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Um relatório do Climate Group afirmo
qúe o China investiu USS 12 bilhões
em energias renovóveis em 2007, o

que" colocou o país em segundo lugar
nos investimentos do setOt atrás ape
nas do Alemanha, que investiu USS
14 bilhões. Poro o diretora do Oimate
Group, Changhua Wu, o aumento dos
investimentos no setor é, em porte,
resultado do mudança de atitude do
governo chinês. Para alcançar suo meto
de aumentar de 8 para 15 o porcen
tagem de energia com baixo uso de
carbono até 2020, o China deve investir
uma médio de USS 33 bilhões por ano
nos próximos 12 anos. Como resultado,
o país deve se transformar no maior
investidor no setor até o final de 2009,
segundo Changhua Wu.

Fonte: Ambiente Brasil

1\�;.tJ:J·]
3371.0800 • www.wizardjaragua.com.br

II ee ,CDI1IDe.:e

novo II versário
Com o tim do segundo fase do Ligo
Futsal, equipe se prepara poro jogo
decisivo nos quartas-de-final.
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Propaganda eleitoral ainda é tímido,
por conto do endurecimento dos
regras eleitorais.
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Olimpíada começa
oficialmente hoje
Abertura seró transmitido o partir dos 9h do
manhã. Confiro o programação completo.
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Agente 86 estréia
em Jaraguá do Sul
Cinema recebe o filme inspirado no série
norte-americano de sucesso nos anos 60.

Página 9

dos
processo
judi i

Novo Cá Igo de Processo Penal passa
a valet (I partir de amanhã e altera os

procedimentos relativos a crimes que
serão levados o júri popular. Entre os

novidades está o extinção do pedido
de um novo julgamento em coso de
condenação superior o 20 anos. A

finalidade do reformuloção é
buscar por uma resposta mcls

4 ágil do Justiça, tornando os

julgamentos mais rápidos. Porém, o
falto de estruturo do poder judiciário

pode impedir este avanço.
�
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DRAGÃODE
VERDADE
Uma China
escondido
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TUDOEM
FAMíUA

Termino lua-de-mel
com PSDB

ESTUDOU?
Pego então o Bolso

de impostos·
Página 13

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



n O CORREIO DO POVO
� SEXTA·FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2008 OPINIÃO----------

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Centenário de nascimento
de Frei Aurélio Stulzer

No último Z9 de julho de Z008, a cidade de Jaraguá do Sul
comemorou o centenário de nascimento de Frei Aurélio Stul
zer, filho de Benjamim Stulzer eHerrnínia SatIer Stulzer, o qual
nasceu num ambiente familiar de profunda religiosidade.

Quando era menino, Aurélio foi matriculado na Escola Pú
blica Estadual, do distrito de Jaraguá, Centro, cujo Professor era
o SrHeleodoro Severiano Borges, entre os anos de 1915 e 1917.
Entre os anos de 1918 e 1919 já residindo com a família em

Canoinhas (SC), freqüentou os estudos complementares numa
escola sob a direção do Frei Menandro Kamps. Em Blumenau

(SC) estudou no tradicional educandário Santo Antonio, entre
os anos de 19Z1 e 19ZZ, fase decisiva da vida, quando decidiu
que seria um cidadão com exclusiva dedicação à fé e ao serviço
religioso, na Igreja Católica. Para solidificar e afirmar sua opção
pela vida religiosa, Aurélio Stulzer foi transferido para a Escola

Superior de formação de padres, na cidade de Rio Negro (PR).
O importante a destacar na extensa biografia de Frei Auré

lia Stulzer foi sua sabedoria, que demonstrou com vocação e

dedicação pelos estudos, especialmente os religiosos e de his
tória. Por amor a terra natal, Jaraguá do Sul, dedicou-se anos a

pesquisa documental nos diversos órgão públicos do Governo
Federal, como a Biblioteca e Arquivo Nacional, museus entre

outros, no Estado do Rio de Janeiro, para desvendar a doeu

mentação, a qual constava os indicadores do inicio da história
da Colônia Jaraguá e do empreendimento econômico (enge
nho) do coronel Emilio Carlos Jourdan.

O Priineiro Livro do Jaraguá, com Z95 páginas ilustradas por
um rico acervo fotográfico evidência a luta de vida dos diversos
grupos étnicos, afros-brasileiros, italianos, alemães, poloneses,
magyar e suábios húngaros entre outros, os quais contribuíram
para o desenvolvimento da Colônia Jaraguá. A obra foi lança
da em 1973 pela editora Vozes, empresa gráfica, que chegou
a presidir. Frei Aurélio, ao redigir os textos da obra narrativa,
confrontou as informações com o Sr Emilio da Silva, Professor
e Historiador autodidata e socializou com o Sr Eugênio Victor
Schmõckel, outro pesquisador e jornalista de nossa cidade. O
resultado do exaustivo trabalho de investigação histórica ren

deu o primeiro livro de nossa cidade, o qual é um tributo aos

pioneiros imigrantes e colonizadores de Jaraguá do Sul.
Depois de uma longa vida dedicada ao próximo e a história

jaraguaense, Frei Aurélio veio a falecer em 13 de setembro de
1994, em Vila Velha (ES).

ADEMIR PFIFFER, PROFESSOR E HISTORIADOR

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

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

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

Eficiência no gestão do administração público

GUIDO JACKSON

BRETZKE, PRESIDENTE
DA PoCUS· ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE
JARAGUÁ DO SUI..

estrutura administrativa.
O advento da Lei de Responsabilidade

Fiscal e o olhar mais atento que a socie
dade passou a ter em relação aos políticos
já criou, de certa forma, umamudança de
postura que poderia trazer ainda mais re
sultados se a aplicação dos orçamentos
fosse discutida de maneira transparente
com a sociedade e acompanhadas de me
canismos de fiscalização com indepen
dência. Há exemplos no País de organis
mos que fazem este acompanhamento,

.

, com bons resultados práticos. _

Com este propósito; a ACIJS - Asso

ciação Empresarial tem buscado contri
buir com o poder público; relacionan
do o tema como uma das diretrizes do
Planejamento Estratégico estabeleci

. do pela atualdiretoria. Neste sentido,

,

O período eleitoral sempre é propí
cio para lembrar. os candidatos sobre

questões importantes para a comuni
dade. Em qualquer eleição - municipal,
estadual ou federal - observa-se que os

candidatos via de regra apresentam pro
postas às vezes até mirabolantes e fora
da realidade, e muitas .esquecem de me
didas práticas que venham ao encontro
do anseio coletivo especialmente no

que diz respeito à correta gestão dos re
cursos públicos e ao funcionamento da

enfatizamos como imprescindível ao

futuro prefeito e aos vereadores a im

portância do município contar com

um Programa de Gestão Avançada que
contemple, entre outros aspectos, me
canismos como indicadores de perfor
mance da administração pública que
sejam implementados e divulgados re- .

gularmente para os contribuintes. Para
isto, sugerimos que o município dispo
nha de consultoria profissional para a

melhoria do desempenho da máquina
adminis.trativa, incluindo ainda C) de
senvolvimento-de um plano de treina
menta e aproveitamento dos funcioná
rios de carteira com profíssionalizaçâo
da gestão e redução de cargos comissio
nados; foco no equilíbrio financeiro da
Prefeitura;entre outros aspectos .
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Medo
Embora, por temor justificado, o assunto. continue sendo trotado em sigilo,
o verdade é que o violência nos escolas tem aumentado. O problema é tão

grave em algumas regiães do Estado, que já chegou á Assembléia Legisla
tivo. Lá, o deputado Jean Kuhlmann (OEM), que represento o Médio Vale do
Itajaí e que preside o Comissão de Educação do Coso, preparo um projeto
de lei sobre vigilância eletrônico no rede estadual de ensino. Não só poro
o segurança do patrimônio físico, mos também poro garantir o integridade
e o segurança dos crianças e professores e outros servidores do área. Em
algumas regiões o Estado pago RS 3 milhões/mês poro empresa privado
de vigilância. Mesmo assim, professores e outros servidores são constante-

" E' J'usto, é direlte,
mente ameaçados, além de vandalismo. Há casos em Jaraguá mantidos em

sigilo. São agressões físicos e donos 00 patrimônio pessoal.

nõo é corporativismo. "
__J

AMAURI SOARES (PDn,
DEPUTADO ESTADUAL,

cobrando do governo o reajuste
integral devido pelo governo aos

policiais militares.

FALA Aí!

,'O atual salório
do governadora

é irrisório. "
ALEXANDRE POSTAL

(PMOB-RS), DEPUTADO
ESTADUAL, votando a lavor do novo

salário de R$ 17 mil da governadora
. Veda Crusius (PSDB).

" Os preços võo
subir de novo."

OSMAR DIAS (PDT-PR),
SENADOR,

alertando para novas majorações
nos preços dos alimentos.

PRESSÃO
Centrais sindicais, federações e sin
dicatos de trabalhadores (foto) ten
tam abrir diálogo com o governador
Luiz Henrique do Silveira (PMOB)
através dos deputados estaduais.
Ouerem um salário mínimo'esta
dual de RS 524,20. A Constituição
Federal dá liberdade para que os es

tados façam isso, independente do
mínimo nacional. O Paraná pago RS
527,00; o Rio de Janeíro RS 470, 00,
Sâo Paulo RS 450,00 e Rio Grande
do Sul RS 477,00.

FINALMENTE
SOR de Jaraguá anuncio que conclui
hoje o entrego do uniforme de inverno
para alunos do rede estadual de ensino
da região. São duas camisetas, um aga
salho, dois pares de meio e um par de
tênis. Com atraso pDrque os tênis foram
comprados no exterior E que em outubro

chegam os uniformes de verão: bermu
da, uma comiseta regato e um chinelo.
No prazo, é de se cancluir, se os chinelos
forem de marco nacional.

IIGnco
Cruzeiro
do Sui
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TUDO EM FAMíLIA 1
No OG do candidato Ivo Konell (PMDB), que tento recuperar seus direitos
políticos cassados em 2002, por oito anos, a mulher, Cecília, é o substituto
natural se recurso do ex-prefeito junto ao TRE for negado. Posará de vítima.
A psicólogo, que é servidora estadual, já esteve em chapas majoritários.
Foi candidato o prefeita em 2000. Ficou em segundo lugar, atrás do tucano
Irineu Pasold e à frente do petista Dionei Walter do Silvo.

Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais' e Estaduais', SAMAE*,
Aposentados e Pensionistas -,

Forças Armadas' e ECl" (Correios).

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

Rua Walter Marquardt. 1133 - Sala 06
em frente a Prefeitüra Municipal ou

entre em contalo pelo telefone 3371-4210
ou e-mail constg.adm@terra.com.br

TUDO EM FAMíLIA 2
Com Oionei, formou o chapa majoritário em 2004, como candidato
a vice. O petista foi o segundo colocado, atrás do eleito pelo �ntão
PL, Moacir Bertoldi. A coordenação da campanha de Konell avalio o

desempenho dela nos duas empreitados e conclui que Cecília, com o

ajudo indispensável do marido e dos partidos aliados teria chance de
vencer nos urnas. Á espera demanifestação do TRE, nõo se cogito outra
npme se a sentença for desfavorável. O PSDB continua em silênc.io.:

NEMTODOS
Coordenação. estadual do PP manteve entendimentos com o PT de
Jaraguá, ratificando compromisso de apoiar Dionei Walter do Silva.
Porém, aqui- e é o que de foto interessa- o PP está rachado, com um

grupo apoiando o petista e outro, incluindo nomes do executivo muni

cipal, no contramõo do que decidiu o diretório estadual.

MUITO BOM
Câmara de Vereadores de Blumenóu analisa proposto de Emenda à Lei .

Orgânica do Município, obrigando o prefeito a apresentar programas
de metas de gestão até 90 dias após a posse, contendo os ações es

tratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos se
tores da administração pública. Tudo com ampla divulgação na mídia,
inclusive debates através de audiências públicas. Ou seja, promessa
de campanha passo o ser dívida, cobrado a todo instante.

LÁ TAMBÉM
Impasse sobre Q abertura do comércio aos sábados em Criciúma taJÍi
bém. Só que 16 o sindicato dos trabólhadores aceito apenas um sóba
do por mês, com horário ampliado até 17 horas. O que empregadores
classificam como um absurdo. Par.o variar, e abacaxi parou no colo dos
vereadores, que não sabem como descascá-lo. Perguntar não ofende:
é comércio ou serviço público?

politica@oc�rreiodopovo.com.br
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ELEiÇÕES

POLíTICA----------

Propaganda chega tímida as ruas
Endurecimento das regras eleitorais toma campanhamenos agressiva_este ano
JARAGUÁ DO SUL

Há pOuCOmais de ummês nas ruas, a propagan
da eleitoral pormeio de impressos ainda é tímida na
cidade. O endurecimento das regras eleitorais tomou a
campanhamenos agressiva em relação aos pleitos an
teriores. Santinhos, informativos e adesivos são os prin
cipais materiais de divulgação dos candidatos. Alguns
dos concorrentes também têm se utilizado de placas e,
no campo da sonorização, de carros de som.

As três coligações na disputa majoritária
optaram por incluir a foto dos candidatos a

prefeito e vice nos santinhos dos pretenden
tes à Câmara que já estão sendo distribuídos.
O material da coligação "Unidos por Jaraguá"
chegou ontem às ruas. Já o PTC, que concor

re sozinho, lançou santinhos separados: só da

chapa majoritária, com o histórico dos preten
dentes no verso, e do único candidato a verea

dor e suas propostas.
Além da loja do prefeíturável Luis Carlos

Andrade ter sido transformada em sede do co

mitê, o carro dele, um fusca ano 1976, foi todo Fusca ano 1976 do candidato a prefeito Luis Carlos Andrade, do PTC, foi adesivado e virou carro de som durante a campanha
adesivado e virou carro de som do candidato. A
dobradinha do PMDB, Moacir Bertoldi e Pedro
Garcia, também vem fazendo a divulgação por
meio de carro de som, além de ter lançado um
informativo sobre as ações do atual governo.

A partir da semana que vem, as três coliga
ções espalharão pela cidade placas dos candida
tos da majoritária e proporcional. As placas co

locadas até agora são apenas de pretendentes à

Câmara, A coligação '�É a vez do Povo" (PT/PPS)
também fará divulgação de um informativo se

manal, impresso e por internet, além de come

çar a distribuir adesivos de pára-clioque.
Mais adiante, as coligações e seus candidatos,

que dividiram a campanha em etapas, lançarão
outros materiais, segmentados por tema, aprofun
dando propostas de governo e, no caso da propor
donal, os compromissos do mandato na Câmara.

