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Quase 50% das 634 classes de pri
matas, a espécie mais próxima do
ser humano, correm risco de extinção,
segundo estudo que será apresenta
do no 22° Congresso do Sociedade
Internacional de Primatologia (IPS,
em inglês). De acordo com o pesqui
so, mais de 70% dos primatas no Asia
foram classificados como vulneráveis,
em perigo ou em perigo crítico (que
poderiam desaparecer poro sempre
em um futuro próximo). Poro os es

pecialistas, os maiores ameaças aos

primatas são o destruição do habitat,
sobretudo o queimo e derrubado dos

flo�estas tropicais, o coça com fins
alimentícios e o comércio ilegal de
espécies selvagens.
Fonte: Ele
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A malha que envolve você.

www.elian.com.br

Luana e Dado fazem
planos de casamento
Casal de atores deve juntar os trapos em

breve. Luana também pensa em engravidar.
Página 9

Jaraguá em 3° no
ranking do IFDM
Município é um dos mais bem colocados de
SC em ranking que mede qualidade de vida.

Página 18

Projeto executivo da 280 será
revisado no Dnit de Brasília

.

Texto deve ser finalizado nospróximos dias para que a abertura da licitação aconteça em outubro.

Página 7

Pesquisa garante
• •

maior economia
'Levantamento do Procon mastro que o pre
ça do cesto básico oscila entre R$ 187,17
e R$ 246,07 nos mercados do cidade.

Página 6

George Bush faz
um giro pela Ásia
Protestos pró e contra os Estados Unidos
marcam chegada do prêsidente. Bush

participará da abertura das Olimpíadas.
Página 19

ELEiÇÕES
Lula no

palanque
Página 3

DIA DOS PAIS
Vendas devem
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ÉDitORIAL

O SupremoTribunalFederal (STF) julgaHoje
,:iWâ.o proposta PEllaAssociaçãt\l dos Magistrados
Brasileiros (AMB) que busca garantir aos juízes
eleitorais a possibilidade de negar o registro de
candidatura a políticos conheci
dos por "fichas sujas", aqueles
que respondem. a processo�i
mínal, O objetivo da entidade é

garantir mais clareza e diminuir
a possibilidade de alguém com

P!3ndência ju91cial se eleçer.
i\( .' �a açã(),i\� A§$oçiaçãp
'�i lMagistrados do Brasil pede qu

seja derrubada a interpretação
majoritária do Tribunal Supeiíor
Eleitoral (TSE) de que somente

�a condena�ão defínítiva
'pedir um polí1\Çló de dispu

Se a decisão do Supr r favorável à
ação dos magistrados, as repercussões na e1ei-

ção do próximo dia 5' de outubro serão íme

diatasi�b�que os juíze� poderão inf��gnar as
candídêàrras até o dia, 'is de agosto: NlIas para
todas as impugnações'haeerá a possibilidade de

E.

Se' a decisão do
Supremo for fovordvel
à ação dos mogistmdos,
as repercussões no

.

ão do dia
tubro serd�r

imediatos

recursos.

Em junho, pormaioria aper-
tada, q 'fSE decidi os trb
bunais �leitorais podem
negar Ql'egistro de candidatura
porque há processos contra eles
na Justiça. Um dos entos

que rx}, erão lew $ pelo�
minis' o fato

'

entendimento, de q bastaria
um processo na Justiça para que
a candidatura fosse ada, foi

(} durante dura. Oenc

de co
'.

r illJUS
qual foro resultado,
al deve ser aprimorado.

Inclusão do nome de contribuintes em débito com o Asco na Serosa

CHARGE

VALEU PELA
,

:�O_,_R_Ç_A_H__

PONTO DE VISTA

SIMONE C. PAqHER TURRA, INTEGRANTE DO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO NA CASSUlJ ADVOGADOS.

O governo pretende editar medida
provisória para lançar o Programa de
Incentivo ao Pagamento de Débitos de
Pequeno Valor, sendo que os contri
buintes que não estejam em dia com

suas obrigações tributárias e que se

negarem a pagar ou negociar o débito
terão o nome incluído no cadastro da
Serasa - Centralização de Serviços dos
Bancos S/A.

O programa incentivará o pagamen
to/parcelamento dos débitos com des
contos dos encargos legais de dívidas
até R$10mil, pois o custo é alto para
o governo cobrar através do executivo
fiscal, sendo que a medida que lançar

este programa também determinará a

inclusão dos devedores na Serasa.
No entanto, a legislação prevê que

somente após a formalizaçâo da mora

ou inadimplemento por órgãos oficiais,
pode-se cogitar na possibilidade da ins
crição do consumidor ou de qualquer
pessoa nos cadastros dos bancos de da
dos de inadimplentes.

A inclusão de nome da empresa
no cadastro de inadimplentes fere o

princípio do devido processo legal,
uma vez que a Fazenda Pública possui
outros meios para cobrança dos débi
tos, isto é, os procuradores devem se

utilizar da Lei de Execuções Fiscais,
meio jurídico correto, para cobrança
de dívidas fiscais ..

Outra forma utilizada pelo governo

Armadilhas
da Lei Seca

A Lei Seca está aí, com tolerância praticamente
zero para a presença de álcool no sangue de motoris
tas, e muita gente deve estar preocupada com a possi
bilidade, ainda muito baixa, de ser flagrada dirigindo
sob efeito de bebidas, não só pelo alto valor de multa
(R$955,OO), mas, principalmente, pelo risco de ser pre
sa em flagrante. O novo limite é exageradamente bai
xo, poderia muito bem ter permanecido em O,6mg, e a

.

pena de prisão é um exagero, por que não substituí-la
por prestação de serviços comunitários?

Acabaram com a alegria do brasileiro, não se pode
nemmais tomar um chope com os amigos em paz, dirão
muitos. Mas o fato é que vários países vêm diminuindo
as taxas aceitáveis de álcool no sangue de condutores
de veículos, e a medida é correta por reduzir os aciden
tes com mortos e feridos.

Notícias de pessoas reprovadas no teste do bafôme
tro por terem usado anti-séptico bucal causam preo
cupação, e mesmo o consumo de bombons com licor
podem trazer problemas, por uma razão muito simples:
a presença de etanol na boca pode alterar a medição em

prejuízo do motorista. Por esta razão, os testes devem
ser realizados na chamada fase pós-absortíva, e con

vém exigir do policial a espera de trinta minutos após
a detenção para se submeter ao bafômetro e obter um
resultado confiável.

Mas há outra armadilha nesta história, para a qual
é preciso ficar muito atento: o tempo de eliminação do
álcool do organismo. O fígado só consegue metabolizar
dez gramas, ou uma unidade, de etanol por hora, de
maneira que não basta esperar algum tempo para que
passe o efeito da bebida, pois a eliminação total se faz
entre seis e 48 horas.

Portanto quem, no dia seguinte, acorda de um porre
homérico, não deve pensar que não tem mais nenhum
vestígio de álcool no corpo. ,

Mais do que a multa, a possibilidade de ser preso e

processado deve ser levada em conta. Pode-se ser solto
mediante o pagamento de fiança, mas responder a pro
cesso criminal é algo que, definitivamente, não convém.

OSCAR LUIZ MABA, ANALISTA DE SISTEMAS

Os textos paro esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

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

Ruo Procópio Gomes de Oliveira. 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatorio
informar nome completo, profissão. 'CPF e • telefone (' não serão publicados),

para negativar os contribuintes que es

tejam em débito com o Fisco é o Cadin,
contudo, os Tribunais estão decidindo
pela ilegalidade da inscrição dos contri
buintes inadimplentes nesse cadastro,
caso a empresa tenha o débito suspenso
ou pendente de discussão, determinan
do, assim a exclusão do nome no regis
tro do Cadin,

Entende-se que tal medida, caso

venha a ser adotada pelo. Fisco. Fede
ral, é arbitrária e causará prejuízos ir

reparáveis aos contribuintes que não
estiverem em dia com suas obrigações
tributárias. Os contribuintes devem se

preparar desde logo para adotar medida
judicial a fim de proteger seus direitos
quanto ao impedimento de eventual
negativação.
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FALA Aí!

" Nõo pode votor
escondido, por
boixo do perno. "
PEDRO SIMON {PMDB),

SENADOR, criticando votação
de projeto que torna invioláveis
os escritórios de advogados sem

debates em plenário.

"Nõo sõo problemos
SÓ de polício. "

HUGO ACERO, SOCiÓLOGO
e ex-secretário de segurança de .

Bogotá, que fará palestras no Estado
sobre a criminalidade.

" Quem gonho o
mínimo deverio receber
pedido de desculpas. "
PRESIDENTE LULA (PT-SP),

EM 1998, sobre o salário mínimo,
quando defendia om valor

de RS 1.1 00,00.

Banco de remédios
Mais de 50 milhões de brasileiros não têm acesso o medicamentos por conto
do custo elevado. Entre usuários do Sistema Único de Saúde, 65% não têm
recursos poro comprar remédios receitados por médicos. Os dados são do
Instituto Brosilei"ro de Defeso dos Usuários de Medicamentos, que considero
ser de 500%, em médio, o lucro sobre o produção de qualquer medicamento
no Brasil. Por isso, um projeto do deputado estadual Valdir Cobolchini crio o
Banco de Remédios. Com postos de arrecadação nos Regionais de Saúde dos
SDRs poro receber os doações. Os medicamentos doados deverão estar em
bom estado de conservação, com embalagem e bulo, em caixas fechados ou
em cartelas fragmentados após o uso de porte do conteúdo total, e no prazo
mínimo de 180 dias antes do doto do vencimento.

PRESSÃO
Representantes de entidades do so-

. ciedode civil reforçam posição favo
rável 00 movimento do Associação
dos Magistrados Brasileiros poro
que pessoas condenados em primei
ro instôncio não possam concorrer o

cargos públicos. E alertam que uma

decisão contrário do Suprémo Tribu
nal Federal pode trazer conseqüên
cias negativos poro outros esferas
do sociedade. A ação proposto pelo
AMB deve ser julgado hoje pelos mi
nistros do STF.

AMBIENTE LIMPO
Está pronto o projeto do senadora
Serys Sihessorenko (PT-Mn, que
concede benefícios no cobrança
do Imposto de Rendo o empresas
que utilizarem insumos de plásti
co hidrossolúvel ou biodegrodável
em seus produtos.Pelo projeto,
os empresas poderão deduzir, do
apuração do lucro real, bem como
do base do cálculo do contribuição
social sobre o lucro líquioo, até
15% do valor gosto com bens de
plástico que, no formo do regul�
mento, apresentem característicos
de biodegradabilidade ou hidros
solubilidade.

METEÓRICO
Um flonelinho foi "Condenado Õ cue- .

tro anos de prisão por extorsão o
uma motorista em sentença profe
rido pelo juízo Liana Bordini Alves,
do 2° Varo Criminal do Comarca de
Balneário Comboriú. Ele exigiu R$
10 poro permitir que elo estacionas
se em local público. Como o mulher
não pagou adiantado ele quebrou
o vidro traseiro do automóvel Peno
que tamanho agilidade nõo se tem
com lodr.ões do dinheiro público, por
exempio.

O CORREIO DO POVO DQUARTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2008

>POR;,OUE SER VEREADOR?
EVERALDO CORREA 45045 (PSDB)
Consultor Previdenciário,
Acadêmico de Direito
Tenho o intenção dê ser vereador poro poder?
contiquor prefemóvel, q�e seria o Prefeiturq
nos Bairros, através de um trailer ombulon-

t�, que iria permanecer pelo menos uma semana erq cada bairro.
Procurando resolver o problema de imediato, com protocolos,

?despo.�hos, �!c. e t.�I, trobalhoq�o com transparência de ��to, e,o.

de dentro do problema, com equipe competente e com presença'
de no mínimo um secretário, quando não o prefeito. Se eleito,
com este salário exorbitante, prometo instalar um escritório no

�entro poro atender o tod�s os munícipes qu,ç necesslterem, in�;ii.Bepepáimte do partido, pols após eleito serei'vereodor do flaVO e
do sociedade jar09�oense, indistintamente .

..wESP'ÇO ABERTO .

Candidatos o vereador em joroguá que desejarem publicar currículo e

propostos devem enviar fotoie texto, com no móximo '00 caracteres,
poro o endereço redacao@ocorreiodopovo.com.bE A publicação ocorre

,.pot otg�m d�;�hegodai E é de grqÇoí o tiJulo de,\�erviço. de intêre�
diretodos eleitores.

.

�ÃO)AMIGA ..... ><y A' ."
".

A'li
lr pres�ente Cuia p'tffecéler multado de idéiu'sobre o componho
eleitoral des�� ano. Oepoistde dizet que fiçoria longe do� Pol�19Rues,.lmaniflStou áesejo de ir o )óinvifJe, Blumenou e Chopecó, tfês dos·t
gron4,es colégios eleitorais ito Estgdo•.��pnde.1�,.e teg! três,,,migospessoais do pi dispufondoM!iS preféituros:' Pelo oiaem, Carlita Merss,
Décio .�ima e José Frjtsch.

ss

só CARGAS .<iA· 4\) nl*
O Plano Nacional MViaçoo inchli investimentos em duas ferrovias
em Santo Catarina. Uma delas ligando Hervol O'Oeste o Itojo�te ou-'
tro de São Fnlncisco do Sul o Imbitubo. Mos ambos só para escoa
mento de cargos ligando três dos mais antigos portos;cQtorillenses .

