
Torta de morango e
misto incrementado'
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Lilia Cabral vive a
sofredora Catarina
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Definição sobre os
trilhos em 90 dias
Dentro deste prazo, o Dnit Ferroviário
deverá anunciar a deflnição sobre o

projeto do contorno ferroviário, que
pretende retirar os trilhos do trem do
centm de Jaraguá do Sul.
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, Hospital anuncia
ortopedia no PS
Médicos especialistas ficam de plan
tão durante o dia no Pronto Socorro do
Hospital São José.

Página 5

Ter um cônjuge fumante pode au
mentar em até 72%, no pior dos
casos, o risco de sofrer ataque
cardíaco. É o que indica uma pes-

o quisa conduzida na Universidade
de Harvard, nos Estados Unidos.
Analisando os dados de mais de
16 mil pessoas, a investigação
estimou que um ex-fumante que
se caso com alguém que fuma tem

. até 72% mais chances de ter um
infarto que se fosse casado com um

não-fumante. No coso de pessoas
que 'nunca fumaram, ser casodo
com fumantes aumenta os riscos
em 42%, estimou o pesquiso.

Candidatum
é impugnada,
mas Konell
continua em

o candidato a prefeito da Coligação
"Unidos por JaraguáJf teve o registro

impugnado pela Jnsti� Eleitoral;
�uma açãomovida.l?elo PMDB, de

Moa.cir Bertoldi. A coligação já entrou
com recurso ;uniD 'lO TIE, qne tem
prazo até tJ de setembro para julgar.

Ao recorrer, Konêll contínua em
campanha. at6 a sént�ça definitiva..

Na decisãtt" a1JÚ alríeia Nol1i
considerou á allsi de qUifação

"'."i.A.,,,•••."?,,.·;.;�le O%fatlidê; ter
ingressa do esta;va
com os dire fUCfJl: cassados.

Atriz diz que cenas de humilhação e violência
exigem muita energia e concentração.
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INAUGURAÇÃO
Novidade no

mundo fashion
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Fonte: SBC Brasil
MISTÉRIO
NO JUVE
Quem é o

presidente?
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FALTA
CONHECIMENTO

Analfabetismo
financeiro
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CHARGE

PONTO DE VISTA

A poesia e as cidades

LUIZCARLOS

AMORIM, ESCRITOR
E E!)!TOR - HTTP:;/
BR.GEOCITIES.CmVIj
PROSAPOESIAIECIA

para a praça, para a escola, para o sho
pping, para o banco, para os bares, para
os palcos, para todos os lugares. Eles. se
tornaram tradição e referência poética
em Joinville, em Jaraguá, em São Bento
e São Francisco.

O grupo foi presença marcante nas

Feiras de Arte daquelas cidades, mês

após mês, com o Varal da Poesia e o.
Recital de Poemas, além de levar estes
mesmos trabalhos, com menor freqüên
cia a outras cidades do Estado.

Na praça e depois em out-doors,
com o Projeto Poesia na Rua, A ILHA

espalhava poesia pelas cidades. Além
do Varal da Poesia e' do Recital, o gru
po realiza outros projetos, como San-

o

fona Poética, pequenas coletâneas de

poemas que eram distribuídas aos visi-

tantes das feiras de arte gratuitamente,
projeto Poesia Carimbada, que consistia
em carimbos que imprimiam poemas
em qualquer superfície, além do portal
Prosa, poesia & Cia, na internet e das

Edições A ILHA.
E assim, continuamos nos aproxi

mando ainda mais dos moradores de
nossas cidades, mostrando-lhes que
a poesia existe e que ela não é leitura
de meia dúzia de intelectuais. Sempre
defendemos que precisamos colocar a

poesia nos ouvidos, nos olhos e no co

ração do leitor, seja com o varal, com
os out-doors, com declamação, com

as publicações, o que for. E é através
desses leitores que se deixam invadir

pela poesia, que ela passa a fazer parte
da cidade.
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A poesia é necessária? Essa pergunta
já foi feitamuitas vezes e a resposta pode
ser diferente, dependendo de quem res

ponde. Eu responderia que ela é, sim,
necessária, porque faz parte da vida da

gente, ela é a sensibilidade na alma do
cidadão, ela pode significar o incremento
da cultura de uma cidade.

Por quase vinte anos, "os poetas da
praça" do Grupo Literário A ILHA par
ticiparam da vida cultural do norte ca

tarinense, levando a poesia para à rua,

DO LEITOR

Carta aberta
à comunidade
A liberdade, a honra, a dignidade, a integridade física

e moral, os bens materiais em geral sâo, indiscutivelmen
te, preocupações cotidianas de qualquer pessoa. Nessa li
nha, o trabalho do advogado toma absoluta relevância na

proteção e defesa dos direitos dos cidadãos.
Ocorre, todavia, que algumas pessoas mal intenciona

das aproveitam-se da inocência, do desespero ou da falta
de conhecimento dos cidadãos de bem.

Utilizam-se, tais pessoas, de artifícios para ludibriar
em especial pessoas humildes ou aqueles que simples
mente acreditam na boa-fé e na boa índole do ser huma
no, causando prejuízos de toda ordem, muitas vezes além
dos materiais.

Por ainda existirem pessoas que praticam estas atitu
des reprováveis, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)
alerta toda a comunidade para que fique atenta co� rela

ção a ações de pessoas que se passam por advogados em
nossa região.

É importante que fique claro que ninguém, além do

advogado regularmente inscrito na OAB, pode prestar
consultas jurídicas.

Nenhum advogado pode ligar para sua casa ofere
cendo serviços; nenhum advogado deve procurá-lo
em sua residência com esse mesmo objetivo sem ser

chamado.
Assim, se qualquer pessoa lhe telefonar ou bater a sua

porta oferecendo serviços jurídicos ou vantagens a serem

conseguidas através da Justiça, comunique tanto para a

OAB quanto para a polícia.
Se precisar de serviços jurídicos, procure um advoga

do ou um escritório de advocacia estabelecido, com tele
fone e endereços fixos. Visite o advogado em seu escritó
rio e não se sinta constrangido em perguntar o número de
sua inscrição na Ordem dos Advogados.

Na dúvida, procure a OAB, que está localizada na Rua
Donaldo Gehring, 175 - Edifício CPL, Jaraguá do Sul, ou
através do telefone 33712872.

Seus direitos sãomuito importantes para cair em mãos
de falsos advogados.

DIRETORIA DA 238 SUBSEÇÃO DA OAB/SC, (JARAGUÁ DO SUL,
G!.lARAMIRIM, COfWPÂ, SCHROEDER IE MAS$A�A!I![)!JSA)

Os textos para esta coluna deverão ter no máxime 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por curta para a

Rua Procópio Gomes de Oliveira. 246. CEP 89251-200. Cx. Postal 18. É obrigatorio
informar nome completo. profissão. ·CPF e

* telefone (* não serão publicados).
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FALA Aí!

." Já passei por
onze cirurgias. "

JOSÉ ALENCAR (PRB-MG), ao
deixar o hospital Sírio Libanês onde
estava internado paro tratamento de

câncer no abdome.

" Todo mundo sobe

que eu sou teimoso."
PRESIDENTE LULA (PT-SP),
justificando novo viagem à China
poro a retomado de negociações

sobre subsídios agrícolas.

" Sinto um pouco
de peno do Felipe

(Mosso). "
HEIKKI KOVALAINEN, PILOTO
DE FÓRMULA 1 da Maclren,

vencedor do GP do Hungria, onde o

brasileiro parou na penúltima volto.

EXPECTATIVA
O Supremo Tribunal Federal deve. julgar
amanhã a ação proposta pela Associação
dos Magistrados Brasileiros, que dá aos

juízes eleitorais a possibilidade de negar
o régistro.de candidatura a políticos que
respondem processo criminal. A AMB já
colocou na internet os nomes dos candi
datos que, entende, não poderiam dispu
tar os eleições porque já foram condena
dos. Porém, só de capitais de estados. Se
o lSE der parecer favorável, poderá valer
paro dia 5 de outubro.

Sem imposto
Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa projeto do senador
Sérgio Zambiasi (PTB-RS) que altera a legislação sobre imposto de renda e

o organização da Seguridade Social e o Plano de Custeio na emuneração de
férias e o 13° salário dos trabalhadores. Conforme a mudança, o 13° salário,
as férias e o adicional de um ficarão isentos d� incidência de Imposto de
Renda. Em sua justificação, Zambiasi argumenta que a Constituição preten
deu fazer justiça ao trabalhador ao lhe conceder esses benefícios, portanto
não caberia taxação de IR e de contribuição para o custeio da Segurida
de Social sebre esses valores. a relatora, senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO),
manreve a proposta de isenção sobre a remuneração de férias e respectivo
abono de um terço, mos excluiu a de isenção de IR sobre o 13° salário, visto
que, alega a relatora, suo tributação hoje se faz exclusivamente na fonte,
fora da base de cálcúlo do IR no mês em que é recebido.

fESTA 1
Foguetório na prefeitura. Embora caiba
recurso, já impetrado ontem, ação movi
da pelo prefeito Moacir Bertoldi (PMDB)
contra a candidatura de Ivo Konell (OEM)
foi acatado pelo Tribunal Regional Elei
toral. O motivo: Konell, quando perdeu
os diréitos políticos em 2002, também
ficou inelegível. Nesta condição, o cida�
dão perde o título de eleitor. E, por isso,
não pode votar, ser votado e nem se filiar
a partido político.

fESTA 2
À época, Konell estava no PMDB, de
onde saiuoem protesto pelo ingresso de
Bertoldi. E, antes de decisão favorável
que obteve recentemente do próprio
TRE, filiou-se ao OEM. Agora retomo o

maratona que já dura alguns anos para
recuperar os direitos políticos e poder
chegar à eleição de 5 de outubro como

candidato legítimo. O ex-prefeito é con

siderado como páreo duro para Bertoldi
e o petista Dionei do Silvo.

BENEfíCIO
Trinta anos de trabalho poro os ho
mens e 25 anos para os mulheres. A
Proposto de Emenda Constitucional é
do' deputado Amauri Soares (PDn e

beneficio trabalhadores dos serviços
� de saúde. Segundo o parlamentar,
� para corrigir uma lacuna judicial, já
� que a área do saúde, apesar de ain
� do não ter aposentadoria especial,
� apresenta condições insalubres de
� trabalho que prejudicam a saúde e o

� integridade físico de seus servidores.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2008
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SENTENÇA

JARAGUÁ DO SUL

O ex-prefeito e ex-deputado
Ivo Konell (DEM), da coliga
ção "Unidos por Jaraguá", teve
o registro da sua candidatura à
Prefeitura indeferido pela Jus
tiça Eleitoral. No domingo, a

coligação entrou com recurso

junto ao TRE (Tribunal Regio
nal Eleitoral) contra a senten

ça, publicada pelo cartório no

sábado. Ao recorrer, Konell

. pode continuar em campanha
e ter seu nome mantido na

urna até a sentença defínítiva.
O· indeferimento é resul

tado dos pedidos de impug
nação protocolados pela coli

gação "Jaraguá Nossa Gente",
do candidato à reeleição Mo
acir Bertoldi (PMDB), e pelo
PRB, integrante da mesma

coligação, que inclui, além do
PMDB, o PSB, PR, PV; PC do

.

-"

B, PMN e o PT do B. Os pe
didos foram interpostos pelos
adversários em 12 de julho.

A juíza eleitoral Patrícia
Nolli considerou que Konell
não poderia ter se filiado a um

partido político, neste caso

o DEM, em 5 de outubro de
2007 porque, à época, estava
com os direitos políticos cas

sados. Para a juíza, a liminar
concedida pelo Tribunal de

Justiça que suspendeu a ação
que tornou o ex-prefeito ine

legível passou a ter efeitos no

dia em que foi publicada, em
18 de junho deste ano.

A sentença também levou
em conta o fato de o candida
to não ter votado nas últimas

eleições e, por conseqüência,
não obter a certidão de quita
ção eleitoral. O documento é

exigido pela Justiça Eleitoral

POLíTICA---�------

para efetuar o pedido de re

gistro de candidatura. A vida

pregressa do democrata tam

bém foi levada em conta pela
juíza. "Ivo Konell já foi reco
nhecidamente - com trânsito
em julgado - apontado como

mau gestor pelo TCE, por irre
gularidades insanáveis e que
causaram graves prejuízos ao

erário público, principalmente
quanto à realização de despe
sa sem autorização legislativa
e pagamento de remuneração
em desacordo com o preceito
constitucional" .

"É condição primordial es
tar filiado. A lei eleitoral existe

para ser cumprida", comemo
rou o advogado da coligação
"Unidos por Jaraguá", Juran
dyr Bertoldi.

CAROLINA TOMASELLI

Presidente do DEM disse que preocupação é dor seqüência à componho

"Confio plenamente na Justiça"
Ivo Konell disse ontem ao O Cor

reio estar c.onfiante no deferimento
do registro do candidatura o prefeito
no TRE. 'O condidato disse respeitor
"n decisão do juíza, mas que .não vai
Ilbrir mão de buscar o revogação da
sentençQ na primeira instância.

'

nA vontade do populoção é que

Konell tem candidatura impugnada
Indeferido pedido de registro do democrata, que recorre e segue em campanha

TRE deve julgar pedidos até o dia 16
Se houver novo recurso, indeferimento segue para a última instância

No TRE, todos os pedidos de

registro de candidatos, inclusive
os impugnados, devem ser julga
dos até o próximo dia 16. A ten

dência é de que o pedido prossi-
.

ga até a terceira instância já que,
se uma das partes não concordar
com a sentença, caberá recurso

ao TSE (Tribunal Superior Elei
toral). Neste caso, o prazo para
julgamento vai até o dia 25 de se

tembro, a dez dias do pleito.
Se a impugnação da. candi

datura de Ivo Konell for man
tida, o DEM deverá indicar o

candidato substituto. Outro

partido da coligação também

poderá ficar com a vaga, se os

democratas abriremmão. "Uma
coisa que nos deixa tranqüilos é

que temos aCecilia (Konell). Te
mos também o Irineu (Pasold), .

o Alcides (Pavanello)", disse o

presidente do DEM, Carione Pa

vanella, sabre as possibilidades
em caso de substituição, apesar
de afirmar que o partido não
trabalha com esta hipótese.

Para o presidente do DEM, a
preocupação é trabalhar a cam

panha que, afirma, "está tendo
uma receptivídade maravilho
sa". "Estamos super tranqüilos.
Quem- está cuidando desta par
te jurídica são os advogados",
desconversou.

deve ser respeitado", discUl�uo Ko
nell, paro- quem o liminar concedido
pelo Tribunal de Justiça, em junho
último, põe fim o qualquer discussão
sobre suo elegibilidade. "No momen-.

to' em qy.e tive meus direitos políticos
restituídos, esta sentença deve ser na
integralidode", afirmou.

Pedido de indeferimento de Konell foi feito pelo coligação de Bertoldi

Representação do PMDB contra
Dionei é julgada improcedente
A juíza eleitoral Eliane Al

fredo Cardoso Luiz julgou im

procedente a representação
protocolada pela coligação do

� candidato à reeleição, Moacir
.

Bertoldi (pMDB), contra o con-

corrente Dionei Walter da Silva
(PT). A coligação "Iaraguá Nossa
Gente" acusou o petista de pro
paganda eleitoral ilegal e fora de

época. A coligação argumentou
que Dionei manteve na internet
o site www.dionei.com.br fora
dos padrões estabelecidos pela
lei eleitoral e antes no período
permitido, 5 de julho. A resolu-

_ ção para estas eleições determina
� que o candidato tenha um site

� exclusivo para a campanha elei-
cc
UJ

o:

toral. O site foi criado para divul

gar ações dele como deputado
estadual, mas acabou ficando
ativo na rede após o fim do man
dato na Assembléia Legislativa.
Porém, segundo Dionei, a última
atualização ocorreu em 21 de de
zembro de 2006, com a divulga- .

ção de uma prestação de contas

do mandato. Também disse que
a página jamais fez qualquer re
ferência à candidatura dele a pre
feito, bem como para pedir voto.