CAROLINA TOMASELLI

Sobe 13% o número de eleitores no Vale
São João do Itaperiú apresentou maior percentual na região e o quarto no Estado

O TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) divulgou atualiza
ção do cadastro de eleitores
de Santa Catarina, refletindo o

número de catarinenses aptos
a votar no dia 5 de outubro.
Pelo levantamento, o Estado
tem atualmente 4.354.195
eleitores. No Vale do Itapocu,
o número de eleitores cresceu

em média 13% em relação a

2004. São 165.341 eleitores
g este ano contra 143.668 das
� últimas eleições municipais.
� São João do Itaperiú apre-
sentou o maior percentual:

Çl! eJAAStL 1
\ \,,,�,
\.�-.�

Eleitorado este ano é de 143.668

1.-'"
\

26,06%, sendo o quarto muni

cípio catarinense com maior
crescimento no número de
eleitores, perdendo apenas
para Balneário Arroio do Silva
(31,61%), Treviso (30,96%) e

São João Batista (29,76%). Este
ano, estão inscritos em São João
do Itaperiú 2.636 eleitores, con
tra 2.091 das eleições de 2004.

Em segundo lugar está Bar
ra Velha, cujo percentual é de
19,3%, passando de 11.510

(2004) para 13.723 (2008).
Schroeder é o terceiro com

.

maior a réscimo. O município

tem hoje 16,42% votantes a

mais em comparação com 2004,
quando havia 8.557 aptos a vo

tar. Agora são 9.962. Iaraguá do
Sul aparece na seqüência, ten
do apresentado acréscimo de
16,1%. O município póló pos
sui hoje 95.391 eleitores. Nas

eleições de -2004, estavam aptos
a votar 82.121 pessoas. Na épo
ca, os votos válidos somaram

71.148.
De acordo com a publica

ção Evolução do Eleitorado
2004/2008, 22.145 eleitores
estão aptos a votar nestas elei-

ções em Guaramirim, contra

19.206 em 2004, represen
tando um aumento de 15,3%.
Massaranduba terá 792 eleito
res a mais do que nas últimas
eleições para prefeito. O nú
mero de pessoas aptas a votar
subiu 7,68%, de 10.315 para
11.107.

Ainda segundo o TRE, o mu
nicípio da região que apresentou
menor crescimento no núme
ro de eleitores é Corupá, com

5,16%. A cidade possui hoje
10.377 eleitores, contra 9.868 no
último pleito municipal.
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Fórum seró inaugurado hoje
Sede ocupa 1.352 metros de área construída e custou R$ 1,3 mi
GUARAMIRIM

A transferência do Fórum
de Guaramirim para uma nova
localidade está concluída. A

inauguração acontece hoje às
10 horas no endereço atual,
na Rua João Soter Corrêa, pró
ximo à Sociedade Diana, no

Bairro Amizade. A nova sede
do Fórum é própria, ocupa
1.352 metros de área construí
da e custou aproximadamente
R$ 1,3 milhões.

Segundo a juíza Karen
Francis Schubert Reimer, a

unidade proporcionará mais

agilidade aos tramites porque
terá duas salas de audiência.
O espaço contará também
com auditório para o tribunal
de júri e celas para detentos

que esperam julgamento.
A juíza informou que a

comarca já possui duas varas

instaladas, a cível e criminal,

e terá espaço para construção
de mais uma, a vara de família.

"Hoje temos 20 mil processos
em andamento, pois o Fórum
atende as comarcas de Guara
mirim, Schroeder e Masssa
randuba. A unidade possui 50
funcionários", disse.

O Fórum mantém atual
mente duas juízas e dois pro
motores. Para a inauguração
está confirmada a presença
de Francisco José Rodrigues
de Oliveira Filho, atual presi
dente do Tribunal de Justiça
do Estado. O presidente da
Ordem dos Advogados do Bra
sil, o prefeito de Guaramirim
e demais autoridades também
estarão presentes no evento.

O antigo Fórum, ao lado da
Prefeitura, deve abrigar o Car
tório Eleitoral.

OSNIALVES Fórum será inaugurado hoje, com a promessa de agilizar atendimento

Guammirim será 12° maior arrecadador
Atualmente o município ocupa o 17° lugar, segundo a secretaria da Fazenda
GUARAMIRIM

G município de Guarami
rim deverá-passar de 17° maior
arrecadador de ICMS (Impos
to sobre Circulação de Merca

doria) do Estado para 13° até
o final de 2009. A informação
foi repassada esta semana pela
secretaria de Estado da Fazen-

da. A estimativa da Prefeitura
é de que a arrecadação passe
dos atuais R$ 41 milhões ao

ano para aproximadamente
R$ 49 milhões.

-'

"Cabe ressaltar que. são

apenas estimativas, mas que
provavelmente serão alcança
das. O mesmo balanço mostra

que estaremos em 12° lugar
até 2010", ressaltou o prefei
to Mario Sergio Peixer, ontem
pelamanhã.

Segundo autoridades 10-
.. .

cais, uma das razões que le-
vam o município a se destacar
é a localização privilegiada,
próximo aos portos de São

Francisco do Sul e Itajaí. A ci
dade tem também ligação com
duas das principais rodovias
catarínense, a BR-280 e SC-
413, o que torna mais fácil o
escoamento da produção do
município.

OSNIALVES

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

Acidente deixo
vítima ferido
JARAGUÁ DO SUL

Um acidente entre uma

viatura dos policiais do Grupo
de Resposta Tática (GRT) da
Polícia Militar (PM) de Jaraguá
do Sul e uma van escolar na

.

manhã de ontem (7), no.Bair
ro Nova Brasília, próximo ao

14°Batalhão de Polícia Militar
deixou uma pessoa gravemen
te ferida.

O veículo (Ford-F250, placa
MCB 2493) da PM, que estava
sendo conduzido pelo policial
Clerison Tiago Soares, 26 anos,

seguia para o batalhão, na Rua
Gustavo Hagedorn, quando o

motorista da van escolar (placa
MEP 8118), Gelásio Fiamonci
ne, 46 anos, que vinha da Rua
EmílioFlorencio, teria invadido
a preferencial cortando a frente
do carro da GRT, que não teve
como desviar do automóvel.

De acordo com o Sargen
to Jonas Marchiori, 25 anos,
as informações do boletim de
ocorrência também indicam
que omotorista Fiamoncine es

tava sem o cinto de segurança,
o que pode ter arremessado a

vítima para fora do carro.

O motorista foi encaminha
dopara o pronto atendimento
do Hospital São José. Até o

fechamento desta edição O
Correio do Povo apurou que o

motorista sofreu traumatismo
craniano e que se encontra em

estado grave. Mas a direção do
hospital não divulgou informa
ções sobre a vítima.

Com a colisão, a van escolar
invadiu a lateral do terreno de
uma casa destruindo parte do
muro e do portão causando da
residência deMuriloVerbine.
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ATRASO

GERAlIPOLícIA---------

Uniformes de inverno serão entregues
I(its prometidos pelo Estado.contêm agasalho, duas camisetas, tênis e meias

,
-·-i

JARAGUÁ DO SUL

Até o final da tarde de hoje
todas as escolas estaduais ins
taladas na microrregião devem
receber os kits com uniformes de
inverno prometidos pelo governo
de Santa Catarina. Eles são desti
nados a alunos de la a 8a série de
28 unidades de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Schroeder
e Massaranduba.

Até agora, vários prazos para
a distribuição não haviam sido

cumpridos. "Em maio, o secretá
rio de Educação, Paulo Bauer, ga
rantiu ao O Correio do Povo que
as roupas chegariam ao Vale do
Itapocu ainda na primeira quin
zena de junho. Porém, a estação
mais fria no ano começou há

quase dois meses e, durante esse

período, nenhum estudantepôde
contar com os uniformes novos.

Conforme Deni Rateke, ge-

rente regional de Educação, os
atrasos ocorreram em função
da greve instituída por audito
res fiscais durante o primeiro
semestre. Como a empresa ga
nhadora da licitação tinha com
prado parte dos materiais no

exterior, eles ficaram retidos e a

entrega prejudicada.
Os kits de inverno são com

postos de agasalho, duas cami
setas de manga curta, um par de
tênis e dois demeias. Eles benefí
ciam 12,4 mil crianças. O investi
mento na região é de R$ 900 mil.

Quanto aos uniformes de
verão (bermuda, chinelos e ca

miseta), Deni Rateke garantiu
a chegada para outubro. Os

gastos somam R$ 347 mil. Vale
lembrar que a primavera inicia
no próximo mês.

KELLY ERDMANN Este é o segundo ano que o governo foz o entrego, porém, com os atrasos, crianças usam outros roupas

Pena de pedófilo é mantida

após julgamento na Capital
Conversões de gás veicular despencam
Conseqüência do preço dometro cúbico do combustível que continua aumentando

JARAGUÁ DO SUL co vezes e, além disso, ainda JARAGUÁ DO SUL

O carteiro e professor de fut- <' admitiu ter fotografado-as em O número de motoristas que
sal Éderson Messias Ribeiro da cenas de sexo explícito. O caso decidem trocar o combustível
Rosa, 28, vai continuar preso veio à tona em dezembro de utilizado em automóveis por
pelas acusações de pedofilia 2007 quando amãe dI;J um garo- GNV (Gás Natural Veicular) re-

. e atento violento ao pudor. A to na faixa dos 12 anos fez a de- duziu durante o último ano. Em

sentença proferida, em maio núncia, Na época, a defesa do apenas uma convertedora de [a
passado, pela juíza Vara Crimi- acusado chegou a pedir exame

.

raguá do Sul, o decréscimo che
nal e da Infância e Juventude, de sanidade mental, porém, a gou a 40% nesse período.
Patrícia Nolli, acabou confír- solicitação foi rejeitada pela O cenário esbarra em outra
mada pelo Tribunal de Justiça Justiça. situação: enquanto a quantidade
de Santa Catarina. Com isso, a O pedófilo está encarcera- de conversões baixou, o valor co
pena de 21 anos e quatro meses do no Presídio Regional de [a- brado para a execução do serviço
de detenção foi mantida no pro- raguá do Sul. A pena deve ser seguiu o mesmo caminho: Se há
cesso relatado por Victor Ferrei- cumprida em regime fechado. 12 meses a substituição custa

ra, desembargador substituto A decisão do Tribunal, divul- va até R$ 3,2 mil, atualmente o

da laVara Criminal. gada na tarde de quarta-feira, preço fica entre R$ 2 mil e R$ 2,8
O réu confessou o abuso é unânime. Ainda cabe novo mil.

a crianças, realizado por cin- recurso à sentença final. Conforme Humberto Harbs,
administrador de uma empresa
especializadanamodificação, o pro
blema está na: economia brasileira GNV está mais coro nos bombas em comparação 00 segundo semestre de 2007
'Acho que falta dinheiro parao con

sumidor", comenta.Aindaassím, ele
recomenda deixar o álcool e a gaso
lina de lado em prol do GN\1. "Com
ummetro cúbico de gás se pode an
dar até 13 quilômetros", afirma.

Atualmente, na cidade, o com
- bustível é encontrado por menos

de R$ 1,70 (ma). Em novembro
de 2007,-no entanto, o preço gi
rava em tomo de R$ 1,50.

Éderson do Rosa está detido no Presídio Regional de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVODSEXTA·FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2008----------ESPECIAl

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Mudanças valem a partir de amanhã
Para especialistas, falta de estrutura pode atrapalhar agilização dos processos
JARAGUÁ DO SUL

A partir de amanhã come

çam a vigorar as mudanças no

CPP (Código de Processo Penal),
que valerá para todos os proces
sos de crime contra a vida em

andamento. Entre as novidades
está a extinção do pedido de
um novo júri em caso de con

denação superior a 20 anos e o

prazo de 90 dias para conclusão
do processo criminal. O Código
de Processo Penal foi criado em

1941 e regula todos os procedi
mentos para apuração e conde
nação do crime,

As alterações afetam 101 dos
811 artigos do CPP e estão rela
cionadas às provas de um pro
cesso e também ao tribunal do
júri. No Brasil, são quatro tipos
de crime que vão a júri popular:
homicídio doloso (com intenção
dematar); infanticídio - mãe que
mata o filho logo após o parto,
em estado puerperal (disfunção
que causa alteração emocio

nal); instigação, induzimento
ou prestar auxilio ao suicídio; e
aborto.

A finalidade da reformulação
é buscar por uma resposta mais

ágil da justiça, tornando os jul
gamentos mais rápidos. Porém,
a falta de estrutura no poder ju
diciário e nos órgãos públicos
pode "derrubar" este objetivo.
"Falta estrutura física e de pes
soal para colocar em prática as

exigências", afirma o advogado
com atuação na área criminal,
Julio MaxManske, também pro
fessor de direito penal na Unerj
eFameg.

.

Uma das dificuldades para
agilizar os processos diz respei
to ao prazo de dez dias para a

produção de provas. O grande
gargalo está na realização das

perícias. Nesses casos, o pra
zo determinado pela legislação
não contribuirá para agilizar
o processo. "Um exame de ba
lística, por exemplo, pode de
morar até seis meses para ficar

pronto", comenta. Especialistas
defendem que, se agora não há

prazos determinados e o nú
mero de processos só aumenta,
com um tempo reduzido e a

mesma estrutura vai ficar ainda
mais difícil.

DAIANEZANGHELINI Advogado Julio Max Manske afirma que falta estrutura para se colocar as exigências em prática

Vítima deverá ser informada
sobre andamento do processo

Mudanças no
.

júri popularJúri do acusado de
homicídio Sidnei
Santos foi quatro
dias antes da

mudança

Outra mudança que vale
rá para os casos de processos
de crime contra a vida é que
o preso que está mais de 90
dias sem julgamento pode
pedir a liberdade. Este perí
odo começa a contar a partir
da data em que o Ministério
Público entrega a denúncia à

justiça até quando o juiz deci
de se o caso vai ou não a júri
popular.

Em relação à condenação
superior a 20 anos-de prisão,
no caso de homicídio, o réu
não terá o direito de ser jul
gado novamente. Até então,
se o réu se sentisse injusti
çado pelo atual Código de
Processo Penal, ele poderia
ser submetido a novo jul
gamento. O fazendeiro Vi
talmiro Bastos, acusado de
matar a missionária Dorothy
Stang, em 2005, ainda teve
chance de um novo júri: em
maio, ele fói absolvido. Para

os jurados, não ficou prova
do que foi Vitalmiro quem
matou a irmã Dorothy. No

primeiro julgamento, em

2007, ele havia sido conde
nado a: 30 anos de prisão.

