inclusão social de jovens de baixo rendo, através do iniciação profissional no
empresa, com aulas teóricos e práticos. 20 vagos estão sendo oferecidos aos

com idlldes eaue 16 e 241luos.

PARAPENTE

Pura
Adrenalina

"O maior perigo do esporte é se apai
xonar por ele, e nunca mais parar de
voar". É o que afirmo o instrutor Ro
berto Hruschko (Hablitado pela ABP
- Associação Brasileira de Porapente
- como instrutor e piloto de vôo du-
plo) de Jaroguá do Sul, que começou
o voar em 2003. Aventura, segurança
e diversão. É um conjunto qve se deve
ter paro voar de Porapente. Um vôo'
duplo custo R$ 100 e tem três minu
tos de instruções. Já os pessoas que
tem interesse em apreender a voar

sozinhas, precisam fazer um curso de
dois o seis meses poro se tornar um

piloto. E somente depois de três anos

de experiência, voando sozinho, é que
a pessoa poderá voar com uma outro.
O valor do curso é de R$ 1000. Os ln
teressados devem acessar o site www.

voarlivre.com ou ligar para o número:
(47) 9949-6778, com Beto.

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não ierem sido enconlrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que Interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Ofício para
serem protestados contra os responsaveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.
Protocolo: 81654 Sacado: RECONSISTEM COM SERV LTDA CNPJ: 86.775.756/000
Cedenle: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CNPJ: 48.740.351/000
Número do Titulo: 806037595 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimenlo: 04/07/2008 Valor: 194,66

Protocolo: 81815 Sacado: MARCELO RICARDO NUNES CPF: 037.334.629·80
Cedente: AYMORE CREDITO,ARRENDAMENTO MERCANTILSA CNPJ: 07.707.650/000
Número do Titulo: Espécie: Ou'rosTlpos de Dividas
Apresentanle: AYMORE CREDITO,ARRENDAMENTO MERCANTIL SA Data Vencimento: 27/08/2005 Valor. 4.065.87
-------_ .. --------

Protocolo: 82039 Sacado: JULIANA RAMOS CPF: 347.171.778·19
Cedente: MARCELO ZANELATTO-FOTOGRAFIAS-ME CNPJ: 07.800.314/000
Número do Titulu: 0033002 Espécie: Duplicata de Venda Mertanüt por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10/0712008 Valor. 60,28

Protocolo: 82223 Sacado: GUSTAVO PACHER CPF: 036.063.09£.0
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIALAMARYLLIS CNPJ: 00.9Op.163/000
Numero do Titulo: 9200020099 Espécíe: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data Vencimento: 12107/2008 Valor: 171,05

Protocolo: 82298 Sacado: RH IND E COM PAPELAO LTA EPP CNPJ; 02.576.0521000
Cedente: FND TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA CNPJ: 02.151.0181000
Número do Titulo: 154577/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA Data Vencimento: 16107/2008 Valor. 226,26

Protocolo: 82339 Sacado: NETONK IND COM CONF LTOA CNPJ: 00.107.351/000
Cedente: HSBC BANK BRASil SiA BANCO MULTIPLO
Numero do Titulo: 1537/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASILSA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 14107/2008 Valor: lA88,00

EDUCAÇÃO

Congresso
Internacional

o primeiro Congresso Internacio
nal de Avaliação em Educaçõo está
agendado poro os dias 8 e 9 de
setembro, no auditório da Univille
(Universidade do Região de Joinvil
Ie). No final do evento será entregue
um certificado. As inscrições devem
ser feitos no assessoria de eventos
da universidade - solo B2 - ou atra
vés do telefone: (47) 3461-9211.

LOTERIA

CONCURSO N° 344

03 - 04 - 05 - 06 - 09
10-11-12-13-15
16-20-21-24-25

Protocolo: 82343 Sacado: MSH REPRESENT COMERCIAIS LTDA
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Titulo: 1533il Espécie, Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 14107/2008 Valor.l.798,OO

CNPJ: 04.694.�381000

Protocolo: 82445 Sacado: VALDIR MATHIAS CPF: 522.392.849·00
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROPECUARIOS LTDA CNPJ: 07.328.953/000
Número do Titulo: 12991 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento; 15/07/2008 Valor. 1.890.00