Transporte de passageiros, como antigamente e .florato, não foz porte
do futuro. Não, há iflleresses, nem,.dos políticos e nem do iniciativa ..

privodô�
. .

DIREITOS
Donas de caso discutiram e'm'Brasílio o frobaIho, delas não-remune
rado ef;por i�.�p, se� direi.to o benefício .previdenciário. Com argu
mentos sólidos, diga":.se. Por exemplo, seio trabalho em coso fosse
contabilizado economicamellte, reQresentorjo algo em tprno �e 13%
do Produto Interno Bruto, ou$eja, (ff;somo de�odôs os õéÍlS e serviços
,produzidos no país.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Falta julgar 78 pedidos de registro
São 54 candidatos de Jaraguá do Sul esperando a decisão, dois deles a prefeito
JARAGUÁ DO SUL

A dez dias do prazo 'para que
os pedidos de registro de candi
daturas sejam julgados, 78 pre
tendentes aos cargos de prefeito,
vice e vereador emJaraguá do Sul
e Corupá continuam esperando a

sentença da Justiça Eleitoral. To
dos os 193 pedidos de registro
dos candidatos de Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder já fo
ram julgados.

É na maior cidade do Vale
que ainda estão pendentes a

maior parte dos pedidos: 54 de
um total de 126. Destes, 118 são
de candidatos a vereador. Até
ontem, foram julgados 72 pedi
dos de registro, com apenas um
indeferimento, o do prefeiturável
Ivo Konell (DEM), que recorreu e

continua em campanha. O can

didato a prefeito Luis Carlos An
drade (PTC) foi considerado apto
a disputar.

Em Corupá, faltam ser anali
sados 24 pedidos de registro, de
um total de 62. Entre os 38 que
tiveram a sentença publicada na
segunda-feira, houve quatro in
deferimentos, todos por ausência
de quitação eleitoral. Luis Cieply

I�

(DEM), Irani Agostinho Fernan
des (pMDB), Jairo Menel (PPS)
e Márcio Borchardt (coligação
PPS) têm prazo .até quinta-feira
para recorrer. Também houve
uma renúncia, de Herbert Wisch

(PMDB).
Dos 193 pedidos referentes a

60a zona eleitoral, que incluiGua
ramirim, Massaranduba e Schro
eder, sete foram indeferimentos
por falta de quitação eleitoral e
de filiação ou por não constar na
ata da convenção partidária. Cin
co deles recorreram ao TRE, que
manteve dois candidatos fora da
disputa: Valmir Melo (pMDB)
e Maria do Nascimento Isidoro

(PT), ambos de Guaramirim.
Já o recurso da candidata a ve

readora deMassaranduba,Mirtes
Morsch (PT), foi acatado pelos
juízes do TRE, que reformaram
a sentença em primeira instância
permitindo a ela concorrer. Úni
co candidato de Schroeder que
teve o registro indeferido,

Osmar Cordeiro da Rocha
(PSDB) recorreu e aguarda julga
mento do TRE.

CAROUNA TOMASEW

I

: 1

fi

I I

Com 11 cadeiras na Câmara, partidos podem indicar até 17 candidatos

/
I
J

�
J _/ I

Sentenças relativas às eleições extrapolaram o espaço destinado à publicação no cartório eleitoral

Partidos têm até hoje para
preencher vagas restantes

Os partidos políticos que
não indicaram, dentro do pra
zo legal, o número máximo de
candidatos a vereador para as

eleições de 2008, têm até hoje
para preencher as vagas res

tantes. A situação é registrada
em todos os municípios da

microrregião, já que nenhum
dos partidos indicou o núme
ro máximo de candidatas mu

lheres nas cinco cidades.
Conforme a Lei das Elei

ções, os partidos e coligações
devem reservar um percentual
mínimo de 30% e máximo de
70% para candidatos de cada
sexo. No cartório eleitoral de

Jaraguá do Sul, até ontem foi
encaminhado apenas um novo

pedido de registro para as va-

- gas remanescentes.

� Na eleição para vereador,
� cada partido pode registrar até
� 150% do número de. cadeiras
disponíveis na Câmara de Ve-

readores. Assim, em Jaraguá
do Sul, cada legenda pode lan
çar 17 candidatos. Já no caso

de coligações, a lei permite
que sejam registrados' até o

dobro do número de vagas em

disputa, independente do nú
mero de partidos que compo
nham a chapa. Isso significa
que no município cada coliga
ção pode ter 22 candidatos.

Hoje também termina o

prazo para que as legendas
substituam candidatos que
tiveram pedido de registro
negado pela Justiça Eleitoral,
ou ainda que tenham renun
ciado, falecido ou sido con

siderados inelegíveis. A data
também marca o prazo para
que os concorrentes façam a

primeira prestação de contas

parcial. Os partidos têm que
informar quanto arrecada
ram e quais os gastos com a

campanha até agora.

Candidato-réu
pode concorrer

O pleno do TRE (Tribunal
Regional Eleitoral) do Estado
firmou posicionamento de
que os políticos que são réus
em processo criminal, ação
de improbidade administra
tiva ou ação civil pública,
sem condenação definitiva,
podem se candidatar a cargos
eletivos. Desta forma, a Corte
catarinense segue o entendi
mento do Tribunal Superior
Eleitoral no que concerne à
"ficha suja" dos candidatos.

"O Poder Judiciário não

pode, na ausência de lei com
plementar, estabelecer cri
térios de avaliação da vida
pregressa de candidatos com

o intuito de estabelecer situa
ções de inelegibilidade", afir
mou a juíza Eliana Paggiarin
Marinho, relatora em dois
processos que envolviam o

tema, envolvendo candidatos
dos municípios de Xanxerê e

Campos Novos.
"
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Aperfeiçoamento
para jovens do campo

O CORREIO DO POVO fiQUARTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2008

Para VereadGra:

Entidades assinam termo de cooperação para implantação de ,curso

Novos veículos

para secretaria
A Secretaria Municipal de Obras de
Barra Velha recebeu dois novos veí
culos. Foram adquiridas duas Saveiros
para serem usadas no transporte de
materiais e maquinários leves. No fi
nal de março a frota municipal havia
sido renovada, com a compra de nove

veículos da marca Volkswagen.
.

EDUCAÇÃO

VALE DO ITAPOCU

Oportunizar a formação técnica

agrícola para pessoas acima de 20 anos

que tenham interesse em se capacitar
para continuar no campo. Com este

objetivo foi assinado um termo de co

operação para a instalação de uma ex

tensão da Escola Agrícola de Araquari
em Jaraguá do Sul. A idéia é de que fu- .

turamente a unidade atenda jovens de
.

todas as cidades do Vale. O curso será de
três anos e o formando receberá habili

tação em agropecuária. O projeto é uma
iniciativa da SDR (Secretaria de Desen

volvimento Regional) com a Escola Téc

nica Federal Carlos Gomes de Oliveira.
De acordo com a gerente regional

de Educação, Deni Rateke, a propos
ta visa suprir uma necessidade, o que
é comprovado pelo fato do curso ser

muito procurado. "É apenas um proje
to piloto que vamos implantar em Jara
guá do Sul. Caso a iniciativa dê certo,

pretendemos levar a extensão para to

das as cidades da região", disse.
Segundo a gerente de Educação, a

FROTA

SDR auxiliará o Colégio Agrícola for
necendo espaço, material e custeando

o deslocamento através de um plano de

logística. As aulas iniciais acontecerão

nas dependências da Escola Abdon Ba

tista, sempre à noite. O curso já possui
40 inscritos e deve iniciar dia 15 deste

mês. ''As aulas serão realizadas da se

guinte maneira: uma semana na escola
e uma semana de prática em casa ou no

trabalho agrícola", informou.
Para o professorAntônioAlir Junior

a maior dificuldade da instituição atu

almente é com relação ao número de
docentes mantidos pela escola. "Esta
mos pleiteando junto ao governo Fede
ral a contratação de mais professores e

recursos para transportes. Atualmente
somos em 31, mas precisaríamos de 60

para levar extensão a.outras cidades",
disse. O município de Schroeder havia
anunciado o mesmo projeto, mas, se
gundo Antônio, não está promovendo
o curso.

OSNIALVES Curso agrícola só acontece em Jaraguá porque parte das despesas serão custeadas pela SDR

Festa da Porchetto acontece

neste sábado em Guaramirim
GUARAMIRIM

Preservar as tradições dos

imigrantes e descendentes de

italianos, além de promover
a integração da comunidade

através da culinária e música

típica. Este é um dos objetivos
da Festa da Porchetta, evento
tradicional da associação ita
liana de Guaramirim. A festa
acontece neste sábado, dia 9,
nas dependências do Parque
Municipal de Exposições Per

feito Manoel de Aguiar,
De acordo com Ilton Pi

ran, um dos organizadores do

evento, a festa é conhecida
.

em toda a região pela alegria
e boa comida e o ponto alto do
evento são as porchettas de 45

quilos no rolete. "Estas por
chettas são recheadas e levam

aproximadamente 14 horas

para fiem: prontas. Depois de

prontas, os organizadores le
vam os pratos por entre as me-

sas como um desfile", disse.
Na parte musical vão marcar

presença os corais italianos de

Guaramirim, Jaraguá do Sul e
São Bento do Sul.

A festa e a própria associa

ção italiana temprofundas raí
zes com a região do Vêneto, na
Itália. Além da língua italiana,
alguns destes descendentes
costumam falar o vêneto que
é considerada uma língua ro

mântica conhecida por apro
ximadamente doismilhões de

pessoas. A região fica ao norte

da Itália com 4,5 milhões de
habitantes hoje. O consulado
italiano do Vêneto organiza
encontros anuais em Santa
Catarina por considerar que o

Estado abriga grande parte dos

imigrantes refugiados após a

segunda guerra.:
Outras informações sobre a

festa pelo telefone 9104-0141
com Lucilia.

Professom da Une�
nomeada por lHS

Coordenadora geral de estlÍyios do
Centro ,Universitário de Jaraguá do
Sul (Unerj), a professora-doutora Iria
Tancon foi. nomeada pelo governador
Luiz Henrique da Silveira para compor
o Conselho Estadual de Educação. Ela

passa a integrar o colegiado do órgão
maior do sistema estadual de ensino
do Estado como suplente, ao lado dos

professores Sérgio Roberto Arruda (Flo-
rianópolis) e Solange Sprandel da Silva. Festa da Porchetta é um dos eventos mais aguardados em Guaramirim
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ECONOMIA DOMÉSTICA

JARAGUÁ DO SUL

Uma pessoa que recebe
mensalmente apenas o salário
mínimo (R$ 415) precisa cer

ca de 50% do orçamento para

comprar a quantidade de comi
da considerada essencial a este

período. É que o preço da ces

ta básica vendida no comércio

jaraguaense oscilou entre R$
187,17 e R$ 246,07 no início do
mês de agosto. A pesquisa foi
realizada pelo Procon.

Com a variação indicada no

estudo, a população de Jaraguá
do Sul necessita de R$ 213,36,
em média, para adquirir os 13

itens fundamentais à alimen

tação diária, segundo o Dieese

(Departamento Intersindical

de Estatística e Estudos Socio

econômicos). O valor é maior

do que 6 gasto, em junho, pe
los habitantes de oito capitais
brasileiras: Goiânia, Aracaju,
Belém, Fortaleza, João Pessoa,
Natal, Recife e Salvador. Em

compensação, os portoalegren
ses, curitibanos e florianopoli
tanos eram obrigados a pagar
até R$ 33 a mais para levar os

produtos à despensa de casa.

Angeloni j Breithaupt Lenzi Brasõo

3,75

5,40

21,23

13,62 ..

5,94

,,97,02

1,94

12,11

10,50

9,34

2,99

37,14

2,97

6,66

11,63

8,10

3,59

71,87

2,24

13,46

9,38

8,55
3,59

29,4
"}i>

; .

5,70

14,18

5,34

5,04

85,14

2,76

18,90

9,38

8:25

3,46

29,88

20,25

No município, os fiscais
do Procon visitaram sete su

permercados e constaram que

quem compra todos os itens no
mesmo estabelecimento pode
acabar no prejuízo. Isto porque,
seis deles figuraram na lista dos
alimentos oferecidos com me

nor preço. O açúcar refinado,
por exemplo, está a R$ 0,99 nas

prateleiras do Lenzi e Bertoli.

Já no Angeloni, o preço sobe

para R$ 1,25. Mas, quando o

consumidor opta por adquirir
um quilo de arroz, a situação se

inverte. O grão custa R$ 1,80 na

rede estadual e R$ 2,22 no co

mércio da Rua Alberto Jacobs,
na Vila Lenzi.

A cesta básica completa,
porém com apenas com um

exemplar de cada item, tam

bém teve diferença expressiva
de um supermercado ao outro.

No Breithaupt, a soma chegou a

R$ 48,56, seguido do Angeloni
(R$ 47,14), Gumz (R$ 44,56),
Brasão (R$ 42,38), Santa Luzia

(R$ 39,32), Bertoli (R$ 38,44) e

Lenzi (R$ 37,64).

KELLY ERDMANN
f;\.