A partir de agora, a vítima
terá de ser avisada se o réu for
preso ou solto, das datas das
audiências e da sentença. Ela
também terá direito de acom

panhamento psicológico' às
custas do acusado ou do Es
tado. ,O juiz também deverá
tornar .as .. providências neces

sárias à preservação da intimi
dade da vítima, podendo até
mesmo determiner que o pro
cesso transcorra em segredo de
justiça.

O CPP também estabelece
a não admissão de provas ilí
citas, como uma interceptação
telefônica sem ordem judi
cial, por exemplo. Até então, a
questão estava prevista apenas
ria Constituição Federal.

As alterações na legislação
também incluem as testemu
nhas. Se a testemunha se sen

tir prejudicada, pode ser inter

rogada por videoconferência
em lugar isolado. Neste caso, o
réu permanece na sala de au

diências com o juiz, promotor
e advogado de defesa. Se mes
mo assim a testemunha tiver
motivos reais, o réu pode ser

retirado do local.Asmudanças .

também estão relacionadas ao.
número de jurados sorteados

, para comparecerem no dia do
júri popular, que passam a ser

25 em não mais 21. Porém, o
corpo de jurados continua a

ser formado por sete pessoas.
O juiz também não fará mais

perguntas durante a audiên
cia. O promotor e o advogado
de defesa terão de fazê-Ias di
retamente às testemunhas e

ao réu. Pelo antigo CPP, as per
guntas eram feiras ao juiz, que
as repassava ao réu:

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 Titulos contra:

Maryot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por oão terem sido encontrados pessoalmente oos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimen_to, Que deu entrada
neste Oficio para serem protestados conlra os responsáveis. após decorrido o prazo de 03(lJês) dias úteis.

Protocolo: 83314 Sacado: NETONK INO COM CONFLTDA CNPJ: 00.107.351íPOO
Cedente: HSBC BANK BRASil S/A BANCO MUlllPLO
Número do TItulo: 1549/1 Espécie: DupHcala de Venda Mercamil por Indicação
Apresenlanle: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULllPLO DataVeocimento: 23/07/2op8 Valor: 1.551.30

Protocolo: 83315 Sacado: BAZAR CRISTAlLTDA CNPJ: 95.771.499/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MUlllPlO
Número do TItUlo: 1540/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MUlllPLO Data vencimento: 23/07/2008 Yalor: 1.509.00

Protocolo: 83320 Sacado: PEDRO KASMIRSKI 'CPF: 382.127.309-72
Cedente: JAVElJARAGUA VElCULOS PECAS lTDA CNPJ: 79.501.862/000
Número do TIbJIo: 11OOQ6!C Espécie: Oupftc.Ja de Venda Mercantil POT Indicação
Apresentante: B�O REAL Data Vencimento: 17/0U200S Velor: 220.00

Protocolo: 83332 Sacado: VIDA BElA COM DE CONF LIDA CNPJ: 07.860.66SiOOO
Cedente: COOFECCOES EREPRESEtiTACOES J SA lTDA CNPJ: 07.045.281iOOO
Número do TItUlo: 9729-2 Espécie: Il!lpIicaIa de Venda MereanUi por Indicação
Apresentante: BANCO SANllINDER BANESPA SA Data Vancimenln: 1&07/2008 ValOF. 223.20

.Protocolo: 83333 Sacado: VIDA BElA COM DE COOF LIDA CNPJ: 07.860.666/000
Coo"""': COlllFECéDES E REPRESENTACOES J SA lTDA CNPJ:"07.045.281!OOO
Número do nulo: 9728-2 Espécie: Duplicata de VendaMarC3lltil por Indicação
Apresentante: BANCOSANlMlDER IlANESPA.SA Data VencimenID: lli107/2008 ValOT: 700,87

E, como os di!DS deVedores nao lOTam encontradllS 00 se ret:trSaIllIIl a aceitar ·a_ in1ima<aD. faz po, i!ltennetlio
do presentaEtlital. para que os mesmos romparecam neste TaIloIlonaIo na Av. MallJOOdoro lia Fooseca.11f. 1589;no-iJlllZO
da Ld. a fim de liquflIar o seud_. ou entao. dar razao POT que nau o faz. sob a pena de serem os refefidos protestados na .

forma da Lei. ere.
Jaragua do Sul. 8 de Agosto de 2008
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AS NOVIDADES
Espero que quem tenho procurado o coluna no OCP de quinta-feira tenho achado e espeçe publicado na página 14, assim como este aqui que sai no página
oa hoje. Como expliquei ontem, a partir desta semana a Por Acaso passa a vir às quintas-feiras na versõo "Agendaê" trazendo a listo completa dos eventos

..
do finds, e chegando em versõo full às sextas-feiras com mais espaçó para erte. cultura, tecnologia, música, moda, besteirol e etc. A idéio é aproveitar
melhor todo o potencial que o gente tem, e o Correio expandir sua apresentação de conteúdos poro o galera. Então semana que vem.iRão esqueçam:
quinto-feira é dia da agendo completo de eventos no página 14, esexto-feiro é dia do coluna full no págino,Oa.'

.

Conferindo a novidade Estação do Tempo. Bruna Brito (el. Thiago Peixer e Talita Maba. que dá

exemplo com a cervejinha sem álcool

Bela foto do casal Ariana Lenz e Diogo
Piccinini. em happy hour no Estação do

Tempo

COMBUSTíVEIS
Vale acesso à página do Procon no endereço Shot na Choperia Bierbude. com Thiago Matto�
portaLjaraguadosuLcom.br, onde�ncontra.:· planejando movimento

se publicada a última pesquisa com

levantamento comparativo do preço dos
combustíveis nos postos de Joraguá do Sul.

AGROCORE?
"landàu enumera as características de um verdadeiro agroboy: 1) Usar calças apertadas; 2}
Colecionar fivelas de metal; 3} Não sair de casa sem chapéu e botos de caubói; 4} Ouvir na mesma

intensidade Green Day e Sérgio Reis; e 5} Não criticar nenhum outro movimento artístico atuaL"
É para surgir em breve por aí um ou outro sinai desse novo movimento lançado pelo cantor landau. que
essa semana publicou manifesto pró. landau é o irmão de Rogério Flausino (leia-se Jota Ouest) e propõe a

popularização do Agrocore. estilo que mistura rock com música sertaneja. Se vai dar certo? Não sei. masse
a base for a música de landau intitulado "Agroboy". dá pra dizer que já tem coisa ruim suficiente por aí

Presença nas baladas. o brother .

Evandro "Tonho" Gadotti

DE PARABÉNS
OS empresários responsáveis pelo bar
Estação do Tempo. George Bleyer e

Danie� Behnke. que presentearam
Jaraguá com um ambiente inédito e

criativo. Vale citar também o figura
Fabrício Santanna. do The Bell
eventos. que foi o responsável pelo
caprichado cardápio da casa.

PAlAVRA DO LEITOR
Analisando a agenda, Andrei falou:
"Jaraguá e suas poucas opções como
sempre. Pagode, pagode. sertanejo.
Nada contra, mas uma hora enjoa né?
Me lembro quando era assim com o

hip-hop." Certo que temos excessões
essa semana como ótimos alterna
tivas. mas a mesmice cultural

predominante têm motivado pouco à
saído de coso. Associe isso com uma

lei de trônsito rigoroso. e o que se vê
,

é o retorno das festinhas de garagem.
Os promoters. de seu lado, alegam
que se fazem diferente daquilo que
está "no moda" não têm público
suficiente para lucro ou até despesas.
Oual é realmente o problema? É
apenas uma minoria essa fatio que
reclamo ou é porque ninguém sai em

Jaraguá quando há eventos diferen
ciados no cidade?

ln�lit)lt.. EJuraeiMi\1
,

'

www.ladyrosachoque..... , ...._
3371 ..0202

AGENDAÊ - coininuoção
Devido às introduções necessárias ontem acabou faltando um espacinho
para incluir o programação do sábado e do domingo. que conforme

prometido, segue abaixo. Bom flnal-de-semannmeçnínl
.

Sábado, 09 de agosto
EM JARAGUÁ DO SUL
� Choperio Bierbude: amanhã tem músico 00 vivo no point com banda
Alto Rotação. Contato: bierbude.com.br ou 32751686.
- SCAR, Grande Teatro: chego enfim a doto do tão esperado show acústico
que Arnaldo Antunes fará no cidade. Corro em busco de seu ingresso
unteclpedn contotcndn o secretario da SCAR - o telefone é 3275 2477.
Vale lembrar, no doação de 1litro de leite adquire-se o ingresso a preço
promocionaLlnício: 21 h.
- SCAR lounge: o anexo obre portos neste sábado para recepclonnr o

cosíumelrn boêmio ou todos aqueles que forem ao show de Arnaldo
Antunes e desejarem dar uma esticada no noite. Bando 4ever estará com

seu repertório pop-rock 00 palco do point, que obre às 20h. Contato:
84066555.
- Licorerio: o barzinho favorito do galera obre neste sábado com house
music para fazer o fundo dos bate-papos. Dos 18h em diante, para o

happy hour ou delivery de bebidas.ligue e pegue informações com aBita
no 32751327.
- Estação do Tempo: o mais novo point do cidade preparo-se poro outra
noite a todo vapor, gelando a cerveja e preparando o cardápio para
recepcionar o públiCO com seu bom atendimento e DJs tocóndo músicos
de época paro fazer o ambiente. Contato: 33764822.
- Moinho Disco: é noite de celebração na Moinho, com o grupo de pagode
Swingoê fazendo o lançamento de seu primeiro CO. Po�o agradar o todos
os gostos, a noite tem abertura com a duplo de sertcneln universitário
Airon e Alessandro, e finalização com o OJ residente Igor Lima. Contato:
moinhodisco.com.br ou 9973 3866.

FORAS
. .

- Em Pomerode o Momma Club abre portas coin promoção à visto. Na
balada Double Orloff Ice, quem pedir uma unidade do drink ganha duas.
Como atração, embalam a pista inferior os repertórios dos DJs Cesinha e

JohnnY, enquanto no segundo piso a dupla Mazzo e Gabriel representa o

estilo sertanejo universitário. Contato: momma.com.br ou 9957 0842.
- Em Joinville o Moam Club propõe noite de pagodeira com grandes
nomes da região. Os grupos Kibelleza, Combinação Perfeita e Atrevidos
sobem ao palco da casa, cedendo espaço mais tarde para o OJ residente
Hudson Passos. Start: 21 h. Contato: moom.com.br.
- Também em Joinville, o tradicional club Mansão Getúlio abre portas
com DJs Rica Alexandre e Ruan Suíço ao palco. Contato: mansao.com.br.

Domingo, 10 de agosto
.

- Em Jaraguá do Sul a Licoreria abre a partir das 18h para a despedida do
finol-de-semana. A partir das 20h, OJ Eduardo Moretti mandn seu fino

repertório de música eletrônico poro o público do disputado oespilço.
- Também em Jaraguá, o bar Estação do Tempo oferece pagodinho para
agitaro espaço. com grupo Jeito Maneira responsável pelo embalo.
- E lá por Guaramirim também onda acontecendo movimento, com a

Choperia Avenida promovendo pagodinho com grupo loko Tentação em

seu espaço. Contato: chopperiaavenida.com.br ou 33731597.
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PREPARE A PIPOCA

AGENTE 86 RETRATADO NA TELONA
Série norte-americana dos anos 60 estréia hoje no cinema de Jaraguá

Poucos filmes realmente deixam o pú
blico com um grande e duradouro sorriso
ao sair da sala de cinema. Agente 86, que
estréia hoje em Jaraguá do Sul, é um deles.
Para quem gosta de ação, esse vai ser o filme
de ação mais engraçado do ano provavel
mente. Já quem vai ao cinema atrás somente
de boas gargalhadas, vai levar de lambuja
seqüências emocionantes, um pouquinho
de romance e cenas de encher os olhos.

Agente 86 é uma versãomoderna cinema

tográfíca de uma série cômica muito popu
lar na terra do Tio Bush, nos anos 60, que foi
reprisada pela TV Bandeirantes. Ela conta a

história de Maxwell Smart, agente de uma

organização ultra-secreta chamada C.ON.
T.R.O.L.E. Suaorganização rival, a KA.O.S.,
está sempre tentando arranjar um jeito de,
obviamente, disseminar o caos na ordem
mundial. Junto a ele, uma gama de carismá
ticos personagens. No filme, diferentemente
da série, Max Smart - interpretado por Steve
Carell " está tentando ser promovido do seu

emprego burocrático de analista para agen
te de campo. A história toda gira em torno

de sua trajetória de iniciação como agente.
Nesse meio tempo, a Kaos cria um plano
para distribuir ogivas nucleares aos princi
pais e mais instáveis ditadores do mundo,
enquanto simultaneamente ataca e destrói
o comando da Controle. Então o chefe não
tem outra alternativa a não ser promover
Max a ''Agente 86". Depois disso não precisa
nem dizer que a confusão está formada. Agente 86 e suo parceiro 99 formam uma duplo e tonto no comédia de ação inspirado em série dos anos 60 (abaixo)

SERViÇO
O QUÊ: Estréio de Agente 86
LOCAL: Shopping Breithaupt
QUANDO: hoje
HORÁRIO: Sexto, sábado e domingo -14h20 e 16h20.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Onde o dragão
engole Alá

Numa cafeteria de Kashgar, no extremo oeste da
China, fronteira com os países da ex-União Sovi
ética - aqueles de final stão - Cazaquistão, Quír
quistão -, tomo chá preto com um uyghur. O mês é
outubro e o ano é 2005. Muitos chineses têmmedo
de serem vistos com um estrangeiro, mas não é o

caso do uyghur, que até chama seus colegas para se

juntar a nós. Os uyghures, povo de raízes mongóis
nãomuito tem a ver com as faces dos chineses que
conhecemos. Seus olhos são mais abertos e arre

dondados, e às bochechas não são sobressalentes.
Dando uma forma de "v" ao rosto dos olhos para
baixo. Eles vivem na barrenta e distante provín
cia chamada Xinjiang, a uns 6 mil quilômetros de
Pequim. Essa província, rica em minérios, que até

quando os chineses não tinham essa fome louca do
desenvolvimento, era esquecida. Kashgar junto o

Tibet, foi a melhor experiência que tive na China
nos três meses que permaneci naquele país. Kash
gar tem uma fortíssima ligação com o antigo comér
cio global. Era o principal entreposto da lendária
rota da seda, que ligava a China à Europa. "Quanto
maior a repressão, mais forte o movimento contrá
rio", dizia o uyghur que passoU: seis de seus trinta
e cinco anos de idade, preso num campo de traba-
·lho forçado. Os uyghures querem a autonomia da

província. São muçulmanos, assim como seus vizi
nhos, os "stão" a começar pelo Paquistão. Entre eles
falam árabe e qualquer um que arrisca falar "Sala
am Aleikum - como está você, em árabe", pode se

sentir em casa. Os uyghures vão lhe convidar para
alguma refeição e se bobear te considarão para se

hospedar nas suas casas. Aproveitei para fazer ao
uyghur urna pergunta inevitável: "É verdade que o

governo chinês quando fuzila um rebelde, sua fa
rrúlia tem que pagar pela bala?". Ele responde com

.

naturalidade: "Sim, é verdade. Isso acontece bas
tante por aqui".

