
Região terá 1700 mesários
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I�o������� convocados ,paro us eleições ..•
.� 1· o número oorresponde a 0,1% do total demesários no país, votação. Os selecionados começam a receber a intimação

1.660.796 nas 400.303 seções eleitorais. Só em Jaraguá do na próxima semana. Quem não responder ao chamado
Sul, serão 1064 convocados para trabalhar nas 261 salas de corre o risco de sermultado em até um salário.mínimo.
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A galinha mais velha do mundo
tem 17 anos, vive no leste da Ucrâ
nla e ainda põe ovos. Por isso, seus
donos consideram que ela merece

um lugar no livro dos recordes.
Segundo o jornal digital "Vlasti.
net", a família llienko qfirma que
o animal de estimação tem 17 anos
de vida completos, três a mais que
a galinha inscrita no "ijuinness"
como a mais velha do mundo até
agora. A vida média de uma gali
nha de curral está estimada em en"

tre cinco e dez anos. De plumagem
preta, Ganusia é, para seus donos,
"a dona do pátio". Ela anda como

uma rainha entre as outras gali
nhas e protege o portão da casa

para que não entrem estranhos.

Fonte: Efe

".2tlJtJ.J
3371.0800 • www.wizardjaragua.com.bl
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.com Diu dos
lojistas apostam em um aumento
de até 9% nos vendas em relação ao

m�smo período do ano passado.
"IS
.". '

Mlni:.terJlinais
saem pu
Obras começam na próxima semana,

mas a tarifa única ainda não tem

data paro ser colocada em prática.
".(16
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Beleza e paz em
destino famoso

Band e Globo vão
travar outra disputa
Olimpíada vai ter também uma competição
entre emissoras de televisão.

Página 15

Búzios encanta turistas do mundo inteiro.
Quem conhece sonha em voltar.

Página 9
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BALADASE
CURTIÇÃO" ��

Confira agenÔõ' v.--_,
de lazer"_�
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ACfSSÓRIO
FEMININO CDt40ANOS

festa no

Baependi
Página 16

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II O CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2008

-

·OPINIAO---------

PRA QUE VOCÊ
QUER O DINHEIRO,

MEU FILHO?

I

CHARGE

É PRA COMPRAR
UMACOISA
ESPECIAL!

7

DO LEITOR

Vícios na sociedade
medema

No mundo em que vivemos hoje, tanto na sociedade
como na vida familiar, temos total responsabilidade e

culpa de estarmos tornando nossos jovens, ou melhor,
até mesmo nossos filhos, em uma espécie de objeto.
Podemos chamar de vegetativos, uma árvore sem fru
tos ou apenas poucos frutos, e não como realmente de
veriam ser, seres humanos valorizados, demonstrando
grande potencial, aptos a desenvolver suas habilidades,
e assumindo responsabilidades.

Está forma de vida vem acontecendo através dos
tempos e num nível bastante acelerado, porque hoje
a sociedade além de estar cada vez mais exigente, em
bora também vivermos com diversos tipos de dificul
dades podemos dizer que vivemos praticamente num

nível de primeiro mundo, devemos ponderar que esta
mos em grande fase de crescimento, sempre inovando,
e buscando alternativas modernas. Deste modo, cada
vez mais cedo, nossos jovens acabam não tendo es

colha, alguns se transformam em pessoas totalmente
desestruturadas, incapacitadas, e sem habilidade para
assumir responsabilidades, como até mesmo lidar com
situações do cotidiano. Porém essas exigências da socie
dade, e até mesmo a pressão familiar.. no dia-a-dia faz
com que nossos jovens, e até mesmo pais de família,
procurem alternativas paralelas para desenvolver sua
capacidade. Estas alternativas são nada mais ou nada
menos que a procura pelo consumo tanto do álcool
como o uso das drogas. Isto, de fato, vem acontecendo
com bastante freqüência e está relacionado porque o uso

, de ambos faz com que os jovens, mesmo de forma ilusiva,
acabem achando que encontraram a resposta para lidar
com suas dificuldades, encontram solução para tudo.
Aprendem a lidar com diversos tipos de situações, e até
mesmo assumem responsabilidades, porém não sabem
que no decorrer do tempo estão se tornando dependen
tes, escravos do vício. Esta escravidão que o álcool e as

drogas proporcionam faz com que a sociedade nos torne
exclusos do meio dela, tornando-nos pessoas totalmente
opostas ao padrão de sociedade que vivemos hoje.

RICARDO DE MEDEIROS MUSSE, MICRO EMPRESÁRIO
00 RAMO DE RESTAURANTES

Os textos poro esta coluno deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-moil redacao@ocorreiodopovo,com.br, ou por corto poro o

Run Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. E obrigatorio
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

PONTO DE VISTA

PRÓJARAGUÁ - Fórum Permanente de Desenvolvimento

GIORGIO RODRIGO

DoNINI, VICE-PRESIDENTE
DA ACUS - ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE
JARAGIJÁ DO SUL

O PROJARAGUÁ - Fórum Permanente
de Desenvolvimento foi criado após a assi
natura de um protocolo de intençóes entre a
Prefeitura, AOJS e CâmaraMunicipal, APE
VI, mL, Centro Integrado de Profissionais
Liberais e UNERJ, com o objetivo de orientar
e implementar um conselho de desenvolvi
mento domunicípio.

.

Com a missão de "conceber, deliberar e
monitorar de forma dinâmica as diretrizes de
desenvolvimento sustentável do município,
por meio de um fórum permanente de enti-

dades representativas, visando a qualidade
de vida", o PROJARAGUÁ, hoje com a par
ticipação de 75 entidades, promove contínua
avaliação da orientação estratégica de Jaraguá
doSul.

Esse movimento não é inédito para [a
raguá do Sul. No início dos anos 90 uma

parcela significativa da sociedade se envolveu
de forma direta e voluntárianumbelíssimo tra
balho de planejamento que resultounoJaraguá
2010, um documento que retratava os anseios
da sociedade jaraguaense.

O PROJARAGUÁ surgiu com o intuito de
avaliar, reescrever e atualizar aquele plano, mas
desta vez de forma dinâmica através de reuni
ões periódicas daPlenária e do Conselho, que
deliberam sobre as proposições das Câmaras
Temáticas constituídas.

Um dos primeiros trabalhos reâlizados

pelo PROJARAGUÁ foi a revisão das diretri-
. zes-macro para o município, cujo resultado
foi - naturalmente - intitulado Jaraguá 2030,
que serve de orientação às autoridades cons
tituídas -:- inclusive aos candidatos à Prefeitu
ra Municipal, rui qual baseiam suas propos
tas de governo.

Apesar de tímidos, já tivemos alguns re
sultados práticos, como o projeto de decora- ,

ção natalina em 2007 pela Câmara Temática
pàraDesenvolvimentodoComércioLocal, que
revitalizou o clima de Natal. Outras situações
que exigem oenvolvímento de várias áreas da
sociedade com a participação do público e do

privado, de entidades de classe, de representan
tes de bairros (etc.), têm-se utilizado da transpa
rência e imparcialidade do PROJARAGUÁ
para promover o clima necessário para tra
tar de assuntos mais complexos.

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira
Editora: Patrícia Moraes

• Fones: (47) 3371.1919·2106.1919
• Fax: 3276.3258
• Plantão Redação: 8835.1811
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8835.1872 • 9158.7991
• Circulação: 3371.1919·8841.9790
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----------POLíTICA

FALA Aí!

"�o É decisão de

governo p.oro
reduzir custos. "�o

JOSÉ PIMENTEl, MINISTRO DA
PREVIDÊNCIA, sobre o antecipação
de parcela do 13° paro aposentados e

pensionistas em agoslo.

"Não me incomodam
muito as críticos."

GILBERTO GIL, EX-MINISTRO DA
. CULTURA, sobre críticos de que

negligenciava o cargo para ..

privilegiar suo carreira artístico.

"Todos têm de
.

mostrar tudo
o que fazemos. "

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
estimulando ministros o

participarem de campanhas
eleitorais nos municípios.

Voto facultativo
Uma sugestão feita pelo sociedade civil foi transformada em proposiçijo le
gislativa e começou a tramitar no Senado; Trata-se do Proposto de Emend.a
à Constituição 28/08, que altero o artigo 14 do Constituição federal a fim
de tornar o voto facultativo no processo eleitoral brasileiro. A sugestão foi
aprovada em 5 de junho deste ano, com o voto favorável do relator da mgtéria,
o senador Eduardo Suplicy (PT-SP). Como a obrigatoriedade do voto está determi
nada no Constituição, o voto facultativo não pode ser instituído por lei ordinário,
mos somente por meio de uma PEC, que deverá estar subscrita por um terço dos
membros d.o Senado (27 senadores) e aprovado pela Cômar� dos Deputados'e
Senado. A proposta estabelece que a soberania popular será exercido pelo sufrá
gio universal e pelo voto direto, secreto e facultativo,.com valor igual para todos.
A proposição mantém a obrigatoriedade do alistamento eleitoral, mas torna ó
voto facultativo a todos os cidadãos alistados.

MENOS
Mexendo no salário. O governo argu
menta que vincular o reajuste anual
do piso salarial dos professores ao

cresementedos receitas do Fundeb
por esudante poderá acarretar uma

elevação contínuo da parcela corres

pondente aos gastos com a remune

ração dos professores nas despesas
totais com educação básica. E está
propondo reajuste pelo INPC, evitan
do a utilização do mesmo p�rcentual
de crescimento do valor mínimo por
aluno dos anos iniciais do ensino
fundamental urbane.

ACESSIBILIDADE 1
. Em reunião com péssoas 'portadoras
de deficiências, candidatos a prefeito
de Guaramirim expuseram suas idéias.
Nilson Bylaardt (PMDB} dispensou
recursos federais para projetos de
acessibilidade porque, segundo ele,
o município tem. recursos próprios
para tirar do papel tudo aquilo que,
até hoje, ficou apenas nos promessas
de palanques. Evaldo Junkes (Pn, .00

contrário, disse pretender ir a Brasília
tantas vezes quanto necessário.

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA. 1 DE AGOSTO DE 2008

Ronco
Cruxeiro
do Sui

Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais' e Estaduais', SAMAE',
Aposentado$ e Pensionistas".

Forças Armadas' e ECl' (cerretes).

Taxas a partir de 1 ,60%
Conheça nosso escritório na

Rua Walter Marquardt, 1133 - Sala 06
em frente a Prefeitura Municipal ou

enfre em contato pelo telefone 3371-4210
ou e-mail consig.adm@terra.com,br

ADEMARo POSSAMAI (OEM) (25.644)
Casado, formado em E'conomia com especialização
em Administração,de Empresas, Administração Fi
nanceira if Industrial, professor de Economm Onerj
desde 1992 (licenêiodo), gerente da Weg Seguridade

'4 Social e residente em Jaraguá do Sul há 27 anos.

Quero servereuder paro ajudar o promover mudanças de comportamento
<ona Câmara, poro representar o sociedade nesseus anseios relaciona
,,�osaos procedimentos da admjnIstração públ�co, porque acredito que,
(I poUtica é capaz de mudar o viita dos pessoas. Porque estou preparado
aro exercer as fu�ções inerente� ao Poder Legislativo. Porque,a

.

'coisa séria. Pr.o
,. m •

a\izar os atos do E
'tos

.

- ó do prçg
r�lÍIerhl)ri

a pu e trânsito.Tra
ações e trabalhando no prf:

ACESSIBILIDADE 2
.
Em busca de recursos que, de direito, são do município, cobrando de políticos que
levaram votos na cidade também. E ter em seu governo, se eleito, a participação
direta deste segmento. Lauro Frtilich (OEM) preferiu dizer que será compromisso
se eleito. No verdade, a Associação des'üeflclentes Físicos local precisa se impor
como entidade repr.esentativa. Só três pessoas portadoras de deficiências foram
lá, uma delas de Joinville.

ministração de Empresgs
também como Dióêo

(lihei na Mot
bõtizoíl

p o I i t i c a @ o c o r r e i ° d o P o v o . c om. b r

.
,
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POLíTICA-��---�---

Eleições terão 1700 mesários no Vale
Convocação via correio ou oficial de Justiça começa na próxima semana

'

JARAGUÁ DO SUL

As eleições no Vale do Ita

pocu terão 1700 mesários dis
tribuídos em 388 salas de vo

tação. O número corresponde
a pouco mais de 0,1% do total
de mesários nopaís, 1.660.796
nas 400.303 seções eleitorais.
Os eleitores da região já foram
selecionados e as convocações
começam a: ser enviadas na

próxima semana.

No cartório eleitoral de
Jaraguá do Sul,. que também
abriga a zona, eleitoral que
atende a Corupá, os editais só
devem ser lançados na sema

na que vem. O prazo para a

publicação termina na quarta
feira. Já na 60a zona eleitoral,
em Cuaramírím, os convoca

dos para as'eleições na cidade
e também em Massaranduba e

,

Schroeder já estão disponíveis
no mural.

. Na maior cidade da região
e nono colégio eleitoral no Es
tado, serão 1064 mesários tra
balhando nas 261 seções, além
de outras cinco mesas-apenas
para receber eleitores que vão

justificar o voto. Nas 32 salas
de votação em Corupá, 128

pessoas ficarão responsáveis
pelo serviço.

Em Guaramirim serão

260 mesários para atuar em

65 seções. Já Massaranduba
e Schroeder terão, respeçti
vamente, 140 e 108 eleitores
convocados e 35 e 27 salas de
votação. Enquanto nessas três
cidades os eleitores receberão
a intimação por correio, em

Jaraguá do Sul e Corupá o car

tório eleitoral ainda está de
finindo de que forma os con

vocados serão informados: se

por carta ou através do oficial
de Justiça.

A chefe do cartório da 87a

zona eleitoral, Simone Ladei
ra, explica que a um sistema

próprio do TRE fornece as

informações de todo o eleito
rado. A partir daí, a, seleção
é feita pelos funcionários de
cada zona eleitoral. "1\ pre
ferência é entre eleitores da
própria seção, com curso su

perior, servidor público e pro
fessor", informa. Apesar de os

nomes de convocados já terem
sídodefínidos, a inscrição de
voluntários continua aberta.
"Eles 'são sempre bem-vindos",
comenta Simone, lembrando

, que eles podem ser chamados
em caso que haja necessidade
de substituição .

."

CAROLl�A TOMASELLI

,Não podem ser mesários
Não podem atuar nas mesas 'ser mesários. Além disso, tam

receptoras de votos os candida- bém estão impedidos os que per
tos e seus parentes, ainda que

. tencerem ao serviço eleitoral. e
por afinidade, até o segundo os eleitoresmenores de 18 anos.

grau,' e também o cônjuge. Os Outra restrição se refere à com
membros de· diretórios de par- posição de uma mesa recepto
tidos políticos, caso exerçam ra. Não podem ser nomeados
função executiva, as autoridades. 'os servidores que trabalhem
e agentes policiais, bem como os na' mesma repartição pública

. funcionários no desernpenho de ou empresa privada e os que
cargos de confiança doExecuti- tenham entre si parentesco em

vo, damesma forma não podem qualque� grau.

: ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO. Comarca dê Jaraguá do Su1/2�
IVara Cível. Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, Jaraguá do Sul. Juiza.dei
i Direito: Eliane Alfredo Cardoso Luiz. Escrivã Judicial: Ana Lucia Rozza. EDITAL DE CITAÇAO [
i PRAZO: 20 DIAS. Busca éApreensão Alienação Fiduciária nO 036.08.000078-4.Autor: Banco I
: Panamericano S/A. Réu: José Carlos de Souza. Citando: José Carlos de Sou;za, brasileiro, I
: CPF 409.220.659-34, Rua Abelardo Darius, 92, Bomplandt, Corupá-SC, Objetivo: Citação de I
: José Carlos de Souza. Prazo F.ixado para a Resposta: 15 dias. Por int!)rmédio do presente, a I
: pessoa acima identificada, atualmente em local incerto ou não sabido, fica ciente de que, neste I
! Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITAD� para responder i
I à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste:
I edilal. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumr-se-ão I
i aceitos como verdadeiros os falos articulados pelo autor na petição inicial (art, 285, ele art, 319;
i do CPC). E, para qqe chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido ol
(presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez, com intervalo de O I
ldiasnaformadalei,JaraguádoSul,16dejulhode2008. J

MESÁRIOS

Falta pode gerar multq de �té um salário
. Os mesários intimados por meio de publica

ção são obrigados a comparecer ao local, data
e horário estabelecidos pela Justiça Eleitoral,
no dia da eleição. QUtaü não comparecer e não
apresentar justa causa ao-juiz eleitoral em até
30 dias, estará sujeito amulta demeio a um salá
riomínimo vigente. Caso o mesário seja servidor
público, a pena é de 15 dias de suspensão, sem'
recebimento de remuneração. As penas previstas
sâo aplicadas em dobro se a mesa receptora dei
xar de funcionar por culpa dos faltosos.

Quem, ao ser -ínformado sobre a convo

cação, não puder exercer o trabalho de me

sário por algum motivo, deve apresentar a

justificativa ao juiz eleitoral responsável em
até cinco dias a contar da nomeação, salvo
se os 'motivos surgirem depois desse prazo.
O serviço prestado pelo mesário não é remu
nerado. O convocado receberá um auxílio
alimentação e terá direito a dois dias de folga
em seu trabalho, seja público ou privado, para
cada dia trabalhado.
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pécio é o palestrante de hoje

CDL festejo
os40 onos
JARAGUÁ DO SUL

A Câmara de Dirigentes
Lojistas de Jaraguá do Sul
comemora hoje. 40 anos de
fundação. Paramarcar a data,
a entidade realiza evento às
20 horas, no Clube Atlético

Baependi, com palestra' do
empresário .Décío da Silva
e a entrega do Mérito Lojis
ta 2008 à empresária Olívia
Glowatzki Nagel.

Aprogramação comemora
tiva vai contar com a presen
ça do presidente da Federação
das Câmaras de Dirigentes Lo
jistas de Santa Catarina, Sér
gio Alexandre Medeiros, e de
outras autoridades políticas e

empresariais. Antes do even
to, o presidents da FCDUSC
participa também da plenária
da CDL, às 12 horas, no salão
nobre do Centro Empresarial,
quando vai falar sobre a situa

ção do varejo no Estado.
À noite, o ponto-alto da

comemoração é a palestra
dé Décio da Silva, presiden-

: te do Conselho de Admí
nistração da Weg, falando
sobre "Competitívídade em

presarial".' Também acontece
a entregá do TroféuMérito Lo
jista à empresária Olívia Glo
watzki Nagel, proprietária do
Bazar Jaraguá. O evento será
encerrado com jantar-dan
çante temático dos anos 60.

Informações pelos "telefones
(47) 3371-6757 e 3275-7083.

DIA DOS PAIS

O CORREIO DO POVOOSEXTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2008

Comércio otimista com o doto
Setor espera que as vendas superem as de 2007 em até 9%
JARAGUÁ DO SUL

Roupas, ferramentas de
uso doméstico, equipamen
tos eletrônicos ou apenas um

abraço. Qual dessas alterna
tivas você pretende escolher
para presentear seu pai no

próximo dia 10 de agosto? O
comércio jaraguaense está, li
teralmente, à espera dós filhos
para embrulhar os mais varia
dos produtos e fazer a alegria
de quem aguarda a data.

O otimismo é quase únâni
me entre os lojistas da cidade.:
Para a maioria deles, o Dia dos
Pais já se consolida como uma

importante oportunidade de

bons, negócios. Segundo' Jair
de Souza, gerente interino de
uma loja de eletroeletrôni
cos, o estoque recebeu 40%
mais itens em comparação ao

ano passado. Tudo 'isso para
. conseguir atender a todos os

clientes e garantir lucro recor

de no final do mês. Em 2008,
o

.

estabelecimento aposta nas

vendas de furadeiras, barbe
adores elétricos e notebooks.
"O pessoal gasta com segun
das intenções de poder usar

também", brinca.
Mas, para quem nem pensa

em colocar a mão na carteira e

gastar o dinheiro referente ao

computador portátil, o gerente
João Pereira dá outra dica de

presente. Se você quer gastar
menos, pode aderir aos CD

/

s.

Eles custam, em média, R$ 30 e

costumam ter comercialização

O gerent� João Pereira acredito que, após o pagamento, os v,endas fiquem iguais às do Dia dos Mães

só irá às .compras após receber
o pagamento. E, mesmo tendo a

.

semana inteira à frente, a maior
movimentação deve ocorrer na

sexta-feira e no sábado que an

tecedem a data.
A vendedora Cristiane de

Oliveira, 22, não' quer fazer
parte desse cenário. Por isso,
prometeu usar, o horário de
almoço de hoje ou amanhã
para investir no presente do

ca. Para consolidar a expectati- padrasto. "Vou comprar cami

v�, ele espera ansioso pela pró- - seta, como sempre", adianta.
xima semana. Na opinião dele,
grande parte dos consumidores KELLY ERDMANN

significativa nessa época. "O
aumento das vendas é anual e
constante. Agora, o Dia dos Pais
já se iguala ao das Mães", expli-

A. ,

NO DIA DOS PAIS,'O QUE VOCE DIRA?

LUCAS TANTSH, 12, estudantes
"Vou dizer: pai, muito obriga

, do por cuidar de mim."

IRACI FERREIRA. 44, comerciante
"Eu só tenho o agradecer por
tudo o que ele fez,-afinal,
existo portqusa dele".

MARINIZA ENGELMANN, 40,
supervisora de qualidade
"Que o maior presente é
obedecer e dor o que ele
necessito. Pai não preciso de
presentes e sim de amor".

CAMILA SANTOS, 10, estudante
"Feliz Dia dos Pois e que ele é.
o melhor pai do mundo, apesar
de, às vezes, não ser".
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TRANSPORTE COLETIVO

GERAlIPOLícIA---------

Obms começam na próxima semana
Instalação dos mini-terminais é a única fase do projeto com data para sair
JARAGUÁ DO SUL

Bílhetagem eletrônica e novo .

terminal urbano ainda não têm
data definida .para fazer parte
do cotidiano dos jaraguaenses.
Quase um mês após apresentar
o projeto do novo sistema de

transporte coletivo, a Canarinho
não garante que o prazo final de
execução das melhorias, afixado
em 10 de setembro, será respei
tado. A única novidade até agora
diz respeito à instalação dos 11

mini-terminais: A concessioná
ria assegurou que eles serão im

plantados no prazo.
O diretor comercial da em

presa paulistaPonto Maxx (con
tratada para executar a obra),
Paulo Chagas.rconftrmou que o

trabalho deve iniciár na próxima
semana e ser finalizado até dia
25 de agosto, Os mini-terminais .

nada mais serão do que con

juntos de seis abrigos dispostos
lado a lado. Os locais definidos
são: Nereu Ramos, Tifa Schu
bert, Jaraguá 84, Rio da Luz,
Rio Cerro II, Ilha da Figueira,
Santo Antônio, Santa Luzia, João
Pessoa, Barra do Rio Cerro e Cen
tenário. A listagem ainda pode

sofrer alterações, conforme a ne

cessidade dos usuários.
No entanto, a tarifa única

ainda parece ser uma realida
de distante; Segundo o gerente .

operacional da concessionária,
Rubens Missfeldt, os equipa
mentos de bilhetagem eletrô
nica começam a ser instalados
no dia 5 de setembro. Os cha
mados validadores serão íni-.
cialmente implantados em dez
ônibus, em fase de teste. Na

prática, isso significa que os

usuários terão que esperar mais
para usufruir do benefício.

'l'\te setembro, os equipa
mentos estarão implantados,
mas não dá para dizer quando
a tarifa única começa a operar",
afirmou. Missfeldt informou
também que só terão direito ao

passe .único - válido somente

para linhas que circulam den
tro do município - .os usuários
que futuramente se cadastra
rem junto à empresa. Quem
não tiver o cartão será obrigado
a pagar uma nova passagem
parair a outro itinerário.

DAIANE ZANGHELINI

Ontem a tarde,
funcionários.
.trabalharam
na limpeza
do teto da
rodoviária

METALNOX IND. METALÚRGICA LTDA
COMUNICADO

AMETALNOX IND. METALÚRGICA Ltda inscrita no CNPJ sob
no 78.810.975/0001-72, comunica que requereu à Fundação do
Meio Ambiente� FATMA, a obtenção da Licença Ambiental de

.

Instalação - LAI, conforme processo de licenciamento IND/228/
CODAM/NO, na atividade de Indústria de máquinas têxteis,
localizada em Jaraguá do Súl-SC na Rua José Theodoro 3411,

l?airro Ilha da Figueira:
..

Mini-terminais serõo éompostos por abrigos nos moldes dos já E!xistentes

Reforma em
ritmo acelerado

Igreja Matriz
faz96 anos

JARAGUÁ DO SUL

As obras dá revitalização da
rodovíátia, que iniciaram em

junho, estão em ritmo acelera

� do. Até agora, foram concluí

� das a instalação de pára-raios,
� a remoção dos antigos pisos
UJ

o: dos banheiros e a construção
-"--------------------------, de uma coluna de sustentação

.

METALNOX IND. METALÚRGICA LTDA de metal. A estrutura vai evitar
COMUNICADO a formação de rachaduras nas

AMETALNOX IND. METALÚRGICA Ltda, inscrita no CNPJ sob paredes do piso superior.
no 78.810.975/0001-72, comunica que requereu à Fundação do De acordo com o coorde-.
Meio Ambiente - FATMA, a Renovação da. Licença Ambien-

nadar-geral do Terminal Ro-tal de Operação - LAO, c_onforme processo de licenciamento
_ IND/228/CODAM/NO, na atividade de Indústria de máquinas doviário, Wilhelm Borowicz,
têxteis, localizada em Jaraguá do Sul-SC na Rua José Theodoro nas próximas duas semanas

3411, bairro Ilha da Figueira.
. iniciam os serviços de asfalta-�

mento db pátio, ajardinamen
to e pintura. A reforma prevê
também o conserto de racha-.
duras existentes nas paredes.
A expectativa é de que a obra
seja inaugurada em dezembro.
O orçamento previsto é de R$
500mil, com recursos do Deter
(Departamento de Transportes
e Terminais de Santa Catarina)
ePmfeitura.'

.

jARAGUÁ DO SUL /

O aniversário de 96 anos .

da Igreja Matriz São Sebas
tião, completados ontem, será
comemorado no domingo, 3,
com um almoço de confrater
nização após a missa das 10h.
O bífê custa R$ 7 e o cartão

pode ser comprado na secre

taria paroquial ou nas secreta
rias das comunidades. Desde
ontem, os fiéis também podem
apreciar uma exposição de fo
tos e trabalhos das pastorais e

movimentos religiosos; aberta
até domingo no - Salão "Cristo
Rei (em cima da secretaria).

Na semana passada, a pa
róquia entregou a reforma do

salão 'de festas. De acordo com
o padre Pedro Paloschi, outra
meta é illstalar um sino .eletrô-

, nico e abrir um museu sacro

na lateral da escadaria da igre
ja. Os objetivos fazem parte do

projeto de reforma iniciado em

2006 e orçado em cerca de R$
2 milhões.

-

Acidente com
. panela de pressão

.

.,

Mõe e filho ficaram feridos no tarde de _

ontem depois que uma panela de pres
sõo explodiu numa coso localizado no

Ruo Cloro Borinelli, centro de Schroeder.
De acordo com os Bombeiros Voluntários,
Ceznrina Ribeiro Marcelino, 47 anos,
e Luiz Fernando Marcelino, 17, tiveram
queimoduros de primeiro·gmu em �Io do
corpo e forám levodosoo Hospital Sõo José.
As cousos do ocidente nõo sõo conhecidos.

Enterrado casal
'vítima de acidente
o casal Pedro Fritzen, 68 anos, e Terezi
nha Verônica Gil Fritzen, 64, foram enter
rados no tarde de ontem, no Cemitério
Municipal de Guaramirim. Eles morre

ram no quarto-feira, num ocidente entre
corro e caminhõo no BR-.280. O Gol onde
eles estavam .cruzou o ródovia e colidiu

. com o Mercedes Benl. O casal morava no

Bairro Corticeiro.
"
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EDUCAÇÃO

Estudantes faltam menos às aulas
Freqüência escolar alcançou índice de 95%no litoral, mostra pesquisa
BARRA VELHA

Freqüência escolar é atu

almente um item obrigatório
para a concessão de benefícios
aosmunicípios brasileiros. Pro
gramas e incentivos na área de

educação somente são repas
sados após a comprovação da
assiduidade dós estudantes.

Com base nisto o Estado re
alizou urna pesquisa para des
cobrir qual município se des
taca com relação à freqüência
escolar. Chegou-se a conclusão,

que Barra Velha está à frente
da maioria das cidades neste

quesito. O município tem assi
duidade de 95% de freqüência
dos alunos de 6 a 15 anos e de
16 a 17 anos de idade. "Ultra

passamos a média do Estado
que é de 56% e 33% respecti
vamente. Somente 5% das nos
sas crianças e adolescentes não

conseguem estar assiduamente
,

nas escolas", disse Vera Santin,
da Secretaria de Bem Estar.

De acordo com dados da
Prefeitura, estes números refle
tem de iinediato em programas
corno o Bolsa Família que atu
almente atende 845 famílias no
litoral. Para a secretária de Bem
Estar Social, alguns projetos são
essenciais para alcançar estes
resultados e mantê-los. "Ternos

alguns programas que se desta
cam corno o de erradicação de
trabalho infantil e trabalho de

integração com adolescentes.
Mas o principal são os sete ôni
bus próprios e urn alugado que
a Prefeitura mantém para levar
os estudantes até as escolas,
assegurando a ida e a volta dos
alunos", ressaltou Vera.

OSNIALVES Prefeitura de Barra Velha gasta mais de R$ 30 mil/mês com transporte escolar por todo o município

Bombeiros Milita'res fonnam 20 Presidente d'o Imetro palestra na Aciag
novos socolTistas neste sábado Debate sobre atuação da entidade no Estado acontece na próxima segunda

GUARAMIRIM

A Associação Empresarial
de Guaramirirn trará na próxi
ma segunda-feira, 4 de agosto,
o presidente do Irrietro (Insti
tuto de Metrologia de Santa

Catarina), Paulo Roberto De
marchi Mundt, para urna ple
nária com palestra e abertura

para debates.
Paulo vai falar sobre a atua

ção da entidade no Estado, no
país e explicará a importância
do órgão para entidades de
classe e sociedade- em geral.

No Estado, a entidade cha
ma-se Imetro e no país é In

metro, mas o órgão é 'o mes- '

mo e os associados poderão
formular perguntas que serão

respondidas pelo Paulo. O en

contro acontecerá às 18 horas
na Aciag, informou a secretá
ria administrativa Ana Caro
lina.

A associação também apre
sentará os novos associados
e anunciará a realização de
mais urn sábado aberto, além
das ações programadas para

o- o dia dos pais em Guarami
grim. . Para outras informa
� ções, o telefone para contato

Novos sotolTistas poderão atender no litoral ou em outra cidade do Estado é o (47) 3373 -o037.

BARRA VELHA

Após 220 horas/aula presta
das pelos Bombeiros Militares de
Barra Velha, o litoral ganhará 20

novos socorristas neste sábado,
dia 2 de agosto. A formatura dos
novos bombeiros acontecerá em
frente à Prefeitura, às 17 horas.

