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Batalhão confirma o reforço
��:comwoDOPOm. de 24 policiais para regiãoI � I Em visita a Iaraguá do Sul, o comandanle da 5' Região de Po- em comparação com 2007. Na contramão, os furtos cresce-

lícia Militar, Ricardo Alcebíades Broering, ressaltou os índi- ram 20%. Os comerciantes estão entre os mais prejudicados.

VareJ·o tem ces de criminalidade, considerados baixos pela corporação. Ontem também foi anunciada a instalação de 24 câmeras de
O número de ocorrências no município caiu 7,5% este ano monitoramento, o que deve acontecer até o final do ano.

alta recorde Página 7

A forte demanda doméstica
garantiu ao setor novo recorde
de vendas na primeira metade do
ano. As vendas do comércio no país
cresceram 1,3% em junho ante

maio, o que resultou em um ganho
de 10,6% no primeiro semestre.

Página 19

Uma dieta inadequada nos primeiros
anos de vida tem efeitos no futuro
desenvolvimento escolar dos crian

ças. Uma pesquiso dos universidades
britânicos de Londres e Bristol ob
servoú que os pequenos que até os

3 anos consumiam. muitos alimentos
processados e com alto teor de sol e

açúcar tinham um desempenho pior
no colégio. Os especialistas ressal
tam que, em comparaçâo com outras

crianças, aquelas que mantinham
uma dieta pouco saudável tinham
10% a menos de chances de alcançar
os níveis de desenvolvimento entre
os 6 e os 10 anos. Para chegar o suas
conclusões os pesquisadores levaram
em conta outros fatores que podem
afetar o desenvolvimento eseelet
como pouca participação dos pais ou
más condições de moradia.

Fonte: HE

1'.2,IJ:J']
3371.0800 • www.wizardjaragua.com.br

O Rappa lança
novo trabalho

Mais um bronze
nas Olimpíadas
Desta vez foi na notação com César
Cielo. Confira a programação de hoje.
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Depois de cinco anos sem um CD,
grupo acerta a mira com Sete Vezes.

Página 9

CULTURA E
DIVERSÃO.

A gente nõo quer
só comida
Página 10

ESTÁDIO
LOTADO

Torcida é exigente
até demais
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FEUOADA
DOMOA

Tem atê campo
de golfe

Página 13
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OPINIAO----------

CHARGE

PONTO DE VISTA

Representatividade empresarial
GUIDO JACKSON

BRETZKE,
PRESmEI\ITE OA
ACUS - ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL OE
JP\RAGUÁ DO SUL

Nesta sexta-feira acontece a pos
se das das entidades que compõem
o Sistema FIESC - formado pela Fe

deração das Indústrias, Centro das
Indústrias e Instituto Euvaldo Lodi,
que renovam mandato até 2011.

A FIESC é unia das entidades mais

representativas do setor produtivo de
Santa Catarina, e sob a liderança do

. presidente Alcântara Corrêa desen
,

volve trabalho exemplar de articula-

ção e defesa dos interesses do Estado.
A atuação não se restringe ape

nas no campo empresarial, mas sim
com forte ênfase social, resultando
em beneficios que contemplam áre
as como educação, saúde e cultura,
entre outras.

Exemplos deste engajamento co

munitário são os apoios que a FIESC

dá à instalação de creches para aten

der as mâes-trabalhadoras., e na mo

dernização do Hospital e Maternida
de São José, que atende pacientes de
toda a região. Na questão estrutural,
a FIESC posiciona-se contra o exces

so de tributação, no desenvolvimen
to tecnológico e na oferta de energia
com custos mais acessíveis à produ-

DO LEITOR

Biografia de
Franz Krepsky
o senhor Franz Krepsky completou em 2008, no dia

5 de junho, 100 anos de idade. Nascido em Blumenau,
no Bairro Iordão, cursou até o segundo ano primário. É
filho de Oskar Krepsky e Ida Krüger Krepsky. Durante a

vida trabalhou muito, temeu a Deus e nunca teve vícios.
Gostava de ler e até os 92 anos andou de bicicleta quase
quatro quilômetros todos os dias.

Curiosamente, com 18 anos, Franz foi mandado pelo
pai à casa da tia em São Paulo, para verificar em uma loja
de som se era verdade que de pode aumentar e reduzir o
volume de um rádio ao girar um simples botão.

Em 25 de março de 1931, casou-se com Elsa Belz

Krepsky, hoje já falecida. O casal teve quatro filhas e

um filho: Verônica Krepsky Schaffer, Ilka Hisi, Wal
traud Ranzolin, Ingo Krepsky e Marlene Sasse. Além
de 15 netos e 23 bisnetos.

Franz Krepsky serviu no Comando do 13° Batalhão
de Caçadores, em Joinville, de fevereiro de 1932 a abril
de 1933. Antes do serviço militar, Franz foi agricultor e

madeireiro na serraria do pai. Depois que retornou, traba
lhou como jardineiro a domicílio e esporadicamente no

Hospital Santa Catarina, de Blumenau. Em setembro de
1934 foi admitido oficialmente no hospital, onde exerceu
entre outras funções as de jardineiro, enfermeiro, pedrei
ra, marceneiro, encanador e eletricista.

Em 1995 foi condecorado com a Ordem do Mérito; no
grau de cavalheiro do Tribunal Superior do Trabalho, em
cerimônia especial em Brasília, pelos 61 anos de trabalho

ininterrupto no Hospital Santa Catarina.
Recebeu uma homenagem em 2001 da Igreja Adven

tista do 7° Dia, a qual freqüentou desde 1933, pelos 70
anos de casados completados naquele ano.

Franz Krepsky aposentou-se em 1972, com 64 anos de
idade, porém, continuou no mesmo emprego até dezem
bro 1999, com 65 anos de serviços prestados na mesma

empresa e 91 anos de idade.
Hoje, com 100 anos, Franz Krepsky agradece a Deus,

a esposa, aos filhos, a família, a Sociedade Evangélia
de Blumenau - Hospital Santa Catarina, aos parentes
e amigos.

HOMENAGEM DE VERÔNICA KREPSKY SCHAFFER

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

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

Rua Procopio Gomes de Oliveira, 246. CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

ção, e na melhoria da infra-estrutura
e da logística para o parque fabril.

Jaraguá do Sul está integrada à

ação da FIESC, através da participa
ção histórica de lideranças da nossa

região nas gestões da entidade. Na
atual diretoria, são 12 representan
tes que integram a nominata e mais

_

uma vez dão suas contribuições para
o fortalecimento do associativismo.

Em especial, a ACIJS deseja reno
var o compromisso de atuar em par
ceria com a entidade e somar forças
na conquista de soluções que tragam
o desenvolvimento da atividade pro
dutiva e particularmente revertam

em melhor qualidade de vida para a

população catarinense.
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----------POLÍlICA

FALA Aí!

" Nós estamos
vivendo uma

insanidade."
AGRIPINO MAIA (DEM-RN),

SENADOR, acusando o governo de
só aumentar o taxo de juros juros

poro conter o infloçõo.

"o governo
tem mérito.
lula tem?"

AÉCIO NEVES (PSDB-MG),'
GOVERNADOR DE MINAS
GERAIS, prevendo "herança

.

perverso" de Lula no gestõo de
gostos públicos.

" Só é lícito o uso de
.algemas em caso de

..

resistência."
Trecho do súmula vinculante do

Supremo Tribunal Fedllrol que regulo
o uso de algemo no país, incluindo

receio de fuga ou perigo.

Nos trilhos
Segundo Portal da Transparência, que demonstra em dados atualizados
os investimentos do governo federal em todo o País, já está na conta da
Prefeitura de Jaraguá do Sul, desde o dia 9 de agosto, R$ 1 milhão, impor
tância destinada a feitura do projeto do contorno ferroviário, que alcança,
também, o município de Guaramirim. É o convênio de maior valor entre
outros que já totalizam R$ 19,5 milhões repassados à Prefeitura de um

total de R$ 25,4 milhões, informa o mesmo Portal. O projeto, elaborado na

gestão do ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB), já enfrentou vários obstáculos,
até mesmo suspeita de superfaturamento denunciado pelo Tribunal de
Contos da União no primeiro mandato do presidente Lula e, anos depois,
liberado como insuspeito. Ou seja, nada havia de errado. Foi reavaliado,
readaptado e, agora, jó se pode dizer que sairá do papel, com obras a um

custo ainda não definido. É questão de tempo, de perseverança e insistên
cia. Política e empresarial, diga-se.

OPCIONAL
É lei, mas nõo é. Explico-se: Sena
do e Câmara dos Deputados apro
varam projeto de lei do senadora
Patrício Saboya (PdT-CE) ampliando
de quatro poro seis meses o licença
maternidade. Porém, o empregador
nõo é obrigado o isso. E sá o fará
se o benefício fiscal oferecido, que
consiste em deduzir os dois meses

adicionais de salário do imposto
de rendo, for interessante no conto
final dos tributos devidos.

.

REALIDADE
Se o TRE indeferir mesmo o candida
tura do ex-prefeito Ivo Konell (OEM),
o disputo mono o mano se amplio:
em Corupó, Conrado Müller (PP) con
tra Luiz Carlos Tomanini (PMDB); em
Schroeder, Felipe Voigt (PP) e Osnildo
Konell (PSOL) e em Jaraguó, onde o

próprio candidato do PTC Luiz Carlos
Andrade admite presença no disputo
majoritário como formo de aprendi
zado, Moacir Bertoldi (PMDB) versus

Dionei Wolter do Silva (PT). Isso se

Cecília Konell nõo for nomeado can

didato' nos próximos dias.

So.....
Cf'lI%eiro
do$uJ

Atendemos: Funcionários Públi�s

Municipals' e Estaduais', SAMAE' •
Aposentados e Pensionistas -,

Forças Annadas' e ECl"' (Correios).

Taxasapartirde 1,60%
Conheça nosso escritório na

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

entre em contato pelo telefone 3371-4210
•
ou-e-mail consig.adm@terra.com.br
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iPO�íVEL E VIÁVEL
, !i"

Esperi1Jiõo,Amin'l�P){ candidato o prefeito de Florianópolis, tem entre',
suas proposta'<u iêri�çõo de c-ooperotivas legalmente' constituí�9s poro.".
aproveitar a mão de 06ra oclosa, geralmente peSSOQ nfloRlrão$. nas /;

ci.d,pdes por yron4es construtoras e sem fonte de re: Poro COllstruir
ccí�õs popul(ues,';;calçodos e prestoçõo de outros serviços poro o municí
pro'. Gerando empregos diretos: Bosta se fer vootade'poHtica.

55 dias de vig fQ�,ant 173'mofles o roçllOs
ro�() federais do país comparado 00 mesmo períOdo db onopoS-

sodo. O e lellte;..Il'guQsÍl um avmo Boeing·lotado"",,-. .�<;:._.,", ""c'}"'
""

"DIEíCI:L
Santa Catarina é'd:Estodo onde existe o m6rpr núrn:êro.� doadorestJe
ó i�scrit�s: mesmo assim, apenas 14 poro c.lldo·um milhão de ho
t i/coDll�"O pacientç�m,,;filo. de espero. Considerando uma popu� �

loção 00 redor de 5,9 mflhõesde'pçssoos, é.de se ill1ogin.llr o que ocorrç ti;
estados onde o.média é de 6.2 doadores da p:opulaçõo. total.
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Voigt: sem arrecadação e gastos

Prestação de
contos parcial

Diferente do que foi pu
blicado na edição da última
quarta-f-eira, o candidato à

reeleição em Schroeder,
prefeito Felipe Voigt (PP),
nada arrecadou e nada

gastou no primeiro mês de
.

campanha. Na terça-feira, a
prestação de contas divul

gada pelo site do TSE (Tri
bunal Superior Eleitoral),
e que foi publicada pelo
OCP, mostrou que Voigt
arrecadou R$ 22.991,00 e

gastou R$ 25.261,70. On
tem, as informações foram

corrigidas pelo TSE, que
. então mostrou que não
houve receita nem despesa
do candidato até 6 de agos
to. Já o comitê do PP arre

cadou R$ 200,00 e gastou
R$ 11.921,00, conforme
informou a advogada de

Voigt, Cíntia Kessler.
A prestação de contas do

candidato a prefeito de [ara
guá do Sul, Luis Carlos An
drade (PTC), também estava
incorreta e foi reproduzida
pelo OCP. O dado correto é

que o candidato arrecadou
R$ 3.650,00 - R$ 3.400,00
de recursos próprios e R$
250,00 de pessoas físicas -,

enquanto as despesas totalí
zaram R$ 3.431,30.

POLíTICA----------
INICIATIVA PIONEIRA
,

Alcool e cigarro em pauta
Promotoria apresenta anteprojeto que prevê punição a_infratores
JARAGUÁ DO SUL

A Promotoria. da Infância da
Vara e Juventude, do Ministério
Público, apresentou ontem, na

Câmara, um anteprojeto de lei

que institui multa para pessoas
ou estabelecimentos que ven

dam ou entreguem bebida alco
ólica e cigarros para crianças e

adolescentes. Com a iniciativa,
o MP espera que os vereadores
transformem a proposta em uma

lei municipal visando coibir o

acesso de menores ao álcool e

cigarro.
O texto prevê multa de três a

20 salários-mínimos e, em caso

de reincidência, o estabeleci
mento poderá ser fechado por até
15 dias. Também determina que
sejam afixados, em local visível
e de fácil acesso, inclusive nos

caixas, cartazes informando que
"constitui infração, com penas de
prisão e multa, o fornecimento
de bebida alcoólica ou cigarro a

menores de 18 anos".