A repressão por parte das autoridades chinesas
foi visível naqueles dias que permaneci em Kash

gar. Havia somente um local em que os estrangeiros
podiam ficar. Um hotel que era um antigo quartel
do exército chinês. O chuveiro era simplesmente
um cano. Por causa da pressão, a água batia na ca

beça feito uma pancada. O vaso sanitário era um

buraco no chão rodeado por um mundo de mos

quitos. Num descuido entravam boca adentro. Oito
da noite, as ruas já escuras e desertas. Os poucos
carros que passam tinham os faróis apagados, por
que os motoristas queriam poupar as lâmpadas,
conforme que informaram. De um salão de beleza,
na esquina do hotel, algumas lindas jovens chi
nesas, de etnia han, dessa face que conhecemos

aproximavam-se de vários homens. Uma delas me
aborda, perguntando se preciso de uma massagem.
''Não havia prostituição nem brigas, nem roubos e

as filas eram respeitadas antes da chegada dos han",
dizia o uyghur. Han é a etnia dominante, provinda
da costa leste e com aquela cara de chinês que ve

mos nas telas de televisão. Pequim apóia e incenti
va chineses da etnia han a seguirem para Kasghar.
Provocando assim uma miscigenação étnica.

Pelo que acompanhamos nos noticiários, os

recentes confrontos entre governo e rebeldes, pro
vam que por lá as coisas, diferentes de outras partes
desse país, não mudaram. Nada se transformou.

VARIEDADES���----��

Best-Seller do
The New York Times
nA idade dos milagres" apresenta um

ponto de vista inovador da' maturida
de. Com o passar do tempo, as pessoas
percebem coisas que quando jovens não
estavam preparadas para vivenciar. A
partir déssa ldéla, a autora encoraja o

comprometimento com o presente e o fu
turo. Direto do jornal The New York Times,
vendeu mais de 200 mil exemplares.

Escolho O

seu quarto
Mike é um grande escritor, famoso por
desvendar eventos paranormais de lu
gares ditos mnlussombrcdes. O próximo
desafio é o quarto 1408 do Hotel Dol
phin, um lugar onde ninguém se atreve
a entrar há anos. Mike tem uma missão,
mas será que ele vai sobreviver?

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Luciano confesso o Aurora que é mãe de Fa
ísco e Gracinho, Rogério diz o Louro e Letícia

que Notércio não deu entrado no papelada de
abertura do moison. Elzinho diz o Daniel que
Luciano e Frau Herta escondem um segredo,
Loura diz o �otércio que Rogério vai cuidar do
moison. Elzinho e Daniel acham que Luclono

ajudou Frau Herta nos fotos em troco do dinhei
ro poro o aparelho de Faísco. Louro e Elzinho
acertam detalhes do desfile de lançamento.
Arthur X costuro o vestido criado por Louro para
suo coleção.

BElEZA PURA
Raul levo Mario poro longe. Guilherme tento

apagar o fogo com o extintor. Norma consegue
o liberdade condicional e pede que Suzy não
conte nem o Raul. Eduardo quase flagro Márcio
e Alex, Alex foge, cai do janela e chego em coso

todo sujo. Sônia não consegue evitar que Klaus
saio de coso. Gaspar convence Rokelli o desistir
de aprender o dirigir. Márcio se espanto 00 ver

Luizo com o diamante. Sônia e Joana tentam
descobrir o paradeiro de Klaus. Tomás procuro
Sônia e dá o entender que sobe sobre Klaus.

.

A FAVORITA
Gonçalo diz o Donotelo que está 00 seu lodo e

elo conto o Gonçalo que Floro e Dodi são .cúm

plices. Donotelo vê que caiu em uma armadilha

quondQ percebe o nervosismo de Gonçalo. Elo
e os seguranças vão atrás. Céu esnobo Holley.
Gonçalo vai à coso de Pedro atrás de Donotelo.
Cido confesso o Catarina seu passado com Átila.
Geraldo foz planos poro o neto Orlondinho ca

sar com Céu e ir morar no fazendo. Dedino não
entende o dificuldade de Elias poro aceitar os

serviços no pre.f,eitura. Donotelo encontro Lora.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Pocholo, Iara e Vová querem voltar o São Paulo,
mos Cris quer ficar no ilha e materializo um

banquete. ísis diz o Vlodo que não quer mais
viver como uma prisioneiro. Ângelo e Eugênio
estão hipnotizados por GÓr. Telê capto os pen
samentos de Gór e descobre que Juli é uma

extraterrestre. Juli diz o Somiro que vai soltar
os monstros no ilha. Beto penso numa formo
de fuga. Velociroptor cerco Mario e Noe. Toni e
Cléo acham o desenho do disco voador.. Leonor e
Bianco chegam 00 depósito com os bebês.

CHAMAS DA VIDA
Adeilson pergunto se Vilma colocou fogo no

fábrica e elo sorri. Adeilson o chontogeio e diz

que vai falar poro o imprensa. Vilma pede uma

semana. André é amarrado. Guilherme e Mi
chele ouvem um tiro. Odiléio implico com Brito.
Raissa diz que Roberto está felit por causo de
mulher. Ele diz que está ansioso poro o votação
do melhor servete. Antonio pede que Marreta

participe do desmonte de corro roubado e ele

nego::AntoniO diz que vai se vingar de Lagarto
no rochâ. Marreta diz que o corro está pronto.

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

Tudo de bom:
os ganhadores
Pelo segundo ano, o Jornal O Dia
agraciou artistas e personalidades,
com o Prêmio Tudo de Bom. Marília
Pêra foi eleita Melhor Atriz e Selton
Melo, Melhor Ator. Ana Carolina
venceu na categoria Som e Flávia
Alessandro, representada pela mãe,
foi eleita a musa. Preta Gil, Vanessa
Gerbelli, Jean Fercondini, Tuca Andra
da, Alcione, Bia e Branca Feres, entre
outros, prestigiaram a festa.

Coça aqui,
coça ali •.•
Carolina Dieckmann registrou em

seu blog um fato inusitado do fim de
semana: "Um carrapato me fez um

estrago! Vocês não fazem idéia! Oue
coisinha mais desagradável!". A atriz
revelou que toda a família pegou:
"Aqui em casa tá um tal de coça-coça.
O bichinho ta morto, mas a coceira,
rll". Apesar do incidente, Carolina
revelou que passou um fim de semana

maravilhoso com os filhos.

Paris não quer
envolvimento
Um amigo de Paris Hilton afirmou que
ela pensa em tomar algumas medi
das, contra o uso de sua imagem na

campanha do candidato à presidência
americana John McCain. Segundo a

Revista Twist, em uma propaganda,
é feita uma comparação entre Paris,
Barack Obama e Britney Spears. "Ela
não está nada contente, porque não
quer ver seu nome associado à políti
ca", comentou um informante.

SUDOKU

1
t

8

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

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

SOLUÇÃO
O tempo melhora um pouco em todas as regiões.
Persiste condição de chuva no norte de Santa Catarina.
Nas demais regiões variação de nuvens e sem

indicativos de chuva. Temperatura em elevação.387 6 1 4 592
6 5 4 3 2 9 7 1 8

9 2 1 7 5' 8 4 6 3

1 4 3 2 8' 6 9 5 7
5 7 9 1 4 3 2 8 6

8 6 2 9 7 5 3 4 1
7 9 8 5 3 1 6 2 4
2 1 6 4. 9 7 8 3 5

4 :3 5 8' 6 2 1 7 9

� Jaraquá do 81.11 e Região

QUINTA

Mí�:11°C�MAX:14°C�
Nublado

SÁBADO

OMíN: go C .

MÁX: 13°C"" I

Chuvoso

lSI ÁRIES

4��' (20/3 a 20/4)
." O amllr continua

� [ lindo, mas agora
inicia uma fase

mais comedida. Aquela euforia
entra em fase de in�eriorização.
Mais sério e mais introspectivo.
O trabalho continua intenso,
mas com ótimas perspectivas de
maiores ganhos e lucros.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Apro.v�i�e a fase
que iniCia para
esclarecer mal

entendidos em família. Uma boa
conversa pode fazer tudo voltar
a funcionar. O trabalho promete
emoções. O amor ainda passa
por provas de fogo, portanto,
nada de decisões definitivas.

L� LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
.: '} Tente não se perder

� u..--: diante das opções.
Reflita antes de

tomar qualquer decisão. Você
passa por uma fase confusa e

decidir algo definitivo agora
pode não ser bom. Aproveite as,
energias do dia para resolver

algum problema doméstico.

� ""
. CÂNCER

�;._7� J�l�:i::���!
: ; curtir a dois. O

romantismo pode
tornar o dia especial. Nesta fase
você precisa avaliar sua relação
com os bens materiais. Voéê sen
te que precisa exercer controle
sobre o que possui. Cuidado com

o excesso de apego.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Seriedade é a

palavra que mais
define você nos

últimos tempos. Nesta fase que
se inicia sua seriedade estará
focado em seus Felacionamen
tos pessoais. O momento pede
reflexão e crítica com relação
aos seus planos futuros a dois.

TOURO
(21/4 a 20/5)

r
Você começa uma
fase onde o amor é
analisado minucio

samente. Só tome cuidado para
não ficar muito crítica. O amor

deve ser vivido, não analisado.

Aproveite a fase e pare de pro
curar pelos em ovos. Dia ótimo

para momentos a dois.

� Fases da lua

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

15/8 'V 23/8

DOMINGOdMíN: 10° C
MÁX: 1r C "" r
Sol com pancadas
de chuva

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
A sensação é de

.

dependência, no
entanto, você deve

deixar que esses sentimentos
tomem .conta de seu coraçõo até
que se dissipem naturalmente.
Sua mente anda profunda e é
através dela que você pode en
tender o que está acontecendo.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
A ternura estará no

lugar da crítica. As
pessoas sentirão
prazer em sua cam

panhia e a energia dessa traca
fará seu'dia mais especial. Só nõo
permita que preocupações desne
cessárias atrapalhem essa magia.
Novidades no setor amoroso.

���U��AC�
MAX: 23° cC,__)
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Hoje é um dia que
você preferirá se

afastar de tudo e

manter escondidos os seus senti
mentos, principalmente se estiver
inseguro com-alguma coisa. Procu
re entender o que está acontecen
do para não ser cantrolado por
esses sentimentos. .

� CAPRICÓRNIO
r ..\., (22/12 a 20/1)

....t. Os relacionamen
tos serão a pauta

, do dia. Há chances
de conhecer alguém especial e
se estiver só, iniciar um roman

ce. Se já tiver alguém, a relação
inicia uma fase de ouro, onde a

entrega estará presente a cada
encontro. Aproveite.

O CORREIO DO POVO mSEXTA·FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

8/8
Adalberto Rengel
Aldo Riedtmann
Alexandre Wille
Amanda P. Gessner
Bruna Daiane Beseke
Claus Marquardt
Daniela B. de Freitas
Darci Wenk
Eliseu Raasch
Emilly Pimentel
Euclair Hass
Everson Draeger
Everton Stahelin
Fernanda Bruch
Geraldo Lichtemberg
Gerta M. Ferreira
Inove Verssio
Irina J. Schmitz
Ivone Onelli
Lourde Maria V. W. Marcílio
Luciani Stein
Luis Alberto S. Lopes
Maicon A. Dalpiaz
Maikon Siewerdt
Maria Elena Loffler
Maria Salete P. dos Santos
Matheus Henrique Marquardt
Rosane Stephani
Rosella Marli Gadotti
Sabrina Richert
Sandro Jordan
Valdemiro José Kuhn
William Mateus Voelz
Wilson Marcos Wendorff
lenira Ines Stahelln

DIVIRTA-SE' ,

8ebum
Duas horas da tarde e os dois bêbados
já começam a ter visões. Um calor
infernal, eles olham para o asfalto e

têm a idéia.
- Compadre, vamos tomar banho no rio?
O outro olha para o asfalto e concorda.
Na beira do asfalto, o bêbado sobe na

árvore e pula. Arregaçou-se todo.
Ouando o bêbado amigo ia pular, ele
deu o aviso:
- Compadre, pula mais pro esquerda
que aqui tem uma pedra ...

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)],IJI� O amor passa pela

I '- fase de mudan-

ças e você deve
avaliar o que quer e o que pode
esperar desse set.or. Tente olhar
com mais realidade para tudo e

não fantasiar a relação. Avalie
profundamente o que vale a

pena e se entregue à escolha.

PEIXES
. til.. (19/2 a 19/3)
•• Fase ótima para
.,.,� os relacionamen-

tos afetivos. Se
estiver só, não será por muito
tempo. Aproveite agosto para
cólocar em ordem esse setor.
Abra-se às possibilidades. Se já
tiver alguém, o momento é ótimo
para "um foguinho a mais".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VITRINE----------

LOTERIA
Viva Música!
destaca Scar

Curso Artista
de Ballet

As inscrições do processo seletivo para
o curso Técnico de Formação de Artista
de Ballet Bolshoi estõo abertas até
o dia 30 de setembro. Os candidatos
devem ser nascidos nos anos de 97,
98, 99 e ter formação técnica em artes
com habilitação em dança. O valor da
taxa de inscrição é de RS 10. No site
www.escolabolshoLcom.br estão dis
poníveis informações sobre os cursos,
a ficha de inscrição, o manual do can

didato, a lista dos candidatos pré-in
dicados e dos classificados. A seleção
está marcada para 17 a 19 de outubro
no Centreventos Cau Hansen.