"Ele (Bertoldi) não conseguiu
encontrar nada contramim, e foi
buscar coisas sem fundamento.

Eleição tem que se ganhar nas
urnas, discutindo propostas",
alfinetou Dioneí.

... ,";::

Candidato do PT foi apontado por propagando irregular e foro 'de época
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Poesia cantado no palco

.Sesc leva (I

poesia à Scar
JARAGUÁ DO SUL

_Literatura de cordel sig
nifica frases feitas para as

multidões, para servir ao po
pular. Nela há a mescla entre
música, teatro e declamação.
Bateu a curiosidade de saber
como o modelo funciona na

prática? Então vá ao Centro
Cultural da Scar, hoje.

Na noite desta terça
feira, os alagoanos Abdias

Campos e Eduardo Buarque
transformam o palco do tea

tro no "Mundo maravilhoso
da poesia de cordel". No re

cital, os artistas cantam, to
cam viola e, assim, contam
as histórias trazidas do outro
lado do Brasil para Jaraguá
do Sul. Antes disso, o públi
co ainda pode conferir o cur
ta-metragem '�té o sol raiá".
O filme foi premiado como

o melhor do festival Anima
Mundi, realizado anualmen
te no país e com repercussão
universal.

Na quinta-feira, 7, o pro
jeto Via Poesias, do Sese

(Serviço Social do Comér

cio) deixa o cordel de lado.
A vez é do poeta paranaense
Ricardo Carona. Ele mostra

"Tambaka", também no Cen
tró Cultural Scar. A apre
sentação "poética conta com

efeitos sonoros, corporais e

de luz. A idéia: misturar lin

guagens e expressões.
Os dois espetáculos têm

entrada gratuita e começam
às 20h.

o
.."

�
s
::::>
>
Õ

Chuva fraca marca próximos dias

HOSPITAL SÃO JOSÉ

O CORREIO DO POVO IITERÇA-FEIRA. 5 DE AGOSTO DE 2008

Serviço or o édico no PS
Médicos especialistas vão ficar de plantão durante o dia
JARAGUÁ DO SUL

OS pacientes com traumas

ortopédicos que chegam ao

Pronto Socorro do Hospital São
José não vão mais ser atendi
dos por clínicos generalistas.
A partir de agora, essas pesso
as encontram um especialista
à disposição, pelo menos, du
rante o dia. A entidade trocou o

sobreaviso não remunerado por
plantões. Com isso, inn médico
fica no local entre Bh e 18h, de
segunda a sexta-feira, e das 9h
às 19h, nos sábados e domin

gos. À noite, permanece o for
mato anterior.

Conforme Rogério da Silva,
diretor clínico do São José, na
prática, essa mudança signífíca
mais agilidade, além de tam

bém melhorar o resultado do
trabalho oferecido à comuni
dade. Até então, os casos me

nos urgentes tinham resolução
imediata. A pessoa recebia o

primeiro atendimento, voltava
para casa e depois era assisti
do pelo ortopedista, através de

agendamento, no ambulatório
do hospital. O serviço de alta

complexidade, na opinião do
diretor, incrementa a medici
na da cidade já que se une ao

de neurocirurgia e oncologia,
ambos trabalhados em Jaraguá
do Sul.

A cada semana, cerca de 200

pessoas com problemas ortopé
dicos são atendidos no municí

pio via SUS (Sistema Único de
Saúde). Juntando os recebidos

Maioria dos pacientes chega 00 hospital com traumas ortopédicos nos membros e 95% são motociclistas

em consultórios particulares,
esse número tende a subir para
500.

Em larga escala, esses doen-

tes chegam devido a acidentes
de trânsito. Segundo Rogério da
Silva, 95% dos que aparecem
no São José com este quadro são

motociclistas. '�faixa etária
mais atingida é a dos 16 aos 39
anos e os traumas, geralmente
graves, geram internações pro
longadas", comenta.

Até o mês passado, os pa
cientes com problemas consí
derados sérios eram também
encaminhados a Florianópolis.
Na capital, a consulta podia de
morar quase um ano para ocor

rer. O atendimento ortopédico
beneficia toda a microrregião
de Jaraguá do Sul.

KELLY ERDMANN

Semana começa com tempo instável
Ao contrário de julho, agosto tem predomínio de nebulosidade e temperatura baixa

JARAGUÁ DO SUL cipitação . e as temperaturas
Guarda-chuva esquecido ItO elevadas foram embora, pelo

fundo de uma gaveta e roupas menos, por enquanto: Com a

de verão no corpo. O cenário, influência de frentes frias, que
bastante comum durante gran- chegam ao Estado de maneira
de parte do mês passado, deve freqüente após a quebra do
ser substituído ao longo desta bloqueio atmosférico atuan

primeira semana de agosto. Isto te em julho, a nebulosidade

porque, a meteorologia prevê encobre o céu. Por causa da

que as mudanças já sentidas umidade, trazida por véntos

nos últimos dias se estendam moderados do quadrante nor

e dêem, finalmente, clima de __ deste, os termômetros deixam
inverno à estação mais gelada de indicar variações sígnífíca
do ano. tivas. As mínimas ficam em

O ar seco, a pouca pre- torno dos 14°C e são registra-

das no início do dia. Já as má
ximas, aparecem à tarde e não

ultrapassam os 20°C.
Conforme Maurici Montei

ro, meteorologista da Epagri/Ci
ram, o clima ameno e chuvoso
predomina na região de Iaraguá
do Sul. Assim também, os ne

voeiros encobrem o Norte de
Santa Catarina e 'prejudicam a

visibilidade. As manhãs e noi
tes serão marcadas pelo fenô
meno, o que obriga os motoris
tas a ficar aindamais atentos no
trânsito para evitar acidentes.
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Acijs debate
sobre Lei Seca
JARAGUÁ DO SUL

O coordenador do setor de
trânsito do 14° Batalhão da
Polícia Militar, capitão Gilda
de Andrade, explanou sobre a

lei da tolerância zero de álco
ol para motoristas na plenária
de ontem da Acijs. Uma das
principais dúvidas era se o

consumo de café e remédios,
por exemplo, pode eliminar
os efeitos do álcool no orga
nismo, o que foi negado pelo
capitão.

Andrade comentou tam

bém que o consumo alternado
de cerveja e água pode reduzir
os efeitos. Além disso, quem
bebe uma lata de cerveja deve

esperar pelo menos uma hora

para dirigir e não ser pego no

bafômetro. Porém, esse tempo
não é regra e varia de pessoa
para pessoa. Já o uso de drogas
só pode ser provado com a rea

lização de exame de sangue.
A tolerância estipulada

pela nova lei é de 0,1 miligra
ma de álcool por litro de ar

no caso de medição por bafô
metro, o que equivale a dois

decigramas de álcool por litro
de sangue em caso de exa

me em laboratório. Isso pode
equivaler à ingestão de um

copo de cerveja, um cálice de
vinho ou uma dose de uísque.
Quem passar desse índice
fica sujeito àmulta de R$ 955,
recolhimento da CNH (Cartei
ra Nacional de Habilitação) e

apreensão do veículo.
. Desde o dia 20 de junho,

37 pessoas foram detidas por
embriaguez no município,
mas somente uma está presa.
O condutor fugiu da barreira

policial, transitou na contra
mão e atingiu um ciclista,
deixando-o na UTI em esta
do grave.

Tentativa de
homicídio

Marcelo José Gino, 27 anos, foi
atingido com ume perfuração no peito
e duas nos costas no noite de domingo,
possivelmente causados por foco, no

Ruo Bernardo Dornbusch, no Vila lo-
.

Iou. Ele contou à Polícia Militar queíol
agredido enquanto "fumava" nos fun
dos do líder Club, mas não conseguiu
identificar o agressor. Segundo a PM,
Gino jó teve envolvimento com o furto
e o trófico de drogas. Segundo infor
mações, ele foi levado 00 Hospital São
José e liberado.

CONTORNO FERROVIÁRIO

GERAVPOLícIA--------�

Definição'sai em 90 dias
Batalhão do Engenharia deverá decidir se assume as obras
JARAGUÁ DO SUL

No prazo de 90 dias o Dnit
Ferroviário deverá anunciar
a definição sobre a execução
do contorno ferroviário, que
pretende retirar os trilhos do
trem do centro de Jaraguá do
Sul. O projeto passará por re

visão, orçada em R$ 300 mil,
para que seja feita uma reade

quaçâo orçamentária. Depois,
o Batalhão do Engenharia do
Exército Brasileiro deverá de
cidir se assume ou não a obra.

A adesão do Exército signi
ficaria redução de custos e en

curtaria o prazo de entrega da
obra, já que não haveria pro
cesso licitatório. Porém, ainda
não existe uma data definida

para a obra começar. De acor

do com o vereador e ex-secre

tário - de Urbanismo, Manso
Píazera, o objetivo é incluir o

projeto no PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento)
de 2009. Os custos devem al

cançar os R$ 100 milhões.

Segundo Piazera, a revisão
do Dnit será necessária porque
o projeto é de 2001, necessi
tando de readequação de nor

IJ<1,aS e do valor para execução
da obra. O vereador também
informa que a previsão é de

que a retirada dos trilhos de
more cerca de três anos para
ser finalizada.

A Prefeitura também estu
da duas opções para aprovei
tar o espaço dos trilhos após a

sua retirada. Uma delas seria a

Objetivo é incluir contorno no orçamento de 2009. Retirada dos trilhos deve demorar cerca de três anos

Recentemente, o vereador Afon
so Piozera participou de uma audi
ência no Ministério dos Transportes,
em Brasíl[a;/po�o!tratarda execuçã"
do contorno ferroviOtio. Na feunião
estavam o diretor de Infra-Estn.1r
turo Rodoviôriq �.o Dnit (Departd:

.

Comit",a em BFasílio
, �

mento Nacional de In trutura'
de Transpórtes), Rômul0 do Carmo
Ferreira Neto, o vice-presidente da

AcU�{Associação Empresorl�;! �e Je
ragQó do Sul) para Assuntos de Go
mércio, Gentil Mar&ió, e o senadora
Ideli Salvatti."

.

a cidade de leste a oeste. Con
forme Piazera, uma idéia seria
a Prefeitura ouvir a população
para definir qual seria a me-

. lhor alternativa.
.

Na opinião do presidente
do Projaraguá (Fórum Perma
nente de Desenvolvimento de

Jaraguá do Sul), Anselmo Ra

mos, o trem de superfície seria
um transporte coletivo eficaz
e não geraria poluição sonora

ou ambiental por sermovido à
eletricida:de.

instalação de um trem de su

perfície, chamado VLT (Veícu
lo Leve sobre Trilhos), com a

possíbílídade de reaproveitar

o material retirado e readap
tá-lo, A outra alternativa seria

.

construir uma avenida exclu-
siva para ônibus, que cortaria DAIANE ZANGHELINI

.

Construção da ala feminina na reta final
Obra vai abrigar 24 detentas e reduzir a superlotação no Presídio Regional

Ronchi: "Situação é preocupante"

JARAGUÁ ·DO SUL

A construção da ala femi
nina do Presídio Regional, ini
ciada em abril, deve ser finali
zada até final do mês. O local
tem 89 metros quadrados e

possui quatro celas para 24

detentas. As obras estão orça-'
das em R$ 50 mil, corn recur

sos do Conselho Comunitário
g Penitenciário de Jaraguá do

� Sul e do Conselho Comunitá

� rio de Guaramirim.
No momento, os trabalhos

que estão sendo realizados na'
,

ala são a colocação dos pisos
e 'grades e o reboco .. O dire
tor do presídio, Ivo Ronchi,
comenta que a construção da
ala vai possibilitar a abertura
de mais dez vagas para deten
tos no presídio. Ele considera

"preocupante" o problema da

superlotação. "Temos, capa
cidade para 76 presos, mas

hoje estamos com 206, quase
três vezes mais", ressalta: O

presídio também busca, junto

aó Governo do Estado, a cons
trução de um muro para que o

local possa ser ampliado futu
ramente.

Para evitar rebeliões, Ron
chi considera fundamental a
realização do Projeto Âncora,
que oferece' trabalho para cer

ca de 150 presidiários. Hoje,
os detentos trabalham na fa
bricação de grampos, elásti
cos, borrachas, polimentos de
motores e construção de casas

pré-moldadas.
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PERDAS

Incêndio atinge propriedade rural
Dois animais morreram queimados, prejuízo pode chegar a R$ 30 mil
MASSARANDUBA

A familia Sasse ainda ten

ta compreender e aceitar o que
aconteceu no último final de
semana. Eles estavam em Blu
menau participando de uma

festa de aniversário, quando
na noite de sábado, o telefone
tocou e a notícia e a apreensão
tomou conta de todos os pre
sentes. "Não dá para descrever o

que senti e não queria acreditar
no que estava ouvindo", disse
Armando ao ser comunicado do
incêndio que destruiu parte da

propriedade onde reside.
Armando Sasse mora com a

esposa e dois filhos na Rua Bu
tuca, interior de Massarandu
ba, e passou a maior parte do
dia de ontem limpando o ran

cho parcialmente queimado. O
prejuízo ainda não foi contabi
lizado, mas estima-se algo pró
ximo a R$ 30 mil. A suspeita
do proprietário, que reside na

localidade há 46 anos, é de que
a cerca elétrica tenha sido a

causadora do incêndio.
Cinco bois estavam dentro

do rancho, dois morreram car

bonizados, um intoxicado com

Colegiado organiza'
capacitação

o Colegiado de Educação do Mi

crorregião do Amvoli realizo nos dias
6 e 7 de agosto, o último etapa do for

moção dos Gestores do Ensino Fundo·
mental do Amvoli, o partir dos 8 horas,
no auditório do Fameg. Nesta etapa
o palestrante é o Professora Solange
Sprandel e equipe do UNC, com o te
mática "Marketing Escolar".

R$ 100 mil para
obras em escala
o Governo do Estado, através do

Secretaria de Educaçóo/SDR Jaraguá
do Sul, está, repassando pera a Esco
la Básico Municipal Ministro Pedro
Aleixo, de Mossaronduba, RS 100 mil
reais para aquisição de equipamentos
e mobiliário paro o educondário. A as

sinatura do convênio aconteceu nesta

c;exto-feitu. liill 1°. na SDR.

a fumaça e um teve de ser sacri
ficado em função dos machuca-,
dos. O animal que sobrou apre
sentava queimaduras nas costas.
Entre bens que foram destruídos
estavam duas motocicletas, um
micro-trator tobata, quatro mo

tores elétricos além de 400 litros.
de diesel, agrotóxicos, compres- ,

sares e outros maquinários agrÍ
colas. "Dou graças a Deus por
meus vizinhos que conseguiram
retirar o carro da garagem e cha
mar os Bombeiros que impedi
ram do fogo chegar até minha
casa", disse Armando.

A família Sasse tem um cam

po de arroz bem em frente à pro
priedade e não possuía seguro,
com exceção do automóvel que
foi retirado a tempo. De acordo
comGilbertoAlexandre, coman
dante dos Bombeiros Voluntá
rios de Massaranduba, foram

gastos 10 millitros de água para
conter as chamas. Trabalharam
na ocorrência oito Voluntários,
quatro de Massaranduba e qua
tro de Guaramirim, e foram uti
lizados dois caminhões.

OSNI ALVES Armando e vizinhos passaram o dia de ontem limpando o rancho que ficou destruído com o fogo

Aárea ela DOW tOmpQl\bia iá recebeu tenuplanagem cio,secmariu de Obras

Licitação para construção
pode ser aberta este mês

ocorre, os municípios de Mas
saranduba, Schroeder e Guara
mirim. A PM local possui um
contingente ,de 63 policiais
atualmente.

A terraplanagem do terreno
onde será construída a nova

companhia já foi realizada pela
secretaria de Obras da Prefei
tura de Guaramirim. O terreno
fica próximo aos Bombeiros

. Voluntários e foi uma doação
do Executivo. A área total pos
sui oito mil metros quadrados
com espaço útil de quatro mil
metros quadrados. A área a ser

construída será de 352 metros

quadrados. A secretaria de
Segurança Pública' estima um

custo de aproximadamente R$
350 mil. A área poderá contar

com um heliponlo. Segundo
a entidade, outros municípios
catarinenses que também se

rão contemplados com novas

companhias são Seara e Içara.