GEUL--------------------

Produ,tos

Açúcar 3kg

Arroz 3 kg

Banana 7,5 kg

Batota 6 kg

Café 600g

Trigo 1,5 kg

Feijõo 4,5 kg

leite 7,5 litros

Manteiga 750g

Óleo 1080rnl

Põo 6 kg

3,54

6,57

14,18

8,34

6,29

94,31

2,60

17,96

10,20

8,96

4,04

35,70

3,00

25,11 32,31

Procon pesquiso preço do cesto básico
Entidade divulga variação de preços entre sete supermercados do município

Município imunizou menos de
40% contra a poliomielite·

reiras imunizadoras nos seguin
tes locais: Shopping Breithaupt,
supermercado Angeloni, da Rua

Bernardo Grubba, posto Mime,
da Rua Bernardo Dornbusch, e

Marcolla, da BR-280.
No restante da semana, as

crianças podem ser levadas a 15

unidades diferentes. As únicas

que não possuem sala de vacina

ção são as dos bairros Rio da Luz,
Amizade, Ana Paula e Vieiras.

Conforme Ana Kneipp, a

imunização é necessária para
evitar a reintrodução da doença
no país. Há quase 20 anos não se

registram .casos da poliomielite
no Brasil, porém, em outras par
tes do mundo a situação é con

trária, como na Índia e Afeganis
tão. Ambos foram considerados

endêmicos. O vírus causa defici

ência física irreversível na pessoa
contaminada. A campanha serve

para crianças COmmenos de cin
co anos de idade.

Gumz • Bertoli • Sta. Luzia

JARAGUÁ DO SUL

"Um dever dos pais :e um

direito das crianças". É dessa

forma que Ana Kneipp, super
visara de imunização da rede

municipal de Saúde, resume

a necessidade de a população
participar da campanha anual
de vacinação contra a poliomie
lite. Iniciado em junho, quando
ocorreu a primeira etapa de

2008, o mutirão ainda está dis
tante da meta preconizada pelo
governo federal.

Desde o dia 28 de julho, data
na qual foi aberta a segunda fase,
menos de 40% do público in

fantil recebeu a dose do medica
mento. A meta é de 95% e deve
ser cumprida até este sábado, dia
9. O dia "D" da campanha deve
mobilizar todas as unidades de

g Saúde de Jaraguá do Sul. Ao

� todo, são 19 espalhadas pela ci

� dade, que abrem das sh às 17h.

Jaraguá do Sul precisa vacinar 9.729 crianças até o dia "D", no sábado Além disso, também haverá bar-

3,48

6,48

14,63

8,10

5,36

77,55

3,59

15,93

10,35

13,09

3,46

32,34

2,97

5,52

9,00

7�50

4,61

74,91

2,33

14,81

8,63

6,56

3,3

R94

3,30
.

5,67

11,18

8,94

4,43

65,21
�;)-

2,54

13,46

10,88

9,34

3,47

35,88

23,85 17,91

Campanha
mira-adultos

,

JARAGUÁ DO SUL

Assim como as crianças,
os adultos também devem ser

imunizados nos próximos dias.
Homens e mulheres com idade
entre os 20 e 39 anos precisam
procurar a rede municipal de
Saúde parareceber avacina con
tra a rubéola. A campanha segue
até 12 de setembro.

Independente de já ter tido a

doença ou não, 51.256 pessoas
são obrigadas a tomar omedica
mento disponibilizado na rede

pública. Por enquanto, apenas
13% do total compareceram as

15 unidades participantes. Na
tentativa de alcançar os resulta
dos pretendidos por Jaraguá do

Sul, equipes vão percorrer cerca
de 50 empresas e faculdades.

A rubéola causa febre, ínguas
atrás das orelhas, vermelhidão e

dores pelo corpo. Jáquando atin
ge mulheres grávidas, os filhos
tendem a nascer com cegueira,
surdez ou más formações.
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DUPLICAÇÃO DA BR-280

JARAGUÁ DO SUL

Nos próximos dias, o pro
jeto executivo da duplicação
da BR-280, prevista para ini
ciar em 2009, será finalizado e

encaminhado ao Dnit (Depar
tamento de Infra-Estrutura de

Transportes) de Brasília, que
fará a revisão final. Com a apro
vação do projeto, será possível
abrir a licitação para execução
das obras em outubro. As in

formações são do assessor do
Dnit, Breno Maestri.

No início de julho, o superin
tendente do órgão, João José dos
Santos, participou da plenária
da Acijs (Associação Empresa
rial de Jaraguá do Sul) e afirmou
que o projeto deveria ser finali
zado no final daquele mês e que
os estudos de impacto ambien
tal serão apresentados em agos
to, com aprovação prevista para
setembro. Também confirmou a

abertura do processo licitatório
emoutubro,

Apesar de o projeto não ter

ficado pronto no prazo anun

ciado pelo Dnit, Maestri garan
te que os demais prazos estão
mantidos. A meta é finalizar a

duplicação e o contorno rodo
viário até 2010. Porém, o supe
rintendente estabeleceu no mês

passado uma meta um pouco
mais realista: 2012.

Um dos motivos alegados
para o possível atraso seria a

quantidade de melhorias opera
cionais necessárias para a exe

cução das obras, como túneis,
viadutos, rotatórias, pontes e

passarelas. Entre as mudanças
previstas estão a criação de uma
terceira faixa no morro que ante
cede a Weg Química, a implan
tação de rotatórias em Nereu
Ramos e perto da Fameg e du

plicação no trecho entre a ponte
do Portal até o trevo de acesso à
Rodovia do Arroz, entre outras.

Como o custo das melhorias

operacionais é alto, é possível
que o custo da duplicação e do
contorno seja maior que os R$
120 milhões previstos pelo ór

gão, que admite que o valor pode
chegar perto de R$ 500 milhões.
A duplicação abrangerá o trecho
de 65 quilômetros entre Jaraguá
do Sul e São Francisco do Sul.

DAIANE ZANGHELINI Duplicação do rodovia vpi desafogar o trânsito na região e evitará acidentes

Moradores do Santo Antônio
constroem sede da associação

executados no local o telhado
e a instalação do encanamento.
A próxima etapa é rebocar as

paredes e instalar a energia elé
trica. Segundo Prestes, o terre
no foi repassado à associação
pela Prefeitura e cerca de 50%
dos materiais de construção
foram doados pela comunida
de. O restante foi financiado e

custará aproximadamente 1,6
mil. "Além disso, toda a mão
de-obra é fruto do trabalho vo

luntário", salienta. Sempre que
possível, os níoradores "colo
cam a mão na massa".

Para quitar o financiamento
do material de construção, .a
Associação de Moradores está

promovendo uma rifa. Cada
bilhete custa R$ 1. Os prêmios
sâo: duas bicicletas, aparelho
de DVD, batedeira e ferro elé
trico. O sorteio acontecerá no

dia 20 de setembro, na sede da
associação.

O CORREIO DO POVOOQUARTA·FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2008

Projeto será encaminhado a Brasilia
Dnit fará a revisão final, necessária para abertura da licitação em outubro

JARAGUÁ DO SUL

O lema "fazer sua parte"
está fazendo a diferença no

Bairro Santo Antônio. A cons

trução da tão esperada sede da

Associação de Moradores já
é

uma realidade graças ao traba
lho voluntário e a ajuda finan
ceira da comunidade. A obra

começou há cerca de um mês
e a expectativa é de que seja fi
nalizada dentro de 20 dias.

"90% da obra está pronta",
comenta o presidente da asso

ciação, Valdemar Pereira Pres- .

teso A sede da associação fica
na Rua Sizino Garcia, ao lado
da Escola Francisco Solaman,
tem cerca de 90 metros qua
drados e contará com copa,
cozinha e banheiro. O objetivo

,'N
é oferecer um espaço apropria

� do aos moradores durante os
-c

:; eventos promovidos pela co-

� munidade.
Obro começou há cerea deum mês e deve ser finalizada dentro de 20 dias No momento estão sendo

� duplicaçü
essenclnl p O O

desenvolvimento
de Santo Catarina
SENADORAIOELI

SALVAm, EM VISITA À.
JARAGUÁ EM JULHO

eonlorno
rodoviário

O contorno rodoviário previsto no
projeto vai desviar o tráfego pesado
do perímetro urbano de Jaraguó do
Sul e Guaramirim. A via 'Periférico
terá início próximo à Weg Ouímica
e término no Tifo Monos. O desvio
passará por trás de 6uaramirim e

abrangerá porte de Schroedet João
Pessoa, Tifo Schubert e Tifo Monos.
Também está previsto um túnel de
um quilômetro de extensão, que
atravessará o morro que separa o

João Pessoa do Tifo Schubert.

Acidente deixa
mulher ferida
JARAGUÁ DO SUL

Uma colisão envolvendo
automóvel e caminhão na Ave
nida Prefeito Waldemar Grubba

por volta das 12h07 de ontem,
deixou uma pessoa ferida. A
condutora do carro, Veridiana
Calazani Alves, 21 anos, foi le
vada ao Hospital São José com
fortes dores na coluna.

De acordo com aPolíciaMi
litar, dos 3.305 veículos envol
vidos em acidentes de janeiro
a junho deste ano, 1.868 eram

automóveis, o equivalente a

56% do total. Em seguida vêm
as motocicletas e as caminho

netes, totalizando 606 e 347

veículos, respectivamente.
Nos seis primeiros meses des
te ano, a PM registrou 1.690

acidentes no município. Das
13 mortes ocorridas neste ano,
seis eram motociclistas, cinco
estavam em automóveis (três
condutores e dois passageiros)
e dois eram ciclistas.
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JARAGUÁ DO SUL

Igreja São Sebastião
comemora 96 anos

Uma dos principais igrejas de Jaraguá
do Sul. a São Sebastião, comemora ani
versário de 96 anos realizados em julho.
A programação especial segue com mis
sas especiais todos os domingos e toda a

comunidade está convidada a participar.
Para o padre Pedro Paloschi, a Igreja
Matriz São Sebastião vive um grande
momento após a reforma ocorrida há dois
anos. "Estamos nos encaminhando para a

comemoração do centenário da Igreja e

percebemos que o número de fiéis cresce a

cada celebração", destaca o padre.

GUARAMIRIM

Seminário Regional
de Crédito Rural

AconteCeu ontem pela manhã nas depen
dências da Câmara de Guaramirim o semi
nário Regional de Crédito Ruml. Na opor
tunidade foram apresentados resultados
do crédito ruml de 2007. Também foram

promovidasmeso redonda pam discussão e

implementação de estmtégias regionais do
novo plano sofm. Participaram do evento

representantes da Epagri, Banco do Brasil
e outras instituições.

VALE DO ITAPOCU--------

JARAGUÁ DO SUL

BOLSA DE ESTUDOS PARA GRADUAÇÃO
A Prefeitura de Jaraguá do Sul está com inscriçães abertas ao processo seletivo para concessão de auxílio finan
ceiro para alunos de baixa renda familiar. Os estudantes interessados devem residir no município e estar cursando
nível superior. O período de inscrição encerra no dia 11 de agosto e os interessados devem preencher cadastro dis

ponível no site www.portal.jaraguadosul.com.br onde também pode ser consultado o edital que regulamenta este
benefício. A listagem dos acadêmicos pré-classificados será divulgado nos próximos dias 12 (primeira chamado)
e 22 (segunda chamada), sendo disponibilizada no site e nos murais da Prefeitura e dos instituições de ensino

superior. O auxílio beneficiará cerca de 200 estudantes. Dúvidas podem ser esclarecidos nos seguintes telefones:
21 Q6-8182 (com Rosângela ou Francisco) ou 3275-1300 (com Dianne).

GUARAMIRIM

Formação dos professores do Ensino Fundamental
Mais de 80 professores do ensino fundamental de Guaramirim estiveram reunidos para mais uma etapa de formação con

tinuada. O encontro aconteceu nas dependências da Associação Comercial com oficinas nas ruas do município. A Secretario
de Educação investe em formação subsidiando os professores. Nos encontros são repassados conceitos, teorias e práticas
pedagógicas dos diversos áreas do conhecimento. O evento aconteceu nli última semana de julho, mos osencomros pros
seguem a cada mês.

VALE DO ITAPOCU

Zoneamento

aprovado
O Ministério da Agricultura divul
gou as portarias aprovando zonea

mento agrícola para as culturas da
banana e da mandioca para a safra
2008/2009. A portaria N° 154 aprova
zoneamento paro plantio de banana
no Estado de Santo Catarina, terceiro
maior produtor nacional, com 10%
da produção do País. Zoneamento
é um instrumento do planejamento
urbano caracterizado pelo aplicação
de um sistema legislativo (normal
mente municipal) que procura regu
lar o uso, ocupação e arrendamento
do terra urbana por parte dos agen
tes de produção do espaço urbane,
tais como as construtoras, incorpo
radoras, proprietários de imóveis e o

próprio Estado.

CORUPÁ

Formação dos

gestores
O Colegiado de Educação do Microrre

gião do Amvali realizo a terceira e úl
tima etapa do Curso de Formação dos
Gestores do Ensino Fundamental hoje
e amanhã no auditório da Fameg, das
8 às 12 horas e dos 13h15 às 17 horas.
Nesta etapa, o temo abordado será
marketing escolar, ministrado pela
professora Solange Sprandel e equipe
do UNC. Instrumentalizar os gestores
poro que eles saibam lidar com todas
as problemáticas ou situações que são
inerentes 00 processo educacional é o

objetivo do curso. O público-alvo são
100 gestores das escolas de ensino
fundamental. Do município de Corupá
participam 10 pessoas entre diretores,
equipe pedagógica e adminis!rativa.
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FEITOS UM PARA O OUTRO
Luana Piovani faz planos para casar e ter filhos com Dado Dolabella

UNIÃO

Quem
diria, Luana Piava

ni, aquela que provocou
polêmica ao falar que

n da natureza humana ser

fiel, agora pensa em casamento

e faz planos de engravidar. Isso
mesmo, a eterna rebelde revelou
a novidade com entusiasmo de
uma mulher apaixonada e ro

mântica. Mesmo que não pense
em nada tradicional, ela quer
viver ao lado de Dado Dolabella.
"A gente está pensando em jun
tar os trapinhos", disse ela, em
entrevista para o site EGO.