CONCURSO N° 993

A Scar é novamente destaque no Viva
Música!, principal anuário da cultura
brasileira. A edição 2008 traz um guia
completo de eventos, projetos, espaços

. culturais e profissionais da área, e cir
cula no País e exterior. A edição 2008
comemora uma década do projeto e

reúne mais de 2.300 cadastros, além de
destaques da temporada, como concer-

·

tos e outras atividades culturais. O mais
completo guia apresenta o Centro Cul
tural da Scar, acentuando as atividades
na área da música, estruturo e condições
técnicos do espaço e traz informações so
bre o Festival de Música de Santa Catarina,
realizado em Jaroguá do Sul. Um dos de
staques do Anuário é a entrevista com Alex
Klein, diretor artístico do Femusc.

CONCURSO N° 851

02 m 01 � 10 - 11 m 12
19 -

CONCURSO N° 04266

AÇomunidtrde 'frindade dlLParóqujll de SchrQeder.promove a tradi� ;

Cional Festq Anonl ne ming 9;9�to - Ut9'dos Pai�, - �§
Bairro: \8,rocinho. N mQ�õ marcado às lOh Q ·(lulto
,F dando início evento. Às 12h, os convidados poderão par-
ti do tradicional �Imoço dl}s Pais. Em se uido,· a,tar4e .dan-
çante animará a O,valor do huffet sem. eró de RS 4, o
119 qdQ cus R$ 8 e o ch'urra§co S�fií RS 10.

Congresso de
Iniciação Científica

A Unerj (Centro Universitário de Jara
guá do Sul) promove o VIII Congresso de
Iniciação Científica, Pesquisa e Extensõo
nos dias 26 e 27 de agosto. O objetivo é
incentivar a formação de iniciantes em

pesquisa. O evento proporcionará a opor
tunidade de expor e discutir ns resulta
dos dos trabalhos de Iniciação Científica,
Pesquisa e Extensõo desenvolvidos no ano
passado. Os interessados em se inscrever
devem entrar no site: www.n.unerj.br.

!-ESTÃDO DE�SANTÃ-cÃTÂRINAi PODErfJUÕlCiÀRIO. -ComarCãdê- Jaraguá do Sul/2a i
I Vara Cível. Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, Jaraguá do Sul. Juíza _de I,Direito: Eliane Alfredo Cardoso Luiz. Escrivã Judicial: Ana Lucia Rozza. EDITAL DE CITAÇAO
I PRAZO: 20 DIAS. Busca eApreensão Alienação Fiduciária nO 036.08.000018-4.Autor: Banco I
\ Panamerlcano S/A. Réu: José Carlos de Souza. Citando: José Carlos de Souza, brasileiro, i
·

CPF 409.220.659-34, Rua Abelardo Darius, 92; Bomplandt, Corupá-SC. Objetivo: Citação de i
· José Carlos de Souza. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a i
, pessoa acima identificada, atualmente em local incerto ou não sabido, fica ciente de que, neste I'i Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epígrafado, bem como CITADApara responder
: à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste I
i edital. ADVERTENCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumr-se-ão 1
, aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicia! (art. 285, c/c art. 3191
· do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de lodos, partes e terceiros, foi expedido o I
i presente edital, o qual será afixado no loca! de costume e publicado 1 vez, com intervalo de O I
�ias na forma da lei. Jaraguá doSul, 16 de julho de 2008. :

GUARAMIRIM

Feijoada Beneficente
Uma feijoada beneficente em prol de Sérgio Girardi para a aquisição de
uma cadeira de rodas está agendada para sábado, a partir das 11 h, nil
Auto Estação Veículos (Rua: Athanásio Tosa, nO 67), em Guaramirim. O valor
do ingresso é de RS fO. No evento terá o 1° Encontro de Raridades, uma
exposição de carros antigos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
AVISO DE L1CITACÃO

Edital: Tomada de Preço p/ Obras e Serviços de Engenharia
- 000078/2008; Tipo: Menor Preço. - Pelo Total Geral; Objeto:
Terraplanagem e Drenagem Pluvial da Rua Cláudio Tomaselli;
Entrega dos Envelopes: 22/08/2008 às 09:00 horas; Abertura dos
Envelopes: 22/08/2008 às 09:15 horas. O Edital e esclarecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de

Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 08:30 às
12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo Fone: (0**47) 3373-0247.
Guaramirim (SC), 08 de Agosto de 2008.

Jonathan Ademir Maffei
Comissão Permanente de Licitação

SANTA CATARINA

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

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

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

Livro: 0099 Folha: 0062 Prot.: 00002204

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

dança educação - 03 a 10 anos)
Interessados encaminhar Currículo Vitae até dia 08/08/2008 a Rua Pres. Epitáfio
Pessoa, 1273 Centro Jaraguá do Sul. Informações pelo site www.sesc-sc.com.br

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 nO 1.353.572-2-SESP/SC. CPF nO 576.604.339-20, nascida na

data de 31/10/1960 na cidade de Jaraguá do Sul-SC, brasileira, do lar, casado (a), conforme certidão
de casamento nO 650, fls. 125verso, do livro B/AUX-002, do CRC da cidade de Jaraguá do Sul-SC.
domiciliada e residente na Rua Argentina, nO 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 por ele(a)(s) me foi dito que em data de 08 de Agosto de 2007, por instrumento publico
lavrado nestas Notas, as fls. 200, do livro nr. 0367 de procuração, constituiu poderes para WALMOR
THEILACKER. CI RG n" 5.428.576-3-SC, CPF 310.551.179-20, brasileiro, comerciante, casado (a).
domiciliado 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 juízo ou fora dele e mais, nenhum ato

possa ser praticado pelo (a) outorgado (a) calçado no instrumento ora revogado e que a presente re

vogação 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
CNCGJ/SC q� a presente revogação somente terá efeito oponível erga omnes se observados todos
os requisitos judicialmente exigíveis, 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 ínteíra 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 Corregedor"i"ã-Geral da Justiça do Estado de Santa 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 agosto de 2008.
TABELIÃ (O)

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

crianças.

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

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

�... Tabelião Substituto
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LI NUM JORNAL
Olho só gente. O novo barulho no mundo fashion é sobre uma famoso agente
de modelos. Ela disse às candidatos o profissão, que poro emagrecer é pre
ciso fazer muito ginástica e fechar o boca. Mos coso nado disso resolvo, o jeito
é fumar. O conselho inapropriado foi denunciado pelos mães dos moços e já foi
parar nos ouvidos do Ministério Público, que está investigando o coso, pois os

meninos têm menos de 16 anos e estão protegidos pelo Estatuto do Criança e do
Adolescente. Só pedindo.mesmo uma dose do minha Veuve Clicquot Brut.

ARNALDO ANTUNES
Amanhã, mais conhecido como sábado, acontece no Grande
Teatro da Scar o excelente show com o cantor Arnaldo Antunesí
ex- Titãs. Para quem reclamava da falta de opção na cidade,
taí uma boa dica.

BRASIL
Meus companheiros pensem bem se não
é verdade. Vai transar? O governo dá
camisinha. Já transou? O governo dá o

pílula do dia seguinte. Teve filho? O go
verno dá o Bolso Família. Tá desempre
gado? O governo dá Bolso Desemprego.
Vaj prestar vestibular? O governo dá o

Bolso Coto. Não tem terra? O governo
dá o Bolso Invasão e ainda te aposento.
Agora, experimento estudar e andor no

linho para ver o que é que te acontece!
Você vai ganhar uma bolso de impostos
nunca visto em lugar algum do mundo!
Meus sentimentos...

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o amigo leila loren
cettl, que sempre lê esta coluna para
ficar ligado nos novidades do socieda
de. Valeu.

" Não permita que
ninguém o faça descer
tão baixo a ponto de,você sentir ódio ,
MARTIN LUTHER KING

CANCELAMENTO
Poro quem se perguntava ontem sobre
o cancelamento do Noite Árabe, na

Estôncia Ribeirão Grande, o motivo foi
de forço maior. Nayama, o promoter do
evento, adoeceu no começo do semana

e nõo teve jeito de se recuperur o tem
po. O babado foi transferido paro o dia
12 de setembro.

DICÁ DE SEXTA
Curtir a Sexta Hot no Kantan.
Rodízio de pratos quentes.

Deu água na boca.

MARCAPASSO
Bom gente. O estresse está rolando
solto e o maioria desconto pegan
do pesado no cerveja gelado acom

panhado de tiro-gosto com muito
gordura. Mos ainda está em tempo
de se precaver. Hoje, 24 estados
colocam o seu bloco no ruo, mais
uma vez, poro promover o compo
nha do Dia Nacional de Combate
00 Colesterol. Cardiologistas e nu

tricionistas vão distribuir folhetos
e orientar os pessoas sobre como

se alimentar de uma maneiro sau

dável.

" SpeeJ Pres
12�kt.u...�

3371-2552

A cantora joinvilense Alana, que atualmente reside em São Paulo,
lançou na semana passada no Tom Jazz o seu primeiro Cd, que deverá
estar nas lojas até o fim de agosto. Aliás, vale à pena conferi

TEXAS SHOW
O boa praça Alcides Rocha,
o Rocha do Roauto, e mais
uma trupe de amigos,
trazem poro Jaraguá no

próximo dia 26 de setem
bro o bando Texas Show.
Poro quem não sobe esse

grupo fez o maior sucesso
em todo Santo Catarina,
no final dos anos 80. Poro
ter uma idéio, os apresen
tações que eles faziam
atraiam milhares de pes
soas. Em o mo ior festerê.
Agendem e aguardem!

Amanhã a bonita Viviane
Bier comemora com os

amigos a colação de

grau no curso de Gestão
em Recursos Humanos

TE CONTEI!
• Hoje no Bierbude tem o Bier
country, festa que terá It presença
do duplo Doni & Rafa e o OJ mais
querido de Jaraguá: Fernando'S.

• Nesta sexto-feira o partir dos
22 horas no Estação do Tempo
Armazém, tem Festa dos Anos
80. Vale conferir. Além do boa
músico o babado é beneficente.
A rendo ,será revertido em pro', do
Ajapra - Associação Protetora dos
.Animais de Jaraguá.

.Tem coro que merece mesmo

sofrer, um deles é Paul MéCortney.
,Não é que depois de tudo que suo

ex-mulher Heather Mills fez com
ele, o ex-Beatle ainda fez uma
letra de músico carinhoso poro
elo. Coisa de chifrudo!

�. No dia 27 de agosto estôrá
em Jaraguá do Sul, no Grande
Teatro do Scar, poro o seminário
Um Novo Tempo de Vendas·e
Atendimento, Alfredo Rocha, um
dos palestrantes mais assistidos
do Brasil. A Executivo Treinamen
to promove o evento.

.Agendem. Sábado o partir
dos 11 horas do manhõ"o grupo
"Orelha de Porco" se apresento
no bar O Meu Boteco. Garanti0 de
muito sambo e chorinho.

• Nesta sexto-feira quem terá
seu telefone tocando o cada mi
nuto é minha amigo Adriano Ree
ck, pois hoje é o dia dela receber
os merecidos homenagens pelo
passagem de seu aniversário.

• Poro quem vai curtir Balne
ário de Camboriú, hoje iI noite
tem bolado dos boas no Glanm
Champagnerie, com a. festa Glom
late Night by Veuve Clicquot.

• Onde quer que se manifeste o

verdade, aí deus está.

• Uma ótimo sexto-feira.

• Com essa, fui!
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Para continuar
com sono

As Olimpíadas de Pequim serão um teste de resistência também para
os apaixonados por ésporte. Acompanhar jogos madrugada a dentro
ou acordar um pouco mais cedo para acompanhar a modalidade fa
vorita são alguns dos "sacrifícios" que teremos de fazer nos próximos
dias. As duas primeiras experiências de adiantar o despertador não
surtiram muito efeito. O futebol apresentado pelas meninas e pelo
rapazes foram de trazer o sono de volta. Eu acho que, se depender de
elenco e preparação, elas vão mais longe.

ESPORTE--�-------

CATEGORIAS DE BASE

Futsal sub·15 de Jaraguá do Sul jogo em coso buscando vogo poro o quadrangular semifinal do Estadual

Futsal e basquete
jogam em Jaraguá

-

Rodada do estadual define classificação
JARAGUÁ DO SUL

Três equipes jaraguaenses
entram em quadra neste fim
de-semana, pelo Campeonato
Estadual das respectivas cate

gorias. E duas delas jogam em

casa - o futsal sub-15 mascu

lino e o basquete juvenil femi
nino. Já os meninos do infan
to-juvenil do basquete estarão
em Joinville.

Dos três, quem está mais
bem encaminhado é o futsal
sub-15 da. Malw.ee/CEJ/FME.
Os garotos lideram o Grupo U

- com nove pontos, contra seis
de Curitibanos, três,de Itajaí e
zero de Orleans. Por isso, qua
tro pontos já podem garantir a

equipe no quadrangular semi
final. O time jaraguaense tem a

segunda melhor campanha no
.

geral, com 11 vitórias e um em

pate, somando 34 pontos, dois a

menos que aHering/Blumenau,
- única 100% no certame.

Já as meninas do basquete
-r , do Faculdade Jangada/FME jo
gam no ArthurMüllerpelo úl-

timo quadrangular da la fase.
Para se garantir no play-off fi
nal, precisa vencer esta etapa.
Se Joinville ficar em primeiró,
conquista o título antecipada
mente, pois foi. ganhou os ou

tros três quadrangulares. ,

Por fim, em Joinville, o bas
quete infanto masculino, da
Unimed/FME, tem um difícil
desafio. Em terceiro lugar na
chave, com 14 pontos, precisa

se recuperar para tentar uma
das duas vagas do Grupo B

para o hexagonal final. Join
ville e Blumenau, com 17, li
deram. A briga é boa, já que a

classificação aponta a classí
ficação final da Olesc - Blu
menau, Joinville e Jaraguá do
Sul, respectivamente, foram
os três primeiros colocados na'
competição. A rodada aconte
ce no Ginásio Ivan Rodrigues.
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Do vice-liderança poro 4° colocação
Malwee deixa escapar o empate e perde para Ulbra por 3x2 na Arena Jaraguá

LIGA FUTSAL

JARAGUÁ DO SUL
AMalwee deixou escapar

o empate e a vice-liderança da
Chave A da Liga Futsal na
noite de ontem na Arena

Jaraguá. Com a vitória da
Ulbra por 3x2, o time catari
nense caiu da segunda para a

quarta colocação e vai jogar
contra a Unisul na segunda
feira, pelas quartas-de-final
da competição, sem a vanta

gem de decidir em casa.