GUARAMIRIM

A licitação para constru

ção da nova companhia da
Polícia Militar de Guarami
rim pode ser aberta este mês.
A informação é do capitão
Rogério Vonck que está em

Florianópolis realizando um

curso de aperfeiçoamento até
outubro. Segundo Vonck, o

projeto completo do quartel já
está com a Diretoria de Apoio
e Logística da PM do Esta
do. ''A aprovação e liberação
do projeto pode acontecer a

qualquer momento. A con

clusão da obra será para um

ano assim que for iniciada a

construção", disse.
No lugar de Rogério Vonck

está o tenente Márcio Alberto
.

Filipe, que possivelmente fica
� rá no município após o retomo
� do comandante. Isto porque a

l!l companhia terá dois oficiais e

90 policiais e atende, como já
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JARAGUÁ DO SUL GUARAMIRIM

Duas novas escolas

para Jaraguá do Sul
Segundo informações da SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional), o

município poderá ser contemplado com duas novas escolas para mil alunos do
ensino médio. De acordo com Deni Rateke, gerente de educação, a licitação já foi
elaborada e será disponibilizada em breve. "Os trabalhos devem ser iniciados em
2009 e um dos bairros será o São Luiz", disse. O loéal de implantação da outra
escola ainda não foi definido, mas será próximo ao Jaraguá 84. As obras de am

pliação da Escola Elza Granzoto Ferraz, no Bairro Santa Luzia, já foram iniciadas
e o custo será de aproximadamente RS 1,4 milhão..

BARRAVELHA

Investimentos de U$ 390 milhões
O município de Barra Velha e mais seis cidades litorâneas receberão recursos

do governo do Estado para promover melhorias de seneemento. A informação é
da nssessorln do governador que declarou que serão US 390 milhões através
financiamentos. O governador Luiz Henrique da Silveira aproveitou a presença no

Estado de Jean-Claude Baumgarten, presidente do Conselho Mundial de Viagem
e Turismo, para anunciar a aprovação do financiamento realizado através do
Japan Bank for Internacional Cooperation.O contrato, que deverá ser assinado
em Iõquíe, até o final deste ano, favorece as seguintes cidades: Penha, Balneário
Piçarras, Balneário Barra do Sul, Florianópolis, Porto Belo, Bombinhas e Barra
Velha. Na primeira etapa, o banco repassará USS 216 milhões. A linha de crédito
tem sete anos de carência e prazo de pagamento de 25 anos, com juros de 1,20%
ao ano. As negociações com o banco de fomento japonês começaram em 2004.

ANIVERSÁRIO E CANOAGEM
Algumas atividades relacionadas ao aniversário de Guaramirim,

que será comemorado no dia 28 deste mês, já iniciaram. O município
completará 59 anos. No último domingo, aconteceu o festival de cano
agem nos fundos do Posto Guaramirim durante o dia todo.

LOTERIA

CONCURSO N° 992

CONCURSO N° 1934

CONCURSO N° 850

CONCURSO N° 04265
Prêmio
e

GUARAMIRIM

Formação
dos professores

85 pretessores do ensino fundamental da rede muni
cipal de ensino de Guaramirim, participaram de mais uma

etapa da formação continuada de professores. A formação
aconteceu nes dias 28, '29, 30 e 31 de julho, na Aciag,
onde participaram proíessores do 10 ao 50 ano e também
os professores de Artes. Desde 2003 com a nova proposta
pedagógica, a Secretaria Municipal de educação investe
em formação continuada, subsidiando os professores com

conceitos, teorias e práticas pedagógicas das diversas áre
as do conhecimento, como: matemática, português; histó
ria, geografia e outras. Na etapa que aconteceu nestes dias
a disciplina explorada foi a de ciências, com a professora
Daniela Tomio, Doutoranda na área.

JARAGUÁ DO SUL
.

Kumlehn recebe
Título "Melvin Jones"
.. ,

.

O Major dá Polícia Militar de Santa Catarina Rogé
rio t�iz Kumlehn recebeu o Título de "Companheiro Leão
MelvinJones" durante transmissão do cargo de Presidente
do Lions Clube Jaraguá do Sul Centro na última quinta
feira. 0- Título, entregue pela Diretora Internacional de
Lions, Rosane Janhke Vailatti, trata-se da maior cemen
da da Associação Internacional de Lions e é concedido às
pessoas que se destacam por sua atividade voluntária em

ações beneftcentes, Tomou posse na mesma noite Mônica
Schmidt Menegotti Schünke, que conduz os trabalhos do
Clube durante este ano, tendo como principal evento a 23°
Edição do tradicional Noite Alemã que ucentece dia 26 de
setembro no Clube Atlético Baependi.

GUARAMIRIM

Projeto Escola
-de Fábrica

A Mannes LTDA em parceria com o

Centro de Integração Empresa, Escola,
Ministério da Educação e Secretaria de
Assistência Social de Guo rami rim estão
desenvolvendo o projeto Escola de Fábri
ca: "Educação no Ambiente de Trabalho"
que inicia a partir do dia 14 de agosto. O
objetivo é incluir os jovens de baixa ren

da no mercado de trabalho com aulas te
óricas e práticas. Os interessados devem
entrar em contato com George Luis de
Freitas, através do telefone: (47) 3373-
9279 ou pelo site: www.mannes:.com.bt
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MAIS UM SUCESSO
Atuação de Lilia Cabral em A Favorita
é elogiada pelo público e pelo autor

De volta ao horário nobre,
na novela A Favorita, depois de
brilhar como a amargaMarta, de

"Páginas da vida", Lilia Cabral,
chamada de traste e muito mais

por Jackson Antunes na trama

(ele é Leonardo, o marido vio

lento), tem representado muito
bem o universo das mulheres
submissas e sofridas. A perso

nagem vivida por Lilia é uma

das que mais atraem o público
do folhetim de João Emanuel
Carneiro. Mesmo assim ela as

sume: teve medo de não repetir
o êxito da novela anterior.

"Depois de um grande su

cesso fica a expectativa se você

se repetirá ou se o personagem

vingará. Nos 12 primeiros capí
tulos quase não apareci porque
a trama central estava sendo

contada. Mas tive cuidado para
não pecar por excesso e logo
tive uma intuição positiva de

que iria arrebentar. Eu não en

tro para brincar, nem para per
der. Como é que você vai entrar

para perder numa novela das
oito com Claudia Raia, Patrícia
Pillar e Gloria Menezes? Só se

você for uma anta" - disse a

atriz à agência Globo.
Lilia entra mesmo em cena

para fazer bonito. Mas a vai

dade feminina fica fora do es

túdio. A sofrida Catarina tem

postura curvada, usa vestidos

soltos, combinados com casa

quinhos do tempo da vovó, e

meia com chinelo. Maquia
gem? Quase nada.

A atriz de 51 anos admite:
é duro se ver "enfeiada" no ar.

"Foi difícil. É complicado estar

numa novela das oito, que im

prime sofisticação mesmo nos

núcleos mais populares, dessa
forma. Até as irmãs da Catarina

sâo bem-vestidas perto dela".

O CORREIO DO POVOHTERÇA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2008

Para Vereadora:

"Sempre ao seu lado"
�NQS6AGEN.TE"-I1M��a.RPa4lm lt6 - I

-

MlS5A_"MIlI!·_"'''''�_ �1III'acir Pedro

Jomguá do Sul • SC
Av.Mol. DelHlo,o tia 'on$IKo, 583 - Centro

(47) 3275-1444

6xou 15%
de desconto à vista

Momentos únicos são

inesquecíveis, aproveite todos
e faça o DIA DOS PAIS um deles!

Safari - Caça, Pesca, Camping, Náutica e Esportes
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLUNISTA

Abacateando
Praticamente se arrastando, ela vestiu um

moletom, calçou as havaianas e desceu até o su

permercado, em busca da munição para aquela'
noite patética e solitária de sábado. Esbarrou
com ele no corredor dos vinhos e amaldiçoou
sua aparência descuidada. Seguiu em frente,
de cabeça baixa. Foi encontrá-lo novamente,
em meio às verduras, escolhendo cebola e sal
sinha. Parou na gôndola ao lado e escolheu um
abacate. Ela o seguiu a distância pelos corredo
res do supermercado e na seção dos chocola
tes tentou aumentar a proximidade.Às cegas,
agarrou uma barra de chocolate. Percebeu que
ele dirigia-se ao caixa e saiu na mesma direção.
Ao postar-se atrás dele, sentiu-se corar quando
ele virou o rosto em sua direção e lhe disse "oi"
com uma voz grossa e calma. Demaneira gentil,
ele permitiu que ela passasse a frente na fila.
Ela quis agradecer, mas a voz não saiu. Concen
trou-se nas três pessoas à sua frente e tentou

não pensar em como estava desleixada. Sentiu
o olhar dele na sua nuca e seus pêlos eriçaram
se. Sentiu um sopro morno no pescoço e virou
se assustada. Com olhos divertidos ele lhe per
guntou o que faria com um abacate e uma barra
de chocolate. Abacate? Olhou para a cestinha
e deparou-se com um exemplar daquela fruta
que ela detestava. Gaguejando e enrubescendo,
nada mais lhe veio a mente, senão: "Fondue!"

- Fondue de abacate?
- Sim, fondue de abacate, respondeu ela,

tentando lembrar das técnicas de relaxamento
do curso de yoga. - É minha especíalidade e eu

adoro abacate.
Ele à olhou de forma desconcertante.
- Com chocolate meio amargo?
Amargo? Porque raios pegara chocolate

. meio amargo?
- Sim. Prefiro omeio amargo, para não ficar tão

enjoativo. Sorriu e piscou os cílios sem rímel.
"Droga".
De forma perturbadora ele chegou mais perto:
- Suponho que você já tenha o vinho para

acompanhar seu fondue.,
'

Ela estava a ponto de agarrá-lo ali mesmo.

Quis fugir da situação:
- Oh! É mesmo. Com licença, pode passar

suas coisas. Esqueci o Vinho.
E foi aí que um simples sábado virouNatal. Ele

ofereceu-se para levar o vinho se ela o convidasse
para provar o fondue, com a condição de trocar o
abacate por morangos e o chocolate amargo por

, um ao leite. A noite foi um sucesso e o fondue
idem. No fim das contas, ele retribuiu o jantar, no
segundo encontro, com um prato especialmente
elaborado para ela: Guacamole. Na primeira gar
fada trêmula, ela caiu no choro e confessou que
odiava abacates. Consolador, ele a pegou no colo e

disse que estava tudo bem. Comeram sanduíches.
E nuncamais tocaram no nomeda fruta, que qua
se colocara um fim no que viria a ser uma grande
história de amor.

• elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• AJIlúlfiio 3 (leg) (16h40, 19h, 21h20-
todos o�.I(ios) (14h20 � sex/so,b/domlllUO)

pping5
•

c' Bot - O Cavaleiro' dos Trevos (leg)
(18h, 21 h - todos os dias) (15h - sex/s,ob/dom/quo)

JOINVIRE
• Cidade 1
• A múmia 3 (leg) "

(14h20,.16b40r19h, 21h20 - todos os dias)

• Cidade 2
• Banquete do amor (leg){1
• Kung.Fu Po�.�o (D�b) • 5h50, 17h40.- todos
os dias) (19h�O: 21 H20 - seg/ter/quo/qui)

• Cine Mueller 1
• A múmia 3 (teg)
(14h, t6h30; 19h, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Hancock (leg) (lSh, 20h, 22h - tndós.os qios)
'. Viagem 00 centro da terra (DUD)
(14h15, l6hl0 - todos os dias)

na linha com

A

AL

etiqueta
contempcrênea

--:.;..
Etiqueta no áudio
livro de Glória Kalil
Um jantar chique de negócios te dá ca

lafrios? Poro se livrar dos micos em' que
essa e outros situações formais podem
te colocar, você vai ouvir de Glorio Kalil
os códigos de etiqueta- e comportamento
que são fundamentais poro o vrda social
no mundo de hoje. O bom senso sempre
é o melhor solução"quando o assunto é
etiqueto contemporâneo.

QVD

Um ainor
de tesouro

Ben é um surfista obcecado por um lendó
rio tesouro perdido no mor. Tess, o esposo
esquecido, estó disposto o reconstruir suó
vida, trabalhando no iate do 'bilionário
Nigel. Tess e Ben redescobrirão o amor.

Porém, outros pessoas estão interessados
em achar o tesouro.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Margarida e Eduardo discutem, Cícero e letí
cio encontram fotos de Daniel com Teodoro nos

coisas de Julieta. luciana conta a Frau Herta do

gravidez de Nely. Daniel diz a Cícero que não co

nhece a mulher dos fotos. Daniel e Cícero con

cluem que foi armação. A polícia invade a casa

de Daniel e ele é preso. luciana avisa loura da

prisão de Daniel. louro pede que Natércio tire
Daniel da cadeia.Natércio vai à delegacia como

advogado de Daniel. Daniel se surpreende e diz

que não contratou os serviços dele.

BELEZA PURA
Helena diz que já se interessou por Renato. Jo
ana e convido Renato para a festa de Arturo.
Alex compra um carro velho poro pegar Débora
no curso. Adomastor sugere que Olavo procure
Sônia e os amigos, mas ele quer ficar rico antes
disso. Olavo aborda Felipe paro saber sobre o

diamante. Suzy, Raul, Guilherme e Sônia ficam
loucos para conhecer Arturo. luiza se decepcio
no com o cosa que Felipe quer comprar. Tomás

chego à festa de helicóptero. O carro de Alex

enguiça. Tomás chama Sônia de Esteio.

A FAVORITA
Dodi convence Salvatore a mudar novamente
seu depoimento. lora desabafo com Gonçalo e

Irene sobre o formo como falou com Donatelo,
ao acusá-Ia de assassina. Gonçalo a aconselho
a se afastar de Flora e Donotela para não se

máchucar mais. Céu e Orlandinho se divertem

jogando cartas. Darcy fica orgulhoso com seu

filho, Orlandinho:Zé Bob decide fazer a caber
turo jornalística ,�o depoimento de Donatelo no

'delegacia.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Cris se concentro. Os vampiros Drácula, Brom,
Stoker e Tsepes arrombam a porta. Iara canto
e os enfeitiça. Vlado diz que não vai negar seu
instinto e que ísis terá que aceitá-lo assim. Ele
abre a porta e dá de caro com um policial do
Depecom que aponta o arma e avisa que mu

tante bom é mutante morto. Gabriela diz que só
luna pode curar a doença de amor de Gaspar.
luna e Torso discutem. Gaspar pega o telefone
de Gabriela e chama pelo nome de luna. Ela se

comove e diz que fará o que for preciso para
ajudá-lo.

CHAMAS DA VIDA
Xavier diz que Manu tem que ir à delegacia es

clarecer o sumiço do pai. Antonio vai para cosa

e esconde um relógio que roubou de Paulo. Mi

guel diz paro Guilherme não contar a ninguém
que ele moro no moto. Vilma diz saber que Mi

guel tem que ficar escondido. Bravo ele desligo
o celular. Pedro chama Antonio poro jantar. Eles
discutem e Pedro sai. Antonio toma os calman
tes de Manu. leo diz o Marreta que gosto de

, Manu e ela o pega pelo colarinho. Odileia diz a

Margareth que um amigo vai jantar com eles.
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Fotos de 11
mi de dólares
No domingo (3) a revista americana
"People" divulgou no site as fotos de
leon e Vivienne, os gêmeos de Brad
Pitt e Angelina Jolie. Uma porta-voz
da "People" confirmou a aquisição
dos direitos das fotos para os EUA;
enquanto que a britânica "Helio!"
comprou os direitos para o resto do
mundo. O jornal "Nice-Matin" afir
mou que as fotos foram negociadas
por 11 milhões de dólares.