Protocolo: 82446 Sacado; OSMAIR PINTER CPF: 157.799.492·2
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROPECUARIOS LTOA CNPJ: 07.328.953/000
Número do Titulo: 14824 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação

, Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data Vencimento: 15.10712008 Valor. 880.00

Protocolo: 82488 Sacado: CLEBER DUARTE RODRIGUES CPF: 256.011.708·86
Cedente: TEEN COMERCIO DE CELULARES LTDA ME
Número do Título: 003286 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por.lndicação
Apresenlante: UNISANCO·UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 15.107/2008 Valor: 84,80

Protocolo: 82489 Sacado: KD VOCE CONFECCOES LTDA CNPJ: 81.849.838/000
Cedente, CONFECCOES GARCIALTDAME
Número do Titulo: 1256/1 Espécie: Duplica/a de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 16/071200S Valor: 1.128,00

Protocolo: 82490 Sacado: KD VOCE CONFECCOES LTDA CNPJ: 81.8491l38lOO0
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME
Número do Titulo: 1255.11 EspéCie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação "

Apresen/ante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRAStLEIROS SA Data Vencimento: 16/07/200S Valor: 1.129,00

Protocolo: 82492 Sacado: NETONK IND C CONFECCOES LT ME CNPJ: 00.107.3511000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTOA ME
Numero do Titulo: 1254/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS aANCOS BRASilEIROS SA Data Vencimento: 1610712008 Valor: 1.449.00

Protocoto: 82493 Sacado: NETONK IND C CONFECCOES LT ME CNPJ: 00.107.351/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDAME
Número do Titulo; 12�311 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 16107i2008 Valor; 1.450,00

I;, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceifar a de'irda intimacao, faz por' irde!medio do
presente Edital. para que os mesmos comperecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nT. 1589. 00 pr.!2D
da lei. a fim de liquidar o seu debil0, ou emao, dar!3ZllO por que nan o faz. sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei. etc.z

Jalllgua do Sul, 30 de julho de 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ESPORTE O CORREIO DO POVO IEQUARTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2008

Handebol masculino empatou ontem e está bem próximo da semifinal da Olimpíada Estudantil em Criciúma

OLESC

Equipes seguem na

briga para semifinal
Pelo menos quatro definem seu futuro hoje
CRICIÚMAjJARAGUÁ DO SUL

A Olesc em Criciúma se

gue a todo vapor. Jaraguá do
Sul tem grandes chances nas

modalidades coletivas, já que
tem representantes em todas.
E em pelo menos quatro delas
- futsal, handebol e basquete
masculino e vôlei feminino,
pode definir hoje a classifica
ção para a semifinal da com

petição. Também se definem
hoje as medalhas no tênis de
mesa, na categoria individual.

O xadrez na Olesc começou
com uma mudança em relação
ao ano passado. Além da.dís
puta tradicional por equipes, perdeu para Itajaí por 21x12.
foram disputadas medalhas Hoje elas precisam vencer

também na categoria, blitz e Joinville para continuar com

rápido. E nesta última, o ja- chances. O· basquete femini

raguaense Iordão Lenzi ficou no, do Jangada/FME, estreou

com a medalha de bronze. Por na segunda fase batendo Bal

equipe; as meninas venceram neário Piçarras por 63x53 e

Pomerode e os meninos perde- uma vitória hoje, contra, Cha-
,

ram para Fraiburgo.Hoje aeon- pecó, .pode garantir a equipe
.

tecem mai& duas rodadas: na semifinal.
Nas 'modalidades coletivas, Invicto na competíção.> o

o handebol masculino empa- vôlei masculino da Marts-all
tau em 26x26 com Chapecó e . FME estreou bem na segunda
joga por um novo empate hoje fase, vencendo Chapecó por
contra Xanxerê para se garan- 3 sets a O. Se os jaraguaenses
tir na semifinal. E o feminino vencerem São Bento do Sul

hoje, ficam bem próximos da
semifinal. O futsal masculino
da Malwee/CEJffME se recu

perou da derrota para Criciú
ma, ganhando de São Miguel
do Oeste por 5x2. Hoje eles
jogam contra Blumenau, pre
cisando da vitória para chegar
entre os quatro..
. Os confrontos do vôlei fe"
minino contra Nova Trento,
basquete' masculino contra
Concórdia e do futsal femini-

. no contra Criciúma não ha-.
viam terminado até Q fecha
mento desta edição.