Para o militar Adônis Zím
mermann, responsável pelo
setor de comunicação dos bom
beiros, os formandos podem fi
car no litoral ou serem remane

jados para qualquer quartel do
Estado. "O curso foi aplicado e

os novos bombeiros estão aptos
para prestar atendimentos de

urgência e socorros diversos. Os
novos socorristas tiveram aulas

. de atendimento pré-hospitalar,
combate a incêndios, salva
mento em altura e aquático,
resgate veicular e participaram
ainda de um acampamento de
sobrevivência", disse.

O curso começou no dia 15 de
março deste ano com 42 alunos.
Foram mais de 130 dias de exer

cícios e muitos desistiram de se

guir em frente. O município de
Barra Velha é urna das poucas
cidades do Estado que possui as
duas corporações, ou seja, Bom
beiros Militares e Voluntários.

-

Além da palestra ,om o presidente do Imetro, promoções serão anunciadas
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FÁBRICA DE BRINQUEDOS

Ensinar com arte e aprender brincando
Projeto incentiva estudantes a usarmaterial reciclado para fazer brinquedos

Ensinar a criança a valorizar e cons
truir o próprio brinquedo com mate
rial reciclado. Esse é um dos objetivos
do projeto Fábrica de Brinquedos, que
está sendo desenvolvido desde o mês
de maio deste ano pelos professores
da Educação Infantil do Colégio Bom

Jesus Divina Providência de Jaraguá
do Sul.

Com fantoches, feitos de material
reciclado pelas próprias crianças, a

professora Quelis Deretts ensina a mú
sica e a arte relacionando os temas dis
cutidos e a diversão ao conteúdo peda
gógico. Carrinhos de madeira também
são construídos pelos alunos e através
do brinquedo aeducadora trabalha em

sala de aula a educação no trânsito. En
sina as leis çom a ajuda das placas de
sinalização e tudo para os olhos aten
tos dos alunos ínteressados, Segundo
a professora, temas como o meio am

biente e assuntos das notícias veicula
das nos jornais, também são trabalha
dos com as crianças através do teatro e

de textos coletivos no colégio.
Conforme a gestora da unidade

escolar e assistente pedagógica, Stela
Wontroba, 39 anos, "Fábrica de Brin

quedas", é um projeto que contribui
para motivar os alunos e envolvê-los
nas atividades, que divertem e ensinam
ao mesmo tempo. Além do trabalho de
criação, o conteúdo pedagógico, como'
alfabetização lingüística e matemática,
está incluído nas atividades, permitin
do, através do projeto, a abordagem de
outras questões importantes.

"Os professores conversam com as

crianças sobre o consumismo, a tecno
logia e a valorização dos brinquedos
construídos com material reciclado,
assim fazendo uma reflexão sobre o

assunto. com os alunos", afirma Stela.
Todos os trabalhos e brinquedos cria-

.

dos pelas crianças foram exibidos em

uma exposição que foi realizada no

colégio.

DAIANA CONSTANTINO

BARRAVEtHA

Site reverte multa da Justiça ,Eleitoral
o site Portal Barravelhense conseguiu reverter uma multo aplicado pelo

Justiça Eleitoral. A página foi acusado de ter realizado uma enquete sobre os

eleições municipais sem comunicar aos participantes que não se trotava de umn
pesquiso eleitoral. O Pleno do TRE-SC acatou o recurso do site, por três votos o

favor e três contra, com o 'voto de minerva' do presidente, juiz João Eduardo
Souza Varella. que reconheceu o recurso. A multo. no valor de R$ 53.205 tinha
sido aplicado pelo juíz do 800 Zona Eleitoral. O juiz de Borro Velho decretou o

suspensão do exeéução. difusão, propaglição e publicação dos resultados de e�
quete eleitoral veiculado pelo site, baseado no artigo �3, que vedo o veiculação

. de enquetes que não deixem cloro parà· o público que não se troto de pesqulse
'eleitoral com cunho científico.

. ,., .

;....a _

Alunos'do Colégio Bom Jesus constroem os próprios brinquedos com material reciclado

JARAGUÁ DO SUL

Responsabilidade
"Sustentabilidade como vantagem

competitivo" é o temo do segundo Fórum
de Responsabilidade Social Empresarial,
que acontece em Jamguá do Sul,no dia 13
de agosto. A iniciativa é do Núcleo de Res
ponsabilidade Social Empresarial do Asso

ciação Empresarial. O evento acontecerá
às 19 horns, no Centr!> Empresarial. com
ing�essos po vólor de R$15 para nucleados
e estudaotçs. R$ 20 pORI associados�da en
tidade e de R$ 40 puro. hão-associados.

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

Festa da Banana começa amanhã
Acontece amanhã e domingo um dos mais tradicionais eventos do região. A Festa do

Banana promete agitar o município de São João do Itaperiú. De acordo com os organi
zadores haverá espetáculos musicais, feiras e muitos pratos típicos. A festa acontece no

Bairro Santo crui área rural do município, com início às 13 horas com tarde dançante.
O festival de músico sertanejo' inicio às 18h30min e às 20h começo o tradicional Ro
deio Country do Companhia de Rodeio Chico Souza. Durante o festa, haverá culinário
especial à base de banana. O primeiro show será com o bando Chamamento, às 22h.
No _domingo. segundo dia do festa, será disputado o rodado do Compeonato Muni
cipal de Futebol de Campo, no estádio do Santo Cruz, e haverá Santo Missa às 10h.
Ao meio-dia haverá também almoço festivo e às 15h acontecerá mais uni show de
rodeio. O espetáculo musical de encerramento será às 18h30 com o grupo Condieiro.
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TURISMO

Uma cidade divina

Distante cerca de 180 km a noroeste do Rio
de Janeiro, Búzios hoje é um destino turístico
internacional. Quem vive lá é naturalmente
feliz. Só quem passa uns dias em Búzios com

preende o porquê. No mar, nas p:r;aias ou na

cidade, a atmosfera perpassa algo de místico,
respira-se uma doce e feliz tranqüilidade, faz
se as pazes com o espírito e com o mundo.

Talvez isto explique a quantidade impres
sionante de estrangeiros que, chegaram comb

turistas e, rendidos à beleza do local, fixa
ram residência. No total são quase 50 na

cionalidades diferentes a viver em exemplar
harmonia. Uma Torre de Babel, como alguns
já lhe chamaram.

.

A beleza das 26 praias da península, o
charme da antiga aldeia de pescadores, os

restaurantes típicos e os internacionais, o

impecável icampo de golf, as butiques fa
mosas, os shows, o Festival de Cinema, sua
arquitetura arrojada com velhas telhas de
barro e madeira rústica, a famosa Rua das

Pedras(ponto de encontro noturno), seus

mares de ventos olímpicos onde treinam os

campeões brasileiros, sua natureza agreste e

remanescente da Floresta Atlântica, tudo en

fim faz de Búzios um lugar onde realmente o

Criador parece ter deixado o Seu toque.
A cidade recebe correntes marítimas do

.

Equador de um lado e correntes marítimas do
Pólo Sul do OUITO, o que faz com que tenha

praias tanto de águas mornas quanto de águas
geladas. Entre as principais praias, destacam
se Geribá, João Fernandes, Ferradura, Ferradu
rinha, Rasa, Manguinhos, Tartaruga, Brava e

Olho-de-Boi, esta última reservada para a prá
tica do Nudismo.

A diversão é garantida pelo circuito gastro
nômico, composto por 126 restaurantes e seis
casas noturnas. A cozinha brasileira e interna
cional é bem representada, há restaurantes ita
lianos, orientais, mexicanos e, como não podia
faltar, franceses e argentinos, já que franceses
e portenhos são os turistas que mais visitam a

cidade. Para quem não quer arriscar, há tam
bém boas opções de restaurantes self-service.

A partir de

10 X de R$ 86,52

O CORREIO DO POVOHSEXTA-FEIRA. 1 DE AGOSTO DE 2008

P.rl Vor@adoral

"Sempre 10 fieu lido"
=�::'rn����!Í9§�fIl1 (iflollllir I Pedro

Brigitte Bardot foi o

responsável pelo fomo
internacional de Búzios e por

. isso ganhou uma estátua. -<�.P-Jara"Uá
, turiHHO

UMA EMPRESA DO GRUPOALA1UR

JARAGUA, TURISMO O MELHOR
l.UGAR PARA VOCE IR!

Praias com águas mornos são

procurados por turistas e espor
tistas do mundo inteiro

. Tel: (47) 2106-3977 Fax: (47) 2106.3900

3 dias I 2 noites

A partir de

10 X de R$ 69,80
8.

A VIDA É FEITA DE MOMENTOS.Wekt{Jte/�
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCR!TOR

Palavras às avessas
Cada povo acessa a realidade de sua manei

ra e com lógica própria. Se formos perguntados
quantas cores tem o arco-íris. Sete, diremos. Mas
na língua de muitas das tribos africanas, afirmam
antropólogos, as sete cores do arco-íris são desig
nadas por só duas palavras, que correspondem
às cores "quentes" (vermelho, laranja, amarelo) e
"frias" (violeta, anil, azul, verde). Uma cor não é
mesma em toda a linguagem. Os celtas não dis

tinguiam a diferença entre o verde e o azul. Para

designar o verde, o azul escuro, o azul claro, o
cinza e o marrom, os indonésios só têm três pa
lavras no seu idioma: gua (verde), tei (para cinza
claro, azul escuro, azul claro) e zai (castanho e

cinza escuro). O mesmo fenômeno varia de rótulo
conforme o país. Ainda nas tribos africanos, além
da "falta" de palavras para muitas situações, per
cebe-se as atitudes. Tomando de exemplo, o fil
me A Masai Branca: após viver numa tribo e ter
um filho com o nativo, aatriz principal abandona
aquele cotidiano para voltar a viver sua vida de
classe média alta na Europa. Antes de partir, ela
mentia afirmando por diversas vezes ao seu com

panheiro e pai da criança, que voltaria. E o nativo
acreditava com veemência. Nas tribos africanas a

atitudementirosa não existe. Não faz parte do seu

cotidiano. A palavramentira também não está nas
suas línguas. O mesmo acontece com a atitude
viciosa da corrupção, que encontrou na África, o
seu "celeiro". Conforme o escritor moçambicano
Mia Couto afirma nas suas obras, a corrupção não
existia na África até a chegado dos colonizadores.
Ninguém sabia o que era isso por lá. Hoje, omaior..

dos maiores problemas do continente africano se

resume a uma só palavra: corrupção.
Voltando ao tema deste artigo, a diferença na

visão das palavras de um povo ao outro, o inglês
"toma" fotos (to take a picture); mas no espanhol'
"se sacam" e no português "tiram-se" fotografias,
como se esses idiomas chamassem atenção sobre
O ato invasivo inerente ao uso de uma camera,
que nos "arranca" imagens. Do mesmo modo,
em português nós sonhamos com alguém, como
se acompanhando a cena ou a pessoa. O inglês,
mais distante e individualista, sonha a respeito
de alguém (to dream of). Pensamos em algo ou

alguém, como se mergulhássemos nele. O idio-
ma de Bush pensa sobre (trinks of), uma atitude
muito mais desconfiada diante do desconhecido,
como se tudo lhe fosse de antemão estranho. O

povo de língua inglesa é bom lembrar, introduz·· -

um amigo (introduce), larga-o ao desconhecido,
enquanto nós o "apresentamos" (oferecemos, pre
senteamos): o que é seu também. O inglês não
tem nada que ocupe o lugar da nossa distinção
para "amanhecer", "entardecer" e "anoitecer". O
mesmo objeto que nos protege da chuva (guarda
chuva) para outros povos faz sombra: umbrella,
guarda-chuva em inglês, vem do latim umbro
(sombra).

Ora falta a cultura da palavra específica para
uma· idéia ou objeto, ora o sentido dado aomesmo

item da realidade se revela distinto ao estabeleci
do por outros povos.

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 3
• Batman - .0 Cavaleiro dos Trevos (leg)?"
(18h, 21h - lódosós dills) (l�h - selV'sobldom/quo)

JOINVILlE
e • Cidade 1

• A múmia 3 (teg)
(14h20, 16h40, 19h, 2lh20 - todos osdj!ls)

z;-

• Cidode2 "

• Banquete do amor' (leg) (19h30, 21 h3� _:todCJS as dias)
• Kung Fü Pqndo (D9b) • (14h, 1'5h50, 17b40 -todo�
os dias) (19h30, 211120 - seg/têf/quo/qui)

.

"Ci eUer 1
, • A 3 (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 211120 -todos
,

��

Lentes da
vida real

Uma jovem em conflito com a mãe, uma
terapeuta que não resolve os próprios
problemas, uma dona de casa que desa
prendeu a sonhar, uma atriz em declínio
e uma mulher escolhida para ser mãe da
filha da patroa. E as situações com seus

maridos, namorados e amigos.

Uma ponte entre
os sentimentos

Seja no campo pessoal ou no profissional
as mudanças fazem parte do percurso.
É necessário encontrar o equilíbrio que
leva à felicidade. Os insights de Eugen'io
Mussak proporcionarão a você, leitor, fô
lego e coragem para trilhar os caminhos
das transformações, necessários paro seu

aperfeiçoamento seja no âmbito corpora
tivo ou em sociedade.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Daniel pede que Luciano devolvo as roupas de
Louro. Arthur X diz.o Notércio que continuará
sócio de Daniel. Notércio se nego o continuar
seu advogado. Arthur X diz o D. Romiro que deu
o dinheiro o Franzé. louro pede que Silvério
e Pedro procurem os fitos. Afonso sugere lançar
os ações do Metalúrgico no bolso e Notércio

gosto do idéio. Bruno vai 00 escritório levar
um presente para Afonso. Luciano deixo esca

par poro Virgínia que sobe segredo de Louro e

Doniel. Luciano diz que tem peno de Virgínia.

BELEZA PURA
Sônia pede que Suzy não conte o Normo sobre o

namoro. Renato alcanço Helena. Sônia diz temer
que Normo o entregue poro o pai de Joana. Elo
que tem medo do vingonço de Inácio, que é um

bandido. Heleno diz o Moteus que precisam salr
do clínico. Moteus diz que preciso de tempo até
saber se o loção funciono. Sônia diz que fugir
é o único solução poro escapar do vingança de
Inácio. Gaspar finge interesse em Bio quando
Ivete posso no restouronte. Inácio segue Sônia
e Guilherme, no saído do clínico.

A FAVORITA
Zé Bob sai. Dodi vê Zé Bob saindo e vai poro o seu

quarto. Donotelo mostro fotos de Salvatore poro
Gonçolo e diz que Floro o chontogeou. Moíro vai
embora do sítio quando Augusto coloco um prato
no mesa poro Rosano. Cilene aceito Céu. Alício
encontro Lora e Holley e demonstro ser íntimo de

Holley. Lorena contrato Greice. Donotelo acuso Zé
Bob de roubo..Seguranços avisam Donotelo que
Salvatore desapareceu. Floro diz o Dodi que sobe

que ele entregou os fotos o Donotelo e pergunto
de qual lada ele está.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
êris se coloco em posiçôo de luto. Drácul.o,
Brom, Stoker e Tsepes arrombam o porto. Os

quatro vampiros vôo atacar, mos Iara conto e os

enfeitiço. Vlodo diz que nôo vai mais negar seu
instinto e que ísis terá que aceitá-lo assim. Ele
obre o porto e dá de coro com um poliCiai do
Depecom. O policial aponto o armo poro Vlodo
e aviso que mutonte bom é mutonte morto. Ga
briela diz que Gaspar está doente de ornar e que
só Luna poderá salvá-lo. Luna aviso que está
indo poro o hospital e Torso discute com elo.