Segundo a atriz, ela e Dado

já estão cansados de chegar de
viagem e ter que ir primeiro em

casa para só depois se encontra

rem. "Tenho vontade de estar

mais perto dele", contou Luana.
Com 31 anos, ela disse ainda

que pretende ter um filho com

o namorado. "Tenho vontade
de ter criança desde que eu era

uma criança e cuidava das mi
nhas bonecas. Agora sinto que
chegou a hora de morar com a

. pessoa que eu gosto e também
de engravidar. Mas não tem

nada certo ainda porque tenho
um monólogo pela frente", com
pletou.

Apesar da vontade de se ca

sar, Luana afirma que não pensa
em fazer festa e nem cerimônia
tradicional para selar a união.
"Festa a gente pode dar qualquer
hora, para comemorar. Meus

pais são superjovens e nunca

tive essa cobrança de um casa

mento tradicional. O importan
te é que eles sabem que estamos

juntos e que estou muito feliz",
contou.

Dado e Luana moram atual
mente em apartamentos sepa
rados no Leblon e já estão co

meçando a olhar um lugar para
ficarem juntos. '1\ gente quer
que seja uma casa e tomara que
dê mesmo para comprar porque
o Dado tem dois cachorros enor
mes, um husky siberiano e um

pastor suíço", disse.
Cama o casal anda traba

lhando muito, ainda não existe
uma data prevista para a mu

dança. Enquanto Dado grava
uma novela para a Record, Lua
na está se preparando para atu

ar em seu primeiro monólogo,
que será dirigido por Marcus
Alvisi e terá muito "sexo, drogas
e rock'n'roll", de acordo com a

atriz.

Depois de ficarem separados por cerco de um ano, Dado e Luana se reconciliaram e fazem planos de casamento e gravidez poro os próximos meses
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

As mudanças
nas crenças

Alguns dos acontecimentos mais interes
santes do mundo neste início do século é o

surgimento do pensamento mítico e reli

gioso. Na América Latina houve, durante
a última década, uma verdadeira eclosão
de seitas e organizações religiosas, esoté
ricas, astrológicas e afins. O fenômeno é
universal. O fundamentalismo islâmico
mobiliza como uma onda às classes popu
lares do Egito, Argélia, Palestina e outros

lugares. Na Índia, as lutas religiosas deixam
milhares de vítimas a cada ano. Na ex-União
Soviética, renascem ou aparecem centenas

de novas seitas. Nos Estados Unidos, Japão
ou França, se observam experiências simi
lares.

Atualmente não só tem renascido a reli

gião, o pensamento mítico penetra em todos
os espaços públicos e privados. Hoje em

dia, os bruxos e os mágicos possuem pro
gramas de televisão e grandes empresas que
às vezes assessoram homens do governo e

dirigentes políticos. Desde o ponto de vis
ta pluralista, o mal não consiste em que te

nham ressurgido os deuses, ou existam for
mas de acesso ao conhecimento contrário
à cultura científica. Senão que surge uma

nova pergunta. Devemos respeitar todas as

formas de pensamento qualquer seja seu al
cance científico? Perante a falta de demar

cações, surge a consigna do "tudo vale". O

reaparecimento do nazismo, do racismo, do
fundamentalismo, e de tantos outros grupos
extremistas, atualiza a questão dos limites
da tolerância no âmbito da sociedade. Di
ficilmente se- discute este tema nos locais

públicos. Imagina-se que a neutralidade e

o pluralismo inibem o pleito e o debate
num marco ideológico preciso. Mais con

flitivo é quando se trata do cambio das

crenças individuais. Em décadas anterio

res, os indivíduos eram mobilizados por
valores coletivos, altruístas ou agressivos.
Hoje, parece ser que as faltas de rumo, de

opções ideológicas, de desesperança peran
te o mundo, justificam outro tipo de atitu
des. O ensino público, a Universidade prin
cipalmente, deve transmitir outros valores?
Deve desenvolver a tolerância, o sentido da
liberdade, do comportamento ético fren
te às mutações em curso? Esperamos' que
sim. Como em toda época de transição, os
câmbios dramáticos da realidade social se
encontram ligados profundamente à refor
mulação das idéias e crenças, e a Universi

dade, por ser o foco da cultura científica e

democrática, deve-se constituir na portado
ra fundamental na elaboração de um novo

projeto de sociedade.

• vadanich@unerj.br

VARIEDADES---------

CINEMA .

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• A múmia 3 (leg) (16h40, 19h, 21 h20-
lodos os dias) (14h20 - sex!sab/dom!qua)

• Cine Shopping 2
• Fim dos tempos (leg) (21 h30 -Iodos os dias)
• Viagem 00 centro da lerro (Dub) (l9h30 - todosos dias)
• Kung Fu Panda (Dub) (1.7h40 - todos os dias)
(14h, 15h50 - sex!sab/doJ11/qua)

.

• Cine Shopping 3
• Balman - O Cavaleiro dos Trevos (leg)
(18h, 21 h - todos os dias) (15h - sex!sab/dom/qua)

JOINVILLE
• Cidade 1
• A múmia 3 (leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - todos os dias)

• Cidade 2
• Banquete do àmor (leg) (19h30, 21 h30 -Iodos os dias)
• Kung Fu Pondo (Dubr� (14h, 15h50, 17h40 -Iodos
os dias) (19h30, 21 h20 - seg/ter/qua/qui)

• Cine Mueller 1
• A múmia 3 (leg)
(14h, 16h30, 19h, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Hancock (leg) (18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Viagem ao centro do terra (Dub)
(14hl5:,c1�1J,10 ; todos os dias)
• Cine Mueller 3
• Batman - O Cavaleiro dos Trevas (leg)
(15h30, t8h30, 21 h30 - todos os dias)

BLUMENAU
t1
)

9h, 21 h20 -Iodos os días)

•Cine N�morkl2
• A múmia 3 (Dub)
(14h, 16h40, 19h10, 21h40 -Iodos os dias)

• Cine Neumarkt 3
)
os os dias)
do (Dub)
17h30 - todos os (!Jas)

5
O Cavaleiro das Trevas (Dub)

(18h20, Z'1b15 - todos os dios)
• Viagem ao centro da terra (Dub)
(13h40, 15h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Batmon - O Cavaleiro dos Trevos (leg)
(15b20, 18h30, 21h30 - todos os dias)

LIVRO

O HOMEM
iA

O MUNDO
SAMANTHA'
POWER

Um homem disposto
a salvar o mundo

Esse fascinante personagem, já descrito
como uma mistura de James Bond com _

Bobby Kennedy, é analisado c fundo nes

ta biografia de Samantha Power. Sérgio _

Vieira de Mello, um dos mais corajosos.
e carismáticos diplomatas de sua gera
ção, tem sua vida contada em detalhes e

com inegável simpatia, sem no entanto,
esquecer o espírito crítico.

DVD

Do desejo à

reparação
Na Inglaterra, em plena 2° Guerra Mun
dial, a tensão política é latente. No dia

-

mais quente do ano Briony e a família se

reúnem e trazem a tona antigos ressenti
mentos. Anos antes, Briony, adolescente
aspirante a escritora, alterou de forma
dramática várias vidas.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Daniel é liberado. Cícero insulto o delegado e

fico preso. Margarido diz a Elzinha que êdu
ardo está apaixonado por Virgínia. Conrado se

demite. Elzinha e louro acabam o vestido em

homenagem II Julieta. Daniel diz o louro que
as fotos são armação. Arthur X mostro a Nely,
Otávio e Marisa os croquis do coleção. Afonso
pede dinheiro a Idalina para comprar o anel de
Bruno: Frau Herta dá dinheiro para o aparelho
de Faísco em troca de favores: Daniel pergunto
o Natércio qual é o relação dele com os lotos .

BELEZA PURA
Tomás diz que quer motor as saudades. Tomás,
mascarado, abordo Joana que diz que gostaria
de saber suo verdadeiro identidade. Sônia leva
Joana embora. Ivete flagro Viviane e Anderson.
Alex se Irustra pois o corro só fica pronto em

três dias, e deixo Débora pegar carona com

Eduardo. Sônia diz o Meu Bem que reencontrou

Tomás. Ivete vê Gaspar e Bia e Olavo o consolo.
Fernando diz que não quer mais namorar Klaus.
Sônia se desespero go ver Orlandino saindo do
caso de Joana e decide contar o verdade o elo.

A FAVORITA
Dodi protege Donatela do imprensa. Zé Bob

pede que Donatela converse com ele antes de
-entrar no delegacia. Dodi se irrita. Zé Bob reo

solve encontrar Salvatore e entender por que
ele mudou o depoimento. Donatela acuso Dodi
de ter roubado os dólares e especulo que ele

pode estar mancomunado com Floro. Dodi dá
o entender que vai deixá·la de vez. Donatela
foz os pazes com Dodi. Irene sugere que Flora e

Pedro passem o morar com eles e Gonçalo não

concordo. Zé Bob segue Salvatore. Salvalore é
assassinado.

.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Ano luz pressente que Mario está em perigo.
Mario posso pelo rede e golpeia lobisomem,
enquanto Noé pego uma lanço e explode o

lobisomem. Samira so ito raio com os olhos e

arrebenta cs algemas. Samira se livro de Beto e

corre poro salvar Juli e impedir que os mães fu

jam com os bebês. Toni e Cléo se surpreendem
com as revelações do Rainha Formigo. Perpétuo
é tomado por uma descarga elétrica. Recom·

posto, Samira aparece. Ceres soita um aroma

de cor lilás na cara de Hélio e suas garras vol·
tom 00 normal.

CHAMAS DA VI DA
Marreta desafio lagarto. Carolina diz que Ivo
nete quer provocá-lo usando o nome de Waiter.
Ivonete diz que que Carolina só está com Pedro

para encobrir o crime do pai. Pedro expulsa
Ivonete. Carolina diz que Ivonete está passando
dos limites e que também sobe rodar o baiano.
Tomás diz o Vilma que mandou bater em Anto
nio. Vilma diz que Tomás deve agir com lnteli

gência. Tomás diz que Antonio tentou agarrar
Beatriz. Vilma diz que devem se aproximar de

alguém da gangue de Anlônio. Manu danço
como doida.

(O resumo dos capitulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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MUNDO ARTISTICO
'

, Lutando contra
câncer de mama
A atriz Christina Applegate, 36 anos,
o famoso filho desmiolado Kelly no

comédia de TV "Married ... With
Children", tem câncer de momo,
mos o expectativa é que se recupere
completamente. A porto-voz Ame
Von Iden informou que o câncer
do atriz foi detectado durante um

exame de rotina. "Christina está

seguindo o tratamento recomenda
do", disse Von Iden.

SUDOKU

Loira demitida
da Rede TV
Luisa Mell, do "Late Show", foi
demitido do Rede TV!. A emissora não
renovou o contrato, vencido no último
dia 31. Pego de surpreso, Luisa falará

hoje em uma coletivo de imprensa.
Nos bastidores comento-se que o

demissão teria sido um pedido do
mulher de Amilcore Dallevo, presi
dente do emissora e ex-namorado de
Luisa, que recentemente assumiu o

romance com o ator Henri Castelli.

Ator do Oscar

já passa bem
Morgan Freemon, 71, ganhador do
Oscar por "Menino de Ouro", sofreu
um ocidente de corro no domingo e

fraturou o braço e o cotovelo, segundo
relato de Donna Lee, suo represen
tante. O veículo que dirigia saiu do
estrado e capotou diversos vezes. Uma
dos possíveis razões do ocidente serln
um cochilo do ator. Ainda segundo suo

assessoria ele está otimista e diz que
vai fiéar tudo bem.

9 '

i--�'

1 2

4

9

5 6

7

1

3 5

7

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

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

SOLUÇÃO
896 745 1 2 3
127638594
345219786
968573241
752 194 368
413862957
634957812
279 4 8 1 635
5 S 1 �,2 6 4 7 9

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Hoje você começa
a sentir maior

satisfação nos seus

rituais diários. Estará mais
preocupado em desenvolver
seus talentos para incrementar
seu dia a dia. Os cuidados com

a saúde serão o principal foco
de sua vida durante este mês.

O tempo permanece instável, com presença
de muitos nuvens e condições de chuva e

trovoados em portes do dia. Temperatura
estável e umidade elevado.

� Jaraquã do Sul e Região

� Fases da lua

CRESCENTENOVA

�8i8
QUARTA

O.

MíN: 15° C
MÁX: 19° C "I" '!

QUINTA dMíN: 1JO C
MÁX: 23° C r , ! ,

Sol com pancadas
de chuva

Chuvoso

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você está entrando
em uma fase em que
seu maior desejo é

a paz. especialmente no ambiente
doméstico. A tensão que tem
vivido começa a ficar mais clara e

você consegue dissipar algumas
energias carregadas que tem
acompanhado você.

TOURO
.