Agenor Piccinin quer que os

jogadores ganhem um bi
cho por cada vitória. O valor
seria de R$ 400 por atleta
para cada vez que o Juven
tus vencesse uma partida.
Mas o clube jaraguaense
nunca pagou este tipo de
bonificação para os atletas.
A diretoria sempre entendeu
que vencer é a obrigação de
qualquer jogador de futebol.
Assim como produzir melhor
é a função de qualquer ope
rário. Pode-se estudar, neste
caso, uma premiação para o

título de um dos turnos e a

outra pela acesso õ Divisão
Principal. Aí seria justo. Bi
cho é desnecessário. Como
recebem em dia, não preci
sam de outra motivação para
jogar bem.

•
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FORA DAS QUADRAS
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Lesão volta a prejudicar craque
Segunda contusão consecutiva deixa Falcão fora dos próximos jogos da Malwee
JARAGUÁ DO SUL

Depois de se recuperar de
uma contusão no músculo adu
tor da coxa direita, uma nova

lesão volta a assombrar o capi
tão do time da Malwee, Falcão.
Desta vez o camisa 12 sentiu o

ligamento do ombro esquerdo
durante a partida contra o Mi
nas, na noite de segunda-feira,
na Arena Jaraguá. A contusão,
que foi considerada de intensi
dade intermediária, deve dei
xar o craque fora dos próximos
jogos da Malwee. O primeiro
é contra a Cortiana/UCS, na

quinta-feira, em Farroupilha.
Mesmo se não tivesse se ma

chucado Falcão estaria fora, de
vido ao terceiro cartão amarelo.
Chico e Leco também cumprem
suspensão.

Quanto ao tratamento, o

jogador irá se reunir com a co

missão técnica para decidir o

que será feito. A certeza é que
estão previstas três semanas de
recuperação, basta saber se ele
fará afastado das quadras ou se

voltará antes, com alguma coisa
para proteger a contusão.

O craque anunciou que pre-

tende voltar contra Joinville,
na próxima segunda-feira. "O
médico falou que é uma lesão
de 40 dias. Se eu fosse jogador
de vôlei ou handebol seria mais
complicado. Mas podemos fa
zer uma proteção especial. De
pende o que o Renato Gorge,
fisioterapeuta) falar, mas pre
tendo jogar contra o ]EC", co

municou.
Falcão está preocupado com

as seqüências de lesões que
vêm sofrendo, mas acredita que
poderá ajudar o time ainda na

fase classificatória. "Isso preo
cupa, porque limita alguns mo
vimentos, no futsal quando se

priva de correr, acaba perdendo
a qualidade. Mas quero estar to
talmente recuperado para aju
dar o time", explicou.

Sobre o atual momento da
Malwee, o camisa 12 disse
que o time deverá consolidar a
classificação nos jogos contra a

Joinville (4/08) e Ulbra (7/08).
"É tanta desconfiança com nós
mesmos, que está tornando di
fícil, mas sabemos que na hora
decisiva nosso time crescemui
to", finalizou. Falcão sentiu a lesão no ombro no jogo de segunda-feira, mas a vontade do craque é de voltar contra o JEC

Santos (149) e Wolney (153) ficaram em 10 e 40 lugar, respectivamente

Atletas de Jaraguá voltam com

5 medalhas do Meeting Sesi
JARAGUÁ DO SUL

Jéferson Wolney e Cláudio
dos Santos estiveram no fim-de
semana em Joinville, onde par
ticiparam da etapa do Meeting
Sesi de Atletismo, Natação e

Basquetebol. Santos conseguiu a

primeira colocação dos 3milme
tros rasos, na categoria sênior. Ele
fez a prova em 9min29. Na mes

ma categoria o atleta jaraguaense
conquistou o segundo lugar na
prova dos 800 metros rasos, com
o tempo de 2min09.

Já Wolney competiu nos 3

mil metros rasos, na categoria
livre. O atleta fechou a prova
em 9min30, um segundo amais

que o 3° colocado, obtendo a 4a

colocação. Ele volta as pistas
no dia 10 de agosto no circuito
Ecorun de corrida de rua, em

Porto Alegre. Na competição
os atletas representaram suas

empresas Arroz Urbano e Elian
Têxtil. Além da empres-a Wol-

ney corre ainda como o apoio
da Avia e Celinho Esportes.