CHAMAS DA VIDA
Ivonete diz que COrolino nôo quer casar porque
dormiu com Pedro. Pedro mondo Ivonete colar
o boca e diz que Tomás armou isso tudo. Wolter
mondo Pedro deixar suo família em paz. Carolina
defende Pedro. Pedro acuso Wolter de ter mata
do Wallace e colocado fogo no fábrico. Tomás se

foz de cínico e defende Wolter. Tomás dá um soco

em Pedro e os dois brigam. Diego. seguro Tomás
e Guilherme segura Pedro. Pedro pede desculpo o

COrolino e vai embora. O poliCiai Xavier pressiono
Antônio o folor onde está Manu.
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---------VARIEDADES

Os inúteis vão
para a Record
o ator Ângelo Paes leme disse ao

jornal Folha de S. Paulo desta quarta .

(30) que a Record - emissora com
a qual mantém contrato até 2010 -

contratou os atores "inúteis" da Rede
Globo. "Férias é uma coisa, férias
forçadas por não ter trabalho, é outra.
Você fica dois anos parado e volta
desvalorizado. A Record conseguiu
pegar essas pessoas, entre aspas,
inúteis e dar emprego a elas".

Fim do romance

de Kate Hudson
Grana preta
e boa forma
A cantora Britney Spears gasta apro
ximadamente 11 millibras (R$ 34
mil) por mês para voltar à boa forma,
segundo informações da revista
Closer. Somente com alimentação
orgânica e suplementos dietéticos,
Britney gasta em torno de 5 millibros
(aproximadamente R$ 15 mil). Outros
gastos incluem um personal de 4 mil
libras e um coreógrafo pessoal, que
recebe 2 mil ao mês.

A atriz americana Kate Hudson e o

ex-ciclista lance Armstrong termina
ram {) breve romance de três meses,
informou a US Magazine. Uma pessoa
próxima ao casal confirmou a ruptura
do relacionamento, após a publicação
de fotos em Austin, no Texas. "Não
houve nenhum drama, só que eles
decidiram terminar certas coisas",
disse a pessoa, que acrescentou que
"não hó ódio, só tristeza".

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Uma outra frente fria avança mantendo o

tempo instóvel em SC, com chuva em boa parte
do dia. No Oeste e sul melhorara do tempo
entre a tarde e noite. Temperatura estóvel.

SOLUÇÃO � fases da lua

NOVA CRESCENTE

.1/8 �·8/8� Jaraguá do Sul e Região

SEXTA

O
SÁBADO

O
DOMINGO

OMíN: 17° C MiN: 16° G MíN: 14° C
MÁX: 21° C "'" MÁX: 19° C JJ s.r ' I MÁX: ir c" 1/ "

Chuvoso Chuvoso Chuvoso

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A convivênci� com

parentes mais
próximos ou amigos

pode proporcionar o você muito
alegria e prozer. Fase importan
te também poro iniciar qualquer
formo de aprendizado paro ex

pansáo de seus conhecimentos.
O trobalho continuo intenso.

L� LEÃO

�.:> (22/7 o 22/8)
:. '} Dia ótimo poro sua

� u.-. vida afetivo. Ape-
nas avalie os prós

e contros de coda situaçáo, mes
mo os que se mostrem positivos.
A fase é boa, mos pede alguns
cuidados. Há certa tendência a

enganos provocodos pela ilusáo
e falto de realidade.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você continuo sem

entender o que
está acontecendo.

Parece que a vida anda por si
só, por mais que você tente ter
controle. Tente entender que
as respostas que procura estáo
dentro de. você e paro ouvi-Ias,
precisa aprender o silenciar.

"61 ÁRIES

4.". (20/3 o 20/4)

I�.,
A vi�o profissional

.\.. � contmua o pleno
vapor. Faço uma coi

sa de cada vez paro que suo táo
conhecido pressa e ansiedade
náo prejudiquem sua saúde. Q
amor e o romance continuam em

ótima fase com possibilidades
de bons momentos a dois.

,. '" CÂNCER

�;_;�. ���:: :�l�oro
: � investir, mas cuida-

do com investimen
tos de risco, pois há chance de
ilusões. Certifique-se de cada
passo e náo faça nada que não
tenho como certo. Você está
passando por.avoliações mais
profundas sobre suo vida.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Procure náo deixar
de lado a vida
doméstico peJo
excesso de trabalho.

A fuse é ótima e você noo pode
perder as oportunidades que
batem à sua porta, mas não deixe
• olhar paraaqueles que sempre
estiveram tOitendo por você.

nr
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
O trabalho conti
nua intenso e isso
se prolonga até

2009. Portanto, trate de levar
a seria tudo o que diz respeito
a esse setor de sua vida. Olhe
com mais carinho para dentro

c 1Ie.você e procureentender os
seus motivos mais profundos.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Ótima fase para -

colocar em dia as
.

energias domésti-
cas. Isso pode significar muitas
coisas. Mudança de casa ou

reforma. convivência pacífica
com os seus. ou descobrir que
estar em casa é melhor do que
estar em qualquer outra lugar.

CHEIA MINGUANTE

16/8 '"\) 23/8

SEGUNDA0Mí�: 14° C
MAX: 21° C
Nublado

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
Você continua
pisando em ovos.

Mos o partir de se

tembro,·tudo ao seu redor volto
a se colorir do fé e da sorte que
sempre andorom ao seu lodo.
Você nem vai-acreditar quando
tado esse peso sair de você.
Espere por isso poro setembro.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

,..j. A partir de
setembro a sorte
bate à suo parta

novamente e com mais força. Você
está passando por alguns ajustes.
Sente-se frustrada e impolente
diante de algumas situações. A
tendênào é que isso tennine logo.

/ Agüente um poucomais.
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ANIVERSÁRIOS

1/8
Alan P. Natali

Anderson M. Maski

Claudete Gruner
Cristiane Bachmann

! Diogo Puupitz
Dionei Ribeiro Fontana

Edemilson Varela
,

Edson V. da Silva

;i/Franciêle de Pwla
Gilberto Venturi

Guenther'Grutzmachf�
Jean Luiz Dabri

!Uessicd Heloisa HQrn_ping
t'

Luciane S. M. loz
�luiz A. Hack
Marlene Ap. Russo Martins
Marlene Mannes
Monitchelie Braz

> Noneci C. J. B«ckes

Rubens Franzener

Salete B. Hansen

Undo Schuster

lWilliams Bas$'Qni

DIVIRTA-SE

Sem saída
Um casal atravessava grande dificul
dade financeira e vendeu tudo o que
pôde, até que o marido diz para a

esposa:
- É, meu amor, acho que você é
a nossa única saída. Você vai ter
que cair na noite. Depois de muito
choro, ló vai a esposa. Por volto das 5
horas da manhã ela volta e o marido
pergunta:
- Quanto você conseguiu, meu
amor?
- Quinhentos e um reais.
- Quem foi o cafajeste que teve
coragem de lhe dar um real?
- Todos eles, meu amor.

AQUÁRIO
. (21/1 o 18/2)

O romance continua
sendo a principal
fonte de alimento

paro você. Só tome cuidado com
enganos. Cuide bem de suas
finanças e náo arrisque em inves
timentos de risco. Aproveite paro
colocar seu charme em dia, pois o
amar vai chegar.

PEIXES

II.. (19/2 a 19/3)

.._ Troie de decidir-se
Y-'f*' pelas mudanças e

obro espaça paro
o novo. Procure fazer isso sem
muitos atropelos. As energias
estão mais fortes e você senle
vontade de chutar tudo. Cuidado
para náo jogar fora coisas ou
pessoas significativas.
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Por
RicArdo
DA NieL Treis

eontato@poracaso.com I www.poraeaso.com

FOTOS'
STAMM/08

",. .,;: �
..... ::p:

Oh, sim! Vai mesmo rolar um especial com fotos da Stammtisch nessa ediçiíol ,opu dO.is;01otivos: primeiro é que o

festa foi ducacê e a gente tirou'mais de 600 fotos no dia, e o segundo é que se na semana que vem.;eu ainda
estIver publicandoimagens do evento, vão falar que tá rolando foto v�Jha aqui. Então pra aproveitar um pouco,�ó
potencial da cobertura, eis. E pra,quem quiserver inais, ócessa o blog que estão todas demais lá na galeri�..

o jovem colega Alva Neto, provavelmente fingindo
estar ocupado pra não ter que tirar foto

Tenham medo: Ricardo Daniel Treis (e), Max Pires,
Éder Antônio, Fenísio Pires Jr. e Flóvio "Pépe" Narloch

PARA SAIR DE CASA
- Hoje na Bierbude rolo música ao vivo com banda Tribo da
Lua, e sábado com a dupla Jean e July. Contato: 32751686.
- SCAR Lounge obre hoje apenas em formato lounge, uma
boo pedida para happy hour sossegado com urn born chopp
(a casa conta com serviço de chofer). Contato: 8406 6555.
- A Licoreria obre sábado com house music poro o

ambiente. Já para o costumeiro agito de domingo, quem
assume os pick-ups o partir dos 20h é OJ Diego Feller.
Contato e tele-entrego no 32751327..
- A Recreativo Duas Rodas transforma-se no sábado paro
sediar o Bolado Country que .acontecerá em suas

dependências. Duplo Mazzo e Gabriel mais OJ Carlos Fuse e

convidados serão os estrelas da noite. Contato: 96048777.
• Também no sábado, o Curupira Club obre em Guaramirim
com as bandos The Fun (punk rock), Block Huxley (rock' n
roll) e GiftAnger (grunge). Cantata: 8454 6309.

Extra! Vale subir o morro para curtir o Festival
Gastronômico que está rolando no Porque Municipal de
Eventos de Pomerode. Até domingo,'só tem do bom e do
melhor do cDti.n�rt(},germânico, na_ÇJ�Í1al � internacional.

Quarteto feminino Siewert: Cristiane (e), Jeane, Sabrina e Suzana

SEXTA-FEIRA?
Pois então, devido alguns detalhes editoriais tivemos nesta semana que transferir o Ocupando o espaço nobre da coluna de hoje, o sorriso de Priscila

publicação do coluna poro sexto-feira, o que trouxe em pauta uma ou duas idéias Hruschka

novos que daqui uns dias estaremos testando... Aguardem, vamosver o que rolo. A _

RENATO RUSSO, A PEÇA �AIS 1RES PROMOÇOES
Ganhadora de Prêmio Shell e há dois NO PORACASO.COM

Simpaticissima Karine Trainotti

Rodrigues, a Kacau

NAAGENDA
Semana que vem chego o salário e três bons
eventos artísticos onde torrar ele: Renato
Russo, o peça (07); show com Camisa de
Vênus (07) e Arnaldo Antunes (09), todos
no SCAR. Acesse scar.art.br e confiro os

detalhes. E pro marcar: o bar Estação do

Tempo já estará em pleno atividade o partir
do quarto-feira.
MOMENTO DA CITAÇÃO - 1
"Meu pai é advogado, v.ocês vão perder o

emprego!" - A.L.D, 24 anos -

MOMENTO DA CITAÇÃO - 2
"Foi apreendido todo o aparelhagem de
som, dez garrafas de bebidos alcoólicas,
sendo que seis já estavam vazios, mais o

veiculo Peugeot 206 que cennnhnupcrelhes
de som, e todo o material foi entregue no

delegacia de Policio Civi!:' - Polícia Militar
de Jaraguá do Sul

Fabrício Lux manda cumprimentos
da barraca do Momma

anos em circuito, rolo quinto que vem
no Grande Teatro do SCAR suo

apresentação única na cidade. O
espetáculo conto todo o trajetória
artístico e pessoal de Renato Russo,
com. direito o banda executando
músicos 00 vivo no polca. Em nosso

blog está rolando sorteio de um por
de ingressos, dá uma passado lá.

��
www.ladyrosachoque.b'...po....m 3311..0202

Acesse o blog e participe deixando
comentá rio nos posts!
- Neste mês o blog vai alcançar o marco

de 1.000.000 (um milhão, isso mesmo)
de acessos, e estamos com um postzinho
bem jóia lá convocando os leitores o

"

acertarem o doto exato do conquisto.
Acesse o site e deixe palpite, estamos
com prêmios bem baconas destinados ArnaldoAntunes: qualquersemelhança

aos acertadores. com 6elson Bini é mera coincidência

- Que tal conhecer pessoalmente Arnaldo Antunes? Estaremos sorteando
5 acéssos à coletivo de imprensa que será realizado com o artista dia 09
de agosto, sábado;às 17h na Estância Ribeirão Grande. Você poderá bater
fotos com Arnaldo, falar pessoalmente com ele e ainda pegar um

autágrafo exclusivo!
- Mais uma vez a gente fecho van para ida 00 Floripa Fashion, paro
conferir o super desfile do Lez o Lez! Estamos fazendo sorteio poro 4
leitores irem sem custo algum, junto de acompanhante, conferir todos
detalhesdollesfile que irá rolar dia 09 de agosto.lmperdível!
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CAMALEOAS
Todas nós temos os nossos truquezinhos. Na maquiagem temos o auxilio precioso dos
mais milagrosos produtos. A gente usa o corretivo e somem aquelas olheiras horríveis.
Passa uma sombra mais escura na lateral do nariz e ele parece mais fino. De novo a

sombra, agora na pontinha de.nnrlz, e ele fica arrebitadinho. Faz uma ílnha falsa nos

lábios e eles parecem "carnudos". Uma linha fora do contorno dos olhos e destacamos
o olhar. Quando o assunto é moda, nos superamos. A gente tmnstcrmo um vestido
super brega numa saia ou blusa pra lá de fashion. Aquela blusa velha, recebe um aplique
e uma tesoura e pronto. Peça nova no guarda-roupa. E os acessórios? A gente inventa cada
coisa. Um colar colocado no pulso, um lenço na Cintura ... e não é que fica lindo? Ainda não
conseguimos "modificar geneticamente" nossos sapatos. Mas isso é questão de tempo.
Vamos combinar? Somos a versatilidade em pessoa. Em termos mais pessoais, nós sabemos
exatamente quando ser firmes, duronas ou manhosas e doces. Temos uma capacidade
impressionante de nos transformar conforme o lugar, o momento, a companhia ou a

nossa própria vontade. Ah essa criatividade, essa versatilidade feminina ainda vai
dominar o mundo. Querem apostar?

DECOTES
Percebe-se um aumento acelerado nos

procedimentos de implante de silicone.
Tudo para usar um decote bonito e sedu
tor. E pra virar a cabeça 'de qualquer um,
.l!Jnos os mais variados decotes, des
de o "y" profundo até o "canoa", que
deixa os ombros à mostra. É bom ficar
atenta ao tipo de decote que se usa.

Alguns estendem os ombros enquanto
outros dão a impressão de diminuí
los. Experimentar vários e ver o que se

apresenta melhor é uma boa dica.

Calçadão, 301
Getúlio Vargas, 45

3275.2910·3370.8023

SILICONADA
Falando em silicone, decote e coisa e

tal... Bateu a curiosidade. A brasileira
com os maiores seios siliconados, se
gundo o site RankBrasil. é Sheyla Al
meida. Ela começou com uma prótese
de 235m I em cada seio e hoje é recor

dista sul americana, com 3500ml (em
cada um, gente!). E não pára por aL
a sonho dela (glup!) é colocar 8000ml
(oito litros!!!), pro bater o recorde
mundial. Como é que essa mulher vai
andar? Com um carrinho de mão?

ARQUIVO
Show de bola a organização e o zelo que
as meninas do Arquivo Histórico Muni
cipal têm com a documentação. Salien
tando ,que é a nossa história que está lá,
peço aqui, a colaboração dos que podem
ajudar enviando imagens e documen
tos antigos, como forma de preservar a

nossa história, tornando-a cada vez mais
com'pleta e fiel. Informações podem ser

obtidas no fone 2106-8700.