(21/4 a 2015)
Você começa uma

fase em que você
está apaixonado pelo

amor. Você se expressará mais
expansivamente e o ramance será
fonte de alegrias e grande prazer.
A relação com crianças e os
filhos estarão abençoadas pelas
energias de vênus.

r- ""
CÂNCER

�.� (21/6 a 2.1/7)
,-.";••_-:;;, Sua capacidade
: ; de comunicação

e habilidade para
falar de qualquer assunto estará
com tudo durante este mês. Você
também estará mais sensível às
necessidades dos outros e com

isso será capaz de falar exata
mente o que precisam ouvir.

l.� LEÃO

�,.:) (22[7 a 22/8)
.: ') Voce começa uma

� u.-: fase de maior

consciimtização da
necessidade do dinheiro. Não ape
nas pela segurança, mas também
por tudo o que é bonito e valioso.
Seu bom gosto estará apurado
e tudo o que tem relação com a

beleza chamará sua atenção.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você inicia uma

,

fase mais leve,
onde a naturali-

dade dos sentimentos será seu

principal objetivo•.Agora você

consegue receber a vida de

abraços abertos. Conseguira se

relacionar com as outras pesso
as de forma sensível e refinada.

liB

SEXTA

OMíN: 15° C
MÁX: 20° C r e , f' "

Chuvoso

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você começa a

sentir necessida
de de superar a

separação entre você e os outros.
Você está louco por um relaciona
mento onde njio exista separação
entre você e o outro. Cuidado com
a chance de se perder em um

relacionamento assim.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Este mês você
estará muito hábil
emdesenvolveruma
natural aptidão pora

cooperar com os outros, prind
palmente os mais próximos. Os
trabalhos em equipe estão muito fa
voreddos ecem isso você consegue
influendar qualquer grupo.

CHEIA MINGUANTE

16/8 "\) 23i8

SÁBADO
MíN: 13" C
MÁX: 17° C r ,

Chuvoso

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Você estará mais
atraente neste
mês. Bom gO$to,

graça e classe naturais não
passarão despercebidos. Segura,
It{ío terá dificuldade em demons
trar seu poder. Seu charme será
transmitido naturalmente, sem
nenhuma espécie de arrogância.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

� Nesta fase você

começa a deixar
de pensar em

Deus e passa a senti-lo. Perce
be que não adianta brigar com
dúvidas filosóficas e religiosas.
Consegue se sentir mais feliz.
Viagens em alta, especialmente
as que envolvem aventura.

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2008

I ANIVERSÁRIOS

6/8
Adirlene Kohn
Camila Bertoldi
Ederson Roberto Lorenz
de Oliveira
Elisangela Marisa Raimundi
Franciele Hedler
Francisco Bassani
Geni Farias
Isabeli Raulino
Isaumir Rutz
Isolete B. Dama
Jean Carlos Floriano
João Batista da Costa
Luara Safanelli Moserd
Maicon Carvalho
Marilene Voigt
Max Hindlmayer
Michele de Paula Correa
Mônica Holderried Cizeski
Osmiria Riegel
Ricardo Luis Stinghen
Rodrigo dos Santos
Rodrigo Klemtz
Samuel Rodeigues
Valtrudes Stinghen
Victor Bauer

DIVIRTA-SE

Lição
Como lição de coso, o professora
mondo trazer um aparelho medicinal.
Chego o vez de Joãozinho apresentar
o seu:
- Professora, eu trouxe esse aparelho
respiratório.
- Muito bem. Quem te deu?
- Foi o vovó!
- E elo te explicou pra que serve?
- Não...
- Mos elo não disse nado?
- Disse. Elo disse: Devolve... Devolveeeee...

No cinema
Loiro pede dois ingressos. ,

- É poro Romeu e Julieta? Pergunto o

bilheteiro.
- Não. É pro mim e pro meu namorado,
mesmo.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você entra numa

fase em que sua

sensualidade esta
rá à flor da pele. A atração pelo
sexo oposto fará você sentir que
está na hora de ter alguém, mas
agora você procura compromis
so. Há uma atração pelo que �
misterioso e esotérico.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Você está mais do
�� que nunca aberto

a novos relacio
namentos. Você só se sentira

completo quando estiver envolvi
do profundamente com alguém.
Os prazeres estaríjo-em alta.
Se já tiver alguém, aproveite as

energias no relacionamento.
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"-

ADEUS AOS PELOS INDESEJADOS
E

liminar os pêlos em caráter de
finitivo é o grande desejo das
mulheres, cansadas de sofrer

com as sessões mensais de depilação
com cera quente. O método a laser,
apesar de já estar disponível há 10

anos, está ganhando cada vez mais

espaço no mercado de beleza e vem

conquistando consumidoras que que
rem suprimir os indesejáveis pêlos. A
dermatologista Samar Harati, médica
responsável pelo setor de dermatolo
gia do Hospital São Luiz, em São Pau
lo, explica com detàlhes como funcio
na o método.

De acordo com a especialista, as

áreas mais procuradas pela ala femini
na são as pernas, a virilha, a axila e o

buço. O laser é uma luz amplificada e

direcionada que age sobre um 'ponto'
que, no caso dos pêlos, é a melanina.
Por isso, quanto maior a concentração
da melanina, mais escuro o pêlo será e

o tratamento será muito mais eficien
te. "O melhor paciente é aquele que
tem pele clara e pêlos mais escuros",
diz a dermatologista.

Hoje o Brasil dispõe de uma gama
grande de tipos de laser. Segundo a es

pecialista, os mais utilizados são o laser
de diodo e a luz pulsada. O Alexandrita,
o Rubi e o NDYAG também são utiliza
dos no Brasil. "O laser de diodo é o mais
eficaz para os pêlos grossos. O resultada'
é muito bom, o paciente fica um longo
tempo sem ver o pêlo crescer, mas em

compensação é ummétodo bastante do
lorido", explica Samar. "Já a luz pulsada
é indicada para todos os tipos de pele,
inclusive a negra."

A pergunta mais feita pelas mu

lheres é se o método dói como a cera

quente. '� sensibilidade varia de pes
soa para pessoa", diz a dermatologista.
"Hoje há aparelhos modernos que po
demos controlar a freqüência, como a

luz pulsada, e nós sugerimos que o pa
ciente passe um anestésico na região
uma hora antes de iniciar a sessão",
completa. A sensibilidade da pessoa é
a condutora do tempo de cada sessão.
De acordo com Samar, numa análise

geral, a duração média de uma sessão
de buço e queixo é de 15 minutos, de
virilha e axila está em torno de 20 mi
nutos e aplicação na perna inteira leva
de uma a duas horas.

Não há um padrão definitivo de

quantas sessões são necessárias para
eliminar totalmente os pêlos. "O nú
mero de sessões depende do pêlo - se

é grosso, fino, claro ou escuro -, do fo

totipo da pessoa e também do tipo de
laser ou luz utilizada", explica a der
matologista. Ela diz que pode variar
de cinco a seis sessões, mas que elas

podem aumentar, pois há casos de re-

o

torno e manutenção do tratamento.

LAS£R'PQDE SER A SOLuçA0
DEFINITIVA PARA ACABAR COM

. "'"

A TRADICIONAL PEPILAÇAO
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GUARDA
Olha só nada a ver com o mercado de
luxo! Dois jovens empresários jarogua
enses, que preferem não divulgar nada
por enquanto, resolveram investir num
nicho inédito e nova febre de algumas
cidades Brasil afora: o aluguel de cães
de guarda, sem nenhum perigo para
a família. A vantagem é poder levá
lo para onde quiser,- como seu mais
novo amigo de infância. Pastor ale
mão, dobermann, mastim napolitano e

os assustadores pit bulls são algumas
das opções. Quem viver verá!

JOSY
Hoje, certamente, o telefone
do minha querida sobrinho
Josione Gonçalves tocará
a cada minuto em razão
do comemoração de mais
um aniversário. Mil vivas,
menino!

lEITORA DO DIA
A leitora do dia é a amiga Joana Go
mes, que sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das melhores novida
des da sociedade. Valeu mesmo!

" Quem julgo
as pessoas não
tem tempo "para orná-los

MADRE TERESA DE CALCUTÁ

SEIOS MAIORES
Boa essa! Uma bebido turca fermentada,
consumida especialmente no inverno,
com fins terapêuticos, está atraindo a

atenção dos europeus de vários partes
do continente, mas essas pessoas não.
estão interessadas em saúde. O drinque
chamado "Bozo" ganhou a fomo de au

mentar os seios femininos. O preparado
contém vitaminas A, B e E que durante
o processo de fermentação produz ácido

,
lático ajudando no digestão. O que se

sabe é que a bebida aumento a produção
de leite em mulheres grávidas. Sai mais
barato que colocar silicone!

Este colunista, o governardor do Estado Luiz Henrique da Silveira e o empresário Marconi Bartholi,
presldente do grupo Estrutura e da Acij com jovens empresários joinvilenses, durante a

4° Feijoada da Acij no Botequim São Francisco, em Joinville no último sábado

A colega do jornal
O Correio do Povo,
Geciane, Salete (Lojas
Vieiras), Lizete e
Nite (Casa Geraldo)
presentes no evento
dos 40 anos do CDL.

LICOR
Para rapeize que curte coisa boa, o que está chegando com a promessa
de sucesso é o licor Fino de Doce de Leite Cosa Carrau. Uma especlurín
de dor água na boca que pode ser deliciado sozinho ou em drinks.
Você vai poder conferir esse gostinho especial na Feijoada do Moa. Vai
perder? Eu não!

PI�TOU NO MEU E-MAIL.•.
Uma esposa conhecida e recatadíssima aqui da urbe sorriso, que muito descon
fiava das saídas freqüentes do marido paro tradicional "pelado" de futebol, co
lou um detetive atrás do amado. E olho que a investida deu certo. Ela conseguiu
pegar o "garanhão", literalmente, com a boca na botija. Mas híí um detalhe: a

esposa traída achava que iria encontrar uma linda mulher nos braços do m!H'idão
_ mas o babado foi bem outro _ o pérfido estava no maior agarro com outro

homem, que ela jurava que também era mocho. Só pedindo mesmo uma dose
duplo da minha poderesq Veuve Clicquot Brut.

FESTA DOS ANOS 80
Nesta sexta-feira (8) o pessoal bacana
da Ajapro (Associação Jaraguaense Pro
tetora dos Animais) promove na Estação
do Tempo a Festa dos Anos 80. A presen
ça musicol ficorá por conta da banda
Farenight e dos DJs Marcelo Luiz, Nenê
Wolf e Paulico. O babado é beneficente.

DE OLHO
Já está dando poro sentir o clima
de eférvescência política no cidade.
Com praticamente todos os candi
datos com seus blocos nos ruas, na

coça 00 voto. Há demonstrações de
certa apreensão ante olhômetro dos
fiscais do TRE, contendo abusos.

TE CONTEI!
• No próximo dia nove de agosto,
sábado, acontece, no Pavilhão de
Eventos 4e 6Üa.!1'Imirim, maiSumo
edição da Festa dO;i1!qfchetta, um dos,
melhores eventosdagastronomia do

r norte catarinimse. Com certezavale
j �erprestigiado: Oller proveitar
,�P

e. mandar um ,(Ibmçi> Adjnio
Fed�t Sr. B�rlim, um dos grand

nti�ad�re festa;'
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EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficia! faz saber que par nào ferem sido encontrados pessoalmente nos endereços a
mim íorneckíos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste
Oficio para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(trêsj dias úteis.