Já no atletismo feminino,
Rosita do Nascimento, da Ma
risol, ficou com o 2° lugar em
duas provas: de 100 metros ra

sos e 1,5 mil metros rasos. No

basquete masculino, Jaraguá do
Sul foi representado por duas
empresas, a Weg e a Duas Ro
das, que foi eliminada na pri
meira fase. Já a Weg conquistou
o ouro em cima da Whirlpool,
por 30x27. Mesmo time que eli
minou os jaraguaenses na final
do ano passado. Com a vitória
o time garantiu a vaga para os

Jogos Sul-Brasileiros do Sesi,
que acontecem em dezembro
no Paraná. Os atletas que não

conseguiram índice para o tor

neio nacional terão uma nova

chance noMeeting Sesi de Atle
tismo, Natação e Handebol que
deve acontecer em Blumenau,
nos dias 13 e 14 de setembro.

COPA 2014

Orlando Silva
esteve na capital

Durante o dia de ontem o ministro do
Esporte, Orlando Silvo, esteve em Florianó
polis poro discutir a participação da cidade
no Copo do Mundo de 2014. Silva se reuniu
com o Frente Parlamentar que debate o

assunto e com o governador Luiz Henrique.
O Estádio Orlando Scorpelli é cotado poro
sediar o evento. O local passará por refor
mas, que võo começar em 2010.

VARZEANO

Definida tabela
em Corupá

Onze equipes iniciam, a partir de domin
go (3/8) a disputo do título do 7° Torneio
Municipal Vorzeono de Futebol - Troféu
Vidraçaria 3L 20 Anos. Os jogos começam
às 8h30-no compo do XV de Novembro. No
Grupo A estõo Poço d'Anta, XV de Novem-

'�' bra, Agro Corupá, Independente e Bello
� Visto. No B, Mercado Bittencourt, Grêmio
15 Rio Notal, GA Corupá, SC Clínicas, Bar do

Ivo/Oldiges e Itapocu.
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Brasil é recebido no Vietnã
onde ,joga nesta sexta-feiraQua,tro times brigam

pelo primeiro lugar
lideI; Grêmio joga amanhã contra o Coritiba
DA REDAÇÃO

Quatro times podem termi
nar a quarta-feira na liderança
do equilibrado Campeonato
Brasileiro, na abertura da 16.a
rodada. O Grêmio, primeiro
colocado com 29 pontos, joga
apenas na quinta-feira, diante
do Coritiba, e corre o risco de
ser ultrapassado por Flamen
go (28 pontos), Cruzeiro (27),
Vitória e São Paulo (ambos
com 26).

Os primeiros candidatos
à ponta-entram em campo às
19h30, ambos em casa: o Cru
zeiro recebe o abalado Náu
tico, que não vence há cinco
rodadas e, com 18 pontos, tro
cou a luta pela liderança pelo
risco de rebaixamento; e o Vi
tória enfrenta o Atlético Para

naense, que tem 17 pontos �
não passou de um empate em

casa com o Figueirense na se
mana passada.

Mais tarde, o Flamengo tem
uma tarefa dura para voltar ao

.

primeiro lugar: precisa vencer

o Palmeiras, que está em sexto

.lugar, com 25 pontos, e dis

posto a também entrar na dis

puta da liderança. O time pau
lista tem no Palestra Itália um

forte aliado para o duelo: até
agora fez sete jogos, com seis
vitórias e um empate, melhor
aproveitamento em casa entre

os 20 participantes.

Figueira joga
no Scarpelli

HANÓi
A Seleção Olímpica do

Brasil foi recebida com festa
e muita euforia em sua chega
da a Hanói, local do amistoso
contra o Vietnã, na próxima
sexta-feira. Mais de mil pes
soas invadiram o aeroporto da

capital para receber os jogado
res, tratados como celebrida
des. A polícia local não estava

preparada para receber tanta

gente e houve confusão. Mas
nada de violência. Os brasilei
ros entenderam que foi uma

.demonstração de carinho do
povo vietnamita e não perde
ram a calma em momento ne

nhum. Foram simpáticos, dis
tribuíram autógrafos e tiraram
fotos com os fãs.

A delegação brasileira de
sembarcou às 18h30, horário

local (8h30 de Brasília). Des
de o final da manhã, os torce
dores começaram a ocupar as

dependências do aeroporto.
Os meias Ronaldinho Gaú

cho, do Milan, e Anderson,
do Manchester United, foram
os dois mais assediados pelos
vietnamitas. Outro que rece

be um carinho especial foi [ô,
recentemente contratado pelo
Manchester City.