A Ulbra começou colocando
pressão e fez duas vezes com

Marinho, uma aos llminOl e
outra aos llmin47. A reação
da Malwee saiu aos 12min47
do segundo tempo. Depois do
bate rebate na área, a bola
esbarrou em Lavosier e

sobrou para Augusto, que

descontou.
O time da Malwee ainda

conseguiu o empate com aos

27min56. O craque Fa:lcão
acertou um chute rasteiro no

canto direito da meta de
Lavosier. O empate matinha a

equipe na vice-liderança.
Mas a felicidade durou

pouco, faltando menos de
dois minutos, Índio aprovei
tou que a Malwee estava com

goleiro linha e mareou o gol
da vitória daUlbra.
Jogam ainda a Cortiana
contra Intelli, a Ulbra enfren
ta o Banespa e o Teresópolis
pega o Carlos Barbosa. Já
Joinville perdeu para
Teresópolis por 4x2 e ficou
fora, juntamente comMinas.
GENIELLI RODRIGUES

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA,8 DE AGOSTO DE 2008
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A MISTICA CAMISA SETE

Finto e drible, ardilosa conjunção de ousadia e destreza. Mí
mica e astúcia. O driblador é um místico que intui com os

pés, desafia as Leis da Física, deixa os adversários perplexos
e a platéia em êxtase. O drible é o tipo de jogada que tem a

cara. do dono e pode ser: cômico, sisudo, infame, pérfido, írre
verente, arrogante, objetivo, sonso, malandro, surpreendente,
fascinante, mal-encarado, com picardia, matreiro, dá vontade
de rir, chapliniano, torrencial, com audácia, sem atalhos, inci
sivo, cortante, sóbrio e com aviso prévio. O drible do Garrincha
causava eco. Até hoje ecoa pelos quatro cantos dos estádios. Ali,
do lado direito da linha branca, o tudo e o nada, no caminho do
paraíso terrestre, o gol.

Augusto (com a bola) descontou para Malwee, que chegou a empatar, mas perdeu nos minutos finais

O REINO. DA FANTASIA
Homenageando todos os grandes artistas do reino da fantasia e do lirismo d& futebol,
traçaremos o perfil dos malabaristas que encantaram as alegres tardes de domingo,
com a mágica camisa número sete:

AMANDUS EMMENDOERFER - Semeava vitórias com escapa
das pela ponta direita, cortando caminhos no caminho de um
novo gol.
BABA - Um ponto irreverente, debochado e de drible matreiro.
VeJoz e preciso nos cruzamentcis. Jogou nas duas extremas.
TIAOZINHO - Um ponta, dos anos 50, com as característicos
e a modernidade dos atacantes atuais. Defendia, atacava,
invertia de extremo e infiltrava-se pelo meio. Seus dribles
simples e sem atalhos abriam caminhos para o gol.
GUIDO FISCHER - Exibia dribles incisivos e cortantes. Ponta de -

fino nobreza dribluva com sobriedade, por vezes surpreendente,
�inha fôlego de atos.
tONINHO GADO Pés irreve es. Abria cominHo com
velocidade e audácia. Seta incisiva, infiltrando pelo meio e
finalizando com eficiência:
RICARDO - Irrompia escolados pelos terrenos minados do
ponta direito, rasgando céus e te�ra, abrindo caminho com
dribles torrenciats e com picardid,lifoi o artífice d� grandes
jornadas do seu time.

'"

NIKE - Direi como diria o poeta: Míminos eu vi! Eu te vi Nike,
_
venturosos pés que tramavam pelos campos o mistério de um

drible, um gesto que eternizo o efêmero. Eu te vi, brincando
de rato e gato cOlli os zagueiros�os outros times,'bailando
com fintas e dribles. Veloz, irreverente, malandro, daqueles
dribles e fintas que.d'á vontade de rir. Deixando es merenderes

- -

-

e� põnico e o platéia em delírio. Teus cruzamentos eram pas-
ses milimétricos, perfeitos. Era a p.rópria.e,ncarnação do sete emblemático, pintundo o

- sete. Tua bolll nu-nCG deixará de ser o que �empre foi: um b�inquedo de criança.

São sete as maravilhas do mundo. Sete são os dias da semana. Sete são os pecados capitais. Sete são as

chaves d� Apocalipse. Sete do mentiroso... No futebol, o sete, não é apenas um símbolo que distingue uma

camisa. E uma mística com tintas do magia, que um dia foi eternizado por Garrincha.

FINTA E DRIBLE

OS MíSTICOS DE NOSSA REGIÃO
Hoje a função do "ala-pont']" é mais abrangente; ataco, de
fende, faz lançamentos, troca de extremo e infiltro-se pelo
meio. 'Fizeram história com o número sete: No Baependi,

•

Andreatta, Ronalda Fiedler, Nutzi, Guido Fischer, Laranjinha,
Luiz Carlos, Ristow, Baba e Adernar Bürger. No Acaraí, Aman
dus Emmendoerfer, Jorge e Arthur Erchinger, Lalu, Lino Voigt,
Didi Silva, Carlinhos, Darcy Domingos, Afonso Nagel e Nike.
No Botafogo, Toninho Gadotti. No Seleto, Baba. No Estre- Acaraí em 1969:
la, Dalmo Rocha, Nike e Adolar Schiochet. No Dom Pedro,· Nike, Lauro
Tiõozinho. No Águo Verde, Mário Donini. ,No Cruzeiro, Horst Sioinski, Caglioni
Reinke. No Juventus, Miguelzinho, Joarez, Mário Gianezini, e Benlica.

César, Bürger, Luizinho e Ricardo.
.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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CHEGOU A HORA

ESPORTE----�-----

Chineses prometem
abertura grandiosa
Cerimônia deve durar cerca de 3h e meia
PEQUIM

Os chineses planejaram
uma abertura grandiosa para
os Jogos Olímpicos de Pequim,
hoje às 9 horas (horário de Bra
sília). A cerimônia deve durar
cerca de 3 horas e meia e pro
metemuitas surpresas. O espe
táculo será dividido em duas

partes. A primeira vai exaltar
a China antiga, enquanto a

segunda mostrará a moderna
China de hoje.

Depois disso chegará a hora
de cumprir os rituais olímpi
cos, com a fala do presidente
Hu Jintao, declarando os Jogos
abertos, e o desfile das delega
ções. E neste quesito a China
bate recorde, serão 11.128 atle
tas - de 206 países que particí
pam em 38 modalidades - 503
atletas a mais do que nos Jogos
de Atenas.

Um dos personagens prin
cipais da abertura oficial é
o atleta que acenderá a pira
olímpica. O nome da persona
lidade ainda não foi divulgado.
E o mistério deve continuar
até o momento da cerimônia.

Já quem levará a bandeira do
Brasil durante o desfile é co

nhecido. Robert Scheidt aguar
da com ansiedade o momento
de entrar no Estádio Olímpico
de Pequim carregando' a ban
deira de seu país.

O Brasil também entra na

disputa com recorde de parti
cipantes: 277 atletas, com os

quais espera superar a melhor
marca histórica de medalhas
no torneio, onde participará em

VÔLEI

Técnico discute
com Gustavo

O técnico Bemardinho e o central Gus
tavo se desentenderam no treino de ontem
da Seleção Brasileira de Vôlei. O problema
começou quando o técnico deu uma bronca
emseu filho, o levantador Bruno. O jogador
saiu em defesa do companheira. No final
do treino, foi possível ouvir Bemardinho
dizer que "quem mandava ali era ele".

Espetáculo foi ensaiado durante o semana e cerimônia terá muitos surpresos

Bush assiste a cerimônia
'�,O presidente dos Estados Unidos,

George Bush, irá assistir a cerimônia
de abertura dosJogos Olímpicos. O re

presentante fez críticas ferrenhas so

bre a liberdade e os direitos humanos
no país asiático. Mesmo assim Bush

32 modalidades. No desfile de
hoje, a delegação brasileira será
a 39a a entrar no Ninho do Pás
saro. Curiosamente o Brasil vai
desfilar antes da Austrália. A

explicação leva em conta não
a ordem alfabética, mas sim a

JUDÔ

Andressa vai
substituir Érika
A judoca Andressa Fernandes foi inscri

ta nos Jogos Olímpicos de Pequim na cate

goria meio-leve, no lugar de Érika Miranda,
que está com uma lesão no joelho direito.
Erika foi cortada dos Jogos de Pequim, de
vido a contusão nos ligamentos do joelho
direito. Andressa já saiu do Brasil e chega a

Pequim no sábado e compete no domingo.

permanecerá quatro dias na capital
chinesa, aonde pretende se reunir com
o presidente chinês Hu Jintao. O norte
americano abrirá também a embaixa
da de seu país em Pequim e assistirá a

algumas competições olímpicas.

quantidade de traços no pri
meiro ideograma chinês que
é utilizado para representar o

nome dos países. O primeiro
ideograma da palavra "Brasil"
tem apenas quatro traços, con
tra 15 da palavra 'Austrália".

FUTEBOL

Brasillidera
chave C

O Brasil venceu a Bélgica na estréia nos

Jogos Olímpicos de Pequim por 1xO. Além
da Bélgica, a seleção do técnico Dunga
terá Nova Zelândia e China. Os dois se

enfrentaram ontem e empataram em

1 x1. Com isso o Brasil lidera a Chave C.
A Seleção volta a jogar agora no próximo
domingo, às 6h, contra a Nova Zelândia.

PROGRAMAÇÃO OLíMPICA . QÇ>O
RESULTADOS DE ONTEM
FUTEBOL MASCUUNO

GRUPO A

Sérvia lxl Austrália

Argentino 2xl Casta do Marlim

GRUPO B

Japão Oxl EUA

Holanda OxO Nigéria
GRUPO C

�"" lxOBélgica
C�ina lxl Novo Zelândia

GRUPO D

Itália 3xO Honduros

Camarões 1 x 1 Caréia do Sul

�
'2horas

ti:!d' '& a (C1A; x Fernande�orais (ANG)
(vôlei de praia masculino) - Grupo C l' rodado

Velo (yngling feminino) - l' e 2' regatos

�!:i ::.r If I -1' e 2' regatos.
• 2h20 - Esgrimo sabre individual (feminino)
quartas-de-final
• 2h30 - Boxe médio (até 75 quilos) - preliminares

li� - 2h50 - If·.z -

-qJ - preliminares
• 3 horas

Romênia x Cazaquistão (handebol feminino) -

Grupo A l' rodado

Badmintlfn' (individual masculino e feminino) - l' rododa

SchochVSlack (AUS) x Geor/Gia (GEO) (vôlei de praio
masculino) - Grupo C l' rodado
• 3h30

8 DE AGOSTO Chino x Espanha (basquete feminino) - Grupo Bl' rododa
• 9 horos _ Abertura Oficial .

Polônia x Cubo (vôlei feminino) - GrupoAI' rodaija .

• 19h30 -J�. (Equipe e Individual)-eliminatória� • 3h50 -�E! • \
.

mOl . LES .ASl.U";'Ill) - prelimiires
• 21h30 -liro Corobino dearlOm (feminino)-e1iminolária

• 4 horas -liro Plstolo de ar 10m (mosculino) -fmol "

BOX! m::"-PESAOO ',IASCUU�i)) - preliminares
• 'I;"O - '1'1\) COl ARCO /1 ilIlllltlAt ,tSQlllHO)-
ronqueomento •

liro com arco (equipe masculino) - ranqueomento
• 4h45

Rússia x Caréia do Sul (handebol feminino) -

• 22 horos - Austrália x BielorTÚssia (basquete
feminino) - GrupoAI' roDada

Fronça x Angolo (handebol feminino) - Grupo A l' radoda
liro Fossa (masculino) - eliminatório

Badminton individual (mosculino e feminino) -1' radada
Mooseide/Glesnes (NOR) x Van BreedanVMouha (BEU
(vôlei de proia feminino) - GrupoA l' rodado
• 23horas _

I
Levantamento de pesa até 84 quilos (feminina) - final"

• 5 horos

Itália x Rússia (vôlei feminino) fe)vllMSllCA \RTÍSllCA (MASClJUHll) - fose de classificoção

Esgrima sabre individual (feminino)
• 5hl0 - Remo (dois sem masculino) - preliminores

Nummerdor/Schuil (HOU x lociga MJSchnider (SUI) �.' 5h40
- Re�o (skiff duplo feminino) - preliminares

(vôlei de proia masculino) - Grupo E l' rodada 1íIP.&f BRASltXCORflJ<DOSUl(Il.lSOUfltliMllilNO} -

• 23h30 -Ilre Carabina de ar 10m (feminino) -final"" GrupoA l' rodado
• 23h45

• 6 horas

Hungria x Suécia (handebol feminino) _ Grupo Bl' radoda Argentina x Suécio (futebol feminino) - Grupo E 2' rodado

Alemanha x Nigéria (futebol feminino) - Grupo F 2' rodado

EUA x Japão (futebol feminino) - Grupo G 2' rodado

Remo (skiff duplo masculino) - preliminares
• 6h30

Remo (quatro sem masculino) - preliminores

Grupo B l' rodado

Remo (dois sem feminino) - preliminares

9 DE AGOSTO
• Meia-noite

,
ClOJSMO '5T1'_�A (individual masculino) - finol'-

lion JiO/Wang (CHN) x KuhlV'Schwer (SUI) (vôlei de praia
• 7 horas

Judô (ligeiro feminino) - fino I da repescagem A e B

Judô (ligeiro feminino) - semifinal

Branagh/foungs (EUA) x Kadijk RJMooren (HOU (vôlei de

feminino) - GrupoAI' rodado
• Oh15 - Novo Zelãndia x Mali (basquetefeminino)
Grupo B l' rododa
• 1 hora praia feminino) - Grupo E l' rodada

SérvioxCazaquis!ão(vôleifeminino)-GrupoBl'rodada �. 7h3�
GINÁSl1\.AAY.lÍS"'ca (masculino) - fose de classificoção� ATAC! (l \- lOt.! MEDll:YMASClIllNO) - eliminatórios

,'lFO PISTOL. Dt P' (masculino) _ eliminatórios Badminton (individuol masculino e feminino)

JLJÔ (ligeira feminino) - Saroh Menezes (BRA) x Eva Judô (ligeiro mosculino) - final do repescogem A e B

Csemoviczki (HUN) Judô (ligeiro mosculino) - semifinal

Grupo B l' rodada .