Seu Juvenal
e a patroa
Na noite do último domingo (3),
Antônio Fagundes foi clicado pelos
fotógrafos de plantão indo assistir
ao espetáculo Andaime, com Cláudio
Fontana e Elias Andeato, em cartaz
no Teatro leblon, Rio de Janeiro. O
ator estava acompanhado de sua

namorada Alexandra Martins. Os dois
pareciam em total sintonia. Eles en
contraram com Zezé Po Iesse,Christine
Fernandes e Floriano Peixoto.

Sharon coloca
a mão no bolso
Uma declaração pública da atriz de
que o terremoto que matou 67 mil
pessoas na China, foi conseqüência
de um carmo pela crueldade dos
chineses com os tibetanos, resultou
em processo. "Para as famílias envol
vidas, sua declaração causou muita
agonia", disse o advogado Ming Hoi,
que conseguiu juntar mil sobreviven
tes e parentes de vítimas que pedem
USS 1 bilhão de indenização.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte_ O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em codo linho e codo coluno. Tombém
nõo se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3.

SOLUÇÃO

til ÁRIES

�". (20/3 a 2014)
O fluxo de comu-

� l nicação de idéias
entre você e as pes

soas estorá bastante fácil. Não
encontrará nenhum obstáculo ao

se colocar. Fase importante para
um aprofundamento em si que
acabará por levar você a fortes e
intensas experiências.

TOURO
.

. (21/4 a 20/5)
Hoje você se sentirá
calorosa cam to.dos
ao seu redor. Se

estiver só. pode surgir alguém
interessante pura começar uma
relação amorosa. O único proble
ma é que você não terá muita
vantade de fazer nada que exijo
esforço ou sacrifício.

DIVIRTA·SE

Faz mal
Um pastor entra no bar decidido a

convencer os beberrões do mal que
a cerveja causa.

Mostra um copo com água, joga
um verme e diz:
- Viu?Água não faz mal.
O verme nada, bóia, nada de novo,
pro lá e pro cá, feliz da vida.
Depois ele pega um copo de
cerveja e joga outro verme que em

seguida morre.
- Viram o mal que a cerveja causa?
Me digam o que aprenderam com

isso?
Um bêbado pensativo diz:
- Quanto mais beber menos verme
se tem na barriga!!

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

Tempo instável com chuva em todas as regiões do
Estado, especialmente na divisa com o Rio Grande
do Sul. Temperatura baixa na noite e madrugada
em pequeno elevação durante o dia.

� Fases lia lua

NOVA CRESCENTE CHEIA

2318

)(
GÊMEOS
(21/5 a 2016)
Pode ser que as "

energias façam você
se sentir oprimido.

Talvez não consiga se libertar
dessas sensações, pois há uma
espécie de barreira inconsciente

que impede isso. Entenda que
há algo em você que precisa ser
colocado pam fora.

r- ""
CÂNCER

�.� (2.1/6 0.21/1).
"-''':''_''';' HOJewee estara
: 'maiswltado às

questões da família.
Procure investigar o que não
tem funàonado como esperava
e esclareça os sentimentos. Se
estiver sentindo certa rejeição.
não fiquecal. fase ótima poro
relacionamento ofeliw.

MINGUANTE

1/8 16/8

A. LEÃO

�,.:) (2�/l � 22/8)
� '} HOle venus se

� u,......; despede de seu

signo e você sente
a diferença. Agora é hora de
deitar mãos às coisas toncretas.
Procure olhar com mais cautela
para seus ganhos e possíveis in
vestimentos. É hora de planejar
melhor sua vida financeira.

#L1BRA(23/9 a 22/10)
Talvez hoje se
sinta"mais terno e

sonhador. Respeite
esses sentimentos e se puder
isole-se da correria do dia com

seu amor ou pessoas que lhe
trazem certos sentimos de paz.
O passado e os velhos tempos
poderão estar mais presentes.

. SAGITÁRIO
(22/11 a 21112)

,., Comece o se prepa-
{ ra para uma rápida

fase de fogo. Muna
se de energia extra, pois o bicho
vai pegar! O trabalho aumentará
e você deve estar preparado.

"

Desenvolva antecjpadamente a
capacidade de suportar pressão e
algum estresse extr:a.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 2219)
A opressão conti
nua fazendo parte
de seus dias. Não

se deixar levar por essas ener

gias. apesar de poderosas. Olhe
para tudo o que vem construindo
este anó. O desafio do momento
-é conseguir baixar o tensão sem _

cousarmuitos donos.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Apesar de toda
popularidade você
preferirá ficar mais
na sua. O emocional

estará mais presente e você será
obrigado a olhar com seriedade.
Tente entendero que se passa e
sair definitivamente de um senti
__-.. de confusiio.

CAPRICÓRNIO

.� (22/12a 2011)
""" • Sua vida emocional

valta a incomodar
e você se pega em

meio a dúvidas com relação ao
Seu futuro. logo você que sempre
teve tudo tão certo. Se dê o tempo
certo para entendero que acon
tecendo e perceba que,o mundo
emotiOllCll exism.

O CORREIO DO POVOmTERÇA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

AQUÁRIO

f\
(21/1 a 1812)
Tempos de

, II inspiração e certa
falta de realidade.

Isso pode ser ruim ou bom se

souber colocar essa energia no

lugar certo. A criatividade está
no auge e você deve usá-Ia para
definir questões importantes no

pessoal e profissional.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• "Fase difícil e de
�.,., muita tensão. Pro-

cure colocar todo
excesso de energilUlo trabalho.
Senão corre o risco de ficar
falando sozinho, Pois ninguém
agüenta tanto falta de paciên
cia. A vida profissional pode
estar ,recisando de aiustes.
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LINDA MARILYN
Um fotógrafo a descobriu ao acaso. As lentes a adoraram. Capas de revis
tps, das mais famosas, estamparam seu rosto. As telas de cinema a acei
'taram e consagraram. foi uma das maiores estrelas do cinema na década
d<e 50. Junto com o título, merecidíssimo por sinal, de sexy symbol. A data.

. de hoje marca os 46 anos da morte de Marilyn Monroe, segundo a versão
'oUcial, por overdose de barbitúricos. Vale lembrar que todas as evidências (li
gações da data e relatório da autópsia) desapareceram. Amigos que tentaram
'fiwestigar foram ameaçados de morte. A musa morreu com 36 anos, no auge
do seu sucesso. Reparem que ela não era magrela, como as musas de hoje, .

pelo contrÓrio, carne não faltava para Marilyn, assim como charme.

.�

'XÔ ESPINHA
,'lem'coisa mais desanimado�a do,
• que aparecer uma espinha gIgan

te no seu queixo, justamente n.a
.

véspera daquele testão �ara�:
Ihoso que você espera ansIOS? h�
duas semanas? lem. Uma es.pm.
gigante no nariz. naquele pndmepl��

que você tel de tu o
. encontro,

b t rtura você se
acontecer. £ nem so o

apresenta ao homem�osseussonhos,
com uma bola no narIZ.

C lç dio,301
Getúlio Vi rg s, 45

U?s.. 2910 • 3310, 1023

O MICO
Falei para uma colega de classe que
havia reencontrado na faculdade um

ex-paquera dos tempos do colegial. Em
meio a uma cerimônia com a diretoria
e os calouros ela quis saber quem era

o indivíduo. Caí na besteira de mostrar.
A classe toda olhou para o lugar onde
ela apontava com se estivessem vendo
um pingüim em pleno Saara. A hu

milhação maior foi eles confundirem
meu ex-affàir (bonitinho, até) com um

alemão estrábico, vestindo uma cami
sa rosa choque de cetim.

NARIZINHO
A gente valorila pro valer o rosto.

, Também pudera. Ele é o nosso cartão
de visita e isso ninguém questiona.
Muitas de nós têm aqueles pequenos
defeitinhos que exigem cuidados para
disfarçá-los na hora da maquiagem. E
o grande vilõo pro muitas é: o nariz.
Tem o achatado, o grande e o largo,
que podemos disfarçar usando tons
escuros de base nas laterais. Para o

narizinho fino, os tons devem ser mais
claros, também nas laterais. E tem o

nariz torto. Pro esse tipo tons escuros em
todo o nariz. limpando a região central,
da ponta até a sobrancelha, com o au

xilio de um cotonete. Para os narizinhos
arrebitados, perfeitinhos, para esses eu

não tenho dica nenhuma. Apenas um

comentário. Ai que inveja!!!

CURIOSO
Essa semana inicia os jogos olímpicos.
Em uma discussão a cerca do nome da
capital da China, veio a curiosidade: Bei
jing ou Pequim? Há décadas o governo
Chinês desenvolvéu um sistema chama
do PINYIN, que tentou uniformizar as tra
duções ocidentais. Nesse novo sistema,
Pequim virou Beijing, assim como Hong
Kong virou Xianggang. Alguns países da
língua inglesa acataram. Mas a maioria
mantém o nome de Pequim, que está
sim, corretíssimo.

ATENDIDOS?
Você lembra da virada do ano, quando
pulou sete ondinhas, comeu sete uvi
nhas, jogou flores para lemanjá e fez
uma porção de pedidos? Algum deles
já se realizou? Se sim, verifique qual'
foi a sua participação nessa conquls
ta. Ah sim. Muitos ainda não se rea

lizaram? Talvez não seria interessante
você arregaçar as manguinhas e colo
'cor a mão na massa? Ou vai correr o

risco de repetir os mesmas pedidos na

próxima virada?

TRISTE
Ouando'um jogador perde o gol tirando
um fino da trave. Ouando a candidata
à Miss fica com o titulo de "Simpatia".
Ouando o Felipe Massa empaco, há três
voltas do fim da corrida. Ouando o fim
da novela é ridiculamente previsível. É
mais ou menos a mesma decepção que
toda mulher sente quando aquela cal
ça (blusa, sapato ... ) maravilhosa não
se apresenta no seu tamanho. A gente
"garra um ódio" né não?

BISCOITO DA SORTE

'Pronto poro mais umdio?

ROUPAS FEMININAS'ACESSÓRIOS

-"

• I' I I '

• Político: Arte ou ciência de
governar; Aplicação desta arte
nos negócios internos do noção
ou nos negócios externos; Con
junto dos princípios ou opini
ões políticos; Maneiro de agir
ou trotar com habilidade; Re
pararam? Político é uma arte!!!
E quem trabalho com arte, no

geral, chamo-se artista. Ou se

ria arteiro? Há? Captou?

• "Parabéns, você acabo de
ganhar urn Ford 'Eco Sport. Suo

. linho foi sorteado pelo SBT.
Favor entrar em contato pelo
número XXXXXX e confirmar os

dados poro o retirado do prê
mio." No momento em que viu
o mensagem no seu celular; mi
nha amigo pediu aos céus um

sinal, do suo veracidade. Mal
descruzou os dedinhos, o rádio
tocou: "Vou de táxi, cê sobe ...

"

Elo apagou ,o mensagem e se

conformou. Boa menino!

• Obviamente o tempo posso
e os coisas mudam. Nos dias
de hoje o homem não pago o

conto sozinho (solvo exceções).
É bem comum dividir os des
pesas do noitada com o gato.
Isso mostro certo maturidade e

algum grau de independência.
Difícil mesmo é aquele engra
çadinho que vive "esquecendo"
o carteiro em algum conto pro
nüe rachar o conto. Daí é se

controlar pro não rochor o crâ
nio dele. E dor um pé.

-Andei olhando minha foto do
carteiro profissional. Cruzes! E
olho que no época eu até me

achava bonitinho. Reconheço o

cofonice daquela gola laranja
da florescente e daquela fronjo
estronho. Acho que estou bem
melhor agora. Já não pareço
mais o índio Juruno depois de
ter tomado alguns tragos.
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GASTRONOMIA

Misto-quente cpm
aemebranco

• 4 pões de fôrmo médios
• 3 colheres (sapo) Azeite de
Olivo

• 1 cebola médio rolado
• 2 colheres (sopa) farinha
de trigo

• 1 xícara (chá) leite
• 1/2 xícara (chá) creme de

leite fresco
• a fatias finos presunto
cozido

• 1 xícara (chá) queijo
emmenthal rolado

• Sol e pimenta-da-reino
moído no hora o gosto.

1- Preaqueça o forno em temperatura médio (laOOC).
2-Pincele os fatias de põo com 1 colher (sopa) de azeite de

oliva, arrume em uma assadeira e leve 00 forno por 10
minutos. Retire do forno e reserve.

3-Em uma panela refogue o cebola no azeite de oliva restante.
Polvilhe o farinha de trigo e doure-o. Incorpore o leite e o

creme de leite. Cozinhe, sem parar de mexer, por 5 minutos.

4-Tempere com o sol e o pimenta-do-reino. Retire do fogo.
5-Recheie os sanduíches com o presunto, cubro-os com o molho

bronco e polvilhe o queijo rolado.
6-leve 00 forno por mais 10 minutos. Retire do forno.

Torta light de
ricota e morango

Mosso:
• 1 embalagem de biscoito de Maizena (200 g)
• 6 colheres (sopa) de margarina light
Recheio:
• 250 g de ricota picado
• 1 iogurte de morongo light (170 g)
• 1/2 �ícara (chá) de leite desnatado
• 1 embalagem creme de leite light
• 6 colheres (sopa) de açúcar light
• 300 g de morango picado

Mosso:
1- Boto no liquidificador, aos poucos, os biscoitos

até obter uma farofa. Posse poro uma tigela,
junte o margarina e misture até obter uma
mossa homogêneo. Forre o fllndo e o lateral
de uma formo médio desmontável (22cm de �

diâmetro) apertando para aderir bem. leve 00

forno (médio) por 10 minutos. Reserve.
2- Recheio: Bota no liquidificador os 4 primeiros

ingredientes com 2 colheres (sopa) de açúcar.
Reserve. leve 00 fogo o morango com o açúcar
restante e cozinhe rapidamente. Junte metade
00 creme batido. Recheie o torto reservado
e cubra com o morango restante. leve à

geladeira. Sirvo bem gelado.

O CORREIO DO POVO IETERÇA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2008

Li rde
chocol' '.: te
�NGREDIENTES

.

• 1J2 litro de vodka
• 1J2 litro de águo
• 500 g de açúcar
• 250 g de chocolate em pó
• 1 colher (chá) de essência de baunilha

1- Misture o açúcar 00 chocolate em pó, coloque em uma

panela e acrescente o águo. leve 00 fogo baixo e cozinhe
até que o açúcar dissolvo. Deixe amornar.

;>-

2- Acrescente o vodka e o essência de baunilha. Coloque em

uma garrafa, tampe e deixe no geladeira por dois dias.
3- Posse por um filtro de papel e engarrafe nov.amente.

Esta pronto poro ser consumido com moderaçõo.
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

Um oferecimento:

DuasRódas
Industrial

NOTIFICAÇÃO ..

MATIOS, MAYER, BIANCHI & DALCANALEADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa juridica
de direito privado: estabelecida na rua Marina Frutuoso, nO. 111, Centro, na cidade de Jaraguá
do Sul (SC), inscrita no CNPJ sob n°. 01.103.964/0001-28, RICARDO LUIS MAYER, OAB/SC
n.06.962, CPF n.o 432.939.999-72, PAULO LUIZ DASILVAMATIOS, OAB/SC n.o 7.688, CPF
n.o 501.594.299-00, IRINEU BIANCHI OAB/SC n,? 8.240-A, CPF n? 060.397.400-78, CÉLIO
DALCANALE, OAB/SC n.o 9.970, CPF n.o 548.096.309-00, ANDREIA RONCHI, OAB/SC nO
14.249, CPF nO 850.965.989-34, ELUZA FABIANA PAVANELLO, OAB/SC n° 9.171, CPF nO
768.585.889-49, FERNANDA FACHINI, OAB/SC 20.229, CPF n° 032.749.099-39, FREDERI
CO CARLOS BARNI HULBERT, OAB/SC nO 17.208, CPF n° 003.783.789-37, GIOCONDO
TAGLIARI CALOMENO, OAB/SC n° 16.115, CPF n° 936.781.699-53; MARCELO BEDUS
CHI, OAB/SC nO 11.675, CPF nO 722.197.429-20, MÓNICA HOLDERRIED CIZESKI, OAB/
SC nO 18.249, CPF n° 029.631.259-25, RAMON LUIS BIANCHI, OAB/SC n° 16.341, CPF nO

017.130.989-89, todos brasileiros, advogados, com escritório profissional sito no endereço
retro indicado, vêm
NOTIFICAR <'

LUCIMAR APARECIDA RAMTHUM, sobre a RENÚNCIA dos poderes conferidos por esta
ao NOTIFICANTE nos autos do processo nO. 036.07.011455-8, em trâmite na 2" Vara Civel
da Comarca de Jaraguá do Sul, em que é parte adversa o Sr. Valdemar Coelho. Frisa-se

que a presente NOTIFICAÇÃO é feita em obediência áo artigo 5°, § 3° e demais dispositivos
aplicáveis da Lei nO. 8.906/96, devendo a NOTIFICADA, providenciar a substituição de procu
radorno prazo de 10 (dez) dias.
Jaraguá do Sul (SC), 1° de agosto de 2008.