Segundo o promotor da In
fância e Juventude, Gilberto
Polli, o Estatuto da Criança e

do Adolescente, uma lei fede
ral, proíbe a venda de álcool e

cigarro a menores, porém. não
estabelece uma sanção ao infra
tor, tornando o ato difícil de ser

combatido. "Existe uma lacuna

quanto à punição de estabeleci
mentos que pratiquem este tipo
de conduta", esclarece.

Para o promotor, a fiscalização
que ocorre hoje é "insignificante"
por falta de uma legislação espe-

Anteprojeto foi elaborado com base em estudos feitos pelo promotor (ã dir.) quando coordenador estadual

Vereadores apóiam iniciativa
Os vereadores, que já haviam rece

bido o anteprojeto em junho, aprovaram
o iniciativa da Promotoria e afirmaram
que votarão favoráveis ao projeto de lei.
Agora, eles terão que decidir se apre
sentarão à proposta ou farão a solicita-

çôo ao Executivo. A presidente da Casa,
Maristela Menel (PT do B), informou
que vai marcar uma reunião para voltar
a debater o assunto cam vereadores,
Promotoria, o Canselho Tutelar e a Se
cretaria de Educação.

cífica que, se criada no municí

pio, será uma iniciativa pioneira
no Estado. "Com a lei, o comis
sário da Infância e Juventude, o
Conselho Tutelar e o Ministério

Público podem iniciar uma ação
no Fórum e, no final, o juiz vai
condenar o infrator à multa, di
nheiro que será revertido em be
nefício da própria comunidade",

explica, informando que os valo
res serão depositados no Fundo
da Infância e Adolescência do
município. A fiscalização poderá
ser feita por qualquer órgão.

O anteprojeto foi elaborado
em parceria com o Conselho

Municipal dos Direitos da Crian
ça e do Adolescente e o Conselho
Tutelar de Jaraguá do Sul, com
base em estudos feitos por Polli

quando coordenador do Centro
de Apoio da Infância e Juventu
de doMP estadual.

CAROUNATOMASEW

Lançamento da campanha de Bertoldi
Evento acontece hoje à noite, dia 15, remetendo ao número do candidato à reeleição

Coincidindo com o núme
ro do partido e do candidato, o
P11DB faz hoje, dia 15, o lança
mento oficial da campanha do

prefeitoMoacirBertoldi. O even

to, no comitê (Av. Marechal Deo
doro da Fonseca, 1178), começa
às 19h15, e terá participação de
todos os candidatos a vereador
da coligação "[araguá Nossa Gen
te" (p11DB/PC do B/PRIPT do BI
PV/PMN/PSC/PSB).

O lançamento dará início a

uma nova fase na campanha, até
então facada nas ações realiza-

das pelo prefeito durante o atual
mandato. A chapa majoritária,
que tem o vereador Pedro Garcia
(p11DB) como vice, começará a

apresentar as propostas que os

candidatos pretendem implantar
a partirde l°de janeiro, se tive
rem sucesso nas urnas.

"Esta fase vai culminar com o

lançamento do plano de governo
no início do próximo mês", infor
mou o coordenador da campa
nha, Carlos Chiodini. O evento

desta noite pretende mobilizar e
fortalecer a campanha.
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Cinco empresários
do Vale assumem

POSSE NA FIESC
Para Vereadora:

Bayer, Charles Bretzke e Maury Santos

Júnior. Os três ficam na posição de di
retores e representam Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Schroeder, Corupá, Mas
saranduba, Barra Velha e São João do

Itaperiú.
Já no Ciesc (Centro das Indústrias do

Estado de Santa Catarina), o Vale do Ita

pocu participa através de Jairo Becker. E,
na diretora Instituto Euvaldo Lodi, a re

gião tem Guido Bretzke, Jaime Franzner,
Paulo Obenaus e Ismar Lombardi como
suplentes: Os três primeiros no Conselho
Consultivo e o último no Fiscal.

A nova gestão assume até 2011. A

posse deve ser prestigiada pelo vice-pre
sidente da República, José de Alencar.

KELLY ERDMANN

1·
-

"Sempre ao seu lado"
==':"'�",;>T""""","_ @;';'aclr I Pedro

Vice-presidente José de Alencar participa da solenidade, hoje, na capital
JARAGUÁ DO SUL

Hoje é o dia de posse na Fiesc (Fe
deração das Indústrias do Estado de
Santa Catarina). Na solenidade, marca
da para acontecer à noite, em Florianó

polis, cinco representantes do Vale do

Itapocu assumem cargos na entidade. A

presidência permanece com Alcantaro
Corrêa, de Pomerode. A chapa única
teve 103 dos 122 votos válidos.

Assim como ele, o empresário jara
guaense Vicente Donini também con

tinua na próxima gestão da Fiesc, no
vamente como diretor-secretário. No

posto de vice-presidente para Assuntos

Regionais, quem fica à frente damicror

região é Durval Marcatto Júnior. Para

completar, a gestão empossada nesta

sexta-feira também contá com Célio Vicente Donini permanece no Federação dos Indústrias do Estado como diretor-secretário

Mannes e Breithaupt abrem oportunidade pam jovens
GUARAMIRIM / JARAGUÁ DO SUL

Iniciou ontem no Vale do Itapocu as

aulas inaugurais do projeto Escola de
Fábrica nas dependências das empre

fI)
sas Mannes Estofados e Supermercados

� Breithaupt.A iniciativa consiste em pro
� porcionar aos 40 alunos inscritos com

,� idades entreIô e 24 anos formação pro
� fissional com teoria aliada à prática.
§Z Os estudantes foram' selecionados
� com base nos seguintes critérios: renda
<{

familiar de até um salário e meio e ma-

trícula regular na educação pública. As
empresas fornecerão alimentação, trans
porte, seguro de vida, uniforme e instru
tor. O governo Federal fornecerá bolsa
auxílio no valor de R$ 150.

Para lise Junsek, analista administra
tiva da rede Breithaupt, .

a importância
desta parceria entre governo Federal e

iniciativa privada está na oportunidade
de qualificação. '� qualificação é uma

ferramenta imprescindível para a con

quista do primeiro emprego. Na hora de

contratar certamente a empresa dará pre
ferência aos mais preparados", disse.

O curso terá duração de 600 horas/
aula, ou seja, seis meses e transformará
as empresas envolvidas em unidades de

formação especializada.
A cerimônia de inauguração foi rea

lizada às 14 horas, na Mannes em Gua
ramirim, e às 16 horas no Supermercado
Breithaupt. Participaram autoridades lo
cais, diretores das empresas envolvidas
além dos alunos e instrutores.
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Olimpíada de

Português

�'.

JARAGUÁ DO SUL

Todas as escolas munici

pais que se inscreveram para
participar da Olimpíada de

Língua Portuguesa Escrevendo
o Futuro devem entregar os tex
tos, que foram selecionados na

própria unidade de ensino, na
Secretaria Municipal de Edu
cação até segunda-feira (18). A
comissão julgadora municipal
fará a escolha da melhor pro
dução para concorrer na etapa
estadual e posteriormente na

cional. O objetivo é incentivar
a escrita e a leitura.

A comissao julgadora
escolar da unidade de ensi
no Rodolpho Dornbusch de

Jaraguá do Sul anunciou os

nomes dos alunos que vão

participar da Olimpíada,
ontem, no período da ma

nhã. Eduardo Felipe Pereira

Junkes do 5° ano concorrerá

pela categoria I referente ao

gênero Poesia e o estudante
Mario Wollan Júnior do go
ano irá competir na catego
ria II do gêneroMemórias. O
tema foi sobre o local onde
as crianças vivem.

Durante dois meses,' os
educadores trabalharam em

horário de aula através de
oficinas; com o material dis

ponibilizado pelo Ministério
da Educação, para orientar
os alunos na produção dos
textos. A professora Elizabe
ti Cavalheiro, 27 anos, que
participou da comissão jul
gadora, acredita que a impor
tância desse trabalho está no

resgate da escrita dentro da
sala de aula, "porque na dis

ciplina de português a escri
ta é secundária". Ela também
destacou a possibilidade de

produção do texto do gênero
Memórias em que os alunos

puderam realizar pesquisas e

buscar fatos históricos.
Conforme a supervísora do

colégio, Leia Maria Rodrigues
Moreira, foram os professores
da escola quem decidiram

participar da Olimpíada. As
15 escolas que vencerem vão

ganhar um laboratório de in
formática com 10 microcom-

.

- putadores, uma impressora e

livros para ampliação do acer

vo da biblioteca, e o selo con

cedido pelo MEC. Os alunos
vencedores e professores se

rão premiados com medalha
de ouro, um microcomputa
dor e uma impressora.

DAIANA CONSTANTINO

POESIA

GE�l--------------------

Concurso premio estudantes
Paixão pelas rimas dos poetas leva 260 pessoas ao-palco
JARAGUÁ DO SUL

Carlos Drummond de An

drade,
.

Vinícius de Moraes,
Casemiro de Abreu. Os três
ícones da literatura brasileira

podem ter pouco em comum,

além, é claro, da melodia que
habita os textos assinados por
eles. Mas, na manhã de on

tem, as obras dos poetas es

tiveram lado a lado com a de
desconhecidos. Tudo porque
a 17a edição do Concurso de
Declamação do mumcrpio
trouxe para o Centro Cultural
Scar dezenas de amantes da

poesia.
Uma dessas apaixonadas

foi Letícia Menezes, 11. Re

presentando a Escola Holan
da Marcelino Gonçalves, a

estudante realizou um sonho

antigo. Desde o início do En
sino Fundamental ela tentava
ser classificada para o evento.

Em 2008, finalmente conse

guiu passar na seletiva interna
e subiu ao palco. "Não tenho
nenhuma ambição, é um ho

bby. Mas, declamo para incen
tivar as pessoas a refletir sobre
a vida, sobre se o que fazem
está certo ou errado", contou.

Por isso, a menina resolveu·
competir munida das palavras
de Charles Chaplin. Ela gosta
também de Cecília Meireles e

Vinícius de Moraes. E, se pu
der escolher, troca qualquer
livro de histórias juvenis por
outro de bons poemas. Como
não sabe cantar, nem atuar,

Evento faz alunos da rede de ensino de Jaraguá irem ao Centro Cultural da Scar para aplaudir o literatura

busca nas rimas dos poetas
um refúgio na tentativa de ex

teriorizar as energias contidas.
Por quê? Para transmitir tudo
isso a quem a assiste, segundo

explicações da própria.
Na . opinião da professora

Dionara Bard, do Centro Educa
cional Canguru, atitudes como

a de Letícia e da aluna Suelen

Souza, 11, representante da
escola na competição, demons
tram a importância da poesia.
"Ela desperta um olhar novo às
coisas do dia-a-dia", diz.

O concurso segue durante
esta sexta-feira. Ao todo, são
260 concorrentes em diversas
modalidades. Elas contem

plam crianças, jovens e adul
tos, estudantes ou não. As ses

sões de declamação começam
às 8h30 e i3h30 e são abertas
ao público;

KELLY ERDMANN

Chuva persiste durante a sexta-feira
Mas, tendência é de que o tempo vire ao longo do sábado em toda Santa Catarina

. JARAGUÁ DO SUL

Se você está com roupas su

jas prontas para serem lavadas,
carro cheio de lama e guardar
chuva completamente molhado,
mim tente sair dessa condição,
pelo menos, até amanhã. Depois
de vários dias sem o sol apare
cer por mais de alguns minutos,
a sexta-feira fecha a semana da

_ mesma maneira.

� Segundo Daniel Calearo, do
� .

Ciram (Centro de Informações de
� Recursos Ambientais e de Hidro

Sem sol, guardo-chuva colore ruas meteorologia de Santa Catarina),

o céu permanece encoberto por
nuvens carregadasdesde amadru
gada.A situação persiste durante a

tarde e a noite com chances sígní
ficativas de trovoadas e descargas
elétricas em toda região Norte do
Estado. As, temperaturas não de
vem ultrapassar os 22OC .. Já as mí
nimas ficam em torno dos 15°C.

Para o sábado, no entanto, a

previsão é outra. Uma massa de
ar seco atua sobre o território cata

rinense estabilizando o tempo em

todas as áreas. Comisso, os termô
metros indicam elevações de até

quatro graus centígrados. Mas, o

cenário não prospera e, no domin

go, os temporais retornam.
Por causa das constantes pas

sagens de frentes Irias, o volume
de chuva registrado em agosto.
supera o índice de julho inteiro.
No Norte, o indicativo chega a

3% de acréscimo referente ao

acumulado esperado para o

mês todo. Mesmo assim, con

forme a Defesa Civil de Jaraguá
do Sul, não existem prejuízos
relacionados ao tempo infor
mados até agora.
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SEGURANÇA
,

Indice de criminalidade cai 7,5%
Apesar da redução geral das ocorrências, furtos cresceram 20% em 2008
JARAGUÁ DO SUL

O 14° Batalhão de Jaraguá
do Sul recebeu ontem a visita
de inspeção do comandante
da 5a Região de Polícia Militar,
Ricardo Alcebíades Broering.
Na oportunidade, aconteceu a

apresentação do balanço geral
das ocorrências no município,
que mostrou resultados positi
vos. No primeiro semestre de
2008, o índice de· criminali
dade caiu em média 7,5% em

comparação com o mesmo pe
ríodo do ano passado.