Protocolo:81587 Sacado: ALCIDES CARDOSO CPF: 668,275,891f.7
Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 039,661.450·00
Número do Tilulo:16505·2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle:CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data de Vencimento: 06í07í2008 Valor: 220,90

PrDtocolo:81837 Sacado: RONISE DE PAULA. ME CNPJ: 093.407.690·00
Cedente: FISCHER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 074.243.490·00
Número do Tllulo:11882 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle:BRADESCO Data de Vencimento: 10/0712008 Valer: 100,79

Protoccio:81910 Sacado: NATELI EMBALAGENS CNPJ: 095,255.050·00
Cedente: TAVARES FOMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ: 815,144.730-00
Número do Título:4345!01-6 Espécie: Duplioata de Venda Mercantil por Indícaçao
Apresentante:BANCO DO BRASIL SA Data de Vencimento: l1i07/2008 Valor: 330,00

Prolocolo:820S0 Sacado: MARIAANTONIA PADILHA DEARAUJO CPF: 229.619.096·0
Cedente: ALCIMAR FERNANOES DE MELLO CNPJ: 082.784,190·00
Número do Título:000l52 A002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:CAIXA ECONOMIOA FEDERAL Data de Venoimento: 10/07/2008 Valor: 39,90

Prolocc!o:82236 Sacado: ROSEMERI A,P, VOLTOLINI eNPJ: 056.824.610·00
Cedente: POSTO MIME LTOA CNPJ: 834.888,820·00
Número do Titulo:894310 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por indicação
Apresentante:BRADESCO Data de Vencimento: 10107/20S8 Valor. 567,00

Proiocc10:82293 Sacado: MAIKON SCHULZ CPF: 045.711.239·57
Cedente: AGRO INDUSTRIAL LAZZERI SA CNPJ: 889.786,060·00
Número do Titulo:53825í326 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:BANCO DO BRASIL SA Dala de Vencimento: 1610712008 Valor: 854,22

Protocoio:82311 Sacado: ADRIANE DO NASCIMENTO CPF: 021.733,869-05
Cedente: EMMENDORFER COMERCIO DE VEICULOS eNPJ: 844,297.860,00
Número do Titulo: I 03384100 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:BESC Data de Vencimento: 30106/2008 Valor: 203,81

Protocoio:82341 Sacado: RHAIANE CONFECCOE"S LTDACNPJ: 001.841.800·00
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/ABANCO MULTIPLOCPF:
Número do Tiíulo: 1536il Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante:HSBC BANK BRASIL SA BANCO Data de Vencimento: 14/07!2008 Valor: 1.788.00

Protocoio:82388 Sacado. CITY FERROACO COML LTDA ME CNPJ: 088.447.250·00
Cedenie: ARCELORMITTAL BRASIL SIA CNPJ: 174697.010-00
Número do Tilulo:053575001 Espécie: Dup:icata de Venda MercanW por Indicação
Apresentanie:BRADESCO Data de Vencimento: 14107/2008 Valor: 9,136,26

Protocoio:82529 Sacado: CRISTIANE RIDNEDARLYN CPF: 005.003,049·39
Cedente: VILM"R DALLABONA·ME CNPJ: 056,897.610·00
Número do Tllulo:798li Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lnoícaçâo
Apresentanle:BANCO DO BRASIL SA Data de Vencimento: 22107/2008 Valor: 504,00

Proioco10:82626 Sacedo: P PRAD/\COM DE ARTIGOS DO VEST E AC CNPJ: 094.646,060-00
Cedente: VERITATiS INDUSTRiAE COMERCIO DE CNPJ: 737 698.530·00
Número do TitlJlo:12126002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndlcaçào
Apreseniante:BANCO DO BRASIL SA Data de Vencimento: 2010712008 Valor: 730,52

Proiooclo:82722 Sacado: CITY FERRO ACO COML LTDA ME eNP): 088.447,;;50-00
Cedente:ARCELORMITTAL BRASIL SIA GNPJ: 174,697.010·00
Número do TitIJ10:053671001 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apreseniente:8RADESCO Data de Vencimento: 17i07/2008 Valor. 878,02

Pro:occio:B2731 Sacado: RESTAURANTE E PASTELARIA MCS·E CNPJ: 080.364,88Ú-OO
Ceden!e: PROTERMICA eNPJ: 037,363.720·00
Numero do Titulo:S Espécie: Duplicata de Venda MercaniH por índicação
Apresentanle;BANCO REAL Data de Vencimento: 08/06/200B Valor: 350,00

Protocolo:82?47 Sacado: RHAIANE CONFECCOES LTDACNPJ: 00;.841.800·00
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLOCPF:
Número do Tiiulo:1499/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlii por lndicaçáo
Apresentanle:HSBC BANK BRASil SA BANCO Data de Vencimento: 17/07í2008 Valor: 1.680,00

Protoccio:82754 Sacado: EDDE LAWSON ALMEIDA FARIAS CPF: 030,202,603·70
Cedente: BV fiNANCEIRA S/A·C.FI. CNPJ: 011.499,530·00
Número do Titulo: Cédula de Crédito Bancário Espécie:
Apresentante:SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS 29101/2007 Data de Venoimenlo: 1.112,32 Valor:

Protocolo:82755 Sacado: ALCIONE JOSE GIRALOI CPF: 041.511.969-35
Cedente: BV FiNANCEIRAS/A,C,F,!' CNPJ: 011.499,530·00 <'

Número do Tít"lo:540109212 Espécie: Cédula de Crédilo Bancárlo
Apresentante:SERGIO SCHULZE &ADVOGADOS Data de Vencimento: 24108í2005 Valor: 1.006,28

Prolocolo:82814 Sacado: CONFECCOESAOUARELA LTDACNPJ: 813.785,490-00
Cedente: HSBC BANK BRASIL SIA BANCO MULTIPLOCPF:

'

Número do Título:1577!1 Espécie: Dupílcaíace Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:HSBC BANK BRASIL SA BANCO Data de Vencimento: 1810712008 Valor: 1.707,00

Protocc!0:82856 Sacado: BAZAR CRtSTAL LTDACNPJ: 957.714,990-00
Cedenle: CONFECCOES GARCIA LTDA ME eNPJ: 031.276.160·00
Número do Titulo:1444l6 Espécie: Duplicata ce Venda Mercantil por Indicação
Apreseniante:CAIXA ECONOMICA FEOER�L C-ata de Vencimento: 1710712008 Valor: 1.619,50

Protocc!c:82874 Sacado: CLAUDIO CABELEREIROS CNPJ: 087,989.210-00
Cedente: EDtTORA LM LTOA ME CNPJ: 056.859,170·00
Numere do Titulo:11306060800 Espécie: Duplicata de Vencia Mercantil por Indicação
Apresenianie:CAIXA ECONCMICA FEDERAL Data de Vencimento: 1510712008 Vaior: 200,00

Pro!occ!c:82888 Sacado: CITY FERRO ACO COMI.. LTDA CNPJ: 088,447,250·00
Cedente: ARCELORMtTTAL BRASIL S/A CNPJ: 174,697,010·00
Número do Titulo:053?17001 Espécie: Dliplicata de Venda MercaniH por Indicação
Apresemanie:BRADESCO Data de Vencimento: 18/07/2008 Valor: 5.450,76

Protocc!o:82963 Sacado: WISE TRANSFORMADORES LTDACNPJ: 867.998,970·00
Cedente: MODULAR TRANSPORTES LTDACNPJ: 880,090.300-00
NÚ:1'lETO do TUulo:424052 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por indicação
Apresentame:BA.'lCO DO BRASIL S,>, Data de Vencimento: 23/0712008 Valor: 216,84

Pro'.ocoio:8291i3 Sacado: GRACIELE TAl"IANE DOGE CPF: 261.796,895-2
Cedente: EMMENDORFER COMERCiO DE VEICULOS CNPJ: 844.297.860·00
Número do TlPJIo:10�659fOO Espécie: Duplicata de Venda Mercan", por indicação'
Apresentante:BESC Data de Vencimento: 15/0712008 Valor: 703,54

Protoco'o:83005 Sacado: RHAIANE CONFECCOES LTOACNPJ: 001.841,BOQ·OO
Ceden!e: HSBC BANK BHASIL SIA BANCO MULTIPLOCPF:
NÚ!11€1D do Título:1550il Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:HSBC BANK BRASIL SA BANCO Data de Vencimento: 2110712008 Valor: 1.562.00
-------_ .. �--�----� .._-_.

Pro'occ-'n:Ii3<J06 Sacado: KNISS MAbHAS LTOA GNPJ: 025,871.650,00
Cedente: HSSC BANK BRASIL SIA B""ICO MULTIPLOCPF:
Nümero do TItuIo:1546!1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresen!anie:HSBC BANK BRASIL SA BANCO Dala de Vencimenio: 2110712008 Valor: 1,561,40

Pro:occ!o:63007 Saca!!o: DI LUPARIIND COM ARTIGOS DE MALHAS CNPJ: 831,519,100-00
Cedente: HSBC BANK 8RAStL SiA BANCO MULTIPLOePF:
Numem do Ti1l.40:1541i1 Espé",e: Duplicata cie Venda Mercantil por Indicaç-iio
Apresentanle:HSBC BANK BRASIL SA BANCO Data de Venc;menio: 21/0712008 Valor: 1,517,50

Protocc!o:8-1OC>!l Sacado: MASKE & RODERMEL LTDA ME CPF: 957.904.81C..(j()
Cedem..: HSBC SANK BRASIL $IA BANCO MULTtPWCPF:
Numero!lo TiMo:I54811 Espéc'-e: Duplicata de Ver.-da Mencanti! por Indicação
Apresenianie:t'.sBC BA.NK BRASlL SA BANGO Data.de Vencimento: 21i07í2üú8 Valor: 1.559,00

E, corno os ditos devedores !13D foram encontrados ou se recusaram a aceitar a éev.m intimacao, faz por imennedio do
presente EdilaL para que os rilesmos oomparer..am neste TabeflOc>3to na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr, 1569, no prazo
da Lei, a fim de liquidar o SO'J debito, ou entao, dar ralaO por que nao o fâZ, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.z

Jaragua do Sul, 6 de Agosto de 2008

VlTRINE���-------

CULTURA

Cinema, Teatro e Televisão
As obras literárias de Jorge Amado tiveram adaptações para o cinema, teatro e

televisão, além de ter sido tema de escolas de sambo, livros foram traduzidos em
55 países, em 49 idiomas, existindo também exemplares em braile e em fitas
gravadas para cegos. Em 1987, foi inaugurada em Salvador, Bahia, no Largo do
Pelourinho, a Fundação Casa de Jorge Amado, que abriga e preservo seu acervo.

Jorge Amado morreu em Salvador, no dia 6 de agosto de 2001. Foi cremado, e

suas cinzas foram enterradas no jardim da casa, em 10de agosto, dia em que
completaria 89 anos.

Humberto lehmann
Tabelião Substituto

.

Livro: 0099
Folha: 0062
Prot.: 00002204

ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGAÇAO DE PROCURAÇÃO
ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO, QUE FAZEM: ARLETE MARCIA

THEILACKER, na forma que segue: SAIBAM quantos esta pública escritura virem que, ao(s) primeiro
dia do mês de agosto do ano de dois mil e oito (01,08.2008), nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, neste Tabelionato, perante mim, Tabeliã Designada, Compareceram partes entre
si justas e contratadas, a saber: de um lado como outorgante(s) e reciprocamente outorgado(s): AR
LETE MARCIA THEILACKER, CI RG n' 1,353,572-2-SESP/SC, CPF n' 576,604,339-20, nascida na

data de 31110/1960 na cidade de Jaraguá do Sul-SC, brasileira, do lar, casado (a), conforme certidão
de casarnento n' 650, fls. 125verso, do livro BIAUX-002, do CRC da cidade de Jaraguá do Sul-SC,
domiciliada e residente na Rua Argentina, n' 95, nesta cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarina;
o(a) (s) presente(s) reconhecido(a)(s) como o(a) (s) mesmo(a)(s) pela documentação apresentada, do
que dou fé , e per ele(a)(s) me foi dito que em data de 08 de Agosto de 2007, por instrumento público
lavrado nestas Notas, as fls. 200, do livro nr, 0367 de procuração, constituiu poderes para WALMOR
THEILACKER, CI RG n" 5.42B.576-3-SC, CPF 310,551,179-20, brasileiro, comercíante.icasaoo (a),
'domlciüado e residente na Rua Argentina, n° 95, nesta cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarina.
Que, por este instrumento, revoga em todos os seus termos, a (o) PROCURAÇÃO acima referida (o),
para que, a partir desta data não gere mais nenhum efeito em juizo ou fora dele e mais, nenhum ato

possa ser praticado pelo (a) outorgado (a) calçado no instrumento ora revogado e que a presente
revogação fica fazendo parte integrante e complementar da (o) PROCURAÇAO ora revogada (o), para
que juntos produzam seus devidos e legais efeitos. As partes foram advertidas conforme art, 893 do
CNCGJISC que a presente revogação somente terá efeito oponível erga omnes se observados todos
os requisitos judicialmente exigiveis, que dependendo da espécie são a notificação do mandatário, de
terceiros, da serventia que lavrou o ato, a publicação de editais, bem como tudo que se fizer adequado,
e foram advertidos que o atendimento desses pressupostos são de inteira responsabilidade do man

dante. Assim o disse(ram), do que dou fé, a pedido lavrei este instrumento que depois de lido e achado
em tudo conforme, aceita(m) e assina(m). Ficam dispensadas as testemunhas instrumentárias, confor
me artigo n° 884, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Sanla Catarina
- CNCGJ. Eu, a conferi, subscrevo e assino em público e raso.

EMOL: 18,50 SELO: 1,00 TOTAL: 19,50
ARLETE MARCIA THEILACKER
Em test" da verdade.
MB 1 JARAGUA DO SUL, 01 de agoslo de 2008.
TAB E L I Ã (O)

FALECIMENTOS
-

Faleceu às 1 h25 do dia 4/8, o Sf.
Simüi.l Klmlkí!mp, com idade de 79

anos, o sepultamento foi realizado
dia 4/8, com saída do féretro da

Capela Mortuária Vila Lenzi, se

guindo para o cemitério Municipal
do Vila Lenzi.

Faleceu às 16h do dia 4/8, o Sr.
Wí!lfrido Koth, com idade de 83

anos: o sepultamento foi realizado
dia 5/8, com saída do féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi, se
guindo para o cemitério Municipal
da mesma localidade.

Faleceu às 7h30 do dia 5/8, a Sr{1,
DE1!.llindu L\m�m FOl1tal'm, com

idade de 58 anos, o sepultamento
será realizado dia 06/8, com saída
do féretro da Capela Santo Antonio
em Nereu Ramos, seguindo para o

cemitério da mesma localidade.