MATTOS, MAYER, BIANCHI & DALCANALEADVOGADOSASSOCIADOS

-ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2° Vara Cível

.

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jara
guá do Sul- SC - E-mail: jgsvar2@tj.sc.gov.br
-Juiza de Direito: Eliane Alfredo Cardoso Luiz

Escrivã Judicial: Anna Lucia Rozza

EDITAL DE INTERDIÇÃO - Art. 1184, do CPC -PRAZO DO EDITAL: 10 DIAS

Interdição/extinção da interdição n° 036.05.008726·1
Autor: Maria Teresa da Costa
Réu: Ismael Roberto da Costa

Inten!i!o(aXs): Ismael Roberto da Costa, brasileiro(a), natural de Jaraguá do Su(.SC, Sotteiro,
nascido em 23/0611968, RG 151R4.099.120/SC, CPF 007.142.319-24, pai Nitto da Costa,
mãeMariaTeresa daCosta, Rua José Pavanelo, 46,IIha da Rgueira - CEP 89.250-000, Fone
(047). Jaraguá do Su(.SC. Doença mental Diagnosticada: Retardo Mental Grave Seqüela de
Men�iIe. Data da Sentença: 17/1212007. Curado�a) Nomeado(a): Maria Teresà da Costa.
PorinfemJédio dopresente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de que,
neste Juízo de Direito, tramitaram reglilarmente os autos do processo epigrafado, ate a sen
tença final, sendo decretadaa medida postulada, conforme transcrito na parte superior deste
edita!, e nomeado(a) o (a) curador(a), o(a) qual, aceitando a incumbência,1Jfesfou o devido

compromisso e está no exercício do cargo. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e feIteiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de rostume e
publicado 3 vez(es1 com inteIvaIo de 10 dias na fonna da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 17 de junho de 2008.

Registro de Imóveis ela Comarca de [araguá do Sul! se
ISA MARIA MOHR ZlRlvl/I.NN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sull se, torna público pelo
presente edital, que NILSON SACHT, CI n' 'l9Rí1.91l3.539'SSP-SC, CPF n' 590.029.219-34, iudustríário e sua esposa
LEAMIR LUCIA MAIWJjI SACHT, CI n" 1.582.nl-SSP-SC, CPF n" 547.296. 70H-Ofi, auxiliar de escritório, brasileiros,
casados pelo regime da Comunhão Parcial de Bens.na vigência datei 6.515/77; FLAVIO SACHT; CI nQ.2íR-597.929-SS1-
SC, CPF n' 466,714,04.9-68, eletrícístn e sua esposa SANDRA REGINA MOURA SACHT CI n" 1.351.36G-4-SESP-SC.
CPF n°_001.246.039-30, do lar.. brasileiros. casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, na vigência da Lei
6,515í77, cujo pacto anteuupctel acha-se registrado uestaServentia sobN' 2.873, ficha 01, Livro 3RA; SIOMARSACHT,
C1 n' 2.444.7li(i-SESPDC-SC, CPF u" ()!)().42a.499-72, brasileiro, solteiro, lavrador; EUDETE SACHT, ct n" 84!i.71J3-1J
SESP-SC, CPF n" fi19.39L45\J-53, brasileíra, soltníra, comerciaria; IEONICE SACHT PINTO, C1 u' 2.449.804-1-SESP
se, CPF n" 821.194.22H�15, industriaria e seu.marido
ELESER JOSÉ NOLAPINTO, cru' 5.240. 997-Q-SESP-SC, CPF n" 794.615.579-49, operador demáquina, brasileiros.
casados pelo regime daComunhão Pardal de Bens, na vigência da Lei 6.515/77, todos residentes e domíciliadcs naRua
GOI-Malloel Francisco da Cos ta, Bairro João Pessoa. nesta cidade,RONÉLIO SACHT. CI II:' 19/R2,444.735-SSP-SC, CPF u" 090.423.:109-53, metalúrgico e sua esposa
SONIA MARIA POSTAI SAUlT. CI n" :l,ti51.035-4-SSP-PR. CPF n" 626.332.019-20, costureira, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na
vigência da Lei 6.515/77, residentes e domicíliados na Rua 601�1v1é1noel Francisco da Costa n" 4.367, Batrrojoão Pessoa. nesta cidade, requereram com base no art. '18
da Lei n' 6.766i79, o REG1STRO DE DES.MEMHRAMENTO, situado nas Ruas GOl-Manoel Francisco da Costa, sss-oscar Ferreira Mendes f) 666-Ioland" Ruth
Rohweder Sacht, Bairro Ioão Pessoa, permetro urano de [aragué do sul/se, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Iaraguá do Sul/se,
conforme certidão n" 13/2007, expedida em 08.02,2007, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil AdríarioAntonio da Fonseca, ermA n" 36372·9,
ART n(: 3237436�7. o desmembramento é de caráter residencial possuí a área total de 122.630,001112, sendo constituído de 6(seisj parcelas e sistema viário, O prazo
de impugnação por terceiros é de 15(quiuzoJ dias, contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala
que subscreve este, no endereço da Serventia: Av,MarechalDeodoro da Fonseca, 1,683� centro, Iaraguá do sul/se

JAAAGUÁDO SUL, 21 DE JlJLHO DE 201lH.
AOFICIALA

e ·Gestão Empreendedora de Ne.gócios (Processos Gerenciais)

e -Comércio Exterior.

e -Gestâo da Produção Industrial

e ·Marketing

e -Secreíariado

e "Logística

e -Gestão Financeira

VITRINE---------�

EDITAL

Modalidade de Ensino a Distância
Cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC

fACU,OADE j)� TtCNOWGIA IN'lUNAC10NAl
CreilemlÍ?do peklMEC - PGii. 4271 de 1V!2J05

Data da Prova: 10 de Agosto de 2008 Aulas ao Vivo
Transmitidas diretamente de Curitiba

Informações:
Oliveira e Vicenzi .� Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 320 � Saia 34 - Centro (47) 3276 1268

s
����

SANTA CATARINA

SELECIONA PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM JARAGUÁ DO SUL
www.sesc-sc.com.brlink. Banco de Talentos

INSTRUTOR MUSCULAÇÃO
• Curso Superior Completo Educação Física;
• Inscrição no CREF;
• Habilidade com as modalidades de Iniciação Esportiva e Musculação.

INSTRUTOR DE NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA
• Curso Superior Completo Educação Física;
• Inscrição no CREF
• Habilidade com Natação e Hidroginástica

INSTRUTOR DE DANÇA
• Curso superior completo em Educação Física, Dança ou Artes Cênicas
• Habilidade com as diversas área de Dança (dança de salão, dança de rua, e

dança educação � 03 a 10 anos)
.

Interessados encaminhar Currículo Vitae até dia 08/08/2008 a Rua Pres. Epitáfio
Pessoa, 1273 Centro Jaraguá do Sul. Informações pelo site www.sesc-sc.com.br

INSTRUTOR BRINQUEDOTECA
• Curso Superior em Pedagogia e/ou Educação Física;
• Habilidade no desenvolvimento de atividades recreativas e educativas com

crianças.

INSTRUTOR DE MÚSICA
• Curso Técnico ou Superior na área de Música, com habilidade em teclado, violão
e musicalização;
• Conhecimento e domínio da teoria musícál.

INSTRUTOR DE ARTES PLÁSTICAS
• Curso Técnico ou Superior na área de Artes, com habilidade como instrutor de
Artes Plásticas
• Habilidade para ministrar cursos como: pintura. desenho e qravura.

�������_._- .. __ ._-------�_.��-_.�--

..
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É responsabilidade dos pois acompanhar o vida escolar dos crianças e adolescentes, prevê estatuto

A

COMO VOCE PARTICIPA DA VIDA
ESCOLAR DO SEU FILHO?

GERASINEALELUíA,
67 anos, aposentado
"Sempre participei dos reuni
ões escolares e acompanhei os
trabalhos do escola".

LUCIANA DA :SILVA SOUZA,
47 anos, artesã

"Eu incentivo o meu filho
estudar e se comprometer com
os estudos. Eu oriento poro ele
ser mais aplicado e aproveitar
o oportunidade".

VALI KINELl,
37 anos, artesã

"Quando meu filhQ chego do es

cola vejo se ele tem tarefas poro
fazer. Vou 00 colégio poro saber
dos notas e do comportamento".

MARLISE MANSKE,
49 anos, aposentado
"Desde que minha filho freqüen:
tava o jardim eu participava
ativamente do vida escolar
dela, hoje elo foz faculdade e eu

continuo participando".

MARIA DO CARMO DA SILVA REIS,
46 anos, artesã

"Eu sempre incentivo os estu
dos. Poro estudar não existe
idade. E sem estudo o pessoa
não tem futuro".

ELiSETE MADALENE,
30 anos, dona-de-casa

"Poro ajudar meu filho voltei o
estudar. Eu ajudo nos tarefas,
participo lias reuniões no

colégio, e vou à escola uma

vez por mês".

EDUCAÇÃO EM FAMíLIA

O CORREIO DO POVO rnTERÇA·FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2008

Pais devem ir
à escola com

freqüência/ .

E obrigação deles acompanhar
estudos dos filhos, diz psicóloga

Depois do período de férias,
os alunos das escolas particula
res, estaduais emunicipais de Ja
raguá do Sul retornaram as aulas.
E nesse momento, os pais devem
acompanhar a vida escolar dos
filhos com mais intensidade. O
terceiro bimestre é a reta final do
ano letivo e a negligência pode
levar a reprovação.

Conforme a professora Alba
Meri Pereira Machado, é impor
tante que os pais estabeleçam
uma rotina de horários para as

tarefas da escola, brincadeiras e

repouso. "Os responsáveis preci
sam fazer as lições com os filhos,
retomar os conteúdos e estudar
junto com as crianças. Organizar
o tempo não pela quantidade,
mas em qualidade e aproveitar
para contar e ler histórias o que
reflete no desenvolvimento da

criança. E, sobretudo, questiona
la no que se é possível ajudar".
Isso também vale para os univer
sitários, é importante o acadêmi
co conversar sobre as novidades
do trabalho e da vida acadêmica,
principalmente com familia.

Os pais têm muitas clificul
dades de acompanhar a vida
escolar dos filhos por causa da
agitação da vida moderna. "Eles
passam esse ritmo para as crian

ças, acordar, comer rápido, por
isso que se vê tantos jovens com
início de depressão e estresse".
Como mãe, Alba abriu, mão do
trabalho na SExta-feira para estar

com a filha e reunir a familia. "Os

pais precisam ficar com os filhos,
porque são fases da fralda, da es

cola, de sair com os amigos e é

importante sempre lembrar que
são fases e fortalecer o vínculo
através do beijo, do abraço ...".

Não somente no terceiro bi
mestre, mas durante o ano letivo
todo os pais devem ser atuantes
na vida escolar dos filhos, é o

que afirma a psicóloga Maraga
rete Gellert da Costa. Porém, as

crianças que não tiveram bom
desempenho na escola no pri
meiro semestre merecem ainda
mais -atenção dos responsáveis.
"Os pais precisam reservar um

tempo para estudar com os filhos
e perceber quais os fatores que
estão prejudicando a criança ou

se ela tem alguma clificuldade
por motivos emocionais ou físi
cos", orienta.

Em função da vida moder
na os pais não estão presentes o

suficiente na vida escolar dós
filhos, mas a psicóloga destaca
que é obrigação acompanhar
o ensino das crianças e educá-:
las. 'A maioria dos pais deixam
a responsabilidade de educar
os filhos somente para a escola,
sendci que consta no estatuto da
criança e do adolescente a obri

gatoriedade do acompanha
mento até o aluno completar o
segundo grau", enfatiza.

DAIANA CONSTANTINO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VOILA
Assim que setembro chegar, pinta hot
fashion nas paradas. As antenadas,
viajadas e fashionistas não precisarão.
mais sair da cidade para adquirir os

selos mais hypados na linha nacional
e internacional. Um requintado trem
de cores e grifes das melhores marcas

tem espaço garantido nas araras. "Nas
internas", o comentório é que seró
uma megaloja, sem igual na região
norte. Trata-se da loja Voiló que vem

sendo construída com maior carinho.:

SARADÃO
O zumzumzum forte do fim de semana

é a troca de figurinha de um profissio
nal liberql saradão, com uma mulher
casada. Dizem que a bomba é de mui
tos megatons, pois o marido dela, que
nem sonha com essa escapulida da
mulher conhece muito bem o amante
da esposa. O amor dele por ela estó
ardendo que nem pimenta malagueta.
Só pedindo mesmo uma dose dupla da
minh9 Veuve Clicquot Brut.

" A esperança nõo
é um sonho, mas uma
maneira de traduzir

os"sonhos em realidade.
SUENENS

LEZ A LEZ
Neste verão, a Lez a Lez confirma as apos
tas e surpreende outra vez. combinando
cores poderosas e desenhos delicados
para reforçar o estilo de garotas nada
cómuns. Para registrar tudo isso, a mar

ca desfila no próximo sóbado no Floripa
Fashion. Não dó pro perder.

,

::::,SPORT ;� /7�
�rr@?!UL7

f�l..tn
Ginástica é moda
Av. Mal. Deodoro da Fonseca
819" centro - J�u!"'d:?�1 .�

Raica de Oliveira é a top que faz pose para a campanha da Lez aLez. Na foto, um modelo da coleçõo Verõo

MARACUJÁ
Olha só gente, uma famosa revista de
circulação nacional vai mostrar o estrago
causado pela Lei da Gravidade em al

guns artistas que estão no elenco da no

vela Pantanal, dezoito anos mais tarde.
Muitos, aliós, viraram estrelas de longo
alcance, como Rômulo Arantes e Luiz Ar
mando Oueiroz. Agora é só aguardar

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a amiga Bituta, da
Bituta Cabeleireiros, que sempre lê
esta coluna para ficar por dentro das
melhores novidades da sociedade. Va
leu mesmo!

BRINCADEIRA!
Essa é boa: o técnico Dunga afirmou
que, para render tudo que sabe, o cra

que Ronaldinho Gaúcho tem que se di
vertir enquanto joga. Ô Dunga, não en

tendi! Ouer dizer que é pro ele ganhar
essa nota preta só para se divertir?

.Â._

Rosemeri K. Ersching, sem dúvida nenhuma, foi uma
das aniversariantes mais festejadas de ontem

'.' I
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Analfabetismo financeiro
A operação Satiagraha da Polícia Federal mostrou pre

ocupante desinformação sobre o funcionamento do sis
tema financeiro. As equivocadas conclusões serviram de
base para a decretação de várias prisões. Continua eleva
do o risco de assassinato moral dos que gerem recursos e

dos que investem legalmente o fruto legítimo de seu tra
balho. O erro mais espetacular foi afirmar que houvera
informação privilegiada sobre futura decisão do Federal
Reserve, que reduziria a taxa básica de juros. O delegado
poderia ter perguntado a um especialista se fazia sentido
o que ouvira nas escutas, mas preferiu valer-se do instinto
e registrou a suposta irregularidade no relatório e em en

trevista coletiva.
Ocorre que beiram a 100% as chances de acerto das

previsões sobre tal tipo de decisão. Assim, bastava ler um
dos relatórios da época, emitidos por instituições finan
ceiras, para apostar na decisão do Fed.