Para chegar neste resultado,
o comparativo considerou os

20 tipos de ocorrências mais co

muns em Jaraguá do Sul, como
roubos, brigas e perturbação do

sossego alheio. Na contramão
desta média, a PM constatou o

aumento dos furtos, que cresceu
cerca de 20% nos seis primeiros

meses deste ano, em compara
ção com 2007.

O número de homicídios
também aumentou. De acordo
com o comandante do 14° Bata

lhão, César Nedochetko, foram
quatro assassinatos no primeiro
semestre deste ano, contra ape
nas um em 2007 .. Mesmo com

o crescimento de determinados

tipos de ocorrência, Nedochetko
destaca que, apesar do desen
volvimento acelerado da região,
os índices de criminalidade per
maneceram estáveis.

"Em termos de segurança
pública, Jaraguá do sul tem pa
drão europeu, principalmente
no que diz respeito às ocorrên
cias contra a vida", elogiou o

comandante da 5a Região, Ri
cardo Broering.

DAIANE ZANGHELINI Broering (ao fundo, à direita) elogiou o trabalho realizado pelo 14° Batalhão

EDITAL
MARGOTADELIA GRUBBA LEHMANN. Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

na forma da Lei, etc.
Faz saber a lodos quanto esta edital, virem que se

acham neste Tabelionalo para protesto de Tiíulos contra:

Protocolo: 8.3375 Sacado: KNISS MALHAS LTDA CNPJ: 02.587.1651000
Cedenle: CONFECCOES GARC1ALTDA CNPJ: 03.127.616/000
Numero do Titulo: 161012 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAl Dala Vencimento: 24/07/2008 Valoe 1.340.05
---------------------------------

Protocolo: 83545 Sacado: SUELLEN GOMES CPF: 037.483.629·94
Cedente: F P F PRESTADORADE SERICOS LTDA CNPJ: 04.159.723/000
Número do Titulo: 472-5 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BESe Data Vencimento: 25107/2008 Valoe 258,00

Protocolo: 83551 Sacado: CATARINA VALDETFBUENO CPF: 986.814.199-00
Cedente: FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO CNPJ: 02.729.1361000
Número do Titulo: 1929 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimenlo: 26i07/2008 Valoe 115,66

Protocolo: 83563 Sacado: KARITUR TRANSPORTE E TURISMO L CNPJ: 05.081.5371000
Cedente: ROBINSON ANDRE SCHULZE CNPJ: 08.468.8231000

��������lt�M?JJÓt�Ng�é����h�e Data Vencimento 12/1212006 Valoe 800,00

Protocolo: 83575 Sacado: SWEET BUSINESS COM.CHOCOLATES LTDA CNPJ: 08.160.758/000
Cedente: RBNTV COMUNICACOES LTDA CNPJ: 02.391.010/000
Número do Título: 194 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 15107/2008 Valor: 350,00

'Protocolo: 83712 Sacado: BV GUINDASTES LTDA CNPJ: 07.208.190/000
Cedente: EDITORAW M S PEREIRA CNPJ: 08.468.065/000
Número do Titulo: 2008 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dala Vencimento: lli0712008 Valoe 750,00

Prolocolo: 83753 Sacado: BV GUINDASTES LTDA
.

CNPJ: 07.208.1901000
Cedente: PROCAVE FG EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 04.743.028/000

.

Número do Titulo: 000051-5 Espécie: Cheque
Apresentante: PROCAVE FG EMPREENDIMENTOS LTDA Dala Vencimento: 0910312008 Valoe 7.675,00

Protocolo: 83876 Sacado: BORRACHAS E PLAST ARTBOR IND C CNPJ: 81.767.1981000
Cedente: CASH SOLUTIONS FACTORING E FOMENTO MERCA CNPJ: 08.700.2941000
Número do Titulo: 8580A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESeO .

Daia Vencimento: 29/0712008 Valoc 1.060.00

Protocolo: 84044 Sacado: MERC PORATH LTOA ME CNPJ: 08.584.5651000
Cedente: LUDOVICO J TOllO LTOA eNPJ: 83.299.743/000
Número do Titulo: 0000287001 Espec;e: Dupticala de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento: 30/07/2008 Valor. 245,19

Protocolo: 84097 Sacado: VIDA BELACOMffiCIO DE CONF.LTDA CNPJ: 07.660.666/000
Cedente: NAALMENDRAGbFFERT CONFEeCOES ME CNPJ: 72.668.441/000
Número do Titulo: 1307/13003Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 30/07;2008 Valoc 702,96

ProtDcoJo: 84100 Sacado: VIDA BELA COM. DE CONFECCOES L CNPJ: 07.860.666iOOO
Cêdente: BESEUEEL iNDUSTRIATEXTlL LTOA ME eNPJ: 08.698.388/000
Número do Titulo: 00221-02 Espécie: DuprlCala de Venda Mercantil por tndicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 0210812008 Valor: 853.33

Protocolo: 84126 Sacado: ROSANIA DOS SANTOS CPF: 004.279.�
Cedente: BANRtSUl-BCO EST.RIO GRANDE DO S CPF: 927.020.670-00
Número dó TiIUIo: 07050517 Espécie: Duplicata de Venda Mencantilpor tndicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 26i0712OO8 Valor. 389,12

E, COITlO os ditos devedores nao fuf-am encontrados ou se recusaram a aceitar a devida mtimacao, faz por intermedio do
presente Edital, para cue os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589. no prazo
da lei, a fim de liquidar o seu debilo, ou eetao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos,
protestados na furma da Lei, etc.

Jamgua do Sul, 15 de Agosto de 2008

Tráfico de drogas
leva aos roubos

Porq o comandante César Nedo
çhetko, li redução do índice de crimi
nulidade está relacionado ao aumen
to do policiamento e ao combate ao

tráfico de drogas. "O consumo de dro
gas é o pano de fundo Pom os furtos
e roubos", ressaltou. Os comerciantes
estõo entre os mais prejudicados.

Na madrugado de quarto-feira,
por exemplo, o loja Akazo Modas. na
Rua Bertha Weege, na Barro do Rio
Cerro, teve todo o estoque de roupas
roubado. Bandidos arrombamm o

porto da frente e levaram RS 90 mil
em mercadorias. Vizinhos teriam
visto um automóvel escuro estacio
nado em frente ao prédio, que pos-

.

Imente foi usado na fuga.

Aumento do efetivo e câmeras nas ruas
Vale do Itapocu ganhará reforço de 24 policiais militares até final do ano

O comandante César Ne
dochetko confirmou que, até
final do ano, o Vale do Itapocu
deverá ganhar o reforço de 24

policiais militares. Hoje, os

municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Schroe
der, Massaranduba, São Ben
to do Sul, Campo Alegre e

Rio Negrinho contam com

um efetivo de 390 soldados,
dos quais 165 atuam em Ja
raguá do Sul. A expectativa
é de que o município ganhe
entre cinco e sete soldados e

que Guaramirim e Rio Negri
nho recebam entre seis e dez

policiais cada. O restante do
efetivo deverá ser distribuído
entre os demais municípios.

VIGILÂNCIA
Em relação ao monitora

mento das ruas par câmeras
de vigilância, o comandante
ressaltou que os 24 equipa
mentos serão instalados até
final do ano. No momento, a
nova sede do Capam (Coman
do de Operação da Polícia

Militar) está sendo prepara
da para receber o sistema de

.

transmissão de dados, cuja
iri.stalação deve iniciar na

próxima sef�\lIlda-fgh&.

Monitoramento por câmeras vai auxiliar PM no combate ao crime

O projeto de vigilõncia também
contará com a parceria da Acijs (As
sociaçíío Empresarial de Jaraguá do
Sul) e Prefeitura. Segundo Nedoche
tko, a Acijs fornecerá o sistema de
transmissão móvel, composto por
quatro cõmeras móveis e circuito de
dados sem tio. Os equipamentos se
rôo utilizados poro.o monitoramento

.,

em eventos e praços.
A PM também aguardo o f�ha

ment um convênio.,.cóm a Pr'efei
tura paro a manutenção das cõmeras.
que deve custar aproximadamente RS
4,8 mil mensais. O projeto, orçado em
RS 900 mil, foi encaminhado à Câma
ra de Vereadores e depende de apro
vaçôo pam ser concretimdo.
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Por
RicArdo
DA NleL freis

A,I'NDA AnunCianÚõ'que agora a col�na sai em dois�omentos na semana! Toda quinta-feira vêfh a agenda'completa d�� éventos do
finds na página 12 d 'O Correio do Povo,e às sextas a coluna' chega em sua �ersão "news", ten�� bem mqis espaço pras
habituais bobájs",E caso 91gum de vocês tenha perdido a programação publicada ontem,basta acessar o poracaso.com pro
canferit tá tudo Iq.

Vande Piermann e o carinho do amigo Geovana
Schneíde

A top Raica de Oliveira, poderoso no passarela do

Floripa Fashion durante o desfile do Lez o Lez

DÁ-LHE RAPAZ
Energia positiva e votos de boa sorte para nosso amigo
Thomas Schwartz, piloto jaraguaense que estará em

Joaçabà neste final-de-semano defendendo suo lide

rança no 7° etapa do Catorinense de Velocidade no Terra.

MOMENTO DA CITAÇÃO
"Perder poro o Áustria no vôlei de praln seria como ganhar
deles no esqui?" - Frocosso.com.br, em pleno espírito
olímpico.

SUGERINDO PREPARAÇÃO
- Dia 22 de agosto no Scar Lounge rolo outra edição da

Sextanejo, e dia 30 tem show com Dazaranho.
- Também dia 22 vai ter o apresentação Les Ballets Jazz de '

Montreal no Scot com direção artístico de Louis Robitaille.
- Dia 23 de agosto tem o Feijoada do Moa no Beiro-Rio.

NÃo DÁ PRA DEIXAR DE MENCIONAR
O �Iog chegou 00 número de 1 MILHÃO de acessos no dia
04 deste mês. Porocoso.com é jaraguoense com orgulho.

lelteres do Por Acaso em registro do ido 00 Floripa Fashion no último final
de-semana (agachadinho oH no frente está o Max). Aproveitamos pro
agradecer à Lez o Lez por mais uma vez ter-nos feito_o convite

No Moinho Disco: Fernando Pacheco Figuras dos bolados, os amigos
e Louro Moraes Matheus Peixer e Charles Lux

LAMA E ADRENA MÚSICA
Tern Jeep Raid esse finds, com saída O Estranho Mundo de Jock, animação dark
às 9h lá no Parque Molwee e chegado 'de Tim Burton, comemora quinze anos

prevista para os 12h, na Pista do com trilho sonoro revisto. As canções
Laube (1 km após o Parque ). O Jeep

�

serão regravodos por artistas como

Club de Joraguá convido a galera a Marilyn Monson, Polyphonic Spree,
dor uma conferido, avisando que vai Sporklehorse, Dotorock e Evanescence.
celebrorfozendo um belo churrasco. DISSE O PRESIDENTE

"Nossos filhos já não querem mais o corro
e, sim, o computador novo. É o paixão
deles poro passar o noite namorando sem

ver o mulher co'iso que o nosso geração
não fazia". Namorando sem ver a mulher?
Só não exagero. E se o filho do homem

topat troco de boa meu PC pelo Mercedes,
BMW, Audi ou seja lá o que for que ele
tenho no garagem, que certamente não é
�ouco coisa.

I 3371�202www.ladyrosachoque .....

I Bright Eyes· first Oay Ot My
at the Sun I Strokes -

AS NOVAS DA DEEP - 1
Rodrigo Fogaça, gente boa vulgo Bulla, bote um papo e autoriza a

publicação das novidades da Deep, que são duas. A primeira, como já
publicamos aqui, será o grill que os sócios do casa abrirão alí na Barão do
Rio Branco, levando o marca para um novo segmento. Fase final dos
obras, em aproximadamente 40 diasJoraguá terá novo rodízio de comes,
que funcionará em estrutura coprich·odo. Ainda não sobe onde fico? No
Barão, logo depois do Jet Chicken (sentido Morcotto), fundos.

AS NOVAS DA DEEP - 2
A outro diz respeito 00 club Deep Choice, que enfim encontrou novo

endereço para fixar-se na cidade e continuar promovendo suas boladas.
Em alguns meses os obras de reformo terão início, e o antigo recreativo
do Dolmar se transformará no sede da cosa noturna - notícia animadora

pois o local tem esírutum interessante e muito potencial, além de ser

bem localizado. Não sobe onde fico? AIí na Prefeito Waldemar Grubbo,
entrado logo após o Tomazelli Materiais de Construção.

Ô DA POLTRONA!
A partir de setembro deste ano a 'Europa Filmes
passará o lançar em' OVO 39 filmes do filmografia
dos lmpnlhões, Serão 5 títulos por mês, com

preço sugerido de R$ 14,99 cada. Os primeiros
serão Cinderelo Trapalhão, O Casamento dos

Trapalhões, Os Trapalhões e a Árvore do
Juventude, O Mundo Mágico dos Trapalhões e A
Princesa Xuxo e os Tropolhõés. Grande iniciativa,
mas a pergunta ainda é: quando lançarão em DVD
uma coletânea com os melhores momentos do programo do Globo?
Cacildis.