Aos poucos, os jogadores
conseguiram cruzar a mul
tidão e chegaram ao ônibus

que levou a delegação ao ho
tel. Para trás, deixaram boas

lembranças e um aeroporto
cheio de chinelos perdidos.
Na confusão, as pessoas fo
ram perdendo seus pares.
Mais de uma centena pôde
ser contada.

Tumulto assustou Ronaldinho no chegado do time à capital vietnamita

Ao mesmo tempo, em Flo

rianópolis, o São Paulo visita o São Paulo jogo em Florianópolis e o Internacional recebe o Santos

Figueirense, que ainda desafia
o fantasma da goleada sofrida
em casa diante do Grêmio, na
semana passada. Como tem

uma vitória' a menos que o

time gaúcho, o São Paulo só
sairá líder' do Orlando Scar

pelli se conseguir uma golea
da por seis gols de diferença
- a mesma obtida pelo Grêmio

-, além de torcer contra os ou-

tros três candidatos ao título.

EDITAL
Registro de Imoveis da Comarca de Jaraguá do SuI I se

ISAMARTA MOHR ZIEMANN, Oficialu do Registro de Imóveis da
Comarca de Iaraguá do Sul/Se, torna público pelo presente edital,
quo NILSON SACH'I; CI n" 19R/L983.539-SSP-SC, CPF n"
5�)O.029.2HJ·34, índustriárlo o sua esposa LEAlvlIR LUCIA
MARCHI SACHT, CI n·1.582.721-SSP-SC, CPFn° 547.296.709-06,
auxiliar de escritório, brasileiros, casados pelo regime da
Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/7?; FLAVIO
SAClIT, CI n" 2iR-597.929-SSI-SC, CPF n° 466.714.049-68,
elerrícísta e sua esposa SANDHA REG[NA MOUHA SACHT. C1 n"
1.351.366-4-SESP-SC, CPF n" 001.246.039-30, do Jar, brasileiros,
casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, na vigência
cia Lei 6.515í77, cujo pacto antenupcial acha-se registrado ncsta
Serventia sobN° 2.87:1, ficha 01, Livro 3HA; SIOMARSACf·rr, CI n"
2,444.766-SESPDC-SC, CPF n" 690.423.499-72, brasileiro.
solteiro, lavrador; ElJDE11l SACH'J; CI n" 846.703-0-SESP-SC, CPF
n" G19.391,459·53, brasileira, solteira, comerciaria; LEONICE
SACHT PINTO, CI n" 2A49.304-1-SESP-SC, CPF n" 821.194.229-
15, industriaria e seu mande E.LESER JOSÉ NOLA PINTO. C[ u"
5 .2'10.997-0-SESP-S.C. CPF n" 794.615.579'49,
operador de máqufne. brasileiros, cnsadcs pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vígêncía da Lei
6.515}77. todos residentes e domícíltndos na Rua G01·!v[anoel Francisco da Costa, Bairro João Pessoa,
nesta cídade: HONÉLIO SAUlT, CI n" 19R/2,444.735-SSP-SC, CPFn" G90.42:J.:J09-53,metalúrgico e sua

esposa SONIA MARIA POSTAI SACHT, CI n" :l.654.035-4-SSI'-I'R, CPF n" 626.332.019-20, costureira,
bresílcíros, casados pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e
dornícillados na Rua sat-Manoel Francisco da Costa n" 4.367, Bairro João Pessoa, nesta cidade.
requereram COUl base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas

Huns GOl-Manoel Francisco da Costa, Bââ-Üscar- Ferreira Mendes e õsa-Iolandn Ruth Rohweder Sacht,
Bairro [oâo Pessoa, perímetro urbane de [aragua do SuliSC, abaixo carecteríaedo. aprovado pela
Preleítura Municipal de Iaraguá do SuliSC, conforme certidão n" 13/2007, expedida em 08.02.2007,
assinando como responsável técnico, o engenheíro cívil AdrianoAntonio da Fonseca, CRE/':Lu'" 86872-9,
ART n" a2374;36-7. O desmembramento é de caráter residencíal possui a rhea total de 122.6:iO,OOm?,
sendo constituído de 6{seis) parcelas e sistema viário. O prazo de impugnação por terceiros é de
15(quil1ZC) dias, contados da date da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrtto perante a Oflclala que subscreve este, no endereço da Serventia; Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.6Ki- ce�lt.ro, Iaraguádo Su1!SC