Esse acerto decorre da previsibilidade dos bancos cen

trais em economias estáveis e dotadas de boas institui
ções. Eles têm interesse que bem se interprete os sinais
balizadores de suas decisões. Para tanto, buscam ser trans

parentes na sua comunicação com os agentes do mercado
para que eles possam antecipar seu comportamento. Isso
aumenta sua capacidade de coordenar expectatívas e re

duz o custo de medidas de combate à inflação.

O delegado não está sozinho. Muita gente boa, inclu
sive do governo, não consegue entender os passos do BC

para preservar a estabilidade da moeda. O BC pode errar,
mas as reações contrárias às suas decisões não-raramente
mostram como políticos, empresários e analistas ainda têm
muito que aprender. Na verdade, entender bem a complexi
dade dos modernos sistemas financeiros costuma ser tarefa
de técnicos das próprias instituições financeiras, de especia
listas e de investidores que dispõem de informações abali
zadas. Mesmo nos países ricos, o público revela carências
incríveis sobre temas econômicos e financeiros.

Reportagem especial da revista The Economist de
3/4/2008 mostrou como a inadimplência nas hipotecas
subprirne, que deu início à crise em curso nos EUA, de
rivou muito da ignorância dos devedores sobre os riscos

que assumiram. Nos países ricos, portadores de cartões
de crédito pagam juros punitivos por não perceberem que
deveriam liquidar a conta no vencimento. Alunos das me
lhores universidades não sabem a diferença entre taxa de
juros real e nominal.

Por isso, o governo americano decidiu criar o Conse
lho de Alfabetização Financeira, composto de educado
res e especialistas do mercado financeiro. O presidente
do conselho é o Sr. Charles Schwab, titular de uma das
mais importantes corretoras de valores dos EUA. Uma das
primeiras iniciativas do novo órgão foi sugerir uma nova

disciplina para o currículo escolar do segundo grau, inti
tulada "Matemática Financeira: Lições para a Vida".

O conselho estimulou a criação de grupos de voluntários
com conhecímentos especializados para aconselhar pesso-

Pedir a nota é um ato de cidadania. Em toda compra deproduto
ou serviço, a sua nota ou cupomfiscal garante mais investimento
para Santa.Catarina. Melhora a educação, a saúde e a segurança.
Imprima sua cidadania, exija a nota fiscal.

.
.

SECRnARlA
DEESTADO
DAUNDA
", ...w.J ..J.�r.s",·.I"

as com dificuldades financeiras. Por decisão do Congresso
americano, abril se tornou o Mês da Alfabetização Finaneeí
ra. Outros governos, da Rússia ao Reino Unido, já se com

prometeram a combater o analfabetismo financeiro.
No Brasil, a desinformação em questões financeiras (e

também econômicas) não se limita ao público. Diferen
temente dos países desenvolvidos, as nossas escolas de
Direito, com as exceções de praxe, ignoram a necessidade
de treinar os alunos - que serão os futuros delegados, pro
curadores e juízes - em Economia. Salvo os profissionais
treinados no exterior ou os autodidatas, as faculdades não
costumam dotar os advogados de adequado conhecimen
to econômico. O mesmo ocorre em outras profissões, pois
inexiste o ensino de Economia no nível médio. Na França,
uma comissão criada pelo presidente Sarkozy propôs a

inclusão dessa discip1ina nos cursos secundários. Aqui,
refletindo as visões de mundo do atual governo, preferiu
se tornar obrigatório o ensino de Sociologia e Filosofia.

Em resumo, enquanto melhorias no sistema educa
cional não vierem, inclusive para disseminar o ensino de

noções básicas de Economia em todos os níveis, VaInOS
continuar vendo relatórios como o da operação Satiagraha
e as críticas contra a política econômica, quase sempre
mal fundamentadas.

* Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fazenda e só
cio da Tendências Consultoria Integrada (e-mail: mnobre
ga@tendencias com.br)

SANTACATARINA
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INDÚSTRIA

SANTACATARINA---------

Exportação diminui
Empresas de se investiram nomercado interno
FLORIANÓPOLIS

As exportações de quase 43% das
indústrias catarinenses representaram
menos de 10% do faturamento de
2007. No ano anterior esse número era

de 36% e em 2005, de 23%. Essa mu
dança, que mostra o impacto da valori
zação do real frente o dólar nas vendas
externas das indústrias de Santa Catari
na, é um dos destaques do Diagnóstico
do Setor Exportador Catarinense 2008,
da Fiesc (Federação das Indústrias).

Além da queda do dólar afetar a

rentabilidade e, conseqüentemente, o
volume das exportações, aponta a pu
blicação, o aquecimento da economia
brasileira fez com que muitas indús
trias direcionassem parte da produção
exportada para o mercado interno.

Apesar disso, 75,5%· das empresas
ouvidas pela Fiesc exportam continu-

. amente, sem interrupções. Empresas catarinenses investiram mais no mercado interno em 2007

Negociações
ignoradas

o acompanhamento pelas in
dústrias catarinenses dos negocia
ções internacionais de que o Brasil
participo t9mbém foi levantado
poro o publicação. guase 33% dos
empresas ouvidos, nõo

ocompanhat.��s. :' As
que se informam
mostraram mais inte das nos

negociações biloterois do Brasil e do
Mercosul cam os principais merca

dos poro os produtos catorinenses do
que nos negoáaçõesmultilaterais do
Organização Mundial do Comércio
(OMC), que na último semana entrou
emcolapso_

Foram destacados como nego
ciações que trariam maior benefício
comercial ao Brasil os conversos
cam o Uniõo Européia (apontada
por 45,9% dos industriais que acom
panham as negociações interna
Cionais). com o México (29,6%). do
Área de Uvre Comércio dos Américas
(ALCA. com 25.5%) e com o África do
Sul (23.5%). As negociações do Ro
dado de Doha, do OMC. foram assi
nalados por apenas 9,2% dos entre
vistados. Em relação aos programas
e incentivos do governo iI exportação, .

muitos dos empresas que participo
rom do diagnóstico disseram que
nõo conhecem, nõo têm interesse
ou nõo conseguem usar alguns dos
principais progromas. O drowback,
por exemplo, permite que es empre
sas importem insumos de produtos
que serão exportados com isenção
de impostas. Mais de 21% dos in
dústrias pesquisodos nõo conseguem
usor o incentivo. e outros 23,5% nõo
tem interesse.

Agende seu atendimento:
47 - 33710313

www.marista.org.br

EDUCAÇÃO INFANTIL MARISTA

Agora noperíodo vespertino
O Colégio Marista São Luis sempre se preocupou
em oferecer um serviço educacional de alta

qualidade para as crianças e jovens.
Recentemente inaugurou um Novo Espaço
Infantil, próprio para crianças de 2 a 5 anos, que
integra, dentre vários ambientes, 7 salas de aula, 2
cozinhas, sendo 1 experimental, blocos de
banheiros adaptados a cada faixa etária, 2 parques
infantis, teatro de arena e amplo estacionamento
com guarita e passarelas cobertas aos principais
acessos do colégio.
A Educação Infantil Marista busca desenvolver a

formação integral das crianças e está
fundamentada em três pilares: formar um cidadão

pesquisador, comunicador e solidário. Para isso o

espaço criado configura-se em mais um elemento
de aprendizagem, que contribuíra para o

desenvolvimento de todas as potencialidades da

criança através do universo lúdico. De forma

gradual, a criança decodifica o mundo dos símbolos
tornando-os linguagem.
A partir do dia 04 de agosto o Colégio passa a

contar com turmas no período vespertino.
Inicialmente serão duas turmas mistas. O infantil
2/3 e o InfantiI4/5.

COLÉGIO

? !Of.o MARISTA
�� SÃO Luís

COMÉRCIO AQUECIDO FECOMÉRCIO

Vendas em alta no

10 semestre
Consumo deve

diminuir
O primeiro semestre de 2008 fechou
com faturamento em alto. De acordo
com o Pesquiso Conjuntural do Fede
ração do Comércio de Santo Catarina
(Fecomércio), realizado pelo Insti
tuto Mapa no Grande Florianópolis,
o desempenho nos vendas foi 16,9%
superior 00 mesmo período do ano

passado. Neste primeiro semestre, o

mão-de-obra empregado cresceu em

médio 4,9% se comparado o 2007.

O presidente do Fecomércio, Antônio Ed
mundo Pacheco, atente poro os próximos
meses uma possível retração no consu

mo dos famílias. O índice de Confiança
do Consumidor (ICC), publicado neste
mês pelo Fundação Getúlio Vargas (FGV),
fechou no menor patamar calculado pelo
pesquiso do FGV desde junho de 2006. "O
índice está copturando um menor poder de
compra do população, o qual foi reduzido
pelo elevação de preços", diz Pacheco.

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarea 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 Titulos contra:

Margot Ade!ia Grubba Láh'mann, Oficial faz saber que por não terem sido encontradas pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada nests Ofício para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 82419 Sacado: FABIO GIOVANI ROSA CPF: 791.789.449-53
Cedente: ALTAIR ANTONIO BORGES DE FREITAS ME CNPJ: 97.514.0£1/000
Número do Titulo, 201003 Espécie. Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 14/0712008 Valor: 475,00

Protocolo: 82491 Sacado: GILMAR THEODORO DA SILVA CNPJ: 02.533.196/000
Cedenle: CONFECCOES GARCIA LTDA ME
Número do Título: 1257/í Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 16107/2008 Valor: 1.319,00

Protocolo: 82494 Sacado: DILUPAR! I CART DE MALHAS LT CNPJ: 83.151.9101000
C€den(e: CONFECCOES GARCIA LTDA ME
Núme;o do TÍ!1Jlo: 1251 /1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 16/07/2008 Valor: 1.601,00

Protocolo: 82495 Sacado: LEDA RANGEL CPF: 707.488.537-15
Cedenle: CONDOMINIO RESIDENCIAL REINOlDO BARTEL
Número do Título: 6509 Espécie: Duplicata de venda Mercantil por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 10/07/2008 Valor: 90.87

Prctocolo: 82496 Sacado: EDUARDO CARVALHO CPF. 335.633.650-91
Cedeme: CONDOMINIO RESIDENClf,L REINOLDO BARTEL
Numero do Títuio: 6509 Espécie: Duplicata de Venda MerGanti! por indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 1010712008 Valor: 130,44

Protocolo: 82497 Sacado: JEFFERSON LUIZARTNER CPF: 003.521.899-16
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL
Número do Titulo: 6509 Espécie: Duplicata de Venda Mercan!í! por Indicação
Apresentante: UNIBANCO-UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento: 10/0712008 Valor: 187,17

Protocolo: 82510 Sacado: ANDERSON LUIZ BATISTA CPF: 017.603.989-93
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL H!LAMAR CNPJ: 03.555.531/000
Número do Titu!o: 301062008 ESpécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: t2l0712008 Valor: lOt ,ot

Prolocolo: 82530 Sacado: DEBORA INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUA CNPJ: 07.908.929/000
Cedente: FRITZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ: 25.076.027/000
Número do Titulo, 009920128A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: t8lO7/2008 Valor: 455,30

Protocolo: 82678 Sacado: SO DO BRASIL REPARACAO E MAN L CNPJ: 08.011.141/000
Cedente:.COM IND BREITHAUPT SA CNPJ: 84.429.810l000
Número do Tilulo: OOOOt99t54 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 14/07/2008 Valor: 212.93

Protocolo: 82695 Sacado; DEBORA IND E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA CNPJ: 07.908.929/000
Cedente: VACOBRANCAS lTOA CNPJ,05.679.3501000
Numero do Titulo: 0005984103 Espécie: Duplicata de Venda Meroantil por índieaçâo
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 11107/2008 Valor. 1.064,82

Protocolo: 82699 Sacado: TERRATRANSPORTES LTDA CNPJ: 03.712.8361000
Cedente: POSTO MIME lTOA CNPJ: 83.488.882/000
Número do TItulo: 58648 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 15i07/2008 Valor: 578.46
-----_._--------

'}

Protocolo: 82706 Sacado: AMARllDO FANTONI CPF: 471.560.319-53
C€dente: UNIBRISA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 08.242.9231000

�����t����t�R:A��SCO Espécie: Duplicata de vó��aJ;�ci���itgCo:;g�ãzg8 Valor: 3,785,25

Protocolo: 82752 Sacado: FRANCISCO RAULINO FILHO CPF: 582.851.309-59
Cedente: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.CNPJ: 07.707.650/000
Número do Titulo: Espécie: ouros 'npos de Dívidas
Apresentante: AYMORE CREDITO,ARRENDAMENTO MERCANTIL SA Data Vencimento: 21/11/2005 Valor: 8.175.49

Protocolo: 82756 Sacado: RUTIMAR KUGER CPF: 782.041.949-00
Cedente: OMNI SA - CREDITO,FINANCIAMENTOS E INVESTlMECNPJ: 92.228.4101000
Numero do TlIulo: l.oo545.oo00Espéde: Nota Promissória
Apresentante: OMNI SA - CREDITO,FINANCIAMENTOS E INVESTIMEDala Vencimento: 22/0112008 Valor. 8.996,40

Protocolo: 82764 Sacado: DARCI MARIA DESCHAMPS CPF: 645.276.389-04
Cedente: BANCO ITAÚ SA CNPJ: 60.701.190/000
Número do Titulo: B2602-31_8522Espécie: Nota Promissória
Apresentante: BANCO !TAU SA Data Vencimen!o: 1010312008 Valor. 59.159,80

Protocolo: 82765 Sacado: VANDERLEIA KUPAS HANE�to\NN CPF: 003.698.949-52
_
Cedente: CREDIFAR S.A-CFI CNPJ: 05.676.026/000
Numero do Título: Espécie: Outros Tipos de Dívidas
Apresentante: CREDIFAR SA-CFI Data Vencimento: 10/0212008 Valor: 893,82

Protocolo:'82813 Sacado: ENICIO KATH CNPJ: 02.595.565/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL SiA BANCO MULTiPLO

����t���I��B���LK B�R�f�es�u���g�iú'LTI�t�rcantilr.;al��i��nto 18107/2008 Valor. 1.571,00

Protocolo: 82846 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE LTOA CNPJ: 09.123.307/000
Cedenle: VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.1471000
Número do Titulo: 04519-A ESpécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL

'

Data Vencimento: 18/0712008 Valor: 89,25

Protocolo: 82859 Sacado: ISMAEL LAUBE CPF: 599.785.492-7
Cedente: JAMATEX COM EQUIPTEXTEIS LTDA CNPJ: 04.317.708i000
Nl)mem do TItulo: 4�2.1oo2 Espécie: Duphcata de Venda Mercaniill'''' lt1dicaçâo
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Ventimenlo: 19í07l2oo8 Va1or.181,37

Pr_: 82873 Sacado: ARLETE MARIA R.DASILVA CPF.645.411.349-34
C_: EDITORA LM LTDAME CNPJ: 05.686.917iOC>()
Número doTItulo: 132060008 Espécie: Duolicatl de Venda Mercantil por In<Ií!:ação
Apresentante: CAlXA ECONOMICA FEDERAL Data Ventimenlo: 15!0712OO8 Valor. 680.00

E. remo OS ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a de'Ma intimaca-:l, faz por ifItemejjo do
presente Edital, para que os mesmos comparecam nests TabeflOOato na Av. Mal. Deodoro da FOOSW3. nr. 1589, no prnzo
da Lei, a flffi de liquidar o seu debito, ou entao. dar razao "'" 'l'Je nao o faz. sob a pena de serem os referidas
proestadosna forma da Lei. etcz

Jaragua do Sul, 5 de Agosto de 2C>08

"
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Bolsistas podem fazer inscrições

Inscrições
para o Fies
BRASíLIA

Até o dia 3 de setembro,
bolsistas parciais (50%) e

complementares (25%) do
ProUni (Programa Universi
dade para Todos) poderão se

inscrever no Fies (Programa
de Financiamento Estudan
til). Para obter o financia
mento, basta que o bolsista
esteja matriculado em uma

universidade que mantém
convênio com o Fies, em

curso de graduação com boa
avaliação no Enade (Exame
Nacional de Desempenho de
Estudantes).