.,

UM DESENHO

"O Gola Cantor", porAlexandre Meldou - meldou.blogspot.com.
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AFINADOS

O RAPPA VOLTA COM MIRA CERTEIRA
Depois de cinco anos, grupo prepara o novo trabalho, "Sete Vezes"

Depois
de passar cinco

anos sem lançar um

novo trabalho, o Rappa
está na área com "Sete vezes".
O disco tem uma base rítmica
muito forte, de levar o ouvinte
para a dança sem sentir, com
muito peso das guitarras de
Xandão, bateria de Marcelo
Lobato, o baixo de Lauro Fa

rias, a tecladaria também de
Lobato e a ginga de Falcão.

Embora eles falem em

mudança de rumo, o que se

ouve é a mesma assinatura

já conhecida em canções que
falam de um wild side de bo
tar Lou Reed para correr. Pelo
menos é o que parece, porque
as letras, em maioria de Mar
cos Lobato, ir
mão de Marcelo
idem (bateria),
são abertas a in

terpretações.
Eles só são

explícitos quan
do se trata de
criticar os polí
ticos, a começar
pelo governador
do Rio Sérgio
Cabral. "O Ca-
bral vê as luzes da televisão,
o olho dele brilha. Falta uma

política mais humana, mais
consciente, de dar às pessoas
o que elas precisam", dizem
Falcão, Marcelo e Xandão.

Falcão também abre fogo
contra o presidente Lula. "Ele
é o cara que bota terno, mas
continua com cara de pobre.
Engana a galera que vota nele,
de ser o líder dos desfavoreci
dos, mas ele é a maior vergo
nha". Nem o comportamento
do ex-ministro Gilberto Gil é

poupado. "É vergonha pra ca

ramba ver o ministro da gente
dançar na ONU. Pelo amor de
Deus, tanta coisa para fazer".

Marcelo vai mais longe e

diz que uma das diferenças
dos últimos anos é não ser

mais possível ver a cara do
mal. "Com essa coisa corpo
rativa você não consegue en

xergar o mandante, não tem
a quem reclamar. Você quer
fechar a conta no banco e não

consegue, quer cancelar um

serviço e não consegue, aí o

cara xinga a mulher do tele
marketing ...é isso, antes a gen
te tinha uma noção de que o

cara era um desgraçado, mas
hoje ele não tem cara, A cor

poração faz isso".
Esse disco repleto de aler

tas à sociedade chega em boa
hora, perto das eleições. "Não
concordamos com uma sé
rie de coisas estabelecidas. O
mundo está caótico, egoísta,

todo mundo

quer sua gra
de, seu car

ro blindado.
Essa não pode
ser a verdade
de um país
subdesenvol
vido como o

nosso. Vive
mos a Lei de
Gerson, isso
dói em nós",

afirma Falcão.
É mole ou quer mais? O Ra

ppa adota um método de tra

balho original entre as bandas
brasileiras. Nesse disco eles
gravaram 100 bases, cataloga
das em três tipos: forno (a que
deve entrar), geladeira (vamos
esperar mais um pouco) e a es

quisita (sujeita ao imponderá
vel). Destas eles selecionaram
14 para entrar no disco.

O novo trabalho confronta

pessoas marginalízadas das
áreas urbanas, alguma delas
na terra de ninguém entre a

legalidade e a ilegalidade, em
busca de oportunidades, paz e

verdade sem acreditar em reli

giões. É o caso de "Meu santo

está cansado", como tudo de
les aberto a significados. Novo disco do Rappa reforça o discurso contundente contra as mazelas sociais do país
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Diversão, balé. A gente
não quer só comida.
A gente quer a vida,
como a vida quer. ...

"Quero o essencial da vida, quero ser nor

mal em Curitiba, eu só quero", canta Rita Lee
na música Normal em Curitiba do seu álbum
Santa Rita de Sampa. Rita Lee, uma autêntica
paulistana ao estilo "orra meu!", afirma nessa

música que admira Curitiba por causa do seu

cenário cultural. Jaraguá do Sul não esteve
muito diferente de Curitiba, nas últimas se

manas, em atrações culturais. Desde da fan
tástica ópera La Traviata a Arnaldo Antunes.
Este vindo de uma recente turnê pela Europa.
E além de poeta, esbanja de uma indiscutível

presença de palco. Entre essa duas apresenta
ções, a superpremiada peça interpretando a

vida de Renato Russo e a presença de Marce
lo Nova. Esse, não trouxe os músicos de sua

banda, o Camisa de Vênus, apesar de os car

tazes terem anunciado. Mas trouxe dois mú
sicos "professores" extremamente respeita
dos no circuito nacional: os irmãos Andria
e Ivan Busic, os principais integrantes da
banda paulistana Doctor Sin. Quem assis
te ao Programa do [ô, sabe do que estamos

escrevendo. Marcelo Nova é referência no

rock brasileiro, não só porque gravou com

Raul Seixas e o ergueu numa fase de baixa

por causa do álcool, e sim por sua marca

registrada. Nenhum show de rock propicia
e talvez não propiciará repetidos e enérgi-
cos bota pra L.!. Quem consegue fazer isso?
'Iota Quest, NX Zero, como o próprio músico
ironiza: "Se quer saber de rock, vá perguntar
a esses caras. Eles conhecem!".

Jaraguá do Sul está em transformação. Aos
poucos vamos nos dando conta que para as

sistir a um espetáculo do circuito nacional,
não precisamos mais deixar a cidade. São os

nossos vizinhos que estão vindo para cá. O
cinema que provocava um êxodo, para Join
ville ou Blumenau, agora mostra filmes si
multaneamente a essas cidades. Basta checar

.

a lista de programação nos jornais. E novas

atrações virão, o novo Sese a ser inaugurado
no próximo mês é um exemplo. Será a mais
moderna instalação dessa entidade no estado.
Saibamos que a nível cultural, no nosso país,
o Sese é referência. Como os franceses já co

mentaram no século passado: "o que será de
uma sociedade se não houver a cultura? Que
legado ela deixará?".

Como começamos falando em Curitiba,
vamos terminar falando nela. O seu badala
do e freqüentado Parque Birigui é menor que
o Parque Malwee. São 1.500.000m2 contra

1.400.000m2• E o que vamos dizer do morro

do Finder para uma cidade do tamanho de
Joinville, como seus 500.000m2•

VARIEDADES---------

• Batman - O covol�I�9 dos tr�vos (legl
(l8h; 21 h - todos osarôs).'

F

J01NVIlLE
• Cine cidade 1

.

• O guerreirn Didi e'o ninja lili (Dub)
(l4h30 - seX/seg/ter/qui) (15h, 17h - sob/dom/quo)
• A múmia 3 (leg) (19h, 21 h20 -todos os dias)
(16b40 - seX/seg/terl1Jui)

• Cine Cidade 2
• BOlman - O cavaleiro dos trevas (Leg)
(18h, 21 h - todo� os dias)
• Kung Fu Panda (Dub)
(14h20, 16h10 - todos os dias)

• CineMueller 1
• Star Wqrs: The clone wars·(tieg)

LIVRO DVD

o significado
da família

Quando criança, David se achava diferen
te e cresceu sonhando com o dia em que
os ETs viriam buscá-lo. Sua imaginação o

transformou em um escritor de sucesso.

Hoje, Dennis, o filho adotivo, acredita de
verdade que é um marciano em missão
de exploração na Terra.

lrI"·'··,,, ,,,,.,, PlayVte
JOHNCUSACK AMANDAPETT ..dJOANC\JSACK

IB
JlJJU,.IlUA51l

o clube das
chocólatras

l'"tART�ANCHILD

Lucye três grandes amigas se unem paro,
com a ajudo de muito, muito chocolate,
enfrentar difíceis problemas cotidianos:
um namorado golinho, um chefe paque
radar. um marido viciado em jogo, um

casamento sem ornar... Afinal, existe algo
melhor poro aliviar tensões, curar cora
ções partidos e originar uma história tão
doce e divertida como esta?

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Elzinha pergunto o Franzé por que ele tem medo
do Afonso. loura mando Virgínia esperá-lo no

corro. Daniel diz o Loura que não contou nado o

Virgínia. Daniel converso com Cícero sobre seu

novo emprego. Afonso ameaço Rosa de contar

que elo era e.spiã de Frau Herta. RogériO diz o

Notércio que c.ontestará no justiça o valor que
ele cobrou de Cícero pelo rompimento do secle
dade. Letícia convido Daniel poro almoçar. Otá
Vio conta o Louro que letícia e Daniel estavam

almoçando juntos de mãos dadas.

BElEZA PURA
Norma diz estar arrependido de tudo o que fez.
Guilherme promete conseguir provas de que ela
sabotou seu projeto. Eduardo sugere que Débo
ra e Fernanda voltem o morar com ele. Olavo,
Adamastor e Rakelli se preparam paro atacar a
tribo inimiga. Norma acho uma cópia do chave
do apartamento de Guilherme. Norma coloco
uma chove de fendo na cozinho de Guilherme.
Sônia diz o Tomás que está prestes o vender
a sua porte no clínico. Tomás se apresenta o

Guilherme, quando cruza com ele no saído da
Beleza Pura.

A FAVORITA
Dodi diz a lora que nunca mais encontrou Flora.
Floro diz que ficou com tudo o que era de Do·

.

natela e elo reage. Zezé pede às guardas que
levem Donatela. Flora dá dinheiro o Zezé paro
atormentar a vida de Donatela. Zé Bob pego o

exame de DNA e confirmo que é pai de Camila.
Shiva perde o paciência com Augusto. Romilda
fico horrorizado ao saber que Camila é filho
de Zé Bob. Pedro se choco 00 ver o estado de
Donatelo. Donotelo pede que Pedro que ache
uma formo de acusar Flora. Pedro flagro Dodi
e Flora.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Mario e Noé arremessam lanças no aranha e

ela morre. Noé e Maria se abraçam. Maria diz
o Noé que quer voltar o ter uma vida. Noé tento
beijar Mario, que recuo. Noé diz que Mario deve
entender que Marcelo está morto. Torso diz o

João que se Freda tiver oportunidade irá matá
lo, pois ele é testemunho chave no execução su
mária de Rico e Joco. Torso d.iz a Sandra e João
que Gaspar passar.á uns dias no coso deles. Va·
lente diz que gostaria de saber de onde veio e

que só lembra de uma luz que o carregava.

CHAMAS DA VI DA
Xavier pressiono Leo, que diz que eles beberam
muito. Xavier pede o endereço do produtora e

leo entrego. o cartõo. Antonio cobra que Leo
confirme o versão deles sobre a morte do La

garto. leo fica com medo. Pedro nlz o Eurico

que expulsou Antonio de coso. Guilherme diz à
Cazé que amo Michele. Cazé diz poro o amigo
que é difícil acreditar nisso com suo fomo de

mulherengo. Ivonete diz o Tomás que não quer
mais vê-lo por terem sido flagrados por Vilma.
leo procuro Vilma e conto sobre a morte de

lagarto.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras)
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Outro filho
poro Fábio Jr.
Um representante do casal confirmo:
Mary Alexandre, casado com Fábio Jr.
há quase um ano, espero seu primeiro
bebê, quinto filho do músico, que já
foi casado com Gló.ria Pires, Guilher
mino Guinle, Patrício de Sabrit, Tereza
Coutinho e Cristina Kartalian. Eles
apareceram juntos no show dele no

último fim de semana, mos não co

mentaram nado. O bebê deve chegar
no início de 2009.

íris Stefanelli
apaixonado
o romance com o empresário
Jerônimo Teixeira já duro dois meses

e meio, mos só agora, durante lua
da-mel em Paris, o apresentadora do
TV Fomo do RedeTV!, falou sobre o

romance: "Estou apaixonado, ele foz
tudo por mim. Nos vimos pelo primei
ro vez há seis anos em Uberlândia.
Há oito meses nos reencontramos, em
São Paulo". Jerônimo tem 42 anos e é
dono do fábrica de leite Ito lac.

Adiado o alto
de Ary Toledo
Pronto poro deixar o clínico onde está
internado há pouco mais de uma se

mana o humorista vai continuar hos
pitalizado. "Estava previsto poro Ari
deixar o hospital no último domingo,
mos os dores persistiam e o médico
preferiu mantê-lo em observação",
informou o mulher e empresário dele,
Marly Morley. Ari passou mol durante
um show em Cascavel e está interna
do em Curitiba.

cue DO LEITORSUDOKU
A manobra parece esconder asas, seja
do homem ou da máquina. Voar alto
traz a sensação de adrenalina e

liberdade. Alisson Fogaça em treino,
surpreendido e clicado

pela amiga Uyara.

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO ;":,,,

" ",' " "

Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
O tempo segue instável com presença de muitos
nuvens, aberturas de sol e chuva ocasional.
Temperatura estável com sensação de abafamento
devido à umidade relativo do ar elevado.

NOVA CRESCENTE CHEiA MINGUANTE

SÁBADO
MíN: 16° C
MÁX: 24°
Sol com nuvens Sol com pancadas

de chuva

SEXTA

MíN: 17° C
MÁX: 23° C " '" ,

Sol com pancadas
de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Cuidado para não
deslocar a raiva
que sente, para as

pessoas. Há um excesso de ener

gia que deve ser controlado para
que você possa levar adiante
alguns projetos. Olhe com mais
carinho para sua casa e seus

familiares mais próximos.