_
.�.. ,LOTERIA i_:

CONCURSO N° 346

01 �(i5�06
·-·�4·H�

EDITAL
Registro df. Imóveis da Comarca de Ja'ragw.í do Sul I se

lSAM!\]{lAMOHR ZIEMi\.i'iN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul i se, lorna público pelo
presente edital, que NILSON SACHT, CI n" 19Rf1.983,530-SSP-SC ..CPF n" 590.029,219-34, índustriárío e sua esposa
LEAMIR LUCIAMARCHI SACHT, CI n" 1,5HZ.72l·SSp·SC; CPF n" 54.7,2(J6,70!J>06, auxiliar de escritório, brasileiros,
casados peloregíme da ComunhãoParcial deBons na vigência da Lei 6,515/77: FLAVIO SACHT, CI n" Z;H·597,929,SSI
SC, CPF n" 466,7'14,049·60, elctrícísta o sua esposa SANDRA HEGJNA MOUIV\ SACH-I� CI'l"' 1.351.366-4-SESp·SC.
CPF n" 001.246.089-30, do lar, brasileiros, casadcs pelo regíme da Comunhão Universal de Bens, na vigência da Lei

5.515/77, cujo pacto anteanpcial acha-se registrado nesta Serventia sob N� 2.�73, ficha 01, Livro 3Rt\.; SIOMf\R SACJ1T,
(J n" 2.444.7(Hl-SES1'DC·SC, CPF n" 690.423.499-72. brasileiro, solteiro, lavrador: ElJDETE SACI-lT, CI n" 846.70:],(1-
SESP-SC, CPF n" (lJ 9.3Hl.459·5:l, brasileira, solteira, comerciaria: LEONICE SACI-lT PINTO, CI n" 2,44H.804-1-SESP
se, CPFl]'" 821.1�)4.229-151 industriana e seumarido

ELESERJOSÉNOLA PINTO, CI n" 5,240,997·0-SESP-5C, CPFn' 794,615,579-49, operador demáquina, brasileiros,
casados pelo regime da Comunhão Pardal de Bens, na vigência da Lei (t515i77, todos residentes e dorníciliedos na Rua
601-Manoell'ranciscoda Costa, Bairro João Pessoa, nesta cidade: RONÉLlOSACfIT, CLn" 19iR2,44-4.735·SS1'-SC, CPf'" n" 690,423,309-53, metalúrgico e sua esposa
SONIAMARL\ 1'OS1:1\1 SACl'IT; CI n" 3.654,035+SSp·PR, CPf'" n? 6ZIU32.019·20, costureira, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na
vigência da Lei fJ,515!77, residentes e domiciliados naRua fi01-Manoel Francisco daCosta n" 4.367,Bairro [oão Pessoa, uesta cidade, requereram com base no art. 18
da Lei. n" 6,766i79, o REGISTRO DE mlSMEMBRAMENTO, situado nas Rua' 60l·Manoel Francisco da Costa, 655-0scar FerreiraMendes e 6G6·lolanda Ruth
Rohweder Sacht, Bairro João Pessoa, permetro urano de Jaraguã do sul/se, abaixo caracterizado, aprovado peja Prefeitura Municipal de Jm:aguã do Sul!SC.
conforme certidão n" 13í2007, expedida em 08.02.2007, assinando como responsável técnico, O engenheiro civil Adriano Antonio cia Fonseca, CREA u" 36872-9.
ART n" 3237436-7. O desmembrarneuto é de carátarrestdencial possui a área total de 122.630�OOm?, sendo consütuído de 6(8eí5) parcelas e sistema viário. O prazo
de impugnação por terceiros é de 15{qujnze} dias, contados da data da última publicaçáo do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante aOflciala

que subscreve este, no endereço da Serveutia: Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683· centro.Iaraguá do SuUSC

jARAGuA 00 SUL, 21 DE JULHO DE 2008,
AOFICIAL.A,

Modalidade de Ensino a Distância
Cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC

!e -Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)

Ie -Cemércio Exterior

1_ "Gestão da Produção Industrial

i_ ·Marketing

fe ·Secretariado
,

!e -Logística

!e �Gestão Financeira

FACUlDADE Df lKNOlOGfA INruNACfONAl.
C<edenciadopeloMEC -f'Q;! 4Zl1 de 12112105

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

! Informações:
t O�iveira e Vicenzi - Av_ Marechal Deodoro da Fon�. 320 - Sala 34 - Centro_ (47) 32?�_�268

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ESPORTE

BRASILEIRÃO

Grêmio tenta manter
a ponta no Olímpico
Líder enfrenta o lanterna do campeonato

apenas simbólico, mas tem Grêmio jogo em coso e São Paulo enfrento o Fluminense no Maracanã

grande valor psicológico:
nas cinco primeiras edições
do Brasileiro em pontos cor

ridos, o vencedor do primei
ro turno ficou com a taça. O
Ipatinga, por sua vez, divide
a lanterna com o Fluminen
se, com 13 pontos, e ainda
não conseguiu vencer fora de
casa.

O Fluminense, aliás, terá
um desafio e tanto para se re

encontrar e acabar com a sé
rie de três vitórias consecuti
vas: enfrenta o São Paulo, de
quem tem boas lembranças
- há pouco mais de dois me

ses, despachou o rival na Li
bertadores. Agora, porém, a

situação é outra, já que o São

DA REDAÇÃO
Sete jogos abrem nesta

quarta-feira a 18a rodada do
Brasileiro, e o líder Grêmio
tem a chance de ficar muito

perto da conquista simbólica
do primeiro turno, com uma

rodada de antecipação - em

bora tenha de contar com uma

ajuda do rival Internacional
para isso. Com 35 pontos, o

time recebe o lanterna Ipatin
ga, no Olímpico, onde ainda
está invicto: em nove jogos,
foram seis vitórias e três em

pates.
Uma vitória, no entan

to, não basta para garantir a

conquista do primeiro turno
- terá de torcer, amanhã, por
um tropeço do Cruzeiro,
que tem 33 pontos e recebe
o Internacional. O título é

Inscrições até
.

1'5 de agosto
As instri,ções para o Campeonato,

Aberto de Futsal abriram no segunda
feira e encerram no dia 15 de agosto. Os
interessados devem baixar a ficha de ins
crição no endereço: www.fmejaraguado
sul.com.br, no link baixar arquivos e levar
o FME. A inscrição custa R$ 150,00, e a

previsão é que comece dia 26 de agosto.

Paulo, com .30 pontos, está
de' olho em sua permanência
entre os quatro primeiros.

Para o Flamengo, a quarta
feira também é dia de reagir. O
time, que vem sendo pressio
nado pela torcida e não ven-

ce há seis rodadas, enfrenta o

Goiás com o objetivo de vol
tar ao G-4, nem que seja,por
24 horas - com 28 pontos, se

vencer passará o Palmeiras e

o Vitória, que se enfrentam na

quinta-feira.

Escolas de olho
no interescolar

Handebol tem
4 convocados

As escolas de Jaraguá do Sul e região
têm até dia 15 de agosto pam confirmar

presença na 2° Etapa do 9° Circuito Interes
colar de Natação - 110 Troféu Ernani Volpi
Coitinho. A competição será dia 27 dê agos
tQ, no Acoraí. A primeira etapa foi realizado
em abril, da qual17 escolas participaram
da competição envolvendo 196 alunos.

Adolfo Alves, Evandro Kanigoski,
Victor Olah e Willian Zenequl foram
convocados para participar da seletiva
estadual para a Seleção Brasileira de
Handebol Cadete Masculino (até 16
anos): O local e a data para a apresen
tação ainda não foram divulgados pelo
federação Catarinense de Handebol.

O CORREIO DO POVO IEQUARTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2008

Matemática da Liga
Depois da derrota para o Joinville, muitos torcedores se pergun
taram porque a Malwee já está classificado, se JEC e Minas, que
têm nove pontos, podem empatar com os jaraguaenses. O regula
mento prevê que o primeiro critério de desempate é o número de
vitórias nas duas fases. Os jaraguaenses têm 13 e os outros dois
só podem chegar a 11. Mas uma vitória amanhã diante da Ulbra é
importante para ter a vantagem do·empate nas quartas-de-final.

-: ',' espor'�e@o,c.or..re,iodopovo,.,com.br, '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOVOS TALENTOS

ESPORTE----------

Do base poro o Seleção Brasileira
Café, Darlan e Eder, do sub-20 da Malwee, se apresentam depois do Mundial
JARAGUÁ DO SUL

Eles são o futuro do futsal de
Jaraguá do Sul. A cidade, que é
referência na modalidade, co

meça a colher os frutos do sério
trabalho de base. Os alas Eder
e Café e o fixo Darlan foram

pré-convocados para a Seleção
Brasileira Sub-20. Os jogadores,
que já têm a responsabilidade
de defender a Malwee, um dos
melhores times do mundo, ago
ra conquístaram a chance de
vestir a camisa verde-amarela.

Dois deles são naturais da re

gião. Café nasceu em Jaraguá do
Sul e Eder em Guaramirim, mas
mora em Schroeder. Já Dajlan
veio de Concórdia com apenas
17 anos. Os três receberam a no

tícia com surpresa. Café relata
que a informação foi dada no dia
seguinte da sua atuação contra a

Cortiana/UCS, onde '6 ala mar

cou dois gols decisivos no final
do jogo. Eder também não espe
rava a convocação e está otímista
em integrar a'equipe e disputar o
Sul-Americano, que deve aconte
cer em dezembro, na Colômbia.

Já Darlan, que havia sido

pré-selecionado com 17 anos

Trabalho que
hoje é .referência

- mas não foi convocado - disse

que agora tem mais chances de

conseguir realizar o sonho de
vestir a camisa da Seleção. Eles
foram um dos 25 selecionados

pelo técnico Marcos Sorato, o

Pipoca. Esses atletas irão treinar
juntos no mês de novembro,'
quando Pipoca escolherá 14,
que disputarão o Sul-America
no de Futsal Sub-20.

Mesmo com menos de 20

anos, os três já atuam ao lado
de Falcão e companhia. Quanto
ao relacionamento com o time

adulto, os três revelam que é o

melhor possível e tentam absor
ver os conselhos dados pelos
mais experientes. 'Anos atrás só
via pela televisão e agora pode
mos jogar e aprender com eles",
relatou Eder.

Mesmo com pouca experiên
cia no time adulto, aos poucos
eles vão conquistando espaço.
Todos são unânimes em dizer

que passam por um momento

especial na carreira. O ala Café
vai além e diz que vive a "melhor
fase da vida".

GENIEW RODRIGUES OS canhotos Eder, Dorian e Café já atuam no time principal da Malwee e vivem bons momentos na cnrreíre

, Um dos responsáveis pela reve

lação de Eder e Café é coordenador
das categorias de base Augustinho
Ferrari. Ele conta que os dois inicia
ram cedo no futsal. Café tinha apenas
sete anos quando começou a dar os

primeiros chutes a goL "Desde novo

ele sempre era artilheiro das compe
tições que participava", relatou o co

ordenador. Já Eder começou com dez
anos, mas se firmou na Malwee com

17 anos. "Eder também sempre foi

destaque, com dribles e um chute
de precisão. Com 18 anos já jogava
no adulto", descreveu Ferrari.

O treinador ficou feliz com a no

tícia e acredita que isso é fruto das
divisões de base. "É porque o tra

.balho está realmente dando certo",
comentou, acrescentando que Ja
raguá do Sul já é referência nacio
nal no futsal. Segundo ele, cerca

de 350 atletas por ano fazem teste
.

para treinar na Malwee. "É pratica
mente um telefonema por dia, mas
priorizamos os atletas da região",
informoú Ferrari. Cerca de 350 jogadores por ano fazem testes nas categorias de base da Molwee

Ferretti: geração
de novos talentos

"

Para comentar a convocação e o

trabalho de base do futsal jaragua
ense, nada mais apropriado que o

técnico do time principal Fernando
Ferretti. O comandante da Malwee
acredita que esta é, uma das princi
pais gerações que despontaram no

futsal desde que o trabalho de base
começou, há oito anos.

Ferretti menciona três grandes gera
ções que contribuíram para a revelação
de novos talentos. "Dos jogadores que
permaneceram na'Malwee a primeira
geração foi a de Leco, depois vieram

Augusto e Willian e agora temos Café,
Eder, 'Darlan e Pica-Pau, que também
atua no time adulto", relatou.

A exemplo de Leco, Willian e Au

gusto, os jogadores do sub-20 em breve
estarão atuando efetivamente no time

principal. "São jogadores que quanto
mais o tempo passa, mais vão atuar

como protagonistas nas partidas da
Malwee", finalizou o treinador.
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Cortes às vésperas dos jogos
movimentam delegaçõesFutebol feminino

inicia as disputas
Brasileiras são as primeiras a estrear
PEQUIM

A abertura oficial das

Olimpíadas 2008 será apenas
na sexta-feira. Mas o futebol
dá hoje o pontapé inicial nas

disputas da principal compe
tição esportiva do mundo. E as

brasileiras entram em campo
às 6h (horário de Brasília) con-
tra a Alemanha. Elas têm pela
frente a mesma adversária da
decisão da Copa do Mundo
do ano passado, na China. As
sim, o técnico brasileiro Jorge
Barcelos reconhece: "A equipe
está com aquela derrota engas
gada até hoje. Era um jogo que
poderíamos perfeitamente ter

ganho", lamentou.
Assim como para os Jogos

de Atenas, em 2004, e para a

Copa do Mundo, a preparação
foi em Umea, na Suécia. "Já é

quase uma segunda casa para
nós. Conhecemos até o cami
nho da padaria", brinca Paulo
Dutra, chefe de equipe. "Mas
o período de treinamento foi
realmente muito proveitoso",
explicou.