MONEY
Tem quem herde grandes fortunas. Mas
fazer fortuna da noite para o dia, não
existe (exceto o ganhador único da mega
seno). Prova disso são os nomes divulga
dos pela revista Forbes, como sendo os

brasileiros mais ricos. Nenhum deles tem
abaixo de 50 anos, poucos estão nessa

faixa e a maioria beira a casa dos 60, 70
e 80. São homens que realmente traba
lharam, tiveram visão e empreendedo
rismo. Agarraram a chance e subiram
ao topo. Não cruzaram os braços, nem

esperaram resultados imediatos. lição
pra muita gente que sonha acordado,
esperando um milagre.

Sabe quando você comete aquela gafe
gigante? E depois ainda tenta conser

tar, conseguindo apenas incrementar
ainda mais o "fora"? Pois é. Não há
uma solução para enfrentar esses mo
mentos. O mais sensato após o fiasco
é ficar cem a boca fechada sem tentar
remendar o estrago. Horrível mesmo é
você ir a um restaurante chique com

o namorado e comer os pedacinhos de
manteiga, fisgados com o palito, pen
sando ser queijo. E depois que percebe
a mancada ainda dizer... "Adoro man

teiga, desde pequenininha ... ".

BISCOITO DA SORTE

Pronta para mais um dia?

ROUPAS FEM!N!NAS-ACESSÓRIOS

à empregada doméstico, bem
humilde, que registrou a filha com
o nome de Madeinusa. Bonitinho
nõo é? Pens,ando se trotar de uma

junçõo dos nomes do mõe e do
pai, alguém o questionou sobre a

origem do nome. E ela disse que
lavando roupa na caso da patroa
viu a etiqueta de uma camiseta:
MADE IN USA... E achou tõo llndo...
E se a camiseta viesse de Taiwan?
Pobre criança!

IICompletando amanhõ 19 anos

da morte de Luiz Gonzaga, o Rei
do Baião, deixo aqui um trechinho
do músico "Sangrando", interpre
tada por ele e composta pelo filho
Gonzaguinha: "Quando eu soltar a
minha voz, por favor, entenda que
palavra por palavra, eis aqui uma
pessoa se entregando. Coraçõo'na
boca, peito aberto, vou sangrando.
Sõo as lutos dessa nosso vida que
eu estou contando...

"

.

Elfocê deve conhecer homens que
malham o bíceps e esquecem de
molhar o cérebro nõo é? Vejam
bem. Admiro quem tem disposiçõo
e disciplino pro malhar e se manter
saudável. a que abomino na ver

dade, sõo aqueles que pensam que
ter uma'barriga cheio de gominhos
e os braços fortes, os isento de ter
um bom papo e maneiras gentis. E
realmente uma pena ter uma em

balagem tõo bem aprçsentável e...
vazia! Isso é o que chamamos de
propaganda enganosa.
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ARTE.

Exposição Máquinas
do Futuro

A abertura da exposição Máquinas do
Futuro inspirada par leonardo do Vinci
está agendada para o dia 5 de agosto, a
partir das 20h, no Museu de Arte de Join
ville (Rua: 15 de Novembro, nO 1.383,
Bairro: América). O horário de visitação
de terça-feira a sexta-feira é das 9h às
17h, nos sábados, domingos e feriados
das 11 h às 17h. A entrada é gratuita.
Para agendar as visitas, os interessados
devem ligar para o número: (47) 3433-
4677. A exposição, que encerra no dia 21
de setembro, faz parte do projeto Máqui
na do Sesc - Santa Catarina e integra o

Circuito de Artes Visuais.

LOTERIA

CONCURSO N° 991

08 - 09 - 15 -- 38 - 4'1 - 60
CONCURSO N° 849

01 - 05 - 08 - 12 - 16
18 - 23 - 35 - 42 - 43
lU - 51 - 53 - 55 - 51
63-65-10-14-15

FALECIMENTOS

F�leceu às 16h do dia 30/7, o Sr. Pe
dro Fritzen, com idade de 68 anos, o

sepultamento foi realizado dia 31/7,
com saída do féretro da Residência
na Rua Jose Borges, seguindo para o

cemitério Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 16h do dia 30/7, a Sra. Te
rezinha Gi! Fritzen, com idade de 64
anos, o sepultamento foi realizado dia
31/7, com saída do féretro da Residên
cia na Rua Jose Borges, seguindo para
o ceinitério Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 16h do dia 30/7, o Sr.Lo
renço liso, com idade de 72 anos, o se
pultamento foi realizado dia 31/7, com
saída do féretro da Capela Mortuária
da Vila lenzi, seguindo para o cemité
rio Municipal da mesmo localidade.

VITRINE����������

REliGIOSO

ft
� 1

�GRANDE
ENCONTRO

Ie ·Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)

e ·Comércio Exterior

e -Oestão da Produção Industrial

e �Marketing

e -Secretaríado

e -logística

tit -Gestão Rnanceira

Informações:
Oliveira e Vicenzi - Av. Marechal Deodoro daFonseca, 320 - Sala 34 - Centro (47) 3276 1268

A paróquia evangélica luterano
do Rio Cerro " promove uma

concentração com o objetivo de
oferecer um momento especial
de celebração, comunhão e

cqngraçomento, no próximo dia
3Jre agosto" a partir dos 14h,

Sociedade Esportivo e 'Re
a AlionçoJodas os tamb

s evangélico-luteranos estão
convidados. A coordenação do
evento solicito que cada pessoa'
leve um prato doce ou salgado
paro o café comunitário de

zs encerramento.

ESTAGIÁRIO DE DIAGRAMAÇÃO
OU DIAGRAMADOR (A).

Interessados procurar Márcio Schalinski, na sede o jornal
O Correio do Povo (Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 1.400, Bairro
Baependi), na parte da tarde. O telefone para contato é o 3371-1919.

REOUESITOS: Conhecimentos em Corel Draw, Photoshop, PogeMaker ou InDesign.
VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE.

Fridolino recebe mais um Diploma.

Mestre Fridolino E. Zuse recebeu nesse ultimo mês mais um diploma,
sendo este de Mestre de Medicina Oriental, o que lhe dá o título de

Terapeuta Oriental Nível Mastel Gold.

Fridolino E. Zuse - Rua Erich Frohener, 50
Schroeder - 3374-1020 - massagistazz@bol.com.br

Modalidade de Ensino a Distância
Cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC

FACUUlADE Df TECNOLOGIA INTERNACIONAl.
CredenciadGpe!o MEC- Port. 4271 de 12112105

_

Data da Prova: 10 de Agosto de 2008 Aulas ao Vivo
.

Transmitidas diretamente de Curitiba

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA 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:

Protocolo: 82342 Sacado: ENICIO KATH CNPJ: 02.595.565/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL SIA BANCO MULTIPLO

��:�����it��B�1�kK B�rsf�e��u����ge�;'j&l��cfcantil8�{aIC����nto: 14/0712008 Valor 1.798,00

Protocolo: 82344 Sacado: FATIMAAPARECIDA DE SOUZA RODRIGUES CPF: 821.t93.849·91
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ 01.209.784/000
Número do Titulo: 495701(22136Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA Data Vencimento: 17/07/2008 Valor: 234.54

Protocolo: 82420 Sacado: GLADIMIR DOS SANTOS MARTINS CPF: 970.009.499-53
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662.9581000

��:::,���t��Jg636�8BRÃ�À Duplicata de Ven8::0���'��:��Iíí'M�08 Valor 300.00

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a
mim fornecidos aos que interessar que 0$ presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste
Oficio para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias útels.

Prolocolo: 81460 Sacado: KELLY NATSUMI TANAKA CPF: 047.576.869-86
Cedente: HB GENDATAAG DE CURSOS LTDA CNPJ: 00.555.731/000

�:��t���it��IU28���g�I����6l:l,cata de Vendat!g���������ifo��/2008 Valor 115,00

Protocolo: 81885 Sacado: JEAN MARCEL SIQUEIRA CPF: 004.084.609-11
Cedente: GRATIDFAC FOMENTO E ASSESSORIACOMERCIAL LTDA CNPJ: 03.625.949/000
Número do Titulo: 379.2.4 Espécie: Duplicata de Venda Mercannl por Indicação
Apresentanta: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 13/07/2008 Valor: 286;00

Protocolo: 81964 Sacado: LUCIANA BERUNSCK M.NAPOLEAO CPF: 332.078.698-9
Cedente: OP BETON CONCRETO E ENGENHARIALTDA CNPJ: 83.526.871/000
Número do Titulo: 11477/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 22/0512008 Valo'r: 2.137,50

Protocolo: 82084 Sacado: BERNARDETE SCHNAIDER CPF: 638.603.929·72
.

Cedente: BLU AGUACOMERCIO LTDA CNPJ: 01.804.881/000
Número do Titulo: ALEXICLOV05 Espécie: Duplicata de Venda MereanUi por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/07/2008 Valor. 170,86

Protocolo: 82206 Sacado: AUGUSTO CARVALHO SANTANA ME CNPJ: 04.683.7711000
Cedente: PET UNE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 05.382.404/000
Número do TItulo: 40725.1 Espécie: Duplicaia de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: l1i07i2008 Valor. 281,46

Protocolo: 82236 Sacado: CITY FERRO ACO COML LTDAME CNPJ: 08.844.725iOOO
Cedente: ARCELORMtnAL BRASIL S/A CNPJ: 17A69.701l000 .

Número do Titulo: 053557001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: l1i07/2008 Wlor: 9.136,26

Protocolo: 82268 Sacado: COMERCIO DE PECASANTONIO LTDAME CNPJ: 02.620.038/000
Cedente: CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA CNPJ: 01.843.043/000

��������it��N�g3g�kRÃ�fê�!: Duplicata de ven8::0�:.fn1�1��/'i!'��08 Valor: 306,96

Protocolo: 82504 Sacado: CLAUDIO CENTOFANTE CPF: 490.162.299-49
Gedente:AURIO CAMPESTRINI CPF: 352.355.19949
Numero do Titulo: 8513104 Espécie: Cheque
Apresentante: AURIO CAMPESTRINI Data Vencimento: 08/08/2007 Valor: 780.00

Protocolo: 82505 Sacado: GUMMIFLEX COMERCIAL LTDA CNPJ: 04,738.535/000
Cedente: AURIO CAMPESTRINI CPF: 352.355.19949
Número do Titulo: 807252·3 Espécie: Cheque
Apresentante: AURIO CAMPESTRINI Data Vencimento: 0210412007 valor: 1.358,00

Prolocolo: 82565 Sacado: VALDECIR LAUBE CPF: 649.385.579·91
Cedente: OESA COMERCIO E REPRES LTDA CNPJ: 81.611.931/000
Número do Titulo: 4040615U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por tndicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 08i07i2008 Valor: 133,62

Protocolo: 82570 Sacado: VALDIR MATHIAS CPF: 005.223.928-49
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROP LTDA CNPJ: 07.328.9531000
Número do Titulo: Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 18l07/2008 Valor. 1.702,00

Protocolo: 82580 Sacado: ROSANIA DOS SANTOS CPF: 042.799.996·0
Cedente: BANRISUL-BCO ESIRIO GRANDE DO S CPF: 927.020.670·00
Número do Titulo: Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 23/0712008 Valor: 297.73

Protocolo: 82583 Sacado: VIDA BELA COMERCIO LTDA CNPJ: 07.860.666/000
Cedente: BANRISUL-BCO ESIRIO GRANDE DO S CPF: 927,020.670.00
Número do Titulo: 0915/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento:'23!07i2008 Valor. 765,00

Protocolo: 82596 Sacado: ROSANIADOS SANTOS CPF: 427.999.960
Cedente: BANRISUL-BCO ESIRIO GRANDE DO S CPF: 927.020.670.Q0

�:����lt��Sog280687 Espécie DuPli��ev������:c;'�f/3��i�:: 60.30'
Prolocolo: 82611 Sacado: MERCADO PORATH LTDA-ME CNPJ: 08.5841;65/000
Cedente: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJCPF: 857.897.820.00

�:��t���It��Nog�5bO�Rl�lt�t Duplicata de veD�t��:���:: 1��!��g08 Valor 251,45

Protocolo: 82697 Sacado: ADEZANO DE ABREU CPF: 678.304.479-34
Cedente: POSTO MIME LTDA . CNPJ: 83.488.6821000
Número do Titulo: 1654213 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO· Data Vencimento: 11/07/2008 Valor: 653,29

Protocolo: 82703 Sacado: VIDA BELA COM. DE CONFECCOES L CNPJ: 07.860.6661000
Cedente: BESELEEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME CNPJ: 08.698.388/000
Número do Titulo: 02626-02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 15/07/2008 Valor: 284,66

Protocolo: 82745 Sacado: NETONK IND COM DE CONF LTDA CNPJ: 00.107.351/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Numero do TItulo: 150111 Espécie: Duplicata de Venda Mer1:antil por Indicação
Apresentanta: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 17/07/2008 Valor. 1.352,50

Protocolo: 82739 Sacado: GILMAR LlCIO DE OLIVEIRA CPF: 646.330.200-72
Cedente: JAVELJARAGUAVEICULOS PECAS E S LTDA CNPJ: 79.501.682/000
Número do Titulo: 111919/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAl. Data Vencimento: 28/06/2008 Valor. 110,00

Protocolo: 82746 Sacado: DUFFY MALHAS LTDA CNPJ: 73.321.820/000
Cedente: HSBC BAMK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Numero do Titulo: 1497/1 Espéci�: Duplicata de Venda MercanUi por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencímento: 17/07/2008 Valor. 1.584.00

Protocolo; 82750 Sacado: MSH REPRESENT COMERCIAIS LTDA CNPJ: 04.694.838/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Numero do Titulo: 1496/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MOLTIPLO Data Vencimento: 17/0712008 Valor: 1.695,00

Protocolo: 82751 Sacado: ENICIO KATH CNPJ: 02.595.565/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTlPLO
Número do Trtulo: 1495/1 ESpécie: Duplicata de Venda Mer1:antil por Indicação
Apresentante: HSllc BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 17lO7/2008 Valor. 1.708,00

Protocolo: 82757 Sacado:mouia DEANDRADE CPF: 040.372.539-92
Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A CNPJ: 59.285.4111000

.

=�:,,���co P=\�R�J'�issória Data VencímentO: 13/04/2007 Valor. 7.171,68

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a acei1ar a d",Jida intimacao. faz por íntemJedio do
presenta Edital. para que os mesmos comparecam neste TabeflOIllIIo na Av. Mal Deodoro da Fonseca, r.r. 1589, 110 p!3ZD
da lei. a fim de liquidar o seu debilo. ou entao, dar razao por que nao o faz. sob a pena de serem as refef.dos
pmte.,tados na foona da Lei, elc.z

Jaragua do Sut, 1 deAgosto de 2008
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---------COMUNIDADE

COBERTURA OLíMPICA

VIA SATÉLITE E EM ALTA DEFINiÇÃO
.

Pela primeira vez os Jogos Olímpicos serão transmitidos
em alta definição; Globo e Band preparam cobertura

Globo e Band prometem
disputar minuto a minuto a

preferência do telespectador
durante a transmissão dos Jo
gos Olímpicos 2008, afinal,
as duas emissoras investiram
milhões de dólares para terem
o direito de exibição da maior
festa do esporte do mundo,
que neste ano será transmitida
diretamente do outro lado do
globo, ou seja, da China.