� LEÃO

�..:> (22/7 o 22/8)
.:: '} Você onda muito

� u.-. desejoso, até com

certa urgência em

se dor bem no mundo material.
Mos não deixl! de lodo seus

sentimentos. Procure usar essa
energia também poro definir de
uma vez por todos o que quer
fazer com o suo vida amoroso.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Procure não tentar,
camuflar o suo

agressividade com

medo de não ser polido ou eficaz
em seus relacionamentos. Às
vezes é necessário um pouco de

agressividade e alguma discus
são poro colocar algumas coisas
em andamento novamente.

ÁRIES
(20/3 o 20/4)
Hora de enfrentar
problemas no tra
balho: A tendência

é resolvê-los e o partir do fim
do mês tudo volta 00 normal.
Procure observar os excessos,
pois o saúde pode ser afetado.
Cuidado com o tendência o

passar por cimo dos pessoas.

TOURO
.(21/4 o 20/5)

.

Se.u espírito
competitivo estará
mais aguçado do

que nunca e você está fazendo
de tudo poro entrar em uma

brigo. Procure praticar muito
esporte, fazer muito exercício
físico e namorar bastante poro
controlar o excesso de energia.

,.- ""
CÂNCER

�.� (�1/6 o 2.1/7)
�-';"-':;:' Seja o mais cloro
: ; possível 00 expor

suas idéias. Será
bom você falar o que penso e

sente e não ficar guardando
nado por muito tempo. Suo men

te está afiado, mos seu coração
está sensível. Encontre o fio que
une esses dois lodos seus.

colocar de maneiro clara 00 invés
de ficar rodeando. Algum amigo
pode estar em apuras e pedir suo
ajuda. Neste momento, você tem
toda possibilidade de ajudar.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
O pensamento
grupal continuo fa
zendo porte de suas
decisões. Procure se

rrr
VIRGEM '

(23/8 o 22/9)
Você tem senti�o
enorme aecessr

dade em se tornar
o dono de seu próprio destino.
Mos vôcê deve entend�r que isso
não se constrói de uina hora
poro !lutra, demando tempo e

paciência. Soturno tem ajudado
muito no jornada. Seja paciente.

23/8

SEGUNDA

MíN: 14° C
MÁX: 28° C
Chuvoso

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)

� Você onda cheio

(
.

de iniçiativa e

grau de autono
mia. Mas todos sabemos que se

não for assim n,ada funciono com

vorJ. Portanto festeje muito o

fase de conquistas e aproveite
paro celebrar o vida o galopes.
Todos os lutos não foram vãs.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 o 20/1)

....{. O momento pede
uma reflexão com.

relação 00 seu

conceito de Deus. Investigue em

você se existe algo nesse sentido
que impede o seu crescimento.
Não foz porte de seu tempera
mento deixar alguma coisa em

aberto por medo de enfrentá-lo.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

15/8

. Marta Ines Bruns

;\lI,Mà;ra Reclaiegel
Maurcf;AtJg�sto'Minéllf
Moacfr Çarlos Spézia
OstéUa 14ada S. dos Santos
Rodrigq Marquardt
Silvestre SchcicRmann
Jhatna R. Vicente

DIVIRTA-SE

O gato
o homem chego em coso, depois de
sair com o amante e percebe marcos

de unho no rosto. Ele tem o brilhante
idéio de pegar o gato que dorme no sofá
e dor uns petelecos no bichano, que
esperneio e sai miando alto.
A esposo acordo assustado e pergunto:
- Que barulho foi esse?
- Ah! Entrei em coso e esse gato,mise-
rável me deu esse arranhão no rosto!
- Puxo; amor! - responde elo - Esse
gato está impossível! Olho o arranhão
que ele deu no meu pescoço!

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Você estará mais
terno hoje e isso
ajudará você o

deixar de lodo confusões que
tem se metido por não conseguir
entender o que se posso em você.
A mensagem do universo é: seu
cérebro é excelente, mos agora é
hora de usar seu coração.

.

PEIXES

til.. (19/2 o 19/3)
•• Você onda meio
..,.,� apaixonado demais

e isso pode deixar
você um pouco confuso com
relação ao que verdadeiramente
quer. A sensualidade em excesso

está fazendo você perder a noção
de limites e se deixe levar apenas
por momentos de prazer.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREÇÃO

Centenária
de Corupá

A senhora Virginia Judacefski, que
completou 100 anos no dia de ontem,
reside em Corupá com o filho, nora e

neto. A matéria "Uma vovó muito ale
gre" sobre o o aniversário foi veicula
do no página de contracapa do jornal
O Correio do Povo, no quinto-feira.

:r:itNICO

Cepeg oferece
cursos

o Cepeg (Centro Politécnico Geraldo
Werninghaus) oferece cursos de Técni
co de Segurança do Trabalho, Técnico
Acionamento Eletrônico, Técnico em

Informático, Técnico de Construção Civil
com Habilitação em Edificações. Poro os

interessados, mais informações através
do telefone (47) 3273-10-33 ou pelo e

mail cepeg@cepeg.org.bt

Baile
dos Pais

O Baile dos Pois e escolho do garoto e

garoto estudantil2008 do escola Fran
cisco Mees de Corupá acontece ama

nhã, na Sociedade Guarani, com início
previsto para as 21 h. A animação fica
rá por conta da banda Xodó Nacional,
de Jaraguá do Sul. O valor do ingresso
antecipado é de R$ 8 e deve ser ad
quirido no secretaria da unidade de
ensino até hoje. No sábado, o convite
custará R$10. Para os interessados,
mais informações através do telefone:
(47) 3375-1747.

VITRINE----------

TÉCNICO

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 124/2008

SECRETARIA DE OBRAS p,ÚBLlCAS E HABITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: Aquisição de (27.500Iitros) de Gasolina comum e (80.500Iitros) de óleo diesel,
para fornecimento até 31/10/2008, em conformidade com o Anexo II (especificações e

quantidades) e Anexo VII - minuta de contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até as 09:00 horas do
dia 28/08/2008, no endereço abaixo, na Coordenadoria de Licitações e Contratos. CRE
DENCIAMENTO e ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 09:30 horas do mesmo dia, no
endereço abaixo, na Coordenadoria de Licitações e Contratos. OBTENÇÃO DO EDITAL:
Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul
SC na Coordenadoria de Protocolo, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.
br. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$/Iitro): estimado (gasolina)R$ 2,44/li
tro e (óleo diesel) estimado R$ 2,03/litro. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: No

endereço acima; pelo Fax (47) 3370�7253; pelos e-mail's ou rose.compras@jaraguadosul.
com.br ou rodrigo.licitacoes@jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 14 de Agosto de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÕNICO PARA - REGISTRO DE PREÇOS nO 42/2008

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de LEITE EM PÓ ESPECIAL, destinados
para atender as crianças do Programa DST/AIDS e SATE (Assistência Social), em confonni
dade com as especificações descritas no anexo I do edital e Minuta daAta de Registro. VALOR
ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO: 32.889,00 (trinta e dois mil oitocentos e oitenta e nove reais).
IMPORTANTE: RECEBIMENTO DAS PROPOSTASATÉ: 28/08/2008, às 13:30h.ABERTURA
DAS PROPOSTAS: 28/08/2008, às 13:45h. INIcIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:
28/08/2008, às 14:00h. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E-mail: rose.compras@jaragua
dosul.com.br. Fax: (47) 2106-7253 Fone: (47) 2106-8085 O Edital completo poderá ser ob
tido pelos interessados na Coordenadoria de Licitações, no horário de 07:30h às 13:30h ou

pelo endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br e/ou no site da Prefeitura Municipal no
endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. REFERÉNCIA DE TEMPO: Para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasilia (DF).

Jaraguá do Sul, SC, 14 de agosto de 2008.
CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretario de Administração

LOTERIAII\tTERCÃMBIO

Inscrições
abertas

A Acatur (Agência Acadêmica de Turismo)
da. Univali (Universidade do Vale do ItajaO
de Balneário Camboriu e Itajaí está com

as inscrições abertas para o intercâmbio
de trabalho nos Estados Unidos. Podem
participar do programa estudantes univer
sitários entre 18 e 29 anos que estejam
regularmente matriculados em qualquer
curso de graduaçõo ou pós-graduação e

que possuam nível intermediário de inglês.
As inscrições vão até o final de setembra e

as vagas são limitadas. Outras informações
através dos telefones: (47) 3261-1226, (47)
3341-7760, (47) 3261-1215 ou através dos
e-mails:viviane.borba@intercultural.com.
bt luis.oliveira@intercultural.com.bt

CONCURSO N° 995

_N[I)$tlUW
CONCURSO N° 853

04 - -05 _. 11 - 19 - 25
-39-

-51- -1·1-
- 85 - 86-

CONCURSO N° 04268

Prêmio Bilhete lJl:llol" do MIllio Ui$)
1"

6.000.00
4,000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ-SC

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, leva ao conhedmento dos interessados que em

conformidade com a Lei Federal I 0.520/2002 com aplicações subsidiárias da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,
Decreto Federal nO. 3.931/01 que realizará os procedimentos licitatórios abaixo: LICITAÇÃO N°. 1512008-Pregão
Presencial n' 6/2008 (PARA REGISTRO DE PREÇOS) - Tipo Menor Preço por Lote. OBJETO: Aquisição de
Gêneros Alimentícios e Outros. DATA, HORA E LOCAL para a entrega dos envelopes: Até as 14h30minh do dia
28 de Agosto de 2008, no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua José Bonifácio Pires, 45 - Centro
- São João do ltaperiú/SC. O CREDENCIAMENTO e ABERTURA DOS ENVELOPES serão às 15hOOminh do
mesmo dia, no mesmo endereço. INFORMAÇÕES: Pelo telefone (47) 3458 0010. A integra do Edital poderá ser
obtida no endereço acima, pelo site www.pmsji.sc.gov.br, ou através dos e-mails: kelycristinaS@hotmail.com ou

compras.lene@terra.com.br.

São João do Itaperiú(SC) 15 de Agosto de 2008.

Valdir Correa
Prefeito Municipal

Cilalldo(n)«): WARRANTY EXPRESS TRANSPORTES ROI>OVIÁR10S, Incerto e não sabido,
s/n",

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado pam a Resposta: S dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoars)
acima idenrificadafs), atualmente em loca! incerto ou não sabido, ficafm) cierueís) de que, ueste Juízo de
Direito. tramitam os autos do processo epigrafado. bem como CITADA(S) para respondertem) à ação,
querendo; no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTJ�NCrA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado. presnmir-se-ão aceitos como

verdadeiros os faros articulados pelo autor na petição inicial (alt. 285, çfc art.. H9 do CPC). E, para que
chegue BO conhecimemo de rodos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital. o qual será afixado
no local de costume e publicado 1 veztes), com intervalo de O dias na forrna da lei.

.laraguá do S�! (Se). 25 de março de 2008. /
1/·1
'/' ,

Edeni Ido da ?-l�a .

/"
Juiz de Djfcjtk /

ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER .IUDlClÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul,' 3" Vara Cível
Rua Guilherme Crisriano Wackerhagen, 87. Vila Nova - CEP 89.259-300, -'arago,," do Su!-Se - Ecmail:

jgsciv3(f{Jtj.sc.gov.hr
.

Juiz de Direito: Edenlldc da Silva
Escrivã Judicial: Marisa Schroder Feliri

EDlTAL DE C1TAÇAo - COM PRAZO DE 30 DIAS
Sustação De Protesto 11" 036.97.0002_5l-9

.

Requerente: Metalnox lndúsrria Meralúrgicn Ltda.

Requerido: Warranty Express Transportes Rodoviários

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

. COMARCA DE GUARAMIRIM
CONSELHO DA COMUNIDADE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
FAZ SABER, a todos interessados, principalmente aos Advogados,

Prefeitos, Secretários da Educação, Assistentes Sociais, Policiais Civis e Militares,
Diretores das Escolas, Representantes dasAssociações Comerciais e Industriais,
Membros de Clubes de Serviço, Membros de Câmaras Júnior, Vereadores, Res
ponsáveis pela Prestação de Serviços à Comunidade e Medidas Sócio-Educati
vas e Cartorários, de Guaramirim, Massaranduba e Schroeder, que no próximo
dia 19/08/2008, às 09:00 horas, junto ao salão do júri do Fórum da Comarca de
Guaramirim, sito na Rua João Sótter Corrêa, sIn, BairroAmizade, Guaramirim, re
alizar-se-flASSEMBLÉIA PÚBLICA para votação dá aprovação do estatuto e para
escolha da nova Diretoria do CONSELHO DA COMUNIDADE, o qual, consoante
art. 81 da-Lei nO 7.210/84, tem por competência visitar, mensalmente, estabele
cimentos penais da Comarca; entrevistar presos, apresentar relatórios mensais
ao juiz da execução penal e ao Conselho Penitenciário; diligenciar a obtenção de
recursos materiais e humanos para melhorassistência ao preso ou intemado, em
harmonia com a direção do estabelecimento, dentre outras funções relacionadas
aos apenados, transacionados e prestadores de serviços à comunidade. Assim,
por intermédio deste edital, ficam todos os interessados CONVOCADOS, para
participar de referidaAssembléia. E desta forma, é expedido o presente Edital, que
será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Rafaeli lanegitz,
Escrivã Judicial Desi£jnada, o digitei. Guaramirim, 08 de agosto de 2008. Candida
Inês Zoellner Brugnoli, Juíza de Direito.
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APARECE, DE TUDO
É pro acabar mesmo. Uma figura conhecida da coluna mora em Paris há
pouco mais de um ano e acaba de desaprender o pouco de português que
sabia. Recentemente, perguntou ao garçom de um restaurante, aqui da urbe
sorriso, que serve frutos do mar: "O que é moqueca?". Como explicar? Quem
não lembra o que é moqueca nao vai saber também o que é um guisado,
um ensopado - só se falar francês! O que, aliás, ti figurinha entende muito
pouco, ou quase nada. Pirou!