jAR1\GuADO SUL, 21 DEjULHODE2008.
AOFICIAL\
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Telefonia Brasileira
Em dez anos, o celular passou de artigo de luxo poro o meio de comunicação mais popular no país. Ouando o Sistema
Telebrás foi privatizado, em 29 de julho de 1998, não enstle acesso à internet em alto velocidade (bando largo) e havia filo
poro conseguir o telefone fixo. De lá poro cá, muito coisa mudou. Dobrou o participação dos telecomunicações no Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro, passando de 3,2% em 1998 poro 6,2% no ano passado. O número de telefones fixos em

operação no país passou de 20 milhões, em 1998, poro 39,4 milhões. Os assinantes de celulares eram 7.4 milhões naquele
ano e chegaram o 133,2 milhões no ano passado. O total de acessos de bando largo alcançou 8,3 milhões.

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA COMPRA VENDA
Dólar comercial (R$) 1,568 1,570
Euro (em US$) 1,559 1,559

OPINIÃO
<'

'Eleição local não tem peso'
Para governador; disputasmunicipais não influenciarão em 2010
SÃO PAULO

O governador Luiz Henri

que da Silveira (pMDB) acre

dita que as eleições municipais
de 2008 não têm peso para as

de 2010."A eleição municipal
é sempre um fato local, não
determina um movimento par
tidário, político ou nacional. Eu
não dou esse crédito à eleição
municipal, porque o fator local
é sempre o que prevalece. É di
fícil, não se consegue, por mais

que se queira, estadualizar ou
municipalizar ou nacionalizar
uma eleição que é municipal",
explicou o governador à Agên
cia Folha.

Luiz Henrique também falou

�aJ1m��

ção "Salve Santa Catarina" (PP,
PMN, PV; PRONA), que pede a

cassação de seu mandato. O pe
emedebista é acusado de ter feito

propaganda ilegal do governo em
emissoras de rádio e televisão;
além dos jornais no período da
sua campanha eleitoral à reelei

ção. Na época, o governador se

afastou do governo.
"É um processo que está

no Supremo Tribunal Federal.
Eu renunciei ao mandato, dei
um exemplo para o País, eu

não era governador durante a

campanha. Aquilo é mais uma
tentativa de meus adversários,
inconformados, de ganharem
no tapetão o que perderam na

'el��' • disse Silveira.

�
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Luiz Henrique considero difícil estoduolizoB' uma eleição que é municipal

Teatro de Timbó
será refonnado
TIMBÓ

A entregade ordem bancá
ria no valor de R$ 600mil para
a reforma do Teatro Municipal
de Tim:bó aconteceu na segun
da-feira (28). O secretário de
Estado de Turismo, Cultura e

Esporte, Gilmar Knaesel, jun
tamente com o secretário regio
nal de Timbó, Luiz Polidoro, e
secretário regional de Blume
nau, Paulo França, estiveram
na cidade para a solenidade
de entrega, que foi realizada na
Casa do Poeta Lindolf Bell. .

O espaço existente de
1.014,16 mZ passará a ser de
2.640,46 mZ após a reforma. Du
rante o evento, foi liberada a car

ta de captação de R$ 20mil para
o Rodeio Crioulo Interestadual,
do Centro de Tradições Gaúchas
Galpão Amigo, que deve ser re

alizado nos dias 15,16 e 17 de

agosto no Jardim Botânico.
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ATENDIMENTO

CaU centertem novas reg�as
Exigências têm objetivo de melhorar atendimento telefônico
BRASíLIA

Empresas prestadoras de

serviços de telefonia, abaste
cimento de água, energia elé
trica, transportes terrestres,
entre outros, terão para se

adequarem às novas regras do

governo federal que preten
dem melhorar o atendimen
to telefônico aos usuários, os

"call centers". O prazo come

ça a contar da publicação no

Diário Oficial de um decreto
que deve ser assinado amanhã
pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.