A transmissão oficial da
Globo começa neste domin
go, no "Fantástico", mostran
do ao vivo as últimas informa
ções de Pequim, e no próximo
dia 8, Galvão Bueno, Sonia
Bridi, Pedro Bassan e Marcos
Uchôa vão ancorar a cerimô
nia de abertura, diretamente
do Estádio Olímpico. Pedro
Bial, Glenda Kozlowski, Tadeu
Schmidt, César Tralli, Ernesto
Paglia, Mauro Naves, Renata
Ribeiro, Régis Rosing, Mauro
Naves, Eric Faria, Carlos Gil,
Abel Neto e Bruno Laurence
também integrarão a equipe que
participará da cobertura em Pe

quim. Tande, Oscar Schmidt e

Gustavo Borges serão os comen
taristas na Ásia. Dos 190 profis
sionais que atuarão na China,
120 saíram do Brasil e 70 foram
contratados em Pequim, para

"

produção local.
Uma equipe de 20 pesso

as, entre técnicos e jornalis
tas, acompanhará especifica
mente a campanha da seleção
olímpica de futebol. Três equi
pes de reportagem com ilhas
de edição portáteis cobrirão o

dia-a-dia do esporte. E, apesar
de a abertura oficial em Pe

quim acontecer no dia 8, as

partidas de futebol terão iní
cio no dia 6 de agosto,

Assim como a Band,
as principais transmissões da
Globo serão exibidas em alta

definição. Os telespectadores
poderão ver ângulos exclusivos
de' câmeras localizadas em pon
tos diferenciados no Estádio
Olímpico, no Parque Aquático,
no vôlei de quadra e no vôlei
de praia. Além disso, dois
novos estúdios, um no Brasil
e outro na China, serão inau

gurados para os Jogos.

Renut'
Tadeu f,. Carlos Gil e Régis Rosing
exibem ás camisas que usarão na cobertura
dos Jogos de Pequim, pela Globo

Pedro Bioi fará reportagens especiais
poro os principais jornalísticos do
Globo e promete emocionar o público
com suas famosas crônicos

Band e Globo travam batalha
Um dos grandes diferenciais, em relação a outras()limpíadas,

será o enfoque dado o cobertura jornalística. "Desde o início, a

1V Globo percebeu que a parte não-esportiva tende o ser tão im
portante quanto o esportivo, devido o importância da China - país
mais populosodo mundo, que possa por tantas transformações. Es
te será nosso recheio", diz Luiz Fetnahdo Lima:dir��or de esportes
da emissora, que há três anos se prepara paro esta cobertura.

As equipes do Globo estarão sempre com a delegação do
Brasil, prontas para entrar na programação, a qualquer mo
mento, com notícias de Pequim. E a madrugada se�jÍ totalmen

dedicada ao maior evento esportivo do ano, com transmis
, sões ao vivo, eomentários e as, últimas informações sobre o

desempenho dos atletas. A Bond também está investido pesado e

promete fazer bonito nas transmissõ� dos Jogos de Pequim. Dia
L> riamente a programação especi�l da emissora terá início os 21 h

,e se estenderá até os 13h do dto seguinte, quando retoma sua

programação normal, novamente até as 21 horas. A Band tam
bém vai ter câmeras exclusivas nos estádios e tero uma equipe
especialmente para cobrir o futebol olímpicor com uma unidade
móvel para entradas ao vivo dos treinos e do hotel da Seleção.

,A ginástica olímpica também terá prioridade na,tela da Band,
afinal, nas Olimpíadas de Atenas (2004) a emissora derreteu a

Globo, ficando em primeiro lugar em audiência, com 14 pontos
de média, ao exibir provas de ginástica. Agora é _só espemr.a
"festa" começaf e ver se o Brasil vai fazer bonito e no final desco
brirmos qual emissora fez a melhor cobertura olímpica:

O CORREIO DO POVO rnSEXTA-FEIRA� 1 DE AGOSTO DE 2008

Çomo já é de praxe, Gaivão Bueno
vai murar os principais atividades
esportivos que o Globo vai transmitir
nos Jogos de Pequim

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REFLEXAO
"Quero sempre poder ter um sorriso estampando no meu rosto, Mesmo quan
do o situação não for muito alegre ... E que esse meu sorriso consigo transmi
tir paz para os que estiverem 00 meu redor. Quero poder fechar meus olhos e

imaginar alguém ... E poder ter o absoluto certeza de que esse alguém tam
bém penso em mim quando fecho os olhos, que faço falto quando não estou

por perto. Queria ter o certeza de que apesar de minhas renúncias e loucuras,
alguém me valorizo pelo que sou, não pelo que tenho... Que me vejo como

um ser humano completo, que abuso demais dos bons sentimentos que o vida

proporciono, que dê valor 00 que realmente importo, que é meu sentimento...
e não brinque com ele."

MÁRIO QUINTANA

VIRA VOLTA
Olho só gente. Com um mês de lei
Seco, começam o aparecer os conse

qüências. Enquanto os números dos
ocidentes provocados por excessos

etílicos desabam, acompanham essa NOVAMENTE O CACA'linho decrescente os lucros de bares .

.

e principalmente os gorjetas dos gar-
Inconveniente, o pentelho Cacá in-

çons. É o primeiro salário que rece- terrogava o mãe, durante o jantar:
bem depois do lei em vigor, e o classe

- Moinho, por que é que o painho
percebeu uma diferença de 30% no

é careca?

orçamento - agora teme desemprego.
- Oro, meu filho, porque ele tem

Como no velho máximo: pago o justo muiS{ls coisas poro pensar e é mui-

pelo pecador. Tadinhos! to inteligente!
- Então por que é que você tem
tonto cabelo?
- Colo o boco e come o sop'a, menino!

IDADE NOVA·
Certamente um dos aniversariantes
mais fesfejados de hoje é o amigo
Wanderson Siewert. Mil vivos.

,_, Idade da razôo é

quando a gente faz
as maiores besteiras"sem ficar preocupado
MILLÔR FERNANDES

DIZEM POR Aí
Que um jovem profissionalliberal.
aqui de Jaroguá do Sul. com seus

já percorridos trinta e poucos anos

e casado há algum tempo, breve
deve chutar o balde e correr para
os braços da outra. Segundo os

mais próximos, o moço está no

auge de seus 23 anos e lindo, ma
ravilhosa vem tirando o sono do ra

paz. O casamento está por um fio.
Só pedindo mesmo uma dose duplo
do minha Veuve Clicquot Brut.

ACESSÓRIO
Como quase toda as noites no nos

sa urbe sorriso o frio está presente,
a mulherada chic do babado troto

logo de sacar aquele lencinho e en

volver o pescoço. Mesmo que alguma
gota de suor, depois do vinho com

sushi no Kantan, ameace despencar
o make-up, elos não descem do salto
e continuam madrugado adentro, na
maior chiqueria. As mais abusadas,
vão de echarpe.

Wencel'a 'a respostacmais criativa
11 'O resuítade lllrá"_divulgadO' na
édfção {Jo dia 19 de ago-sta.
I

'Pàr.ficipel· invie,sua'!(i!sposta'para:1

O empresário Paulo Chiodini dá um tempo na

Stammtisch para um comes e bebes

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu querido ami

go e diretor comercial do Marisol.
Robson Amorim. Ele sempre lê esta

coluna paro ficar por dentro das
melhores novidades do sociedade.
Valeu mesmo irmão!

PRAACABAR
Condidato a vereador em Porto Velho
foi preso em flagrante pela PF por um
crime inusitado. Estava trocando pinti
nhos, isso mesmo: filhotes de penosos
por votos. Tomara que não apareço ne

nhum invejoso por estas bandas.

.� ...

Nossa querida Fabiano Carolina Prado ao lado do
namorado Bernardo Porteli continua em comemoração
de seu aniversário que foi no dia 24 de julho

TE CONTEI!
• O tempo está posso rápido,
hole êstamos no prim ia ae

agosto.

• Amanhã, mais conhecido como

sábadoí ás 23 horas, a&0,01ece
cm Velha Querência grdnde baile
com o Grupo Monataço.

• Cresce o número de pessoas
desempregados no país. Foto ne

gativo que é muito preocupante.

• Dia 2 de agosto, no �ecreativa
Duos Rodas, tern Bala"do Country.
O babado, que deve ferver a noite

sábado, contará com a presença
do duplo sertanejo Mazzo e Ga
briel e os DJs Fernando'S'e Carlos
Fuse. Imperdível!

• Sueli Kliztke é uma dos boni
tonas que circulo nas m�lhores
baladas'do nõssa querido e belà
Joroguá. '

• Neste sábado, o partir das 10

horas, 00 Botequim São Francisco,
em Joinville, tem feijoada promo
vida pelo os jovens empresários
da Acij.

"W

• Marino Gobbi é outro solteiro

que é destaque nes melhores
eventos do city.

• Ng. qu� acredito mesmo é
em Deus.

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para a

bonftu jovem Cristiane de Oliveira
Adamski, que também lê a coluna
todos os dias.

• Com essa, fui!

..
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---------ECONOMIA O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA. 1 DE AGOSTO DE 2008

MERCADO REGIONAL

�rreios aumentam preços dos serviços
Se la nao bastassem os çtmsos no· entrego e perda de prazos e encomendas durante o greve dos carteiros; agora o

povo bmsllelte sofre mais uma vez. Mondar cortas poro dentro ou foro do País ficou mais.caro. Em portaria publi'cado
no ediç,ão de quarto-feira do Diário Oficial, o ministro dos Comunicações, Hélio Costa, autorizou o reajuste médio de
7,9% nos serviços dos Correios. O aumento ,máximo poro envio de uma corto é de 17,64%. As correspondências poro
dentro do País terão aumento máximo de 11 %. O envio de uma corto acima de 20g e até 50g, por eiempío. passará
o custar R$ 1, um aumento de R$ 0,10 em relação 00 preço atual. Já o preço poro enviar uma corto registrado posso
de R$ 3,50 poro R$ 3,60.

'

íNDICE VARIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO ..___
IBOVESPA -0,82% Dólar comercial (R$) 1,561 1,563 0,06%

Euro (em US$) 1,560 1,560 0,00%

,MOTIVOS
De' acordo 'com o assessoria
de imprensa dos Correios, o
reajuste foi motivado pelo
aumento dos preços dos
combustíveis, pelo reajuste
salarial dos funcionários e

pelo aumento com despesas
como vigilância, limpeza
entre outros coisas.

INDICADORES CÂMBIO

Oprat
dafa
nil

• •

opa
em

PROJEÇÃO FUTURA, PROBLEMA ATUAL
.: A 'alta do demando e dos preços não é uma questão somente de
longo prazo. Hoje, o defasagem entre consumo e produção já é um

problema que altero preços e influi no abastecimento. Apesar de,
nos últimos meses, o preço do arroz nos supermercados ter recu- Iado, o tendência é que em agosto ele volte o subir, impulsionado

pelo crescimento do demando. Em junho, o valor do arroz estava
entre R$ 10 e R$ 15, e recuou no mês de julho, devido à baixo de
mando, por conto dos férias, chegando o ficar entre R$ 7,5 e R$12.

ALTERNATIVA INTERNA
O governo está atento o esses problemas e no.lançamento do pacote
agrícola desta próximo sofro aumentou o preço mínimo do arroz de
R$ 22 passou para R$ 25,80, mos de acordo com Brandalizze, isso não

'. é significativo poro o produtor se sentir incentivado. O governo tem

que estar atento poro não desestimular o produtor com uma quedo
do. preço, pois se isso ocorrer, ele reduzirá o plantio do segundo sofro
entre janeiro e fevereiro, o que causará uma crise de abastecimento,

"

pois essa sofro atende 00 período mais crítico, que ocorre entre março
e agosto, alerto o analista. Com informações do InfoMoney.

INDÚSTRIA NAVAL
Com o crescimento significativo do indústria Naval Brasileiro, im
pulsionado pelo forte de necessidade de renovação e ampliação do
frota,o segmento tem crescido o passos largos, principalmente após
o decisão do Petrobras em construir suas plataformas no Brasil. Des
ta formo algumas empresas do região já vem colhendo os frutos de
também direcionar seus produtos poro este segmento em ascensão.
Um exemplo é o Weg Tintos de Guaramirim, que cada vez mais investe
seus produtos poro este segmento. A ampliação e instalação de novos

estaleiros em Itajaí, também tem proporcionado um novo nicho de
negócios poro outros empresas do região .

eta rrek@terra.com.br

c I
I
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Prefeito deve pagar
multa de até R$ 10-mil
O prefeito Rui Candido Duarte, de Anita Garibaldi (região
serrano) foi multado nesta quarto-feira (30) por fazer pro
pagando institucional, proibido pelo legislação eleitoral. Ele

.

terá que pagar R$ 10.641 por ter divulgado em corro de som,
convite poro o solenidade de inauguração do sede do Corpo
de Bombeiros do cidade. O juiz eleitoral, Celso Henrique de
Castro Baptista Vallin, mondou fazer busco e apreensão do
.material de propagando. Em suo defeso, o prefeito admitiu
ter feito o publicidade, mos que elo teria ocorrido de formo
gratuito, por colaboração do proprietário do corro de som. No
sentença, o juiz do 52° Zona Eleitoral decidiu que o propagan
do institucional, gratuito ou não, é vedado nos três meses que
antecedem o pleito, conforme disposto no art. 73, VI, b, do lei
nO 9.504/97.

018Ó$iC{Se
,

.
tódô paro os

�
.

no de Ensino,
e avalioção d,
600 estudos d
mlioção dos oco liDe .con àJP com bo

.

As inscrições paro o seminário devem sçr feitos ot� o df� e agosto, e

no site: http://www.dep.ufst.br/sic08/inscricoo.plíp_ A abertura do even- ,

to será no dia 22 e outubro, com o palestro ''A importância do Iniciação
Científico no pós-.graduoção", ministrado pelo professora Mario lúcio de
Barros Comurgo. Poro os interessados, mais informaçães ..peto telefone:
(48) 3721-9332.

redacao@ocorreiodopó��. �')",..b,'

SANTACATARINA---------

Agricultura familiar e financiamentos foram debatidos durante o Seminário Interregional em Itajaí

NO CAMPO

Novas políticas para
a agricultura familiar
Mudanças do Pronaf foram apresentadas
FLORIANÓPOLIS

O debate sobre as mudan
ças no· sistema de financia
mentos do Pronaf (Programa
Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar) acon
teceu na manhã de ontem (31)
na Epagri de Itajaí. Este foi um
dos assuntos tratados no Semi
nário Interregional de Lança
mento do Plano Safra da Agri
cultura Familiar 2008/2009,
promovido pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário.
O ministério, por meio da de

legacia estadual, apresentou
novas políticas para o setor,
regras de financiamento, ta-

xas de juros, além do relató
rio de crédito rural aprovado
em 2007/2008 e a- previsão de
valores para a próxima safra.
Conforme o extensionista, res
ponsável pelo crédito rural,
Jorge Tagliari, a Epagri esta
dual busca a implantação do
sistema de pré-aprovação de

projetos para evitar desperdí
cio de trabalho técnico.

A empresa é uma das insti

tuições que elaboram projetos
para financiamentos do Pro
naf a pedido de agricultores.
Em 2007, técnicos da Epagri
desenvolveram 150 projetos
de solicitação de financiamen-

tos do Pronaf que somaram R$
1 milhão. A metade deles não
foi aprovada por bancos públi
cos e privados, apesar de ter to
mado tempo e dedicação inte

. gral de profissionais e exigido
deslocamento de agricultores
às agências bancárias. O even

to contou com a participação
de técnicos e representantes
das secretarias regionais de

Itajaí, Brusque e Blumenau.

Participaram sindicatos ru

rais, movimento de mulhe
res agricultoras, associações,
universidades, além de coo

perativas de crédito, bancos,
entre outros.