FAROL
li num jornal. Mulheres com problemas de fertilidade podem
ter suas chances de engravidar ainda mais reduzidas se
beberem muito café. A constataçõo foi sugerida por um grupo
de pesquisadores da Universidade de Radboud, na Holanda, e
apresentada em conferência médica de Barcelona, na Espanha,
semana passada. Segundo a coordenadora da pesquisa, Bia
linsten, quatro xícaras de café por dia agravam o problema em

até 26%. Bebidas alcoólicas - se consumidas mais de três vezes
por semana -, cigarro e obesidade sõo outros agravantes.

FEIJOADA DO MOA
'Que chique. Na feijoada do Moa, que
acontece dia 23 de agosto no Beira
Rio, o Grupo Estrutura, uma das maio
res empresa do ramo imobiliário do
Estado, traz um mini campo de Golfe
para o evento. E ainda realiza um cam

peonato, com direito a profissional de
Golte e premiação de tirar o chapéu.

BEM GENTE
,Não passou de fofoca a "onda" sobre a

possível separação de um casal, muito
,

amigó nosso, que é sempre destaque
no mundo vip.

" Viver com autonomia
é produzir a seiva da

própria vida "
ROBERTO SHINYASHIKI

FICA NA TUA MULHER!
Essa é boa. Em recente aconteci
mento social, num dos clubes mais
descolados da cidade, uma metida
a socialite quis inovar e dar uma

de moderna, mas pisou na bola. Lá
pelas tantas, trocou os sapatos e

colocou um par de belas havaianas,
oferecidas na festa. O resultado
foi uma catástrofe!!! Acostumada
no salto, ela caminhava remando
igual ao personagem da televisão
"Dona Chepa". Navegar nas he
vaianas em festas de bom gosto só
mesmo sendo esguia e descolada.
Melhor se souber pisar como a

über model Gisele Bündchen.

VIDEO TAPE
Olha só essa. Se Barack Obama
soubesse das previsões que andam
rolando nos terreiros jaraguaen-
,ses, por um lado ficaria tranqüilo
e, por outro, desesperado. Para
uma vidente, o candidato já pode
se considerar eleito, mas como

Kennedy, ele também sofrerá um

atentado. Que tal? Ui!!

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo empre
sário Amauri Jacobi. Ele sempre lê
esta coluna para ficar por dentro
das melhores novidades da socie
dade. Valeu irmão!

SEM BARREIRAS
O verdadeiro amor, feito de doação
e compreensão, vence todo e qual
quer obstáculo.

::"?SPORT .�/7
�tr><f?53"{)(J7

F�l"'H
Ginástica é moda
Av, Mal. Deodoro da Fonseca

819-ce;n�-Ja�àdoS'"!1

Érica Baade empresta a sua beleza para a coluna desta sexta-feira

TEATRO
Hoje, ás 20 horas no Teatro da Scar,
tem apresentação da peça "Casamen
to Aberto, mas em tanto". No elenco
estão os excelentes atores Margareth
'Klein e Nelson Borchard. A direção é
do competente Gilmar Moretti. Vale a

pena conferir. Sábado e domingo tam
bém terá apresentação.

Curtir o Deep Connection,
hoje à noite no Scar, com

.

o participação dos DJs
Fernando'S, Eduardo Moretti
e o bando Quarteto em Três.

�
Eliane Rux e Sidnei Manfrini comemorando um ano de muito love

"

TE CONTEI!

., �,o sóbgdo':' a ,�orti,ijí�os 11
hotós, tem"uma esperto feij,ollda
promovida pelo Grupo Folcrórico
GrünesJol.�:;;ê*ellto, ofçonteceró
noSoéiedade Esportivo Aliança,
no Bairro Rio Cerro II.

.Sóvio Me'hdes e o bonita loim
Morcele Sóvio é o nOllo casolsinho
que �esfil� grud.odo nas melhores
bolados do city.

• A construtora Belkler, depois
de vender 100% dos unidades do
edifício San Pietro, deve lançot ainda
esse �no no �oifro Ilho �a Figueira,
um elegante empreendiinento.

.0 omor,éum rio do ,vida neste
mundade incertez(J. '

II!! Clilll essoJui!
.< :;;;i"""" /,,' \�
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Comportamento
da torcida

O treino do Joinville que seria ontem à tarde no João Marcatto foi
transferido para esta manhã. A diretoria do Moleque Travesso mexe

os pauzinhos nos bastidores para tenter encher o estádio no confron
to de domingo contra o Brusque. O que é bem difícil. Torcedor daqui
está acostumado a encher estádio quando o time está bem. Só isso.
Basta ver o que açonteceu com a Malwee. A Arena mereceria estar

completamente tomada no jogo contra a Unisul, na segunda-feira
pelas quartas-de-final da liga. O que não aconteceu. Com certeza,
se passar pelo time de Tubarão, será bem diferente. E se o Juventus
ganhar este-turno, deve acontecer o mesmo.

de
1 efriger

gamot Boependi/Sip 2x1 D'Jock; e Ox3 Boepéndi/M@lhos
Popp e Kucbenbecker/leier Ox3 Miglós/CME Schroeder A co õa

� segue nil. próximo semana, coni jpgos de segundo à quarto.
partir do's 19h15 nnAmizade.

'

=.

e s p o r t, e @ o c � r r e
.
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Atual campeão da Primeira Divisão, time do João Pessoa prefere não falar em favoritismo neste ano

ESPECIAL PRIMEIRA DIVISÃO

João Pessoa mantém
base campeã em 2007

, Diretoria acredita em mais responsabilidade
JARAGUÁ DO SUL

Entrar em uma competição
como a Primeira Divisão da

Liga Jaraguaense já é uma res

ponsabilidade grande. Imagina
para o atual campeão da princi
pal competição do futebol ama
dor da região. Ainda mais que
é uma das equipes que mais
investe. Para tentar buscar o SOCIEDADE ESPORTIVA
terceiro título da sua história,e' .

o segundo consecutivo, o João JOÃO PESSOA
Pessoa manteve praticamente o FUNDAÇÃO: 5/7/1932 - BAIRRO: João
mesmo time do-ano passado. Pessoa - LOCAL DOS JOGOS: Campo do

Quem saiu foi o atacante Joõo Pessoà - HISTÓRICO NA 1° DIVI-
, Alaor, que-voltou para o Vitô- SÃO: Bicompeõo (1995 e 2007) '- nME
ria, e o zagueiro Víolarcontra-' 'BASE:-Alexondre; Noton, Ericó; Bodoró.
tado pelo Botafogo.:Mas estão -', e Ezequiel; Luizinho; Aronhoi,Juninha e

confirmados omeia Dirceu e o Pinheiro; Cloudinei e Alessandro.
atacante e artilheiro Alessan-
dro, ambos que chegaram do
Atlético ENEC e o meia Juni-
000, do Atlético Pomerodense.
'� responsabilidade aumenta'

e muito, mas o favoritismo é
relativo. No ano passado mon
tamos o time em cima da hora
e conseguimos o título.'Neste

. ano temos uma boa base, mas

no futebol tudo pode aconte

cer", acredita o diretor de fu
tebol do clube, CélioLange, o
Celinho. O técnico continua
o mesmo - o ex-jogador Biro,
que também comanda as equi
pes de base do Juventus.

Celinho acredita também

que o nível técnico, considera
do um dos mais altos no ano

passado, aumente em Z008. '�

gente percebe que todomundo
está se movimentando e bus
cando bons reforços", avaliou.

JULIMAR PIVATTO

..
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Malwee ganho de goleado do Unisul
Time de Jaraguá está classificado para a semifinal onde enfrenta a Cortiana
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee futsal foi a Tuba
rão determinada a não ficar por
lá até sábado e voltar o mais rá
pido possível com a vaga para
a semifinal da Liga Futsal. Já a

Unisul precisava vencer para
continuar na competição. O
resultado foi uma partida ele
trizante, marcada por cartões
amarelos e expulsões. Agora
a Malwee enfrenta a Cortiana,
que ganhou da Intelli por 6x3,
no dia 25 de agosto, às 19h20,
naArena.

O time de Jaraguá abriu o

placar aos 4min31 com Márcio.
A Unisul empatou a partida aos

7min52 com Christian. O segun
do gol daMalwee foi com Chico,
que aproveitou um rebote do go
leiro Ivan, aos llmin52 (2xl).

Lenísio também deixou sua

marca, aos 12min40, depois de Com a vantagem de um jogador
uma roubada de bola, Falcão a Unisul mareou com Raphael,
passou para o camisa 10, que aos 6min46 (4x3). A Malwee
chutou forte para fazer o tercei- retomou as rédeas do jogo com

roo Logo depois, aos 15min52 Leco, aos 7min32, e Humberto,
o ala Ari foi expulso, por uma que tinha acabado de entrar, aos
falta contestada pelo time da 10min09, em um contra-ataque
Malwee. Tanto é que o auxiliar (6x3). Faltando 4min55, Lenísio
técnico Marcos Moraes recla- deu números finais à partida.
mou com o árbitro e também No final, o ala Falcão fez duras
levou o vermelho. Ainda antes críticas à arbitragem. "Infeliz
do intervalo a Malwee ampliou mente pegamos uma formação
o marcador aos 19min55, de de quadrilha apitando aqui".
novo com Chico (4xl). Nos outros confrontos das

Na etapa final, a Unisul es- . quartas-de-final, apenas Ulbra
boçou uma reação depois de e Banespa fazem o terceiro jogo,
jogada trabalhada aos Imin06 já que o time gaúcho venceu o

Ariel bateu para o gol e Leco, paulista por 5x4. Carlos Barbo
tentando tirar, acabou marcan- sa derrotou o Teresópolis por
do contra. O time da casa teve 2xl e pega o time que vencer

o jogador Paraíba expulso e mi- no sábado.
nutos depois Falcão, que tam

bém já tinha cartão amarelo.
\

GENIELLI RODRIGUES
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Lenísio, Falcão e Leco comemoram o resultado de 7x3,que classificou a Malwee .

. ,."

Os jogodores de meio ro�p�n����s:or�e!gY.�!!!9.fensivos do seu lime. O
setor é conhecido por "zona do raciocínio", cujos integrantes dominam o arte de decifrar o código secreto
entre o jogador e o bolo.

PASSE, DRIBLE E GOL
O Marquês dn Xapuri definiu: "O posse é razão e o drible.
Intuição; um vem do cérebro, o outro do coração. A bolo do .

posse dá fruto, o bolo do drible dá flor. O gol é conseqüência,
é ponto final de uma jornada, é sonho que se findo. No geo
metria do posse, o bolo convive. No alegoria do drible, o bolo
revive: Se o poesia reinvento o palavra, o drible reinventa
gestos que aturdem o instante".

GENIALIDADE NO MEIO CAMPO
No país que respiro futebol. sempre tivemos jogadores ge
niais no setor de criatividade: Didi, Gerson, Kaká e Ronal
dinho Gaúcho. Em nosso região, uma plêiade de craques.
desfilou pelos nossos gramados, alguns já 'homenagea
dos. No Baependi, Baloquinho, Osvaldinho, Francinho, To
ronto, Adernar, Alcino Simas, Gastão, Juquinha, Serginho,
Bugrinho, Ivo Bramorski e Raíner Wiele. No Acaraí, Victor
Emmendoerfer, Sebastião Ayroso, Mário Voigt e Jorginho
Nagel. No Seleto, Dr. Trindade, Egan João do Silvo, Vadico
e Aléeu au.tschardt. No Botafogo, Constantino Pradi, Sér
gio Giralla, Mário e José Papp. No Dom Pedr.o, Francinha,
Mungo, Toronto e Natalino. No Cruzeiro, Ambrosio Ronchi,
Oslim e Ivo Bramorski. No Faixa Azul, Lula Molheira. No
Estrelo, Willy Moss, Ouiliano Murara, Alcides Tissi e Olí
vio Moretti. No Juventus, Podre Odílio, Nondas, Serginho
Sobel, Poranaguá, Palmito, Chico Somara, Piava, Maíca,
Márcio Gava, Carlos Alberto e Biro-Biro.

Juventus no início da década de
70; em pé: Nondas, Adalbérgio,
Pe.Adolfo, Paranaguá, Faraco e

Joel; agachados: Luizinho, Serginho,
Arizinho, Roque e Alceu Simas.

r e d a c a o @ o ce r r e i o d o p o v o . c o m. b r
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PEQUIM 2008
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César Cielo empata
e fico com o bronze
Hugo Hoyama e Edinanci se despediram
PEQUIM

No sétimo dia de competições
dos Jogos Olímpicos de Pequim o

Brasil conquistou sua quartame
dalha de bronze na competição.
Foi a vez do nadador César Cielo
conquistar o seu lugar ao'pódio
e comemorar. O brasileiro de 21

anos ficou empatado com o ame-
.

ricano Jason Lezak nos 100m li
vre em uma final emocionante.