.

O financiamento. pode
atingir até 100% da mensali
dade que não é coberta pela
bolsa de estudo. As inscri

ções serão feitas pela página
eletrônica da Caixa Econô
mica Federal.

De acordo com o Minis
'tério da Educação (MEC),.
todos os bolsistas parciais
do ProUni com bolsa ativa

podem obter o fínancíámen
to do Fies, inclusive os que
receberam a bolsa do ProU
ni no segundo semestre de
2008.

O Fies beneficia estu

dantes' sem condições de
arcar integralmente com os

custos dê sua formação. Os
bolsistas que não possuírem
um fiador poderão utilizar a
fiança solidária, reunindo-se
em grupos de três a cinco es

tudantes, que serão fiadores
entre si, sem necessidade de

comprovação de renda.

CÂMBIO

O CORREIO DO POVO WTERÇA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2008

'Valorização está no limite'
Contas externas podem ser prejudicadas, afirma ministro
sÃO PAULO

O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, afirmou on

tem, em um seminário em São

Paulo, que o Brasil "está no li
mite da valorização cambial" e
que, caso o real seja mais apre
ciado, as contas externas "vão

para o vinagre".
No entanto, o ministro

disse não acreditar que isso
se concretizará e que a atual

apreciação do câmbio pode
ser atribuída, entre outros fa
tores, a uma correção da "exa

gerada" desvalorização do real
entre.2001 e 2003.

Mantega fez as afirmações
ao responder a uma crítica do
ex-ministro Delfim Netto, que
disse que a política cambial
está sendo usada como instru
mento de combate à inflação.
"Você não pode usar o câmbio

,

como único instrumento para
derrubar a inflação", enfatizou
o ex-ministro.

O atual ministro disse que
a valorização do real é cons

tante desde 2003, ano em que
a queda em seu valor atingiu
o máximo, devido às suspeitas
do mercado em relação à polí
tica econômica do então-eleito

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva.

Mantega explicou que a

desvalorização cambial ser

viu como instrumento para
combater a inflação no passa
do e atribuiu aos sólidos fun
damentos da economia' o fato

Ministro da Fazenda afirmou que o Brasil "está no limite da valorização cambial", mas não acredita em crise

O ministro também elas
sificou como "ridículas" as

perspectivas de hiperinflação
elaboradas, de acordo com

ele, por analistas que "ganham
mais quanto pior for o cenário
que descrevem".

"Temos um mercado inter
no robustecido e trabalhamos

para isso. É o que garante o

crescimento sustentando e

contínuo e, por isso, o empre
sariado tem confiança e inves

te", afirmou Mantega.
de' a inversão desta tendência

.

trário, com uma maior alta dos
não ter causado um efeito con- preços. AGÊNCIA ESTADO

Crescimento do emprego na indústria
. Neste ano, o ritmo de aumentode serviço se mantêm próximo dos 4%

.

.

'

.' ...... ".' .,'

Expansão no setor de alimentos

BRASíLIA
O emprego na indústria de

transformação teve no primei
ro semestre,' conforme a CN!

(Confederação Nacional da In

dústria), o maior crescimento
desde o primeiro semestre de
2005, quando a expansão foi
de 5,4%. Neste ano, Q emprego
cresceu 4,4%, na comparação
com o primeiro semestre do

'5. ano passado. Segundo o eco

S nomista da CNI Paulo Mal, a

� trajetória de expansão do ern-

prego no setor vem mantendo

regularidade nos últimos três
anos. Neste ano, o ritmo de
cresoimento tem-se mantido
próximo de 4%.

Mal observou que a expan
são do emprego tem ocorrido
em praticamente todos os seto
res da economia, à exceção dos
de madeira, vestuário e material
eletrônico de comunicação. As
maiores contribuições se regis
tram nos setores de alimentos
e bebidas e máquinas e equipa
mentos, que representam quase
a metade da expansão do em-

prego no primeiro semestre, no
setor Industrial. A massa real de
salários na indústria, segundo a

CN!, também cresce na maioria
dos setores, principalmente os

de veículos automotores, ali
mentos e bebidas e máquinas e

equipamentos.
O economista também afír

mau. que o .elevado índice de
utilização da capacidade instala
da registrado em junho, no setor

industrial, não preocupa, já que
tem se mantido em uma média
de 83% nos últimos nove meses.
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IMPASSE

INTERNACIONAL---------

Irã quer negociar programa nuclear
Resultado de diálogo entre enviados iraniano e europeu não foi divulgado
BRUXELAS

O chefe de política externa
da DE (União Européia), Javier
Solana, conversou ontem com

o negociador-chefe do progra
ma nuclear iraniano, Saeed Ialí
li, sobre o impasse em torno das
atividades atômicas da repúbli
ca islâmica. A informação foi

.

fornecida por um porta-voz de
Solana em Bruxelas que pediu
para não ser identificado.

Os EUA vinham exigindo
que o Irã desse até o último
fim de semana uma respos
ta a um pacote de incentivos
oferecido em troca do con

gelamento de seu programa
de enriquecimento de urânio
em meio a ameaças de novas

sanções. '1'\ conversa aconte-

. ceu e Salami. a reportará ao

grupo dos seis" países envol
vidas nas negociações com o

Irã (Alemanha, China, Estados
Unidos, França, Reino Unido e

Rússia), disse o porta-voz sem

entrar em detalhes.
No sábado, 2, o presidente

do Irã, Mahmoud Ahmadine

jad, afirmou que a república
islâmica não vê problemas em

negociar, mas não abrirá mão
de seu direito de manter um

programa nuclear.
Os Estados Unidos e al

guns de seus aliados suspei
tam que o Irã desenvolva em

segredo um programa nuclear
bélico. O Irã sustenta que seu

programa nuclear é civil e tem
finalidades pacíficas, estando
de àcordo com as normas do .

Tratado de não-proliferação
Nuclear, do qual é signatário.

Em seus relatórios, os ins

petores da Agência Internacio
nal de EnergiaAtômica (AIEA)
têm informado não haver si
nais de um programa nuclear
com fins militares.

Ainda assim, EUA e Israel
não descartam a possibilida
de de bombardear o Irã caso o

país não desista do enriqueci
mento de urânio, um proces
so essencial para a geração de
combustível usado no funcio
namento das usinas nucleares.
Em grande escala, o urânio en

riquecido pode ser usado para
carregar ogivas atômicas.

AGÊNCIA ESTADO Presidente do Irõ, Mahmoud Ahmadinejad, diz que negocio, mos nõo obre mõo de programo nuclear

Obama lidera entre eleitores
de baixa renda, diz pesquisa
WASHINGTON

O democrata Barack Oba
ma lidera seu rival republicano
John McCain em uma relação
de dois para um entre os traba
lhadores de baixa renda, mas

muitos deles não estão com

prometidos com nenhum dos
candidatos, de acordo com uma

pesquisa do jornal Washington
Post, da fundação Kaiser Family
e da Universidade Harvard.

A vantagem de Obama se

deve princípalmente ao apoio
massivo dos afro-americanos e

dos hispânicos, mas mesmo en

tre os eleitores brancos, o sena

dor por Illinois lidera com 47%
das intenções de voto, contra 37
deMcCain, informou oWashin
tall Post na edição ontem.

A pesquisa mostrou que um
entre seis trabalhadores bran
cos consultados pela pesquisa
continua indeciso entre os can

lidatos, segundo o Post.

A maioria das respostas
era pessimista quanto ao im

pacto das eleições de 4 de
novembro. A maior parte das

pessoas pesquisadas - tanto
entre os brancos quanto entre

não-brancos - disse que sua

situação financeira não deverá
. mudar com a vitória de um ou

de outro candidato.

Apesquisaentrevistou 1.350
trabalhadores de 18 a 64 anos

escolhidos aleatoriamente. Eles
trabalham pelo menos 30 horas

por semana, mas ganharam 27

mil dólares ou menos no ano

passado, segundo o jornal.
O ·grupo, que corresponde a

.

cerca de um quarto dos adultos
nos Estados Unidos, simpatiza
comObama, pois acha que ele se

aproxima mais dos seus valores,
segundo a pesquisa.A sondagem
também sugere que o maior de
safio de McCain é conquistar os.

trabalhadores não-brancos.

Dupla resgatada
no monte K2

.:

Dois alpinistas holandeses foram
resgatados ontem por um helicóptero
do Exército do Paquistão no monte K2
(8.611 ml, o segunda montanha mais
alto do mundo depois do Evereste, lo
calizado na fronteiro entre China e Pa

quistão. No sexto-feira, 1°, o quedo de
um bloco de gelo matou 11 alpinistas.

Ofensiva pren.de
34 rebeldes

Uma grande operação milttar em

andamento há sete dias contra a rede
terrorista AI Oaeda na Província de Diya
la terminou com a detenção de ao me

nos 34 supostos insurgentes ontem, O
porta-voz do Ministério de Defesa ira
quiano, Mohammed 01 Askari, explicou
que as detenções aconteceram durante
várias operações nas óreas de Khalis e

Jazray, no nordeste de Bagdá.
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Malwee, do ala Ari, agora terá mais um desafio em casa antes do início das quartas-de-final da Liga

GARANTIDA

Malwee perde, mas se
garante nas quartas
"

Ultimo jogo desta fase será quinta-feira
JOINVILLE nar pelo menos com o segun-

Foi um jogo digno de um do lugar do grupo.
clássico. O Joinville precisa- - O jogo começou equilibra
va vencer para continuar com do e foram os visitantes quem
chances de se classificar para saíram na frente. Aos 7min27,
as quartas-de-final. A Malwee Lenísio recebeu passe, driblou

queria apenas um empate, o marcador e chutou no can

para não depender de mais to direito de Rogério, fazendo
ninguém. No final, com a vi- lxO para a Malwee. Nem deu
tória do JEC por 3x2, do Te- tempo para comemorar, já que
resópolis no Minas por 2xl e na seqüência James tabelou
da Cortiana/UCS por 4xl na comMithyuê e empatou a par
Ulbra, o time jaraguaense se tida. Quando o JEC dominava,
garantiu na próxima fase. Mas a Malwee mais uma vez ficou
nesta quinta-feira, às 20h15

.
na frente. Ari aproveitou pas

na Arena Jaraguá, enfrenta a se de Pica-Pau e fez 2xl aos

Ulbra com objetivo de termi- 17minl0.

Depois do intervalo, os do
nos da casa voltaram com tudo
e empataramaos 3min21. Mar
eel chutou e a bola desviou na

marcação da Malwee, enga
nando o goleiro Diogo. O jogo
seguiu equilibrado com mui
tas chances perdidas, de am

bos os lados. O gol da vitória
do Joinville saiu aos 14min33,
com Leandro aproveitando
passe de Mithyuê. A Malwee
tentou o empate com Chico
como goleiro-linha. O empate
poderia ter saído a 26 segun
dos do fim, mas Ari, livre de
marcação, acertou a trave.

GRUPO A RESULTADOS

CÕt TIMES p J V 'O "lip - FC 86'" GA Ulbro I x4 Cortiono/UCS
1° CortianoJUCS 23 9 7 O 39 22 17 1,772 Minos !x2 Teresópolis
l°•• Molwee 12 ""9 y 3., 3. .23 20 3 USO Joinville 3x2 Molwee
3° Ulbro 11 9 3 4 15 16 0,937
4� Teresópó)is. , 10 ',1:' 3 S? ,15. 2.4 0,625 PRÓXIMOS JOGOS

5° . Minns 9 9 2 4 13 13 O 1,000 Quinto-feira (7/8)
4° 'ejolnviíle' 9 9 2.0 .30 -10t,- 0,666 Última Rododa

19b30 - Cortiano/UCS x Minos
GRUPO B 20h15 - Teresópolis x Joinville
toC llMES P J Y E. � D Gil Ge S6 6A 20h15 - Malwee x Ulbra,
1° Unisul 23 10 1 2 1 28 21. 7 1,333
Tc':..a t. BÍlrbosô)' 16,. 10\","4 _ 2 24 21 .3 1.+43';
3°. .... RC�/Bonespo 16_ 10 2 22 16. 6 1,375
4�Y' -f litfelli

"

is ' fOi 5 28 2J ,1 1.037
5° Petrópolis 1l- 10 3 5 28 28 O 1,000
i6° AÍi.ilntiCo··' 3 lO" 1 9' 20 37 -Uti 0,541.::...,'

legenda: P - Pontos, J - Jogos. V - Vitórias, E - Empates. D - Derrotas, GP - Gols Pró, GC - Gols Contra, SG
- Soldo de 6015, GA - Gols Averoge (gols a favor divididas pelos gols sofridos)
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Igue OU lido?
Ontem o reportagem entrou em contato com o presidente do Juventus
para saber detalhes do reunião de hoje com os diretorias do JEC e

do Moleque Travesso. Primeiro, Jurgen Joesting, o !gue, não quis revelar
detalhes e disse que ainda não é presidente do clube. Pediu até para que
lido Vargas (E) fosse procurado. Este, por suo vez. disse que Igue é quem
é o presidente. Assim fico difícil. Como vão exigir ou até pedir apoio do
torcido ou patrocínio se falto organização e comunicoção no diretoria?

'Qh�PUE'B8Mí;DE B"
. ,

S'chrdêder recebe, o partir de hoje, o topo Classificotór:ia do Mq;
leque Bom de Bolo, que envolverá escQlas campeõs dos municípios
in!egrantes d� 24°¥,���. Somente���pá ndo participar�r�q!i� o cidade

sedJar� g etapa est ol11petição:� eqQ.ipes Rarticijia,"t�� do mas-
culiiio são:*Escola zler e Colégio Evóngélico Jaroguô (Jaraguá
do Sul),São �edro (Guo 01), General Rondon (Massaranduba) e Elisa
Cláudio de Aguiar (Schroeder). No fçminino: EScola Lilia A,yroso'Oechsler
e Renato Pradi (Jaraglí� do Sul); São PedfQ. (§uaramirim),i'Ministro Pedro
Aleiio);��9ssarandubQJ e. �Usa Cláudio .dé �glJio� (Schraeder). üs jogos
começani às 9 horas no ca'lnpo do Aliança.

Rl\ÇATRICQ\OR
O pre�idente do principo� tórcida organizado do Juventus, Xororó, con�
\!n�a,�pbu�ca de um patrocinador ppra fazer uma grande bandeira
com os símbolos d.p Juventus e.. tal11bél1) do Roço Tricolor. Xororó já
havia coméntado disso nO início dQ'Divisã� Principal, em janeiro. E até
agora não teve sucessq. Disse que não vai desistir até.conseguir e que
nõo vê o hora de desfro'ldá"la no Estádio João Marcatto.

BREAKER���ASSIFIC�QO {;*:':
O Jaraguá Breakers f.9i.até O Sul do; Estado e sapecou um 34x7 no

JlJbafõ():Pfedad�res:gorantilldo o classificação antecipado poro á se-
, 99lldQ('fase do SC Bowl, ouLiga Catari.ne

>

� d�>. Futebol Am�ricano. No
dia t,6?ge agosto" os jaroguqenses,;y,Q

•

o àtoar.dip,�te,da 10rcida,
contra o lá eliminado, Garuv(l'�urrlcan i ser um b�lôtreilÍO ant�s.a-
de começar no segundo fas� da compe

>
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Vitória que deixa próximo da 20 fase
[uventus bate o Próspera por 2xO e tem pela frente o Camhoriuense em casa
JARAGUÁ DO SUL

Depois da vitória por 2xO em

cima do Próspera, fora de casa

no domingo, as atenções no João
Marcatto se voltam novamente

para os problemas no grama
do do estádio. Se por um lado,
Angenor Piccinin coloca a casa

em ordem e melhora o desem

penho da equipe, por outro a

diretoria do Moleque Travesso
corre contra o tempo para con

seguir recuperar as condições
do "tapete" tricolor:

Hoje as duas diretorias devem
se reunir em Joinville para discu
tir assuntos da parceira, segundo
o presidente do Juventus, Jurgen
Joesting, o Igue. O diretor não

quis especificar o que será colo
cado em pauta na reunião, mas
tudo indica que o gramado é um
dos objetivos da conversa.