Concluída a licitação de telecomunicações
Realizada segunda concorrência pública para aquisição de conexão de internet
FLORIANÓLOPIS E ontem, quinta-feira (31),

O Comitê Técnico de foi realizada a segunda li
Construção da Nova Plata- citação, destinada à aquisi
forma Tecnológica de Tele- ção de conexão de Internet.

comunicações do Governo O serviço, atualmente forne
do Estado, sob a coordena- cido pela empresa Brasil Te
ção do secretário da Admi- lecom, está contratado num

nístração, Antonio Marcos volume de 22 Mbps (megabi
Gavazzoni, concluiu na tar- tes por segundo) a um custo

de da última quarta-feira o mensal de R$ 92 mil.'A nova

processo licitatório para con- proposta prevê a contratação
tratação do primeiro serviço de 102 Mbps, e teve como

da nova plataforma tecnoló- preço vencedor o valor de R$
gica, que fará a interligação 53 mil/mês, o que represen
entre o Centro Administra- . ta, computada a relação cus

tivo e as SD:Rs l_baclWone)- to/volume. uma economia
..

de 87,5% sobre o valor atu
almente pago pelo Estado.
A mesma Brasil Telecom
venceu a disputa (da qual
também participou a Embra
tel), realizada no auditório
da Secretaria da Administra
ção, após 56 rodadas de re

dução de preço, oferecendo
um valor que superou em

muito a expectativa de redu
ção inicialmente prevista, de
35%, divulgada quando do
lançamento do edital. Este
foi o primeiro de um total de
cinco editais.
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Governo quer padronizar o registro

Certidão será,
'padronizada

O Governo 'quer padroni
zar os registros oivis de nas

cimento e ampliar o acesso,
acabando com os sub-regis
tros. A idéia é criar um docu
mento único, com um código
que vai permitir a imediata
identificação do cartório que
o expediu. Isso vai facilitar a

retirada da segunda via em

caso de perda, permitir uma
maior fiscalização, e evitar
fraudes.

Conforme o juiz auxiliar
da Corregedoria Nacional do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), Murilo Kieling, a diver
sidade de certidões existentes
no Brasil, que varia de acor

do com cada cartório, impe
de uma maior fiscalização. A
idéia é, padronizar a certidão
de nascímento, como a CNH

(Carteira Nacional de Habi

litação), acrescentando nela'
outros dados como o CPF (Ca-
.dastro de Pessoa Física).

Esses são os objetivos do
Comitê Gestor Nacional- do
Plano Social Registro Civil de
Nascimento e Documentação
Básica, criado para estudar o
assunte. O Comitê é formado
por representantes de 11 mi

nistérios, três secretáriasnacio
nais da Presidência daRepúbli
ca, pelos IBGE, Incra e INSS, a
Caixa Econômica Federal, Ban-

, co do Brasil e a Corregedoria
Nácional do CNJ.

NO BOLSO
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Novas tarifas dos Correios
Reajuste médio de 10,6% para serviços telegráficos nacionais

Já estão valendo as novas

tarifas de serviços postais e

telegráficos nacionais e inter
nacionais dos Correios. O rea

juste médio é de 10,6% para os

serviços telegráficos nacionais,
de 8,3% para .as cartas inter
nacionais e de '15,3% para os '

telegramas internacionais. A
portaria que regulamenta os re

ajustes foi publicada no Diário
, Oficial da União na quarta-feira
e começaram a valer ontem. Os

'

novos valores foram autorizados
pelo Ministério da Fazenda na

semana passada, após à térmi
no da greve dos _funcionários
aos Correios; que durou Zl dias.
Os percentuais foram calculados

pela ECT (Empresa Brasileira dê
Correios e Telégrafos) no início
do ano, com base nos custos ope
racionais da empresa, e subme
tidos ao Mínístério da Fazenda,
que autorizou o reajuste. Omaior
índice de aumento, de 17,6%,
será para' carta internacional,

, com destino à Europa.
A carta nacional simples terá

reajuste médio de 8,3%, de acor

do com a empresa. O valor da
-

carta de até ZO gramas passará
dos atuais.R$ 0,60 para R$ 0,65.
A carta comercial terá aumento
de 11,1% já incluindo impostos,
e, na faixa de peso-de até ZO gra
mas, subirá de R$,O,90 para R$
1. Conforme a: ECT, o telegrama
de balcão, enviado de uma agên
cia dos Correios; subirá de R$
5,Z5 para R$ 5,85. O télegrama
fonado, enviado de um telefone,

Valor do Sedex nõo terá aumento, já que foi reajustado 8,38% em clbril, outros serviços já estõo mais coros.
- "

passará.de R$ 4,Z3 a R$ 4,80. E
o telegrama pela internet subirá
de R$ 3,78 para R$ 4,05. Os Cor
reios informaram que os valores

do Sedex não terão aumento, já
, que foram reajustados em 8,38%
em abril. Também não terá rea

,

juste a carta registrada nacional,

- �

que permanece em R$ Z,60. Já a

carta registrada internacional subi,,

rá de R$ 3,50 paraR$ 3,60.
-

A ECT e o Ministério das
Comunicações procuraram des
vincular o aumento dos serviços
postais da greve dos funcionários
da estatal. A assessoria do Minis
tério das Comunicações infor
mou na semana passada que
os Correios já tinham uma pre
visão de aumento de, 30% para

-

73% dos 53 mil carteiros e que
o maior problema que levou à

paralisação foi o plano de car-

gos e salários.
'

Turismo foz debate de olho no mercado
Brasil é primeiro no ranking dos países que crescem mais rápido no setor de turismo

Debate sobre turismo no Capital

•

Com crescimento rápido
e acima da média do setor, o

Brasil é atualmente o 14.0 país
no ranking da economia do
turismo no mundo. Essa foi a

.

declaração' do presidente do
Conselho Mundial de Viagem
e Turismo (WTTC, na sigla em
inglês), [ean-Claude Baungar
tem em Florianópolis, onde
participou de um debate. Em

,� �007, o País ocupava o 180 lu
g gar do ranking - que contem

� pla 176 países.
O dado faz parte do estu�o

da Conta Satélite do Turismo

(Tourism Satellite Accoun

ting - TSA), que visa quanti
ficar os diversos aspectos de
viagens e turismo dos países
e traduzi-los em conceitos
economicos de produção,
'comparando-os com outras
'indústrias dentro da econo-

mia. O estudo coloca ainda o

Brasil como o país, do mim

do que cresce mais rápido no

setor de turismo de negócios
em Z008, "Estes números,
muito positivos para o turis-

mo brasileiro, refletem o bom
momento que a economia do

.

País vive globalmente", ava

lia' a presidente da Embratur
.

Jeanine Pires .

Os relatórios do TSA tam
bém apresentam recomenda
ções do WTTC sobre políticas
que poderão ajudar a benefi
ciar o mercado de viagens e

turismo, garantindo, em longo
prazo, o desenvolvimento sus

tentável e a disseminação dos
benefícios em todos os níveis
da .economía do País.
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GUERRA NO IRAQUE

INTERNACIONAL------�--

Bush·reduz.permanêncio de tropas
Após avanços na segurança, presidente dos :EUA diminui tempo de missão,
WASHINGTON em janeiro de 2007.

O presidente . dos Estados Bush sálie:qtou que o co-
Unidos, George W. Bush, disse mandante militar norte-amerí- .

ontem que houve progressos cano no Iraque, general David
significativos na guerra no Ira- Petraeus, e o embaixador dos
que e que a melhora: da segu- EUA em Bagdá, Ryan Crocker,
rança permitiu uma redução na "advertem que o progresso
presença militar norte-america- ainda é reversível, mas repor
na. Durante pronunciamento tam o que parece ser urn grau
na Casa Branca, Bush anunciou . de durabilidade nos ganhos
que as próximas tropas envia- obtidos". "Estamos agora no

das ao Iraque
-

vão passar tem- terceiro mês consecutivo de
paradas menores, de 12 meses redução substancial do nível
em vez de 15, uma vezque as de violência", celebrou o pre
condições na zona de combate sidente norte-americano.
estão melhorando.

,
"O êxito da escalada militar

Bush reconheceu avanços é uma razão importante desses
nas discussões de um acordo progressos, junto com o au

estratégico com o Iraque, e afir- menta da capacidade das for
mou que "os terroristas estão ças iraquíanas", acrescentou
em fuga", Segundo o presiden-

.

o presidente, que disse que os

. te norte-americano, "houve um militares do Iraque já contam
mês de notícias animadoras do com 192 batalhões de combate
Iraque: a violência está em seu prontos 'para as operações.
nível mais baixo desde 2004". ''As forças militares ira-
, Segundo Bush; os Estados quianas tomaram a iniciativa
Unidos' já retiraram do Iraque .

com uma nova ofensiva em

as cinco brigadas de combate Diyala, onde estão' os últimos
do Exército e as três unidades remanescentes da al-Qaeda no �

da infantaria da Marinha que .Iraque", acrescentou Bush.
constituíram a escalada mili
tar ordenada pelo presidente

o
'<C

�
s
::>
>
i5

AGÊNCIA ESTADO George W. Bush diz que redução da missão aliviará o sofrimento das famílias dos militares no Iraque

Confirmado referendo que
decidirá futuro de ·Morales
LA PAZ·

O referendo revogató
rio. para decidir o futuro dos
mandatos do presidente, Eva,
Morales, de seu vice e de oito

governadores, será realizado
no dia 10 de agosto, apesar da
rejeição da oposição de alguns.
tribunais eleitorais locais,
afirmou o presidente da Corte
Nacional Eleitoral da Bolívia

(CNE), José Luis Exeni.
Em' uma. declaração trans

mitida pela rede 'Ielesul, Exeni
afirmou que seria necessária
uma lei ou uma sentença do Tri
bunal Constitucional para can

celar a votação. "Emitimos uma
resolução: na qual decidimos
levar adiante este processo",
afirmou. Na semana passada,
a única juíza remanescente no

Tribunal Constitucional - corte
máxima de justiça boliviana -

, Silvia Salame, decidiu que o

referendo deveria ser suspenso.

No entanto, sua decisão foicon
siderada inválida, pois o Tribu
nal está incompleto depois que
quatro dos cinco juízes renun

ciaram ..

Na prática, o referendo será
um plebíscito no qual os elei
tores irão decidir se querem
ou não a continuidade do pre
sidente e de' oito dos nove pre
feitos do país, incluindo cinco
da oposição. De acordo com as

regras, o político que receber
o índice de "não" superior aos
votos que teve 'ao ser eleito,
em dezembro de 2005, deverá
deixar o cargo, antes da con

clusão do mandato, em 2010.
''A única autoridade que

não participará deste processo
eleitoral é a prefeita do de

partamento de Chuquisaca,
Savina Cuéllar, que foi eleita
em maio e ainda não cum

priu a metade do seu manda
to", disse Exeni.

Itália'ratifica
,Tratado da.UE

. "

O Parlamento italiano aprovou ontem
o Trotado de Lisboa, que tem cemo

objetivo modernizar os instituições e

dinamizar o tomado de decisões pelo
União Européia. No entanto, o futuro
do' pacto é nebuloso. Em junho, o Ir
landa rejeitou o texto. Até agora, 23,
des 27, países do bloco aprovaram o

trotado.

Tropas.da ONU
'estão no limite'

As tropas do ONU (Organização dos No

ções Unidos) atingiram o limite de suo

habilidade para policiar os pontos do
mundo em conflito, advertiu o diretor do

. organização poro Tropas de Pol, Jean
Marie Guehenno. "Os capacetes azuis es
tão lá para apoiar o processo, o suposto
acordo político", afirmou. "Se não hou
ver um acordo político, há um risco real
de que o forço nóõ faço diferença".
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Primeiro troféu vem
no tênis de mesa
Meninas superaram Rio do Sul na decisão .Ó»

CRICIÚMA/JARAGUÁ DO SUL

Saiu ontem o primeiro tro

féu para Jaraguá do Sul na 8a
Olesc (Olimpíada,Estudantil
Catarinense). Depois de uma

disputa acirrada, as meninas
do tênis de mesa venceram

Rio do Sul na categoria equi
pe e, coni isso, levaram o ouro

e, de quebra, fizeram a maior,

pontuação na classificação
geral (somando as disputas
por equipe, duplas e individu

al). Já o masculino terminou
em terceiro por equipes e em

quarto no geral.
A conquista foi comemo

rada por todo o grupo. "Con

seguimos virar-jogos que está
vamos bem atrás no placar. O
que pesou bastante foi a deter
minação", disse o técnico Isra
el de Oliveira Santos. A equipe
campeã é formada por Iéssica
Formigari, Luísa Bettonl e Ka
milaRabello, Já no masculi
no estão Adriel Braz, William

Rustick, Luiz Felipe Alves da
Silva e Jonathan Vitti.

Nas modalidades coleti
vas, mais disputas de medalha

hoje. O vôlei feminino per
deu por 3 sets a O para Bal
neário Camboriú e vai atrás
do, bronze contra Guaraciaba,
às 13h30 de hoje. Os garotos
do handebol foram superados
por 33x15 e 'hoje, às 16 horas,
pegam Chapecó na briga pelo
terceiro lugar. "Os atletas estão'
motivados por esta medalha", E 6 basquete masculino objetivo que era ficar entre os

disse o técnico Everton Sales. da Unimed/FME enfrenta- quatro primeiros. Agora, se a

As duas equipes já se encon- rá o time da casa, às 16h30, .medalha chegar, será para co

traram na segunda fase, quan- também pelo bronze. "Já con- roar nosso trabalho", afirmou
do empataram em 26x26. 'quistamos nosso principal o treinador Milton Mateus.

Técnico Israel de Oliveira r�cebe o troféu de campeão geral do 80 Olesc

OlÍltos semifina listd�lí
Mais equipes jaraguaenses entre os dois,J1ão havia terminado até

entram, em quadra hoje, buscando o fechamento desta edição). As me-

vaga na decisão. O yôlei masculino ninas do basquete pegam Blumenau
da Marisol/FME saiu em segundo lu- no briga por uma voga. ,O handeboí
gar no gr,upo e enfrento ou Joinville feminino e o futsal feminino se despe-
ou Baine . Comboriú (o confronto diram do competição ontem.

.f' EM BLUMENÀUNAT�ÇÃO
JEC acredito

na classificação
Depois de empatar com o Minas e

ver a classificação ficar mais longe, o
Joinville se prepara paro buscar duas
vitórias nessa reto final e torcer paro
um tropeço do adversário mineiro. Eles
precisam vencer a Malwee na'próximo
segunda-feira. Se perder" dá adeus à
competição:

Atletas na

Copa Mercosul
• A equipe Urbano/FME está em

Curitiba: ,onde disputa o 110 Copa
Mercosul de Notação. Serão 20 jara
guaenses na competição e as maiores

esperanças estão com Paolo Mattos e

Henrique Fructuozo nos 400m livre,
Morino Fructuozo nos 100m costas e

Helena Gschwendtner nos 100m livre.

Metropolitano
tem dispensas

o Metropolitano acertou as dispensas,
doslaterels Jefferson e Alessandro Fer
rari, dos atacante Jefferson Madeiro, AI
drovani, o goleiro Fernando, o zagueiro
Heraldo, os volantes Jean Carlos'e Ma-'
rico, é,os méis Guin e Pachola. Por outro
làd'o, o diretoria acertou a permanência
do zagueiro Ou 'Lopes e Leandrinho.
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Mudanças no

Sócio-terceder
Até hoje, apenas 15 pessoas aderiram 00 sócio-torcedor do Juven
tus. Um nümero muito baixo. Como cada um pago R$ 30 por mês,
dó um retorno de R$ 450 mensais. Um valor irrisório nas despesas
mensais do clube. Pensando em ter mais adesão, os 200 primeiros
(incluindo aí os 15 que já aderiram) terão' direito de ficar nas

cadeiras nesta Divisão Especial. Os que já têm a clirteirinha preci
sam ir até o clube poro regularizar a situação. Uma boa idéia que
podednr certo. O retorno saltaria poro R$ 6 mil mensal.