A prova, que é considerada
uma das mais tradicionais na

natação, teve o ouro para o fran
cês Alain Bernard com o tempo
de 47s21, o australiano Eamon
Sullivan, com a prata (47s67) e o
empate entre Cielo e Lezak com
47s75. 'Agora vou ganhar os 50m
(sua especialidade). Vou buscar
essa medalha de ouro", disse o

nadador, sem conter as lágrimas.
A final dos 50m livre será hoje, às
23h30 (de Brasília).

Da água para o tatame, Edi
nanei Silva bateu na trave. A ju
doca chegou até a luta do bronze,
mas foi imobilizada pela coreana
Gyeóngmi Jeong. Quem se des
pediu de Pequim sem ganhar
medalha foi Hugo Hoyama, do
tênis de mesa. Mas uma vitó
ria surpreendente sobre Chuan
Chíh-ruan, que está entre os dez
melhores do mundo, fez o brasi
leiro repensar a aposentadoria.
Aos 39 anos, Hoyama pensa em

2012, em Londres.

FUTEBOL FEMININO

Brasil joga hoje
contra Noruega
Poro garantir o vogo no semifinal

do torneio de futebol feminino o se

leção brasileiro preciso vencer o No
ruegQ, hoje, às 7h (de Brasília), pelos
quartas-de-final, em Tianjin. Brasil e

Noruega jó se enfrentaram quatro ve-
.

. zes em competições oficiais. A seleção
venceu duas, mos perdeu o o decisão
do bronze nos Olimpí!ldas de Atlanta.

Nadador teró chance de conquistar mais medalhas hoje nos SOm livre

Seleção de vôlei perde para Rússia
Contra o Rússia, o time de Ber

nardinho perdeu por 3 sets o 1 (22/25,
26/24,31/29 e 25/19). O técnico apelou
e mondou à quadro um Giba com dores
no ombro, o seis pontos do derroto, o
que não surtiu efeito. A seleção maseu-

lina de vôlei perdeu o cabeça e o jogo.
O placar reflete uma atuação tenso,
recheado de provocações, polêmicas
de arbitragem e vacilos em momentos
decisivos. Agora, resto vencer o Polônia
poro garantir o vogo no próximo fase.

LUTA GRECO-ROMANA GINÁSTICA MASCULINA

Suecojoga
medalha no chão

Hipólito disputa
final no domingo

No luto greco-romano, o sueco Aro
Abrahamian jogou seu bronze no chão,
irritado com os critérios do arbitra
gem. Abrahamian ainda foi 00 pódio
receber o medalha de bronze, mos de
pois teve novo acesso de fúria e atirou
o medalha 00 solo, em protesto contra
o que qualificou como erro de arbitra
gem no combate dos meios-finais.

Diego Hipólito disputaró o medalha
de ouro do solo dos Jogos de Pequim
domingo, 17 de agosto, 7 horas (de
Brasília) no Ginósio Nacional, contra os

outros sete atletas que se classificaram
poro o final do aparelho. Ele é o primeiro
ginasta brasileiro o alcançar tal façanha .

Diego conquistou o vogo no último sóba
do 00 alcançar o noto de 15,950.

PROGRAMAÇÃO OLíMPICA «5(9
JOGOS DO BRASil E DISPUTA DE MEDALHAS15 DE AGOSTO (SEXTA-FEIRA)

• 8h - Atletismo heptatlo (arremesso de peso)
Judô pesado (masculino e feminino) -finais�

• 8hlO - Atletismo 1.500m rasos (masculino)
• ahl5 - Hipismo salto individual
• 8h30 - Esgrima espada por equipe (masculino)
• 8h55 - Atletismo lançamento de disco (feminino)
• 9h - Talita/Renata (BRA) x Maaseide/Glesnes (NOR) (vôlei de praia feminino)
• 9h25 - Atletismo 3.000m com obstóculos (feminino)
• 9h32 e 9h44 - Nataçóo 4xl OOm medley (feminino e masculino)
• IOh - Atletismo arremesso de peso (masculino)

.

Ana Paula/Larissa (BRA) x Pohl/Rau (ALE) (vôlei de praia feminino)
• IOhl5 - Atletismo heptatlo (200m rosos)
• I 0h40 - Atletismo salto triplo (feminino)
• I Oh55 - Atletismo 400m com barreiras (masculino)
• II h45 - Atletismo 10.OOOm (feminino) - final.�
• 22h - Brasil x China (handebol masculino)
Atletismo marcha atlética 20km (masculino) - linal�'

• 22h50 - Atletismo heptatlo (salta em distância)
.

• 23h - Badminton (feminino) - final.�'
Natação 200m costas e 100m borboleta - finais·Il'

• 23hlO - Atletismo salto com vara (feminino)
• 23hl6 - Natação 800m livre (feminino)
• 23h39 - Natação 50m livre (masculino)
• 23h50 - Atletismo I DOm rasos (feminino)

16 DE AGOSTO (SÁBADO) .

• I h - Tiro pistola 25m (masculino) - final'
• I hI O - Atletismo 400m rasos (feminino)
• 2h - Vela (4ger, finn, RS:X.laser, 470 e star)
• 4h - Tiro skeet (masculino) - finall
• 4h30 - Remo skiff (masculino e feminino) - finnis'-
• 5h - Tênis individual e duplas (masculino) -finais'
• 5hl0 - Remo dois sem (feminino e masculino) - final�
• 5h30 -Luta livre até 48 quilos (feminino) - finais,�.
• 6hl0 -Luta livre até 55 quilos (feminino) - finais (-
• 6h40 - Ciclismo (corrida por pontos masculino) - final�
• 7h - Brasil x Camarões (futebol masculino)
Esgrima florete (equipe feminino) - bronze .F'.

• 7h30 - Badminton duplas e individual (masculino) - finalt
• 7h50 - Ciclismo perseguiçóo individual (masculino) - final�
• 8h - Atletismo heptatlo (lançamento de dardo)
• 8hl5 - Ciclismo (keirin masculino) - finaJ.� .

• 8h30 - Esgrima flo rete (equipe feminino)': finol� � DISPIITADfMEDAlHA
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ELAS DIRIGEM
A competência dos mulheres 00 volante sempre foi questionado com

piadinhas desagradáveis. E isso não acontece só aqui no Brasil, não. No
mundo inteiro, nós somos discriminados sem qualquer motivo aparente.
Segundo uma análise feito pelo Detran do Rio de Janeiro, em cimo dos
multas aplicados, os homens são mais agressivos no trânsito: Dirigem
mais sem o cinto de segurança, excedem com mais freqüência o velocida
de permitido e avançam mais o sinal vermelho. O único quesito em que
os mulheres estão à frente é nos multas pelo uso do celular em trânsito.
Num contexto mais amplo, os mulheres têm realmente mais cuidado e
trabalham mais o prevenção do que o reação. Então, os gracinhas não
têm razão de ser. As piadinhas incomodam ainda mais seriamente quando
acontecem diretamente com o gente. E se for em público ou (ainda pior)
se esse público for no maioria masculino, aí sim o sangue ferve. Impre
vistos acontecem com qualquer um. Conheço uma porção de motoristas
homens que posso chamar de barbeiros. Alôu!!! Qual é o problema?

NÃO CREIA!
E o terror dos piscinas olímpicos, Mi
chael Phelps veio com suas dicas de
campeão. Treinos cansativos, massa

gens, banhos de águo gelaDo, bom
sono e comidn, Muito comido. Pizza
e mossas em geral, são o combustí
vel dessa criatura grande, esbelto e

talentosa: Ah' se fosse tão simples. Já
pensou o gente se empanturrando de
massa? Participando dos 50 mts rasos

hipopótamo? Ainda assim, ficaríamos
dois lugares atrás do último colocado.
Melhor esquecer.

NÃO SEJA CONTROLADOR
Ter um estilo controlador é garanti0 de funcionários desmo
tivados. Se você é chefe, atue como um catalisador: é pre
ciso ser estimulante para incentivar alguém. É seu trabalho
ajudar os empregados a desenvolverem o deles. Isso inclui
conectá-los uns aos outros, com o conhecimento e os talen
tos necessários para fazer um projeto, providenciando fer
ramentas e visibilidade a todos. Como você descobre o que
é mais importante na hora de fazer uma tarefa? Pergunte
aos empregados. Se não puder responder imediatamente a

determinada questão, esteja aberto para falar sobre o pro
blema e o progresso na solução do caso.

BRINQUEDO BACANA
Que atire o primeiro dadinho quem nunca comprou um ter
reno na Avenida Paulista ou construiu um hotel em Copaca
bana. No mundo do faz de conta, a maior referência quando
se fala em jogos de tabuleiro é, sem dúvida, o Banco Imobi
liário, diversão garantida para crianças e adultos.
A grande novidade é que o brinquedo, que até hoje trazia
apenas endereços cariocas e paulistanos, agora chega em

uma nova edição, que prestigio localidades famosas do país
inteiro.No Banco Imobiliário Brasil, o passeio dos jogadores
acontece entre 22 pontos turísticos nacionais. Blumenau
está na lista.

ELES �E �AIA astoria de nascer homem no próximo
A gente v�ve tlrende onda ��: fer ue se depilar, ou faxinar ou passar

�:�:��[í�e�níd:o:h�ío�!r=:2r\�!�� :::i: t:���\�:�:n��n�c�e::
quenasc, mos nunca mesmo
h "h" e ter um cuidado constante paro nunca,

..

:1I::�:�.:a:!����d:o;::u��s:i�: �:n�:n�:.��:����d:a�:
adorariam ter o nosso poder por 24hs...

PRESOS
Rabo-de-cavalo é lindo. Pre
so displicentemente combi
no com traje esportivo. No
traje elegante o cabelo deve
ser trotado e cuidado, com

uma belo escova, pente de
dentes estreitos poro só en

tão, amarrá-los. E finalizar,
com creme, gelou fixador
poro os cabelinhos novos

não ficarem espetando. Im
portante lembrar: Cuidado
com o qualidade e o exces

so de laquê ou fixador, seja
nos cabelos presos ou soltos.
O fixador não deve deixar
resquícios visíveis nos fioS;
muito menos deixá-los en

durecidos. Um horror!

·\1
I
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BISCOITO DA SORTE

Pronto poro mais um dia?

'.�
ROUPAS FEMININAS·ACESSÓRIOS

.Meus pressentimentos: O fim
de semana vai ser de sol e calo[
Mais alguns bronzes (quem sabe
uma prato, quiçá, um ouro!) para o

Brasil. O filme do sessão de sába
do vai ser�'inédito". O Faustõo vai
estar cam camisa rosa. E o faxina
do apê nõo é minha. Baseado nis
so, possa dizec que tem tudo pra
ser um fim de semana dos bons.
Fora o Faustõo car de rosa.

.Minha amigô está trazendo a

futura sogra para o casamento.
Vai pagar a passagem aéreo dela.
Perguntei se os futuras cunhadas
também viriam. Elo disse que
nõo tem candiçães de bancar
passagem pra todas elos. Coi no
besteira de dizer "Ué" Mande elas
se mexerem!". Elo me olhou, de
solado e disse. "elos sõo baianas,
amiga". Ah tá!

nova campanha do O Baticó'
rio está linda. A beleza realmente
é contagiante, sem paranóias, sem
obsessães. Quanto mais mulheres
lindas, bem vestidos, maquiadas e
cheirosas o suo volta, mais você se
dispõe a ficar deslumbrante. Tem
um pouco a ver com concorrência
feminina, mas tem muito mais a

ver com vaidade própria. E quanto
mais lindos estornos, melhor nos
sentimos. Adorei!

lIA dato de hoje é interessante
em alguns aspectos: Em 15 de
agosto de 1945 findo o II Guerra
Mundial. com o derrata dos japo
neses. Também nessa doto, porém
no ano de 1969 (!) teve início
o Festival de Woodstock, numa
fazenda em Nova York. E hoje,
exatamente hoje, Glória Mario
(isso mesmo, aquela do fantásti
co!) assopra 62 velinhàs. Matou a

curiosidade?
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, China - A Continuação
Ainda com o foco no gigante Chinês, apresento um estudo publicado pelo revisto Amanhã, através de informações e dicas
prestados pelo executivo brasileiro luis Schmitt. Ele apresento os principais erros cometidos pelos empresas calçadistas
brasileiros quando realizam ou buscam realizar negócios com o mercado Chinês e que valem como exemplo poro qualquer
ramo de negócios. Ele recentemente trabalhou como diretor de varejo do longhao, uma companhia calçadista chinesa.
Schmitt diz que, poro se fazer negócios no país dos Olimpíadas 2008, é preciso ter um objetivo claramente definido. Hoje
ele atuo como gerente de vendas no Brasil do Via Uno. Desta formo ele elencou os cinco Ilrincipais erros como sendo:

1: PROCURAR OPORTUNIDADES SOMENTE EM GRANDES FEIRAS
Segundo Schimitt, os brasileiros têm dificuldades poro importar e falham por não
ter foco nos negociações. Além disso, uma feira nem sempre apresento o melhor
fabricante. Por isso, Schmitt aponto que é preciso ir além dos feiras no busco por
novos fornecedores. O ideal é começar um contrato com pelo menos quatro meses

de antecedência. É importante preparar um cronograma de visitas. Outro posso que
não pode ser esquecido é o identificação de um importador de confiança. "É muito
difícil confiar no chinês. Às vezes, ele pede depósito antecipado e não emborco o

seu produto", conto Schmitt.