Durante a semana chegaram a

cogitar a possibilidade dos jogos
serem disputados na Arena Join
ville. Mas no final do jogo contra
o Próspera, Piccinin desmentiu
o boato. "O jogo está marcado

para o João Marcatlo", revelou,
em entrevista a Rádio Amizade.

a comissão técnica fará uma

programação com treinos em Ja
raguá do Sul, pelo menos duas
vezes por semana "se houver

condições para se adaptar".
No jogo de domingo, os co

mandados de Piccinin consegui
ram sair com a vitória apenas no .

segundo tempo. O time fez uma

apresentação apática no inicio
do jogo e, depois de umamudan
ça no esquema tático, a equipe
voltou mais determinada. O ata

cante Bruno Lopes mareou duas
vezes, aos 29 e aos 36minutos da

etapa final.
O treinador saiu satisfeito

com o resultado, mas destaca

que o time ainda tem muito que
melhorar. Quanto ao estado do

gramado no João Marcatto, Picci
nin preferiu não criar polêmicas.
"Não tenho mais nenhuma opi
nião a dar; já falei o que tinha que
ter falado". Com o resultado, bas
ta um empate no confronto dire
to contra a Camboriuense, pró
ximo domingo, 10, às 15 horas,
no João Marcatlo, para garantir a
vaga para as semifinais do turno.

O técnico comentou ainda que GENIEW RODRIGUES Juventus (bronco) bateu o Próspero em Criciúma em um jogo morno

Guarany (com o bOlo) fez valer o mondo de campo e denotou o Tupy

Bola na rede continua sendo
a tônica da Segunda Divisão
JARAGUÁ DO SUL

O Campeonato Não-Pro
fissional da 2a Divisão - Taça
SDR, que aconteceu neste fim
de-semana, continua com um

bom repertório quando o as

sunto é bola na rede. A segun
da rodada teve uma média de
3,8 gols por partida. Corp des

taque para a goleada do Cru

zeiro, que lidera a competição
juntamente com o Guarany,
sobre o Galvanização Batisti

por 7xO, no sábado.
Também no sábado o Fla

mengo venceu o Vila Rau por
3x2. O Guarany fez 2xl no

Tupy e o Atlético derrotou o JJ
Bordados por 2xO. Dos times

que venceram fora de casa está
também a Kiferro, que fez 2xl

�
no Seleto, em Guaramirim.

;,j! Nos jogos de domingo, a

� Ponte Preta também fez boni
� to fora e derrotou o Galácticos
por 4x1. O único jogo .que aca-

bali empatado em lxl foi en
tre Caxias e Garibaldi. A parti
da entre Rio Cerro e Botafogo
foi transferida para o dia 17 de

agosto, pois o alvinegro dispu
tou a final dos aspirantes da

Taça Pomerode.
Pelos aspirantes, nos jo

gos de sábado Flamengo e

Vila Rau ficaram no 2x2;
Tupy venceu o Guarany por
3x2; Seleto derrotou a Kifer
ro (3x2) e Atlético venceu o

JJ Bordados por 3x1. O Cru
zeiro não compareceu ao

confronto contra o Batisti. Já
no domingo, o Caxias foi der
rotado em casa por lxl pelo
Garibaldi e' o Galácticos ven
ceu a Ponte Preta por 3x1.

A organização do campeo
nato comunica que os jogos da
terceira rodada da Segundona
serão disputados apenas no

sábado. Já que no domingo é
comemorado o Dia.dos Pais.

Grupo B:
1° - Combori�epse "" l (saldo 6}
ZO - Juventus - '1 (saldo 5)
30 , Imbitubo - 4

Atletas trazem
três medalhas

Nadador-es de Jaraguá
do Sul voltara da 11 a Copa
Mercosul de Natação, em

Curitiba, com três medalhas
de bronze. Marina Fructuo
zo (100m costas) venceu na

categoria sênior, Paola Mat
tos (200m medley) na júnior
2 e Otávio de Azevedo (50m
borboleta) na júnior 1. Além
do bom desempenho dois
nadadores, Marina e Otávio
melhoraram suas marcar

pessoais.
Cerca de 60 clubes do

Brasil e da América Latina
estiveram na competição.
Por isso o resultado foi co
memorado pela equipe Ur
bano/FME, que acabou em

14° lugar na classificação
geral. De volta para Jaraguá
a equipe ganha uma folga
nas competições. O próximo
desafio da Urbano/FME é o

Troféu José Finkel, de 2 a 7

de setembro em São Paul r
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TAÇA POMERODE

Botafogo conquista
campeonato inédito
Fogão venceu Vitória por lxO na prorrogação
JARAGUÁ DO SUL

O Botafogo, que representa
o Atlético ENEC nos aspirantes
da Taça Pomerode, conquistou
no último sábado, na casa do
Vitória, o título inédito na gale
ria do clube. O time, que tinha a

vantagem do empate no tempo
regulamentar, perdeu o jogo por
3xl e teve que correr atrás do

prejuízo na prorrogação, onde
venceu por lxO.

A equipe do Rio da Luz,
defendendo o bicampeonato e

jogando com o apoio da torci
da, saiu na frente com Adair,
Elvis e Maicon Junkes. Maicon
Beck, do Botafogo, descontou
para os visitantes. Na prorro
gação, o alvinegro partiu para
cima e fez um gol do meio de

campo com Josimar. Depois
foi só administrar a partida e

no apito final os jogadores fo
ram comemorar com a peque
na torcida que compareceu ao

Rio da Luz.
O título inédito foi muito

comemorado pelos jogadores
do Fogão. O lateral Carlos Hen

rique Marian, disse que, apesar
de ser um jogo difícil, foi emo
cionante vencer na casa do ad
versário, considerado um dos

grandes rivais do Botafogo.
O dirigente do Vitória, Car

los Ricardo, considerou o jogo
justo e parabenizou o time ad

versârio. "Eles jogaram muito
bem e mereceram a vitória",
reconheceu. Jogadores comemoraram com o torcido que compareceu 00 Rio do Luz

Jaraguá do Sul fica em quinto, na Olesc
Cidade ganhou dois troféus e terminou em 7° no quadro de medalhas
CRICIÚMA

Jaraguá do Sul terminou a

8a Olesc (Olimpíada Estudantil
Catarínense) em quinto lugar.
A delegação jaraguaense en

cerrou o evento com 58 pontos,
atrás de [oínville (113), Blume
nau (109), Criciúma (69) e Itajaí
(60). As disputas finalizaram no

último sábado em Criciúma.
No quadro de medalhas, [a

raguá do Sul encerrou em séti
mo, com seismedalhas de ouro,
três de prata e sete de bronze. A

delegação trouxe também dois
troféus: um no tênis de mesa fe
minino e outro no basquete fe
mininó. As garotas do basquete
conseguiram a revanche em

cima do São José por 60x41, na
final. Já os meninos conquis
taram a medalha de bronze ao

vencer Criciúma pot 55x49.
No atletismo as meninas do

Jangada/Malwee!FME termina
ram em quinto lugar e o mascu

lino ficou em quarto.
No futsal a Malwee/Kelme/

FME encerraram em sexto lu

gar e os garotos da Malwee/CEJ/
FME tiveram o mesmo desem

penho. No handebol as garotas
ficaram em sexto e os meninos
em quarto.

Na natação o feminino tam
bém ficou em quarto, assim
como os garotos do tênis de
mesa. O vôlei feminino e mas

cultno conquistaram amedalha
de bronze. Por último, o xadrez
ficou em 10°, com as garotas, e
em 14a lugar, com os garotos.
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BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇAo Resultados ·17' Rodada

Fluminense lx2 Internacional
ªº Goiás 4xO Portuguesa
18 Náutico 1 x2 Figueirense

Flamengo 1 x2 Cruzeiro
Ipatinga 1 x2 Palmeiras

!b?k,Aú!,�gfl''''!i",@!!!.'qnbJ'' ,ti; São Paulo 4xO Vasco

7 Grêmio 2xO Vitória
AVético·PR Ox3 Bolalogo
Santos lx3 Coritiba
Atlético-MG 2xl Sport

1° 10 5

£�
3° Palmeiras 31 9 4 4 29 20

&12
9 6 25 18

7° 17

17 7 4 6

Figueirense 24 17 6 6 5 22 32

20 17 5 5 7 20 25

19 17 5 8 24 36

17° Atlético-PR 17 17 4 8 15 20

4� 29

19° Fluminense 13 17 3 4 10 26

20°
"

Ipatinga 13 17 3 10 32

3 Proximos Jo os - 183 Rodada
�."''''''''''''''''_ Amanhã

-10 19h30 - Grêmio x Ipatinga
19h30 - Vasco x Coritiba

-5 20h30 - Atlético-PR x Náutico
20h30 - Sport x Portuguesa

-12 21 h50 - Santos x Atlético·MG
21 h50 - Goiás x Flamengo
21h50 - Fluminense x São Paulo

-5 Quinta-feira
'

20h30 - Figueirense x Botafpgo
-9 20h30 - Palmeiras x Vitória

. tf, 20h30 - Cruzeiro x Internacional

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO Resultados -15" Rodada

Cot Time
1° Corinthians

3° Avaí

,Ao PónleYre\a
5° Juventude

P li: t
32 15 9 5

27 15 8 3"
27 15 7 6

26, .15 8 L
25 15 7

6 5

D
+ GP'; se S'Q�

1 30 11 19

".4 26. 27 ". ·1
2 30 16 14

Bragantino 1 xl Ceara
Fortaleza 2xO Santo André
Barueri 3x2 ABC
Juventude 1 xi Ponte Preta '

América-RN 2xO Gama
Vila Nova 4xO Marília
Brasiliense 2x3 Bahia
Corinthians OxO Criciúma
São Caetano 3x1 Paraná

. Avai 5xl CRB

5 19 5

4 5
fi
3

27 17 10

7°
8°
9°

JOn'
11"

12"'
13°
,'14"
15°

Próximos Jogos - 163 Rodada15 6

São Caetano 19 15 4

Bragantino 15

Paraná
Marília 17 15

América-RN 16 15 4

Gârn& 14
Brasiliense 12 15
CRB 9 15

Hoje
6 19 O 19h30 - Bragantino x América-RN

19h30 - São Caetano x Fortaleza
i 9h30 - ABC x Santo André

15 -3 19h30 - Criciúma x Marília
,,-4 a 20h30 - Corinthians x Juventude

4 21 -9 20h30 - Bahia x Ponte Preta
21 h45 - Barueri x Vila Nova

20 -4 21 h45 - Brasiliense x Avaí

29 -1.6
21 h45 - Ceará x CRB
21 h45 - Paraná x Gama

28 -9
33 ·1a

Final (Jogo de Ido)
Avaí Ox3 Kindennann

Pré-Mirim
flamengo 210 Botafogo
I! e a Bolo 610 M. Travesso
Guaramirim Ox1 C. do futuro
Mirim
flamengo 010 Botafogo
I! e a Bola 710 M. Travesso
Guaramirim 6x1 C. do futuro
Infantil
flamengo 410 Botafogo
I! e a Bolo 8xO M. Travesso
Guaramirim 1x1 C. do futuro
Juvenil

flamengo 2x1 Botafogo
I! e o Bola 1010 M. Travesso
Guaramirim 2x1 C. do futuro

�GMERl:l!)�

Semifinal- Jogos de Ida
floresta 0x2 Águo Verde Pom.
Vera Cruz x Atlético Pom. (adiado)
Aspirantes (Final)
Vitória (O) 3x1 (1) Atlético ENEC

Resultados 2a Rodado (aspirantes
entre parênteses)
GaIác.1ico$lRioMolho 1x4 Ponte Preto (3x1)
Caxias 1 x1 Garibaldi (Ox1 )
flamengo 3x2 Vila Rau (2x2)
Cruzeiro 710 Galv. Batisti (WxO)
Guarany 2x1 Tupy (2x3)
União/Seleto 1x2 Kiferro (3x2)
Atlético 210 JJ Bordados (3x1 )
Classificação
Titulares: CruzEiÍro 6, Guarany 6,
Garibaldi 4. Atlético 4.
Aspirantes: GalácticoS/Rio Molho 6.
Garibaldi 6, Tupy 6. Cruzeiro 4.

CAMPEO�ATO S�l\I!OR

Final Bocha em Duplos (20 DMsão)
10 Lugar: Salgadinhos Micos
20 Lugar: Gráfica Mej 2
30 Lugar: Gráfica Mej 1
4° Lugar: Bar Dias

20 fase do Municipal de futsal
Taça liídio Carlos Peixer
Rebas 3x3 Atlético '

Sup. Brandenburg 5x1 Vaicanaia fC
Serenata 8x3 Barro Branco

Resultados 30 Rodada
Vitória 2x4 flamengo
Kiferro 0x2 Mecânica Taió/1taly
Seleto 1 x1 Ponte Preta
Caxias 3x2 Rio Molho
Classificação: Mecânica TaiMtaly 7.
Rio Molho 6. flamengo 6. Vitória 4.
Caxias 4. Kiferro 2. Seleto 2 e Ponte
Preta 1.

80 Varzeano
Troféu Vidraçaria 3L - 20 Anos
Poço d'Anta 310 Bello Visto
Mere. BiHencourt Ox3 Itapocu
Grêmio Rio Natal 2x3 Bar do Ivo/Oldiges
XV de Novembro 2x1 Independente
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TRIBUTO

PARA REVIVER O PASSADO
-

Uma homenagem ao rock clássico da música brasileira mostra Renato Russo
.

O espetáculo "Renato Russo, a para interpretar o poeta.
peça" será a atração no palco da Scar A peça _é um monólogo musical
(Sociedade Cultura Artística) nesta de 125 minutos, conta com a banda

quinta-feira (7), a partir das 21h, em Arte Profana, que tocará 22 músi

Jaraguá do Sul. Os apreciadores da
.

cas do compositor. "Renato Russo, a _

música brasileira poderão assistir à peça" há dois anos está em cartaz e

peça de teatro musical com o ator pela primeira vez realiza apresenta
Bruce Gomlevsky,' que interpretará ções em Santa Catarina. Na direção
a vida pessoal e artística do cantor de Mauro Mendonça Filho, direção
e líder de uma das maiores bandas de produção de Bruce Gomlevsky e

de rock do país, o Legião Urbana, Julia Carrera, a peça recebeu o Prê
dos 15 anos até a morte. A intenção mio Shell de Melhor Direção.
é .homenagear o rock brasileiro e a Os ingressos podem ser adqui-
pessoa Renato Manfredini Júnior. ridos na bilheteria do Centro CuI-

A idéia de criar a peça surgiu tural da Scar no valor de R$ 40

após Bruce Gomlevsky ler o livro (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 30 para
"O trovador solitário" do jorna- quem doar uma caixa de 1 litro de
lista Arthur Dapieve, que relata a leite integral. Para obter mais in

trajetória do compositor e os mo- formações, os interessados devem
mentos importantes dos shows da entrar em contato através do tele
carreira do Renato Russo. Durante fone (47) 3275-2477 ou pelo site
dois anos' com uma pesquisa re- www.ingressorapido.com.br. Nos
alizada em letras, depoimentos e próximos dias 8 e 9 o espetáculo
entrevistas, matérias jornalísticas, será. exibido no teatro Juarez Ma
livros e imagens de shows, além chado em Joinville.
das conversas e o contato direto
com a família, o ator se preparou DAIANA CONSTANTINO o ator Bruce Gomlevsky interpreto o poeta Renato Russo em peça musical

No primeiro aniversário da Caraguá Auto Elite,
este foi o presente que recebemos.

. Obriga�.o pela preferência.

Joroguá do Sul I473274 6000
.

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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