EXEMPLO
Em Brusq'ue o sócioctorcedor pago R$ 50 e já foram vendidas 500
carteirinhas. Retorno de R$ 25 mil mensal. Além de sentar no cadeira,

, lá eles têm acesso exclusivo, banheiro éxclusivo e até um bar só poro
'es sócios nos dias de Jogo: O�em sabe, com estes benefícios, aqui
também pode dor cert9:.��S

,"

eciso que a torcido com�r7 o idéia.
Este, na verdadeiBfo.i ,o g�itíide encial em Brusque.

'

lCi

COPASC
'Agora que o bicho vai pegaI: Os clubes que vão disputar � (opa,Santo Ca:
torino, como o Metropolitano, estão se preparando poro o competição que
deve começat no máximo, em outubro. A informação já chegou no direto
ria dó Juventus, que agora Se preocupo, já que o Joinville deve abandonar
o barco e disputar o Capo, que vale vogo poro a Série O de 2009. Por isso,
a intenção é garantir. o título do. turno e ir monta'ndo o tim nJe o

·,[eturno para entdo disp go. à;pivisão Principal. Situo ado.
�: :., :ç�

,hA:\_

o jogo entre Coxias e Garl�iddi, em que o time de Santo luzia terá de
cumprir o suspensão de lJ:1ll mondo de campo, não será mais no Jodo
Pessoa. O confronto que ser.á dia 3 de agosto, vai ser.no Estádio Mu
nicipal Cláudio Tomaselli, de Schroeder. O outro jogo deste domingo
será entre Galácticos e Ponte Preto, no Rio Molho. As outros seis parti
dos acontecerão no sába :'Lembrando sempre que o rodado começo
às 13h30 com os uspir.f qüência, jogam os titulQr

'

[Ê�BRA DElE?
Será que o torcedor do uventus lembro desse
rosto 00 lado? É Gilmar Silva, treinador que teve
curta e apagado passagem

c

por aqui em 2005,
quando trouxe muito jogador que não rendeu
o metade do que foi anunciado -por ele. Pois é,
agora ele assumiu o comando do Grêmio Pi
nheiros, de Timbó."
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lVIalwee arranca empate no Sul
Time volta à vice-liderança e ficamuito perto da classificação para as quartas

.

.

..

POSIÇÃ9: ZAGUEIRO
OS zagueiros ou beques executam o funçao de "recepclenístes" no solo de visitas de seus times. Uns exercem
o função com truculência, outros, no entanto, usam e abusam do categoria e o talento que Deus lhes deu. É
preciso afastar os "visitantes" lie suo área. Ali, no zona do agrião, o beque tem que pensar rápido e rasteiro,
ou sai jogando ou jogo o bolo pro moto, pois o jogo é de campeonato. Assim conto Jorge Ben Jar, em suo'

músi�a, "Zagueiro"...
.

JARAGUÁ DO SUL

Sob o comando de Marcos Mo
raes e sem Falcão, Lenísio, Chico
e Leco, o time de Jaraguá do Sul
arrancou o empate, faltando 21 se

gundos para terminar o jogo, contra
a Cortiana/UCS ontem em Farroupi
lha (RS). Com o resultado, aMalwee
volta à vice-liderança com 12 pon-

.

tos e está ainda mais perto da vaga
para as quartas-de-final.

Os gaúchos saíram na frente coin
Valdin. Aos 4min38, Bebeto cobrou
o escanteio e a bola sobrou para o

camisa 13 definir. O segundo gol do.
time da casa, já na etapa comple
mentar, foi de Bebeto, aos 6min03.

Depois do segundo gol daCortia
na, aMalwee correu atrás do prejuí
zo e mareou com Ari, aos 10min51.
O ala recebeu de Márcio e bateu no
canto direito (2x1}. Minutos depois,

. Ari teve a infelicidade de marcar

COLUNA MESTRA

contra (3x1).
Em pedido de tempo, Marcâo co

'brou uma reação do time daMalwee
e os jogadores entenderam o recado,
O ala Café, que havia acabado de
entrar no jogo, conseguiu um rebate
do goleiro, aos 16min41, e descon
tou para a equipe de Jaraguá. O gol
de empate também fài de Café. Com
Xande de goleiro linha o alamareou
faltando 21 segundos para terminar
a partída.

No final do jogo Marcão elogiou
a atuação do time, especialmente
o desempenho de Café: "Ele é ma

tador, fez dois golaços", comentou
em entrevista a Rádio Amizade. A
Malwee buscará efetivar a classifi
cação nopróximo jogo, segunda-fei
ra, 4, contra o Joinville, às 20h15; no
Ginásio do Sesi.

GENIELLI RODRIGUES

O zagueiro é o "coluna-mestra" de seu time, no

maioria dos vezes é de porte físico privilegiado,
não raro é o líder do grupo. Ao longo dos anos, em
nosso região, destacaram-sé: No Baependi - Júlio
Piazero, Bernardo Grubba Júnior, Otacílio Ramos,
Wolter Hornburg, Sigolf Schunke, Americana, Sa
bará, Rubão, Sérgio Kuchenbecker, Tati e Reinaldo
Küster. Pelo Acaraí - prestes.Murara, Faustino Gi-

.

rollo, Levinos e Vergundes Krouse, Guido Schmitt,
Reginaldo Schiochet e Louro Stoinski. No Ipiranga
- Dúlcio Lenzi. Pelo Faixa Azul- José Frutuoso, Iri
neu de Souza, Lourenço Erchinger e Mário Mahfud_
No Águo Verde - Paiva e Schunke_ NQ Joõo Pessoa
- Mouro Vogel e Aldo Lipcke_ 80tafogo - Constan
tino Rubini, Otaviano Lombardi e Faustino Girolla.
Pelo Seleto de Guaramirim -Isolmiro Correio, Coli,
Arthur e Paulo Butschardt, Miron, Salim Dequech
e Amauri. No Dom Pedro de Corupá - Zeca Boni
fácio, Alídio Florioni e Humberto Moretti. No Cru
zeiro de Massaronduba .:... Álbio Mahnke, Ingomar e
Otto Holzinger. No Estrelo de Nereu Ramos - José
U\\tiuni.,��\\h.�\_ Sthiochet, Humberto Moretti e
lIiPloldoith�t::, 1fI-.It1j(entÚs�t\\\s..��\\Q.
ilirJJueit I'fIÍRwJet.� ...��"e Simonal_

Molwee usou todas as armas para deixar tu�o igual, até usou Xande como goleiro linha no final

; t.Pdo�. ele�ttraça,remos
0001. ",

-,
'"

SIGO�t� ... ;
UNKE ,-- Atuou pelo 8aepelfdi pa décbdo de 50/60. Impunbo it� pelo

serted;�e, lealdade e determinação; com'que enfrentava os atacantes a�verSár10s.
Foí'llou; com Otacílio e Americano,.uma zaga quase intransponível.
" .

OTACíLlO RAMOS - Defendeu oBaependi nos anos Só. Cló$Sico, compen- !

"sovo o pouco velocidade com u:111 senso de antecipação sim�r��m'ente fan-
)�óstico.;.Devel ser uma-'dádi ar a. vida inteiro no grandf área, sem
jàmaiS isolar o bolo num ,de bumba-meu-boí. Foi o zagueiro mais

ssico do nosso futebol.

O MABA - Desfilou a sua co"90rio pelo Acaroí dos anos SO/60.J)e excelen-
.. , te técnico, numa época em ..que os líêques se notabilizavam peja truculêncja.
'Vino deixava os torcedores com frio no espinha 00 preferir driblbt.adversários
dentro do grande órea do que dar chutões pam frente após um desarme. Foi o
ll1aior zagueiro do time' rubro de fod,os os tempos.
ALíDlo. FLORIAN I - O esteio' do Dom Pedro. Era dotado de uma técnica
refinado, além de um senso de' liderança enorme, foi um grgnde capitão.

ia a fupçõo de líbero,e{ o visão de jogo incrível, armava contra- ,

fU!JI1inapte e ôncia, com seu P9rte ereto, sempre-com
(ê�Qntad i�tr,adQ� Foi o protago·· ipqlél
istôd.o Utu o campeõô da então recém liga

Jar!lgyo�nse 4� Pesport
GOMES - O troque do J foi descoberto por Rauf Val
Versótil, vrril'quondo ne�ssúrio e, lécnicó quando a' situq� ermitia.
f) Senhor do tempo:. o tempo do bola, o do adv�rsório e t) d�le próprio.
Contratado pelo ,Vasco da 60DJa (lJr formou com Abel (hoi� treinador),
;lima dosmelhores duplos sivas do história do clube cruzllloitino. Pro-

exemplqr, humilde e vitori dos maiores zagueiros da.•hi�ória do
tarinense. "No futé6ol, m ta é um ato de amor"

"".

DECISÃO CAMPEONATO 1952 - Dom Pedro
3x1 Baependi; Eduardo Mann (Baependi),
defende sob o olhar de Otacílio (camisa
escura) e Horávio (camisa clara), que
anotcDJm IIis__ Dom Pedro
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NA CANCHA

Municipal de Bocha unifica regras
Novidade será apresentada na primeira rodada da2a Etapa do Campeonato
JARAGUÁ DO SUL

A partir da semana que vem

os praticantes de Bocha Rafa
Valo de Jaraguá do Sul começam
a aprender as novas regras do
esporte. A modalidade, que era

praticada no estilo Sul-America
no, mudará o sistema de disputa.
A novidade foi incorporada a 2a

Etapa do CampeonatoMunicipal
deBocha.

O coordenador de bocha da
FME, Carlos América, explica
que, entre as mudanças, a mais
significativa foi a maneira de se

jogar. Agora não pode mais uti
lizar as tabelas nem a cabecei
ra da cancha. Um dos motivos

para jogar bocha sem as tábuas,
segundo América, é que, no

início do esporte, ele era prati
cado em campo aberto. Quanto
à adaptação dos jaraguaenses
ao novo estilo, América acre-

dita que não haverá dificulda
de. "Temos que trazer a bocha
correta, que se disputa em nível
mundial. Acredito em nossa ci
dade será bem aceita".

Para os jogadores se adap
tarem a mudança a Fundação
Municipal de Esportes fará uma
rodada de apresentação que
inicia na segunda-feira e segue
até quarta-feira. O local será na
cancha da Sociedade Amizade,
que foi inaugurada recentemen
te. Durante o municipal de bo
cha, dez equipes se enfrentam
em turno único, onde as quatro
primeiras formarão a Série A
e as quatro seguintes formarão
a Série B. Depois jogam todos
contra todos em suas séries e o

que mais pontuar é o campeã
de cada grupo.

GENIELLI RODRIGUES Kuchenbecker/Leier conquistou o título da 1 a Etapa em cima do Miglas

Samuel Lopes leva a pior no Brasil disputa amistoso hoje no Vietnã
desempote e fica com a prata Partida amistosa será a última antes da estréia nos Jogos de Pequim
JARAGUÁ DO SUL

Samuel Lopes, depois de

perder no desempate para
Mauro Salles (MG) ficou com

a prata na carabina deitado
durante o Campeonato Bra
sileiro de Tiro Olímpico, que
aconteceu em Pirassununga
(SP) de 25 a 28 de julho. O
catarinense fez 591 pontos,
mesmo número que o minei
ro, mas perdeu no critério de

desempate.
A competição não chegou

até o final porque o estande não

apresentou condições técnicas.
Caso tivesse acontecido a final

Lopes teria chances de pontu
ar e sair com o ouro. Mesmo

.

assim Lopes continua líder no
ranking nacional com 2.365

pontos. A equipe jaraguaense
de tiro voltou ainda com Cláu
dio Thiesen, em, 10° colocado, e
Clésio Cunha em 14°.

No ar comprimido, Lopes
terminou em quarto lugar
com 574 pontos e ocupa esta
mesma posição no ranking.
Cunha foi o 27° e Thiesen o

28°. O próximo compromis
so da equipe será o Estadual,
marcado para 16 de agosto em

[araguá do Sul.

Atirador Samuel Lopes continua líder do ranking nacional com 2.365 pontos

HANÓi
A seleção olímpica, com Ro

naldinho e Alexandre Pato, dis
puta hoje, às 20 horas (10 horas
de Brasilia) em Hanói, contra a

seleção do Vietnã, sua última
partida de preparação para os

Jogos de Pequim. A partir de 8
de agosto, oBrasil busca seu pri
meiro ouro olímpico, O jogo será
transmitido pela SporTv.

O Brasil enfrentará uma equi
pe que está a anos-luz de suas

grandes estrelas no estádio My
Dinh de Hanói. O Vietnã, um
país com grande paixão pelo fu
tebol, mas com um nível medí
acre, tenta se destacar mais pela
qualidade de seu jogo do que pe- .

los escândalos de apostas ilegais
e partidas arranjadas.

A principal dificuldade da
Seleção Canarinho deve sermes

mo as condições climáticas. ''Faz
muito calor' aqui. É realmente
complicado manter o mesmo rit
mo depois de ficar algum tempo
treinando", lamentavaAlexandre
Pato. Nesta escala de adaptação

- às difíceis condições que os es

peram em Pequim, os jogadores
brasileiros estão suportando
temperaturas superiores aos 40

graus.

Devido 00 forte calor, seleção sentiu dificuldade durante os treinos
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ESCOL
SEU PRESE

1
TV 2011 ou emplacamento + IPVA*
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'Ao comprar um veiculo zero ou seminovo no período da promoção você ganhará uma TV 20" .ou emplacamento + IPVA e também deverá preencher um cupom para

concorrer a um sorteio de uma TV LCD 30". Promoção válida para as vendas praticadas conforme preço constante nas listas em poder dos vendedores. Caso o cliente "

opte por desconto no preço, não terá direito ao prêmio nem ao sorteio. Promoção válida no período de 01/08/2008 a 08/08/2008. **Imagem do televisor meramente ilustrativa.

• 60 meses para pagar • Anfes de comprar, compare • Venh
wewvw.ccm.er, Financíameníe está sujeUo ã aprovação de cadastro pela ânanceea, Os vetcoice Volkswagen estão em confotmldade como PROCONVE (Prourama de ccouee de Poluição deAr por VefCUlosAlitomotores J. Prombção válida no pé-todo de 01/08/2006 'a 08/08.12008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro.....GoI1.0 (5W1lL4), 2: pertas, my
08109, geração 4 cam preço de nota fiscal de fábrica mais :mpostos: para taxa de 0.20%8.11\, e 2.43% a.a., flnanciamenlo ern até 12 vezes. com entrada de 60%. Financiamento sujeito a aprovaçâu de cadastro. Válido pam verccice disponíveis em estoque a sem troca. Garantia de 3 anos para a uena VW 08/08. sem !Imite de qu!!ometfagell1, para defeitos de rabrjcaçJo e
montagem em componentes Infernos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a SO.OOO ic:m). Ê necessário. para SOil trtUiZação, (1 comprimento do plano demanutenção. Imagem meramente ilustrativa, não condizente neeeseanemente com OSmodelos ofertados, Em caso de dUvida, consulte sua concesstonana Volkswagen. $EMfNOVOS: TAG não Inclusa para tocas as
modalidades de financiamento. que estão sujal!as a aprovação de cada�tro pelo BancoVolkswagen.Todos os vercncs deste anuncio com 60% de entrada. Consulte sua concesslcoádaVoflGwagen ou aOuvidorla BancoVolkswagen: 0800 701 2834:Ftnanctamentoatê 72:x • Troco naecea • veeêeenne, nós garantimos.

'

GRUPO AUTO ElIfE
A'MAlOR E MAIS MODERNA REDE DE cONasscONÁRIAS DE SANTA CATARINA Jaraguá do Sul

<U32146000

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

..
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