• 8 horas

Noruega x China (handebol feminino) - Grupo A l' Rodado

Boxe médio (até 75 quilos) - preliminares
Esgrimo (sabre individual feminino) - semifinais

II
Judô (ligeiro masculino e feminino) - Disputo Bronze A e B

PohVRau (AlE) x Esteves RiboltojM. Crespo (ClIB)
(vôlei de praio feminino) - Grupo E l' Rodado

t.:�. ATAÇÁO {lOOM BORllOlI:T.6: FIMINiNO) - efiminotórios

"'N) (ligeiro masculino) - Denilsan lourenço (BRA) x

Moksym Korotun (UCR)
8ametVCaok (AUS) x Uryodovo/Shiryaevo (RUS)
(vôlei de proio feminino) - Grupo C l' rododo

liro com orco (individual e equipe feminino)
- ronqueamento
• 1 h30 - Argélia xilR1ISll (vôlei feminino) -

,�BRASllEMAçAO " DISPUTADEMEDAIJIA
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ESPECIAIS
Ele não foi um pai que me embolava no colo, por horas o fio,
nem ficava me beijando e me apertando todo hora. Ele me

observava do seu conto, com olhos atentos o tudo o que eu

fazia. Ele sabia exatamente o hora certo de me dizer o que
eu precisava ou queria. Mesmo não havendo um carinho es

cancarado, eu sentia suo presença como um toque constante
e confortador no meu ombro. Hoje, nbs aproximamos muito,
seja pelo falto do minha mãe, o absoluto companheiro do
meu "vélnhe", seja porque perdemos o vergonha ou o medo
de mostrar nosso amor. Abraços e beijos fazem porte do
nosso rotina. Afogo aqueles cabelos grisalhos e gostaria de

,guardar aquéle algodãozinho pro sempre no palmo do mi
nha mão. Amo absurdamente. E do mesmo formo, nós, filhos
do seu Guido, somos amados. A todos os pois dQ mundo, e 00
meu em especial, desejo um linde e feliz Dia dos Pois. E pai,
dessa vez eu não comprei meios, ok?

VOLTA MUTLEY!
Dia desses pude assistir com meu filho
aos desenhos animados que possam
no tv aberto. E fiquei com saudade dos
meus tempos de menino. Oueria ver de
novo o Popeye, o Pico Pau, o Caverna
do Dragão, o Corrido Maluco (adorava
o Penélope Charmosa, o Dick Vigarista
e o Mutley), o Popa Léguas, Os Jetsons,
Os Flintstones e Tom e Jerry. Consegui
assistir 00 bob Esponja e às Três Espiãs
Demais. O resto eu não consegui digerir.

RECOMENDO
Terminei de ler um livro chamado A
Montanha e o Rio, de Do Chen. O enredo
fictício se posso no China, no auge do

Revolução Cultural e os acontecimentos
políticos se confundem com o verdadeiro
história do País. Foi coincidência o livro
ter caído nos minhas mãos justamente
agora que o China está tão em evidência.
No meu conceito, o história é boa e o tex

to, bastante cloro. Recomendo o leitura.

�!r!� , �f��e��,����o e· eles
adoram! Voz rouco. É sensual, é lin
do e eles adoram! Ouadril largo., É
provocante, é lindo e eles adoram!
Pernas grossos. E feminino, é lindo e

eles adoram! Furinhos nos costas, aci
ma do quadril. É tentador, é lindo e eles
adoram. Cabelos cacheados. Ou lisos. É
suo natureza, é lindu, espontâneo e eles
adoram! Eles simplesmente nos adoram,
do amanhecer 00 anoitecer. E depois
quando dormimos. Simples assim.

DIREITA, VOLVER!
Desde muito cedo meus irmãos me

ensinaram o "senso de direçã,o". A
pé, de bicicleta, de corro, o seu lodo
é sempre o.lado direito (exceto no ul
trapassagem). Ao caminhar e esbarrar
com alguém analise quem está errado,
antes de começar o xingar e praguejar.
A aprendizagem com meus irmãos nâo
foi nado sutil: Nós três com suas res

pectivos bicicletinhas e uma trombada
fenomenal. Não bastasse o tombo, o

incompreendido aqui, apanhou dos dois
(marmanjos malvados). Mos aprendi.

DA NAlURElA MASCUUNA
No cérebro de um homem, estava um

neurônio solitário. Outro neurônio
posso por lá (foto raro) meio apressa
do. O solitário, querendo amizade diz:
- Olá! Como vai? Prazer em vê-lo!
Vamos conversor!
O "turista" estranho o hospitalidade
e responde:
- Posso saber o motivo de tonto
felicidade 00 me ver?
- Ouer saber? Você é o primeiro neu

rônio que vejo passar por aqui depois
de décadas... Estou sozinho há tonto

tempo nesse maldito cérebro ...
- Mos espero aí... Há quanto tempo
você está aqui solitário?
- Bem Desde sempre... .

- Coro, Mos... Você é burro? Desce
um pouco mais. Tá todo mundo
lá embaixo!

.
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BISCOITO DA SORTE

aou ao
A cerimônia de abertura dos Jogos
Olímpicos de Beijing hoje (08.08.08,
às 8hs8min) não é mero coincidência.
Os chineses têm o 8 como um núme
ro mágico, de sorte. Lá pros lodos do
China, ostentar carros e telefones com
o número 8 tem um valor significati
vamente maior com relação aos outros
números. Vamos combinar que o ano

de 2008, no entanto, não tem feito jus
tiça à fé daquele povo.

.......-.:�.-
�--�ItWJTJi<BmlW ,.

UMA EMPRESA DO GRUPO /�Lt�llJJR

JARAGUÁ TURISMO O MELHOR
LUGAR PARAVÔCE IR!

Tel: (47) 2106-3977 Fax: (47) 2106 3900

Pronta para mais um dia?

ROUPAS FEMININAS 'ACESSORIOS

Morec�ol Deodoro, 739,1010 04.
Defronte 00 coléqic Bom Jesus I.

". ,4730550878 :
,

__ ��__ .� • _ _ __ �_ � >.#o _ _ __.�_L

blogdacormela com br

ll'iEssa semana boa porte dos bra
sileiros esteve ligado no novelo
dos 20h, digo, dos 21 h. Não teve

surpreso, no minha modesto opi
nião. Sei de todos os detalhes de
cada uma dos cenas. Inclusive do
cor do roupa dos personagens. Não
porque eu tenho assistido. Mos
porque o ti-ti-ti foi tonto e os de
talhes, tão fiéis, que foi inevitável
não ficor o por.

uando seu namorado ou mari
do convido os amigos poro assistir
00 futebol no suo coso, você não
tem a impressão de que ele deixo
de ser um homem maduro para
transformar-se num moleque? É
uma gritaria, uma algazarra, pala
vrões, risadas sonoros... e quando
bote aquele silêncio e você pego o

turminha cochichando? Dá vontade
de colocá-lo de castigo, não dá?

udo bem, eu acho que ser since
ro numa relação é imprescindível
poro que se conquiste o confiança
necessário 00 relacionamento. Mos
você não preciso escancarar geral.
Seu ciúme não deve ser revelado.
A converso com os amigas�merece,
talvez, um comentário passageira.
Falar do ex, tom o int�ito de provocar
ciuminho, não é uma boa idéio. São
coisinhas que podem fazer o tiro sair
pelo culatra. Rque esperto.
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Site pam estimular a educação financeiro
Gostar menos do que se ganho, fazer o dinheiro sobrar, investir, são ações que só possam o fazer porte do dia-a-dia se

houver educação, segundo o governo. Ele pretende contribuir nesse sentido, criando uma estratégia poro educar o popu
lação no área de finanças pessoais. No último quarto-feira (6), foi colocado no ar um site criado pelo Coremec (Comitê de
Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros, de Capitais, de Seguros, de Previdência ti Capitalização), poro divulgar
o estratégia de educação financeiro e também receber contribuições da população. Isto tudo parece piado, o Governo
Federal não faz o lição de cosa, mas quer que o povo Brasileiro faço.

IPC-C1 DE JULHO TEM MENOR

V�RIAÇÃO DESDE FEVEREIRO
O Indice de Preços 00 Consumidor da Classe 1 (lPC-C1), que
é calculado com base nas despesas de consumo das famílias
com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos mensais, teve varia
ção de 0,61% em julho, ante 1,29% no mês anterior. Segundo
dados divulgados ontem, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
a variação foi a menor para o período de um mês desde feve
reiro, quando o indicador teve alta de 0,16%.

CONSTRUÇÃO CIVIL
Conforme o coiuna já tinha noticiado, o construção civil em nossa

região vive um momento impor no suo história. Tonto que vários
empresas de renome estadual e nacional estão aportando no

região. Nesta semana foi publicado uma reportagem no revisto
Época, onde é destaque o boom imobiliário agom vivenciado
pelos famílias que recebem até 5 salários mínimos. Mos isto já
vem ocorrendo desde o ano passado no nossa região. É somente
passear nos bairros mais periféricos dos cidades do região e no

tar o crescimento vertiginoso dos construções. Vide Bairro Estmda
Novo, São luis, Tifo Martins, etc. Outro ponto o ser analisado é o

número de loteamentos que estão sendo abertos e ofertados pam
esta faixa do população. Vide o Bairro Rio do Luz.MAS A FGV ALERTA:

O IPC-C1 (índice de Preços 00 Consumidor - Classe 1)
acumulou variação de 6,62% nos sete primeiros meses do
ano, de acordo com dados divulgados pela FGV (Fundação
Getúlio Vargas. No mesmo período, a inflação geral, me
dido pelo IPC-BR, registrou taxo da 4,39%. Nos últimos 12
meses encerrados em junho, o elevação dos preços poro
a baixo rendo é de 9,46% e paro a média do Bro.sil, de
6,23% Ou seja, quem mais esta sofrendo com a inflação é
a população de baixa rendo.

FALTA DE MÃO DE OBRA
Outra informação já publicado nesta coluna é sobre o fal
tude mão-de-obra poro o construção civil. Falto pedreiro,
ajudante, encanador, eletricista. O que está no mercado
está empregado e cobrando coro, e o que tem disponível falto
experiência e conhecimento técnico.Existe o necessidade de
trazer está mão de obro temporário de outms cidades.

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

VENDA
1,593
1,533

VARIAÇÃO 1--- _

0,95%
-0,58%

COMPRA
1,591
1,532

COMPETITIVIDADE

Seminário acontece no capital
Políticas públicas para os parques tecnológicos do Brasil são discutidas
FLORIANÓPOLIS

A abertura do Seminário
sobre Pólos de Competiti
vidade e do lançamento da
chamada pública para sub

venções em investimentos

para micro e pequenas em

presas aconteceu ontem, em

Florianópolis. Os assuntos

discutidos foram os mecanis
mos e propostas de políticas
públicas para os parques tec

nológicos do país e contou
com a presença de pesquisa
dores e autoridades da área,
vindos de vários estados bra
sileiros e do Exterior.

O governador Luiz Henri

que da Silveira participou do
evento e analisou os dados
recentes que comprovam' o
crescimento econômico e so

cial do Estado. Luiz Henrique

creditou ao desenvolvimento

tecnológico e à inovação os

avanços ainda maiores previs
tos para o Estado.

Já a chamada pública para
subvenções em projetos de
base tecnológica para peque
nas e micro empresas destina

R$ 9 milhões que serão apli
cados em áreas de estratégicas
no Estado, como softwares,
semicondutores, metal-me
cânico, têxtil, entre outros e

tem a participação da Finep
(Financiadora de Estudos e

Projetos).

3- Processo: 026.00.002110-0

Exeqüente: Almir José deAguiar
Executados: AdemirOrsí eEnedirOrsi
Bens: (1) Terreno com a área de 450,OOm2,
em Guararnlrirn, constante da área n° 01,
localizado no lado ímpar da rua 96, distante
23,80m da esquina com a rua 97,

t'_I"I'!.ilªº!Prª.Ç.ª: 15/agosto/2008 - 14:00h. confron!ando: frente em 15,00m com a rua 96;
Porvalorigualousuperioràavaliação. trave.ssao dos f�ndos em 15.00m co!fl terras
g' !"l'!i!ªºiPrªça: 26/ag051012008 - 14:00h. A d� �lldegard Elizabeth ManaWedekind; lado

quemmais ofertar. desde que não a preço vil. direito em 30,00m com terras de Regina
Local: Átrio do Fórum de Guaramirim. R.: 28 Sussenbach e pelo lado esquerdo em 30,00m

deÃgos!o, 2.000, Centro. F.: (47) 3373-9500. com a área n002 �e Hlldegaró Elizabeth Mana
M\!l'!rt�n.ç.i.a.s.: (1) Ficam intí!_Tladas as partes ���:��:' d�a�����ml��89av��ia��1 �$atraves deste Editai, caso nao o sejam pelo .'

Sf. Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os 46.000,O?; (2) Terreno com a área, de

credores hipotecários, usufrutuários ou 4�0,00m, em Guaramrnm, constante da area
h

.

di t -.
- .

ti d n 02, localizado no lado ímpar da rua 96,
sen ono Ire o que nao loram. In una os

distante 3S,80m da esquina com a rua 97,
pessoal!_Tlente, ficam neste ato Intlm�dos da confrontando: frente em 15,00m com a rua 96;
reahzaçao_dos respeclivospraçasllel�oeS(art, travessão dos fundos em 15,00m com terras
698 CPC). 03) A venficação do estado de d O Id F r . lad direit m 3000m
conservação dos bens poderá ser realizada e sv? o e Ipe! o I eno e

'.

pelo pretenso arrematante se desejado
com terras de Hildegard Elizabeth Mana

. '. ' Wedekind e do-lado esquerdo em 30,00mmediante acompanhamento de Oficial de
com terras de Gisela Wulf Friedemann,

Justiça,
, . matricula 10.990 do CRI da Comarca de

VI,CENTE ALVES PEREIRA NETO., Leiloeiro Guaramirim; avaliação R$ 46.000,00.
Publico Oflcial e Rural, devidamente Gravame inscrição R-2.10.990usufruto, Totalautorizado pela Exma. Sra. Ora. K;AREN da avaliação R$ 92.000,00 em 06/03/07.
FRANCIS S�HUBER� REIMER, JUiza de Depositário: Ademir Orsí. Vistoria: rua 96,
Direito ?� 1 Vara CI�el da Comar�a de Guaramirim.
Guaramlnm-SC, vendera em Praça/Lellao, na 4. Processo: 026,03.001371-8 '

forma da Lei, em dia, hora e !ocal
E

..

t·' d' tri Q
...