Importância de
estrearbem

PEQUIM
Judô e handebol sofreram

perdas às vésperas da estréia.
nas Olimpíadas 2008. O pri
meiro e mais integrante foi o
do catarinense [aqson, arma

dor-esquerdo do handebol.
Sem dar muitas explicações, o
jogador deixou o grupo e voltou

para o Brasil. A Confederação
Brasileira da modalidade disse

apenas tratar-se de doping, sem
informar a substância. Para o

seu lugar foi chamado Alexan
dre Rodrigues.

Ontem o jogador cortado
não foi encontrado, mas, se

gundo apurou a TV Globo, o

uso de maconha pode ter sido
o motivo da saída do atleta.
"O baque mesmo foi no Japão,
quando ele pediu para sair",
explicou o ponta Tupan, que

admitiu, porém, não ter co

nhecimento do doping. Jaqson
teria revelado apenas a ami

gos mais próximos, enquanto
o restante da delegação soube

apenas nesta terça, quando o

caso veio a público.
No judô, a saída foi de Éri

ka Miranda. Com uma lesão no
joelho direito, a atleta da cate

goria até 52 quilos e medalhista
de prata no Pan 2007, conti
nuará se tratando junto com a

Seleção Brasileira. A reserva

Andressa Fernandes vive uma

situação frustrante. Ela, que te
ria a oportunidade de participar
dos Jogos, não deve viajar para
a China por decisão do COB
(Comitê Olímpico Brasileiro) e
da CBJ (Confederação Brasilei
ra de Judô).

i�
Armador Jaqson deixou o Seleção e não quis comentar o motivo do doping

"O fato de o ano passado ter
sido bom não quer dizer que Atacante Cristiane é uma dos armas do Seleção Brasileiro hoje
este também será. Afinal de
contas, as outras equipes tam
bém estão trabalhando. Agora
é o momento em que todos os

sacrifícios devem ser feitos",
acredita o treinador.

Eleita amelhor jogadora do
mundo pela Fifa por dois anos

seguidos, a atacante Marta
também analisa a preparação.
"Estamos fazendo muitos trei
nos táticos, pois é o que pre
cisamos acertar. Chegamos à
final nas outras vezes. Espero
que agora a gente seja ainda
mais feliz", disse.

PROGRAMAÇÃO OLíMPICA OQ§)
HOJE • FUTEBOL FEMININO

6 horas 8h45

e B ILx Alemanha (Grupo f)

Argentina x Canadá (Grupo E)

Japão x Nova Zelândia (Grupo G)

China x Suécia (Grupo E)

Nigéria x Coréia do Norte (Grupo F)

EUA x Noruega (Grupo G)

ONDE ASSISTIR: Globo, Bandeirantes, ESPN e SporlV
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Brasileiros se endividam mais
com o cartão de crédito

Conforme a coluna já previa, a população brasileira, principalmente a classe B e C, aumentaram o seu nível de endivida
mento. O consumo desenfreado e muitas vezes desnecessário, alindo com o aumento sucessivo das taxas de juros, faz que as

dívidas do cartão de crédito e dos financiamentos cresçam a passos largos. Infelizmente não adianto aumentar os taxas de
juros, se os governantes não fazem o lição de coso, diminuindo seus gostos. E o popula'ção deve consumir o que realmente
necessito e comprar o máximo que puder à visto.

CONSTRUÇÃO CIVIL SUBIU 6,36% ESTE ANO
A inflação do construção civil voltou o recuar em julho, ficando
em 1,03% no mês, sobre o taxo de 1,24% no mês anterior, se-

.

gundo dados divulgados nesta semana pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatístico (IBGE). Desde janeiro, o alto acumu

lado é de 6,36%, superior à variação registrado no mesmo perí
odo do ano passado, quando ficou em 3,58%. Segundo os dados
do IBGE, o estado mais coro poro construir é Roraima. O custo
do metro quadrado no estado é de R$ 732,40. No ranking dos
estados, em seguido aparecem o Rio de Janeiro - o metro qua
drado sai por R$ 721,00 - e São Paulo (R$ 715,37). Já o custo
mais baràto é o do Rio Grande do Norte, R$ 560,07. No médio
nacional, o custo por metro quadrado passou dos R$ 637,69

. do mês anterior (junho) poro R$ 644,23 em julho. Desse valor,
R$ 369,04 se referem o despesas com materiais e R$ 275,19,
com mão-de-obra. Entre os regiões, o maior custo por metro

quadradó foi registrado no região Sudeste, de R$ 684,45. Em'
seguido, estão o região Sul (R$ 640,05), Norte (R$ 631,36),
Centro-Oeste (R$ 619,64) e Nordeste (R$ 598,66).

QUALIDADE DE VIDA

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)'
Euro (em US$)

COMPRA VENDA
1,573 1,575
1,546 1,546

Joroguá em 3° no ranking do IFDM
Cidades pequenas têm os melhores indicadores de qualidade de vida

Os indicadores de qualidade
de vida da população são ferra
mentas que. permitem planejar
com mais eficácia uma admi
nistração municipal. Com o Ín
dice Firjan de Desenvolvimento

Municipal (IFDM) foram mape
ados indicadores para todos os

5.564 municípios brasileiros,
que retratam as três principais
áreas desenvolvimento huma
no: emprego- renda, educação e

saúde. 82 municípios que estão
no ranking possuem menos de
300 mil habitantes e exatamente
a metade tem menos de 100 mil
habitantes. Em Santa Catarina,
Brusque, Videira, Jaraguá do Sul
(3a no Estado e 83a no País), Po
merode e Joaçaba lideram. Amé-

dia catarinense ficou em 0,7847.
No fim da lista aparecem Lebon

Régis, Cerro Negro, Bocaina do
Sul, São José do Cerrito e Ponte
Alta do Norte.

A capital Florianópolis era a

24a colocada em 2000, e passou
a 8a em 2005, com a pontuação
0,6928 para 0,8308. No cenário
nacional, 'aparece em 4° entre as

27 capitais - era a lOa em 2000.
Santa 'Ierezinha foi a cidade

que mais avançou no ranking,
com crescimento de 48,4% do
índice, para 0,5902. Dos municí
pios de Santa Catarina, amaioria.
avançou nos indicadores em re

lação à situação de ZOOO. Apenas
17 tiveram queda no índice.

O desempenho dos munící-

pios em relação ao restante do

país fez com que o Estado pas
sasse da 6a posição no ranking
nacional (0,6383), para a 3a, em
2005 (0,7847), com evolução de
17,29% entre os dois períodos
analisados. No. Brasil, o cresci
mento médio foi de. 19,73%. A
média dos demais estados brasi
leiros foi de 15,53%.

O IFDM varia numa escala de
O (pior) a 1 (melhor) para classi
ficar o desenvolvimentohumano.
do país, dos estados e rios muni

cípios. Os critérios de análise es

tabelecem quatro categorias: bai
xo (de O a 0,4), regular (0,4001 a

0,6), moderado (de 0,6001 a 0,8)
e alto (0,8001 a 1) desenvolvi
mentomunicipal. Jaraguá do Sul fica em 30 no ranking em qualidade de vida no Estado
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RUMO A PEQUIM
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Bush começa giro pela Asia
Protestos pro e contraEUAmarcam chegada de presidente ao País
SEUL

O presidente dos EstadosUni
dos, George W. Bush, desembar
cou ontem em Seul e deu início
a um giro pela Ásia que o levará
à abertura dos Jogos Olímpicos
de Pequim. Protestos marcaram

o início da visita, que foca livre
comércio entre os dois países e o

desmantelamento nuclear norte
coreano.

A chegada de Bush foi mar
cada por duas grandes mani

festações, uma contra e outra a

favor da presença do líder ame
ricano. Ambas reuniram mais

.
de 20 mil pessoas e obrigaram
a polícia local a destacar mais
de 18 mil homens para evitar
confrontos.

Amanhã, Bush se reunirá
com o presidente da Coréia do
SuI, Lee Myung-bak. No tapa
da lista de discussão entre os

presidentes está o programa nu
clear bélico da Coréia do Norte,
em processo de desmantela
mento. Antes de tirar a Coréia
do Norte de uma lista de Esta
dos acusados de "patrocinar
o terrorismo", a Casa Branca

exige que Pyongyang aceite os

procedimentos de verificação
do desmantelamento de seus

programas nucleares.
Lee, um político conservador

pró-americano, elegeu-se com

a promessa de melhorar as rela

ções entre Seul e Washington.
Agradecido pela colaboração

da Coréia do Sul durante a ocu

pação do Iraque, Bush também
tentarápersuadir Lee a contribuir
com mais tropas no Afeganistão
para fazer frente a uma ressur

gência damilícia fundamentalis
ta islâmica Taleban.

Também na agenda estão os

esforços de ambos os presiden
tes para convencer os respecti
vos parlamentos a aprovar um
acordo de livre comércio que,
estima-se, elevaria em 25% as

transações bilaterais. Mas como
os acordos de livre comércio
que Bush pretende homologar
com Colômbia e Panamá es

tão parados no Congresso dos
EUA, considera-se improvável
que um pacto comercial entre

Washington e Seul saia ainda
este ano.

AGÊNCIA ESTADO Policiais detêm manifestante durante protesto contra Bush, em Seul

Garibaldi Alves diz que "recesso branco" não é descanso para parlamentares

Presidente do Senado propõe
3 semanas de recesso bronco
BRASíLIA

O presidente do Senado,
Garibaldi Alves (PMDB-RN),
defendeu a realização de três
semanas de "recesso branco"
até outubro, por causa do es

perado esvaziamento do Con

gresso em conseqüência das
eleições municipais. O novo

reC8$SO seria na terceira sema

na de agosto e nas duas últimas
de setembro. Nesse período, os
parlamentares ficariam livres
de comparecer ao Congresso e

poderiam se dedicar às campa
nhas municipais. Dessa forma,
os parlamentares trabalhariam
às terças, quartas e quintas-fei
ras em duas semanas de agosto,
outra em setembro.

O senador, no entanto, disse

que o "recesso branco" do Con

gresso até outubro não significa
período de "descanso" para os

parlamentares.
"Quando diz folga, dá a im-

pressão que os senadores vão

para a praia. Não tem nada de
folga. Vão cumprir um dever
cívico que é participar de uma

eleiçãomunicipal, que é impor
tante", afirmou.

Reunião com líderes parti
dários essa semana vai definir a

pauta de votações. A expectati
va de Garibaldi é que os sena

dores definam somente maté
rias de consenso para entrarem
na pauta da Casa Legislativa até
outubro. "Matéria polêmica é
outra história porque aí sofre
obstrução e precisa de debate",
afirmou.

O senador criticou, por
exemplo, o fato do Senado não
ter fechado acordo para votar
antes do recesso de julho o pro-

'

jeto que proíbe a candidatura
de políticos com "ficha suja" na
Justiça. A pauta de votações do
Senado está trancada por três
medidas provisórias.
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Crescimento
e riqueza
RIO DE JANEIRO

O crescimento econômi
co reduziu a pobreza, mas,

paralelamente, aumentou o

número de ricos no Brasil.
A constatação é de uma pes-.
quisa do Ipea (Instituto de

Pesquisa Econômica Aplica
da) divulgada ontem.

A pesquisa aponta que a

recuperação da economia bra
sileira está sendo acompanha
da pela melhora na renda das
famílias, em todas as faixas.

De acordo com o Ipea,
além do crescimento econô
mico, contribuíram para are

dução da pobreza os-ganhos
do salárítrrtunimo e as trans

ferências do governo. "Já os

ricos, além do crescimento
econômico, se beneficiaram
dos ganhos de produtivida
de", indica o levantamento.

A pesquisa abrange o pe
ríodo de 1992 a 2008 e con

ceitua como pobre o indiví
duo que tem renda mensal
de até meio salário mínimo

(R$ 207,50) e rico, com ren

da igualou superior a 40 sa

lários mínimos (R$ 16.600).

Chuvas causam

inundações
GENEBRA

As fortes chuvas que casti

gam o leste da Europa provo
caram grandes inundações e a

evacuação de 40 mil pessoas,
alertou ontem o escritório das
Nações Unidas para Assuntos
Humanitários (Ocha).

"Chuvas . absolutamente
incomuns provocaram inun

dações catastróficas", disse,
em entrevista a porta-voz da
Ocha, Elisabeth Byrs.

Os três países mais atingi
dos são Ucrânia, Moldávia e

Romênia, onde 40mil pesso
as tiveram de .ser evacuadas
e outras 42 morreram desde
que as chuvas começaram,
em 22 de julho.

Na Ucrânia, onde foram
evacuadas 25 mil pessoas,
foram inundados 24 mil
hectares e 22 pontes ficaram
destruídas, os danos chegam
aos US$ 870 milhões.

Na Romênia, as chuvas,
que deixaram inundados
26.349 hectares, foram. as
piores em 40 anos.Cerca de
45 diques, 1.074 estradas e

1.488 pontes ficaram inuti
lizados.
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No primeiro aniversário da Carcguá Auto Elite,
este foi o presente que recebemos.

Obrigado pela preferência.

Jaraguá do Sul
4732746000

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

Pedir a nota e um ato de cidadania: E1fl toda compra deprQf1uto
ouserviço. a,sua nota ou cupomfí$Citlgl1rantemais investi11UJlito
para Santa ([J(ttarina. 'Melhora a e . a saúde e a segl;trança.
Imprima sua cidadania, exija a no(tt JEcal.

SECRETARIA
OIES1'ADO
OlfAZEIOI
I"W"""�l,,,,r,,,�I·_br

GQ"I:r1trJ do E.tlluJ(I

SUIlCATARINA
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