2: PENSAR QUE OS PRODUTOS CHINESES SÃO TODOS BARATOS
Nem todos os produtos são tão baratos quanto se imagino no China. Os custos de
mão-de-obra e os diferenças cambiais têm dificultado os coisas por lá. Somente
no região de Cantão, no Sul do país, foram fechados mais de duas mil fábricas
calçadistas entre dezembro de 2007 e março deste ano. Isso aconteceu porque o

governo tem reduzido substancialmente o incentivo poro novos plantas de calçados
- já que o objetivo é apoiar setores com maior. valor agregado, como o indústria
químico. Novos regiões produtoras estão em províncias como Futien, Gansu, Cheng
du e Whengzhou. Quem procuro fabricantes com baixos custos deve vasculhar outros
países como índia; Vietnã, laos, Indonésia, Madagascar e outros do África.

INDICADORES CÂMBIO
_______--j íNDICE

IBOVESPA
VARIAÇÃO
1,iJ4%

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em USS)PROJETO DE LEI

COMPRA VENDA
1,625 1,627
1,481 1,482

3: ACREDITAR QUE O CUSTO DE VIDA É BAIXO NA CHINA
Não é bem assim. O valor de um apartamento de dois quartos, com
80 metros quadrados, chego o USS 350 mil. Schimitt diz que o cus

to de vida é baixo se levado em consideraçõo o varejo .:_ o preço de
roupas e artigos domésticos chego o ser três vezes menor do que no

Brasil. Poro ele, o China deverá travarum pouco seu crescimento poro
melhorar o estruturo de base, desde saneamento o legislação social.
Além disso, inexistem mecanfsmos de controle do informa�idade.

4: TENTAR FECHAR NEGÓCIOS DE

FORMA RÁPIDA E OBJEnVA
A maioria dos negócios com chineses posso por lon
gos jantares ou almoços. Às vezes, vale o peno acom
panhá-los em conversos regados o álcool. Poro eles,
isso mostra que o pessoa não tem med,o de mostrar
seu lado fraco. "É preciso ter habilidade porI!; �ego-

'

ciar com eles. Um almoço ou jantar pode duror de
duas o trê-s horas", conto Schmitt.

5: TENTAR COMPETIR COM O

CHINESES NO PREÇO
luis Schimitt diz que o empresa brasileiro deve com-

';,; petir com os chineses no qualidade, e não no preço.
O maior ,desafio é o formação de valor d\1 tylarco.
'1jndo}qí��:jn coJçadista brasileiro lenho se�:dado
conta.de qie não adianto competir openoSi�or preço

o com os chineses, ele aitida nõo acredito n�&design",
explictl Schmitt. A estratégia estó em vender produ-

5 tos poro a Lhino e poro o mundo com maior valor
agregado. competindo por meio do diferenciação.

Fonte: Revisto Amanhã

-

Novas ferrovias para o Estado
Senadores aprovaram proposta que criará conexão entre postos'
BRASíLIA
o Projeto de Lei de Conver

são, proveniente de umaMedida
Provisória, que altera a estrutura
ferroviária do País, foi aprovado

essa semana no plenário do Se
nado. Além da previsão da ím

plantação de sistemas de trens de
alta velocidade entre as cidades
brasileiras mais populosas, para

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços - 000077/2008; Tipo:
Menor Preço - Por Itens; Objeto: Aquisição de Produto de Limpeza para
a Secretaria de Educação; Entrega dos Envelopes: 01/09/2008 às 09:00

horas; Abertura dos Envelopes: 01/09/2008 às 09:15 horas. O Edital e es

clarecimentos 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), 15(quinze) de Agosto de 2008(dois mil e oito) de 2008,

Jonathan Ademir Maffei

Comissão Permanente de Licitação

Santa Catarina, a proposta pro
põe a estruturação de uma ma

lha ferroviária de conexão com

os portos do Estado.
Os trechós que serão cons

truídos através do projeto são:
330 quilômetros em traçado que
liga Herval do Deste, passando
por Santa Cecilia .até Itajaí; 460
na ligação de Porto União, Mafra
e São Irancisco do Sul; mais 148

,

de hnbituba, Tubarão, Criciúma e

Iorqutlhínhas até Trevíso e outros
270 quilômetros destinados ao tre
cho que liga São Francisco do Sul,
passa por Itajaí e hnbituba

A senadora Ideli Salvatti des
tacou que as ferrovias fazem parte
do Plano Nacional de VIação do
Governo Federal. Nova malho ferroviária pode ser construída em Santa Catarina
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Varejo apresenta altà recorde
Tomando por base omês de junho, a alta foi de 1,3% ante maio
BRASíLIA

A forte demanda domésti
ca garantiu ao setor varejista
brasileiro novo recorde de
vendas na primeira metade
do ano. As vendas do comér
cio no país cresceram 1,3%
em junho ante maio, o que
resultou em um ganho de
10,6% no primeiro semestre,
informou ontem o IBGE (Ins
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística).

O avanço apurado na

primeira metade do ano é o

maior já registrado pelo IBGE
desde o início da série, em

2001. A alta em junho foi a

maior apurada desde janeiro,
quando as vendas do setor
cresceram 2%.

Na comparação com o mes

mo período do ano passado, as
vendas do setor apresentaram
uma taxa de expansão de 8,2%
em junho. Nos últimos 12 me

ses, o setor acumula um ganho
de 10,1% em suas vendas.

A receita nominal do setor
cresceu' 2,5% entre maio e ju
nho, acumulando no primeiro
semestre uma alta de 15,9%.

Nos últimos 12 meses, a recei
ta teve um avanço de 14,5%.

Entre maio e junho, na

série com ajuste, apenas um

setor - outros artigos de uso

pessoal e doméstico - entre

os dez analisados do vare

jo teve queda no volume de
vendas, de 0,8%. Dos nove

segmentos com elevação,
apareceram, por exemplo,
combustíveis e lubrificantes,
com alta de 2,1%, veículos e

motos, partes e peças (1,7%)
e tecidos, vestuário e calça
dos (também com ampliação
de 1,7%).

O Banco Central. tem aler
tado sobre o forte ritmo da
demanda doméstica, um dos

componentes do repique in
flacionário registrado este
ano. Por conta do aumento
dos preços, o Comitê de Po
lítica Monetária (Capam) do
BC iniciou em abril um ciclo
de aperto monetário, com o

objetivo'de trazer a inflação
de volta ao patamar de 4,5% a

partir de 2009.

AGÊNCIA ESTADO

Licença-maternidade opcional.
de 6 meses deve ser sancionada
BRASíLIA

O projeto de lei que amplia
a licença maternidade dos
atuais quatro para seis meses

só depende da sanção do pre
sidente Luiz Inácio Lula da
Silva para entrar em vigor. A
proposta foi aprovada essa se

mana pela Câmara dos Depu
tados. O novo prazo de licença
maternidade não é, no entan

to, obrigatório: caberá às em

presas decidir se concedem ou

não os 180 dias de benefício a

suas funcionárias.
Pelo projeto, as empresas

que resolverem aderir ganha
rão incentivos fiscais e um

certificado "Empresa amiga da
Criança". "Os incentivos só se

rão concedidos a partir de 2010

porque o governo alega que a

redução na arrecadação terá de
ser adaptada na Lei Orçamentá
ria, o que só poderá ocorrer no

ano que vern.

Para o serviço público, o

novo prazo de licença materni
dade poderá ser aplicado ime
diatamente após a sanção da
nova lei.

Oprojeto aprovado naCâma
ra prevê que os quatro primeiros
meses de licença maternidade.
continuarão sendo pagos pelo
INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social). Os salários dos
dois meses a mais serão pagos
pelo empregador, que receberá
incentivos fiscais: sobre o valor
bruto do salário não vão incidir
o imposto patronal de 20% nem

os 11% do INSS.
Além disso, o valor pago in

tegralmente pelo empregador
nesses dois meses será dedu
zido do imposto de renda da

empresa. A concessão de dois
meses a mais de licença mater
nídade é opcional e quando a

empresa aderir o benefício va

lerá para todas as funcionárias.

Segmento de tecidos, vestuários e calçados foi um dos que tiveram elevação
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MEC analisa
universidades
sÃO PAULO

A região mais desenvol
vida do País tem os melhores
e os piores cursos universi
tários. É o que mostram os

conceitos preliminares nas

áreas de saúde, agrárias e

serviço social, divulgados
pelo MEC (Ministério da

Educação).
O Sudeste concentra 50%

das faculdades avaliadas nas

três áreas: 1.027 de um total de
2.028 que receberam conceito.

De um lado, a região
abocanhou 54% das notas
máximas: 26 de um total de
48. Mas também ficou com

a maioria das reprovações:
52% ou 268 dos 508 cursos

com notas mais baixas.
O conceito preliminar vai

orientar a concessão de licen
ças de funcionamento pelo
MEC. Os cursos com notas 1 e

2 serão inspecionados e pode
rão sofrer sanções imediatas,
como a redução da oferta de

vagas nos vestibulares.

Rússia ataca
a Ucrânia
MOSCOU

Decreto baixado pelo pre
sidente da Ucrânia, Viktor
Yushchenko, com o objetivo
de restringir a livre circulação
de navios militares russos em
águas territoriais ucranianas
foi considerado "uma insen
satez" pelo subcomandante
do Estado-Maior das Forças
Armadas da Rússia, general
Anatoly Nogovitsyn.

Pelo decreto a Ucrânia

passa a exigir que a Rússia

peça autorização para apor
tar em uma base na Criméia

que Moscou aluga de Kiev. A
decisão foi amplamente vista
como uma demonstração de
apoio à Ge6rgia.

Mas o general Nogovitsyn
desqualificou ontem o decre
to ucraniano e deu a entender
que a Frota do Mar Negro,
operada pela Rússia, ignorará
solenemente a exigência de
que a Rússia peça autorização
para aportar em uma base na

Criméia com dez dias úteis de
antecedência.

A Frota do Mar Negro foi
posicionada no litoral da Ge

órgia como parte das ações
militares da Rússia contra a

ex-república soviética.
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Taxa de

0.20%
a.m.

• 60 meses para pagar • Antes de comprar, compare • Venha fazer um Best Drive
WWW.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os vetculoa Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por VelculosAutomotores). Ofertas válidas até 15/0B/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que
ocorrer primeiro. Gar 1.0 (5W1 LL4). 2 portas, my 08/09, geração 4 com preço de nota fiscal de fábricamais impostos; para taxa deO,20%a.m. e 2,43% a.a., financiamento em ate 12 vezes, com entrada de 60%. Financiamento sujeito a aproyação decadastro. Jetta, com taxa de 0,79% a.m. para entrada
de 40% e saldo em 24 vezes. Gar�ntia de 3 anos para a linha VW 08/09, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). E necessário, para sua utilização. o cumprimento do plano de
manutenção. Imagemmeramente Ilustrativa, não condizente necessariamente com osmodelos ofertados. Em caso de dúvida, consulte sua concessionáríe Volkswagen.

GRUPO AUTO ELITE
A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS Df SANTA CATARINA Cgpinxat I CQc;odor I Curitibános I Rio do Sul I LOgM I Sôo. Joaquim I Jaraguá do Sul

49 3$55 2255 49 3567 11n 49 3241 '2411 413SZl 0200 49 3221 91DO 49 3233 0899
47 3274 6bOO

Caraguá Auto Elite'
Uma relação de confiança.

COMO SE PROTEGER:

Ao sair, certifique-se de que as portas
e janelas voltadas para áreas
externas estão trancadas, inclusive
a garagem. Observe se há pessoas
suspeitas nas proximidades.
Se desconfiar, aguarde, dê uma volta
no quarteirão e chame a polícia.

Mantenha os vidros do carro
fechados, as portas travadas
e o cinto colocado. Se notar que
está sendo seguido por outro carro,
yá para áreas de maior movimento.

Quando estiver caminhando pela
'

rua observe tudo ao seu redor. Ao notar
que está sendo seguido, atravesse a rua
ou entre em algum estabelecimento.
Carregue apenas os seus documentos
necessários.

Evite sair sozinho de festas,
esteja sempre acompanhado de
colegas e amigos. Duas ou mais
pessoas inibem os assaltantes.
E não beba antes de dirigir.

Escolha seus trajetos evitando trechos
escuros ou desertos, preflrao ponto'
da calçada mais próxímo'da rua.

Evite utilizar caixas eletrônicos
em locais isolados.
Não reaja a assaltos e seqüestros.

Oriente as crianças para andar em
grupo no trajeto da escola e passeios.
Não permita que elas andem sozinhas.
Lembre-as para não conversar nem
aceitar presentes ou convites
de estranhos.

Polícia Militar -,190
Disque Denúncia da Polícia Civil-181

Secrelarla de
ESladoda
Segurança Pública 8
Delesa do Cldadiio
www.ssp.sc.gov.br SANTA CATARINA

"1
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