Também estarão sujeitas à

aplicação da norma as presta
doras de serviços financeiros,
incluindo cartões de crédito,
companhias aéreas, planos de
saúde e comunicações - como

operadoras de TV. a cabo e

acesso a internet. A secretária
de Direito Econômico (SDE),
do Ministério da Justiça, Ma
riana Tavares de Araújo, expli-

.

ca que as regras vão atingir os
'

serviços regulados de presta
ção continuada, que utilizam
o meio telefônico para relacio
namento com os clientes.

As exigências às empre
sas foram divididas em cin
co grupos: acesso, qualidade,
transparência, cancelamento
e princípios gerais. Por exem
plo, os call centers terão de es

tar disponíveis 24 horas, sete
dias por semana, quando se

tratar de serviços de forneci
mento ininterruptos.

Uma ligação só poderá ser

transferida de um atenden
te para outro uma única vez.

A proposta inicial de limitar
a 60 segundos o tempo de
transferência das ligações não
constará no decreto porque os

técnicos do governo entende
ram que há especificidades
em cada setor que precisam
ser consideradas. "No entanto,
tem de acabar o jogo de empur
ra-empurra", afirma Mariana.
Os cancelamentos de serviço
terão de ser imediatos.

As empresas que não se

guirem as regras poderão ser

multadas em até R$ 3 milhões,
como prevê o Código de Defe
sa do Consumidor (CDC).

AGÊNCIA ESTADO

Tropas do Iraque e EUA lançam
ofensivo em província imquiana
BAGDÁ

O Exército iraquiano, com o

apoio de tropas norte-america

nas, lançou ontem uma ofen
siva. militar de grande escala
contra rebeldes e insurgentes
na província de Diyala, leste do

Iraque, anunciou porta-voz de
Ministério da Defesa. O objeti
vo é eliminar células da Al-Qa
eda nesta área rural, que é con
siderada a principal trincheira
insurgente perto da capital ira
quiana.

.

O general Mohammed al
Askari explicou à emissora de
TV oficial iraquiana Al Iraqiya
que a operação começou às 10
horas (4 horas de Brasília) na
província,

.

que sofre .um dos
maiores níveis de violência de
todo o Iraque. Diyala, junto à
fronteira com o Irã, se transfor
mou em um dos principais re

dutos da organização terrorista

Al-Qaeda e é palco de sangren-
l

tos atentados suicidas.
Várias incúrsões já foram

feitas pelos comandos norte
americano e iraquiano no local,
mas agora os militares estão
mais otimistas, alegando que o

número de tropas é maior e que
os iraquianos envolvidos estão
melhor preparados. Askari não
ofereceu mais detalhes sobre a

operação, mas o diário gover
nista Al-Sabah disse há dois
dias que mais de 50 mil unida
des do Exército e da polícia do

Iraque estarão envolvidos.
De acordo com o jornal, que

citava fontes da segurança ira

quiana, o dispositivo será o de
maior envergadura no país desde
a queda do regime do ditador Sa
ddamHussein, em 2003.

Esta será a última de uma

série de ofensivas similares em

diferentes províncias do Iraque
contra rebeldes xiitas e insurgen
tes sunitas próximos à Al-Qaeda.

Pelas novas regras, call centers deverão efetuar cancelamentos imediatos
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Declaração
de isento
RIO DE JANEIRO

A Receita Federal estuda
acabar com a declaração de
isentos, exigida anualmente
de todos os brasileiros dis

pensados de declarar Impos
to de Renda, a maioria por
ter salário inferior ao limite
de isenção (menos de R$ R$
15.764,28 por ano). O fim
da exigência só depende do
aval final da Cúpula da Re
ceita e pode ser anunciado
ainda nesta semana.

A previsão é que mais de
66 milhões de pessoas esta
riam obrigadas a fazer a de
claração de isento esse ano.

Outra mudança em es

tudo é a inclusão do núme
ro do CPF já na certidão de
nascimento da criança, feita
gratuitamente pelos cartó
rios. Assim, o cidadão passa
rá a existir para o Fisco logo
que nascer, mas a proposta
é que o CPF só seja ativado
para fins fiscais quando a

. pessoa crescer (tiver renda,
fizer transação imobiliária
ou virar sócio de empresa).

Irã diz que ONU
é manipulada
TEERÃ

O presidente do Irã, Mah
moud Ahmadinejad, culpou
ontem os Estados Unidos e

outras "grandes potências"
pela proliferação nuclear, pela
AIDS e outros males globais
e afirmou que estes países
exploram as Nações Unidas
(ONU) para os seus próprios
benefícios. Ele ainda pediu
ao Movimento de Países Não-

'

Alinhados (NOAL) a criação
de um "mecanismo" para de
fender seus interesses, após

.

criticar a atuação "favorável
às grandes potências" do Con
selho de, Segurança da ONU e

de outras organizações inter
nacionais.