0"1 Ltd
supracitados. os bens penhorados nos xequen e .. n us na umuca Ipi . a.

processos a seguir: Executado: N,atanael Moura dos Santos
1- Processo: 026,96,000192.7 Bem: 30.00m de madeira de pIOUS, serrada

Exeqüente: Banco do Brasil S/A em peças com 1,S3m de comprimento x

• . . 14,00cm de largura x 16mm de espessura;Executados: BOh�h� Guarammm Ltda.; avaliação R$ 9.450,00 em 11fOS/06,
Ro�olfo Jahn Neto, Nilson �yl�ardt, Harlay Depositário: Natanael Moura dos Santos.
Janl�eWeege Bylaa�dt eMarclo�ylaa�dt Vistoria: Vila Cruzeiro, Estrada Barrínha,
Bem. Te.rreno, com a area de 1,8_7o,OOm ,em Curiúva.PR.
Guaramirim, localizado no lado impar da rua Ônus: Os tributos incidentes sobre os bens
28 de agosto, distante 300,OOm da esquma móveis e imóveis, multas sobre os
.com a Rod. SC-301, confrontando. fren�e com automóveis bem como contas vinculadas às
a rua 28 de agosto, em 50,00m; travessão dos concessionárias telefônicas, correrão porfundos com terras de Osvaldo Bylaardt, erT! conta exclusiva do arrematante. Para
50,00m; lado direito com lerras de Jose

arrematação em primeira praça, os valores
Neumann e FranCISCo Neumann, em40.00m das avaliações serão corrigidos
e do lado e�querdo com a rua Municipal sem monetariamente até a data do leilãofpraça,
denomlnasao oficial, em �5,0?n:, edificado ondeovalordolançonãopoderáserinferioràcom galpao com 600,OOm , matricula. 2467 avaliação efetuada, sendo que, não
do CRI_ da Comarca de Guarammm-SC: ocorrendo a venda ou adjudicação nesta,
avahaç_ao do terren� R$ 225,000,00: será levado' à segunda oportunidade,avaliaçâo da ediflcação R$ 120,000,00, conforme data e horário supra, onde haverá atotaüzando R$ �45.000,OO em 05/03/07.

alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI,Hipotecas mscnçoes R-4-2467.e R-.6-_2.467 CPC), desde que não a preço vil (art. 692,
ao Banco do Brasil SA Penhora InscnçaoAV: CPC). Os honorários do Leiloeiro na razão de8-2.4?7 autos.026.96.000024-6 em. qu.e � 5% (cinco por cento) correrão por conta do
exequente Fndolino, Klein, Deposltáfl�S: comprador, remitente ou adjudicante em caso
Nilson Bylaardt e Mareio. BylaardL Vistona. de arrematação, acordofremição ou
rua 28 de agosto, Guararnirirn-Sü. adjudicação, respectivamente, conforme
2·Pro�esso: 026.96.0002�3-7 competente Portaria expedida por esta
Exequente: .BamerlOdus S/A - Comarca. Informações com o Leiloeiro
Participações eEmpreendimentos Público Oficial e Rural VICENTE ALVES
Executados: In.dústria Química Dipil Ltda. PEREIRA NETO, fone/fax (47) 3026·1615,
eAlbertoCorrela site WWW.ª9Si!]çiali.lila.Q.CgID •.Rf. end. Av.
Bern: 30 tambores de cupinicida AC-40. com Hermann August Lepper, 1,500, Saguaçú -

200L cada; avaliação R$ 63.000,00 em Joinviüe. Exma. Sra. Ora. KAREN FRANCIS
29/03/01. Oepositãrio: Alberto Correia, SCHUBERT REIMER, Juiza de Direito da 'la
Vistoria: Rodovia Guilherme Jensen, SC- VaraCivel daComarca de Guaramirim-SC.
413, Km413,Massarànduba-Sc.

EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO
COMARCA DE GUARAMIRIM

r- VARA CíVEL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2008
PREÇO.

o.BJETO: Constitui objeto da presente licitação na forma de Pregão Presencial, a

aquisição de Equipamento Hospitalar.
REGIMENTO.: Lei Federal nO 10.520/2002 de 17 de julho de 2002.·

DATA, Ho.RA E Lo.CAL PARA ENTREGA Do.S ENVELo.PES: Até às,13h30min do

dia 27/08/2008, na Divisão de Compras (Sala de Reuniões) do Pfospital e Maternidade

Jaraguá, sito a Rua dos Motoristas de 1936, nO 120, Bairro Czerniewicz, município de

Jaraguà do Sul·- SC.
ABERTURA OO.S ENVELo.PES: Sessão pública as 14 horas no dia 27/08/2008, na

Divisão de Compras (Sala de Reuniões) do Setor Administrative.
INFORMAÇÕES: A integra do Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos no

seguinte endereço: Rua dos Motoristas de, 1936, nO 120- Bairro Czerniewicz, municipio
de Jaraguã do Sul-SC, na Divisão de Compras.
Járaguã do Sul. SC, 31 de Jullio de 2008.

HILÁRIO. OALMANN - DiretorAdministrativo

EDITAL DE TOMADA DE PREÇo.S N° 01/2008

PREÇO. POR Lo.TE
. o.BJETo.: Constitui objeto da presente licitação "a' forma de Tomada de Preços, a

aquisição de Equipamentos Hospitalares.
REGIMENTO.: Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA Do.S ENVELo.PES: Até às 13h30rnin do

dia 26/08/2008, na Divisão de Compras (Sala de Re�niões) do Hospital e Maternidade

Jaraguá, sito a Rua dos Motoristas de 1936, nO 120, Bairro Czerniewicz, município de

Jaraguá do Sul- SC.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Sessão pública as 14 horas do dia 26/08/2008, na
Divisão de Compras '(Sala de Reuniões) do Setor Administrativo. .

INFORMAÇÕES: A integra do Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos no

seguinte endereço: Rua dos Motoristas de 1936, nO 120- Bairro Czerniewicz, município
de Jaraguá do Sul- SC na Divisão de Compras.
Jaraguá do Sul, SC. 31 de Julho de 2008.

HILÁRIO. OALMANN - Diretor Administrativo
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Folha dá furo
sobre fraude
SÃO PAULO

O jornal Folha de S.Paulo
publicou na edição de quar
ta-feira, 6, uma entrevista
com o empresário Lair Ferst,
acusado de ser um dos pivôs
do desvio de R$ 44 milhões
do Detran gaúcho. Ferst se

desfiliou do PSDB há uma

semana e, agora, alterou
sua versão e envolveu pela
primeira vez a governadora
Yeda Crusius na fraude. O

empresário afirmou à Folha
que foi uma decisão da cú

pula do governo reestruturar
o esquema de desvio.

Segundo o jornal, Ferst
negocia com oMinistério PÚ
blico Federal e com a Justiça
implicar cerca de dez nomes
de integrantes e ex-integran
tes do primeiro escalão do
governo do Estado, além de
pessoas com foro privilegia
do, em troca da retirada de
parte das acusações contra
ele. O empresário é réu em

ação criminal com outras 39

pessoas. Ele responde, entre
outras acusações, por cor-

_

rupção ativa e extorsão.

China não quer
intromissão
PEQUIM

A China avisou ontem

que os estrangeiros não de
vem interferir em assuntos
internos do país, em uma
resposta ao presidente dos
Estados Unidos, George W.
Bush, que criticou o gover
no chinês por reprimir a

população:
China e EUA teriam opi

niões diferentes sobre ques
tões de direitos humanos
e religião, porém, Pequim
deixou claro que não quer

.

interferência com "qualquer
palavra ou ato" sobre as

suntos internos, comentou
o porta-voz da chancelaria,
Qin Gang.

As palavras de Gang fo
ram uma resposta às decla
rações de Bush durante vi
sita a Tailândia. '� América
reafirma sua firme oposição
à detenção, na China, de dis
sidentes políticos e ativistas
dos direitos humanos e reli
giosos. Defendemos abertura
e justiça na China não para
impor nossas crenças, mas

para permitir- que os chine
ses expressem as suas", afir
mouBush.

ONGs crescem 61% em 3 anos
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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Estudo do IBGE analisa setor de entidades entre 2002 e 2005
SÃO PAULO

Pesquisa do IBGE (Instituto
.

Brasileiro de Geografia e Esta

tística), em parceria com o Ipea
(Instituto de Pesquisa Econô
mica Aplicada), divulgada on

tem, aponta para o crescimen
to no número de associações e

fundações sem fins lucrativos.
voltadas ao meio ambiente e à

proteção animal.
A análise sobre as Funda

ções Privadas e Associações
Sem Fins Lucrativos no Bra
sil identificou as mudanças
ocorridas no segmento no

período entre 2002 e 2005,
com base nas informações do
Cadastro Central de Empre
sas (Cempre).

De acordo com o estudo,
entre 2002 e 2005, o número
de ONGs ambientais aumen

tou 61%, um percentual quase
três vezes superior àmédia na
cional (22,6%). Em 2005, eram
2.562 entidades com esse fim.
Entre 1996 e 2005, o número
de organizações voltadas ao

meio ambiente e à proteção
animal cresceu 558,6%. O
crescimento, segundo o IBGE,
pode ser reflexo da preocupa
ção mundial com o melo am

biente, tema que tem pautado
o debate político nacional e

internacional.
Atualmente, segundo o le

vantamento, são mais de 338
mil ONGs e fundações em todo
o país. A distribuição dessas
organizações tende a acom-

Entidades voltados 00 meio ambiente e à proteçõo animal cresceram 558,6% entre 1996 e 2005, revelo IBGE

Tempo de exisfência
Pouco mais de um quarto das associa- a apenas 13,1% do total das enti-
ções�e funda�ões sem fins lucrativos dades consideradas na pesquiso" o
(26,3%, ou 89,2 mil) foram criadas que indica uma menor organização
nos cinco prjlJ1eiro�,a�,ps des!.�:dé- 1�a soci�dade civil e uma �tficul���ecada.' As instituições mais antigos,

.

de manutenção das organizações sem
criados até 1980, correspondem fins lucrativos ao longo dos anos.

panhar a da população. No
Sudeste estão 42,4% das enti
dades e 42,6% dos brasileiros.
No Nordeste estão 23,7% das

instituições e 27,7% da popu
lação. No Sul, em terceiro lu
gar, encontram-se 22,7% das
entidades e 14,6% da popu-

lação. No Centro-Oeste estão
6,4% das associações e 7,1%
da população. No Norte estão
4,8% das organizações e 8%
dos brasileiros.

As instituições que pres
tam serviços de saúde, educa
ção e pesquisa e de assistência
social, com crescimentos mais
modestos, perdem gradativa
mente peso no conjunto das
associações e fundações sem

fins lucrativos. Em 1996, essas
instituições representavam
22,9% do total e, em 2005, a

participação caiu para 18,9%.

Pesquisas apontam vitória de Morales
Presidente deve-obter mais de 50% dos votos no referendo do próximo domingo

LA PAZ quisa publicada pelo jornal "El
As pesquisas eleitorais Deber", o presidente teria 54%

coincidem com as opiniões das intenções de voto, contra
dos especialistas nesta última 41% dos eleitores que votariam
semana na Bolívia: o presiden- no "não". No entanto, o estu
te Eva Morales e a maioria dos

.

do mostra uma polarização do
oito governadores do país de- país, já que, se dependesse do
vem se manter no' cargo após departamento de Santa Cruz,
o referendo revogatório do dia por exemplo, o presidente dei

c,
10 de agosto. Embora as proje- - -xaria, o-governo - com 70% de.

� ções indiquem uma queda na votos no "não": Essa tendência
§ popularidade do líder bolivia-. se repete ern.Chuquisaca (59%),
g no, é provável que ele conti- Tarija (61%) e Beni (57%).
� nue no cargo. '� vitória deve ocorrer, mas

Morales cumprimento apoiadores De acordo com uma pes- não acho que superará a por-

centagem histórica da época
que foi eleito", afirmou o soció
logo Carlos Cordeiro em entre
vista ao site G1.

Há menos de uma semana

do pleito, o governo boliviano
enfrenta uma. crescente onda
de protestos sociais: traba
lhadores de minas privadas
exigem -que o governo aprove
uma nova lei de 'pensões e pro
fessores paralisaram a capital
na semana passada com pas
seatas para exigir a modifica
ção da lei deaposentadorias.
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PISCICULTURA

Depois de três anos distante da pis
cicultura, o criador de peixes ornamen
tais, CândidoViero, 62 anos, de Jaraguá
do Sul, voltou a praticar a atividade no
último verão. Já com 80 tanques, ele
cultiva mais de 14 espécies em urna

chácara no interior do município. A
falta de variedades e qualidade de pei
xes no mercado fez com que Cândido
voltasse a manter a criação. Para isso,
ele utilizou as matrizes que tinha no

próprio aquário da sua casa.

O que começou com urna brinca
deira se tornou para Cândido "urna

paixão que rendeu dinheiro", e já dura
há 27 anos, Ele disse que aprendeu so
zinho a criar os peixes em tanques. E
dentre as espécies que -cultíva, Cândi
do destaca: acara-bandeira, tetra-proto,
lebiste, espada, molinésia, plati, beta,
mato grosso e carpa.

O apaixonado conta que aprincipal
.dificuldade para criar os peixes ilustra
tivos é o clima da região. E pará que os

peixes sobrevivam no inverno, Viero
elaborou urna estufa, assim corno as de

CONTRA-CAPA-�-------

verdura com plástico e lona,mantendo
a temperatura entre 13 e 14 graus. E o

interessante é que os peixes se adap
tam e a cada ano se tornammais resis
tentes ao clima.

Para as pessoas que têm interesse
em ter urn aquário em casa, a filha de
Cândido e proprietária de urna loja de

peixes na área central da cidade, San
dra Viera, 26 anos, dá algumas dicas -.
Ela ressalta a importância do sistenia
de filtragem correto, amanutenção com
determinados produtos de limpeza tro

cando apenas � de água urna vez por
mês. E por ultimo, Sandra salienta a ne
cessidade de fazer os testes de ph e amô
nia para verificar a qualidade da água.

Os peixes mais indicados para os

iniciantes sâo: paulistinha, mato-gros
so, beta, kinguio (destacado corno o

mais resistente). "Não existe segredo,
o cuidado maior é com a filtragem e

tem urn determinado custo", enfatiza o
criador de peixes ornamentais.

DAIANA CONSTANTINO

,

A AGUA
,.",

I\I1A CRIAÇAO
Cândido transfonnou a paixão por peixes em umamaneira de ganhar dinheiro

Cândido Viero é criador de peixes ornamentais há 27 anos e fez da paixão uma profissão

tem um lugar garanIido no pódid..
..

'
-

"

Jaraguá do Sul I Caraguá Auto Elite
4732746000 Uma relação de confiança.
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