"Há muitos exemplos
da ineficácia dessas orga
nizações internacionais e

da falta de reconhecimento
dos direitos dos demais pa
íses por parte do Conselho
de Segurança da ONU", dis
se o líder iraniano. "Muitas
organizações internacionais
foram criadas pata servir aos
interesses das grandes po
tências e bloquear os demais
países", acrescentou.
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PROMOÇÃO IMPERDíVEL.
LINHA 2009

Golf 1.6
TOTAL FLEOO Pelo p� de dirigir.

I

I

R$47.900
ITENS DE SERlE

' ,·4Portas
• Akmne
• Ar-amdícionado
• Bcnoo_ b;,partido
• ......light
• Detalhes internos aomados
• Direção hidráulica
• Display muhifunàoncrl + comando
• Espelhos retn:Msonts externos
com comando interno

• Ajuste manual do attura para o banw do motorista
'8--C_1
• �uste mçnual de alturo pam o banco do motorisfa
• Ar-mndkionodo
• Q1ave com controle remoto
• Computadoo- de bonlo
• Di� hidráulica
• Aiust,e manual de altura pam o banco do motorista
• En� das. portas dianteims com aplique om preto

• Espelhos retrovi::5ore$ exk:mos com comando intcmo elétrico
• Freio o crISCO nos 4 rodas
• frisos laterais de protoçõo
• Painel de instrvmet'1fos com fT'JO&dvras em alumlnio e ilumina¢to anil
• Póro-sol c:om espelho para o passageiro Pneus 195/65 R15
• ReIroYisoms externos com pisctl lateral incorpon:tdo

.�de==rm���trasei�
• Vidros elétricos com acionamento c:ootínuo e limitador de fotvJ

• Frisos de P"Ofe¢o Jaterois na cor do Vékvlo
• Porta-copos e Poria-objetos
• Rodas de ligo-leve 15"
•� de- estocionomenfo tom alerto ocústioo

:��':·r=r�-brisa
• Travamento atntml elétrico dos portos rom
acionamento à d�a .

,

• TrtI'Mn1eflIo do banc::o traseiro com chave·

• 60 meses para pagar*· Antes de comprer, .ecmpere • Venha fazer um Best Drive ��1 em:� L1.www_vw.com.br.Financiamentoestásujeitoàaprovaçãodecadastro pela financeira. Os vercuros VOlkswagen estão em-confonmoeoe com o PROGONVE (program'a deControle de Rolulção deAr por veicUlosAut�otores), Ofertas validas até 30i07/2008 ou enquantodurarem os estoques. o qua ocorrer primeiro, $pacefox 4. portasTotal Flex linha 2009,com preço promocional é vtsta a partir de R$ 47 .900,00, Golf 1.6 4 portas Total Flex Unha 2009,com preço promoc!OI;ar à vista a partir de RS 51.900.00. Garaotia de 3 anos para a linha VW 08108, sem limita de quilometragem, para defeitos de recnceçãc e montagem em componentes lntemos de motor e uansmtssãc(exceto Kombl, Hmilaõaa 80.000 km). É necessário. para sua utilização, o cumprimento do plano demanutenção.lmagem meramente iiustrativa. nãcccndeente ne�essarla�ente com osm�elos ofertados. Em casoueeuvoa. consulte sua ccncesslcnéne Volkswagen.

�M�\-'J9M�"t't<i?ER��IIE�E DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA', ,.;;r;� I·��:::,;, t ���;::.��-'I ��5��� I,,�-:,OO I s:.:�:� I Ja:;��� �O�ul Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

'aUEm
PEDEnaTR
ImPRimE
EDUCRÇlO.
SRÚDEE

SEIURRnça.

Pedir a nota é um ato ae cidadania. Em toda compra deproduto
au serviria, a sua 110ta oucupomfiscalgarante m(ilis inwstimento
para Sama Catarina.Melhora a educação. a saúde e a segurança.
1m rima sua (:ldari4nia, exija a nota lsca'6.

SECR_IA
DE ESTADO
DAfAZENDA
"'WOf'.�tl,H:·IOV .. bt
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