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Os amantes da literatura não can

sam de afirmar que um bom livro
pode ser tão emocionante quanto
um filme, ou mesmo quanto a vida
real. E eles estão certos, segundo
um estudo holandês. De acordo
com a pesquisa, a área do cérebro
ativada quando uma pessoa lê e

imagina uma cena é a mesma que
é ligada quando a imagem está em

uma tela de cinema. Os cientistas
já sabiam que a mesma região
cerebral era a,tivada quando senti
mos uma emoção e quando vemos

alguém sentindo a mesma emoção.
Agora, a equipe da Universidade
Groningen confirmou que o mesmo

acontece quando lemos a respeito.
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Metas ousados no

programo de Luis
Candidato do PTC aposta na vontade
de mudança para conseguir votos.
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Governador de se
recorre 00 Supremo
LHS entrou com recurso pedindo a extinção
do processo que pede a sua cassação.
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OLIMPíADAS

Argentinos enterram
sonho dos brasileiros

A ambição de conquistar a inédita medalha de ouro nos JogosOlímpicos
de Pequim acabou para a seleção masculina ontem. Com dois gols de
Agüero e um de Riquelme, a Argentina venceu os brasileiros por 3 a O.
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Instituto Grade
mostra inova

�
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Aparelho desenvolvido em Schroeder si
mula o sistema circulatório humano e vqi
ser utilizado por estudantes de medicina.
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sóo nóo acaba
ra es maiores

Segundo decisão' do STF, filhos maiores de
18 anos não perdem automaticamente o

direito de receber o benefício.
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LIGA

Malwee reforça
es treinamentos
Determinada a reverter a vantagem
da Cortiana, a Malwee intensificou
os treinos e colocou uma pedra no

assunto desfalques.
Página 16
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AS PROMESSAS DE SEMPRE.
TOMARA aÚE DESSA VEZ

•

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

o que acontecerá

depois de Doha?
Depois de anos de negociações e mumeros en

contros diplomáticos que iniciaram-se na cidade de
Doha - e por isto levam.o seu nome - finalmente es

teve-se próximo de um acordo e, mais uma vez veio
o fracasso.

A rodada Doha da OMC - Organização Mundial do
Comércio - buscava uma forma de reduzir o protecio
nismo que envolve a produção e comércio mundial de
alimentos, em especial os grãos.

Em função da existência de subsídios para a produ
ção de alimentos - principalmente nos EUA e na União

Européia - os produtores locais conseguem manter a

produção mesmo sendo uma atividade anti-econômica
em detrimentos dos países mais pobres que não tem
como ajudar os seus agricultores que acabam por ga- .

nhar muito menos e nem sempre tem condições de
competir.

Claro que para concordar com a redução dos subsí
dios os países ricos solicitaram uma contrapartida que
seria a menor proteção dos mercados dos países pobres
contra os produtos industriais t:J serviços.

A lógica por trás disto seria que cada país iria se

dedicar a fazer o que sabe fazer melhor e mais bara
to e importaria dos outros os demais produtos que
consome.

Aparentemente seria uma equação perfeita que pro
vocaria uma redução de custos que teria efeitos sobre o

controle da inflação mundial, beneficiando a todos.
O Brasil, depois de ter sido acusado de provocar o

fracasso em reuniões anteriores, teve um posiciona
mento muito generoso e poderia ter contribuído para
o sucesso das negociações, mesmo sabendo-se que te

ríamos de pagar um preço que seria a perda de alguns
tipos de empregos - por causa da importação - e a mi

gração para outros tipos de atividades, em especial o
.

setor de agronegócios.
Hoje o setor representa 33% do PIB brasileiro e

36% das exportações e, o mundo continua com mui
ta fome.

LOURIVAL KARSTEN, ADMINISTRADOR

Os textos poro esta coluna deverõo ter no móximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redocao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

Rua Procópio Gomes de Oliveira. 246, CEP 89251·200, ex. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissõo, °CPF e

° telefone (0 nõo serõo publicados).

A inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
CÉLIA GASCHO

CASSULI, PRES!DENTE
DO !!\!STm.lTO CASStl!J
E PROF', DE D!REITO
TRIBUTÁRIO E TEORIA
GERAL DO ESTADO
DAUNERJ.

Muitas empresas discutem a impossibi
lidade do ICMS compor a base de cálculo
das contribuições ao PIS e a COFINS. Tra
mita no STF um processo dessa natureza,
atualmente suspenso, e que já possui a

contagem de 6 votos. favoráveis ao contri
buinte e 1 contra. Por questão de coerência,
esperava-se que os demais processos deve
riam receber o mesmo tratamento.

Contudo, há pouco tempo, houve a in

terposição de uma Ação Direta de Constitu
cionalidade pela Advocacia Geral da União,

objetivando o contrário: considerar constitu
cional a inclusão do ICMS nabase das contri
buições referidas, na forma como vem sendo
exigido pelo fisco.

Causa perplexidade o posicionamento
adotado pelos Ministros da mais Alta Corte

que, na data de 13.08.2008, determinaram,
liminarmente, o sobrestamento (suspensão)
de todos os processos que versam sobre o as

sunto, por 180 dias, prazo no qual, segundo o
Presidente do SIF,Min, GihnarMendes, aAção
Diretadeverá ser julgada.

Preocupa principahnente, em razão de a;

Ministros CelsoMello eMarro Aurélio, que pre
tendiam concluir o julgamento do leading case

(cujavotação está 6x i) terem sidovencidospela;
demais que, arompanhando o RelatorMin, Me
nem; Direito, votaram pela preferência ao julga
mento daAOC.

A pressão econômica que vem sendo exerci
da pela Advocacia Geral daUnião e pela Procu
radoria Geral da Iazenda sobre a; Ministros da

Suprema Corte, vai pesarnahora do julgamento.
OAdvogado daUnião fezquestão dealardearque
o prejuiw aos CXJÍra<; pública; ultrapassa a; 70 bi
lhões de reais, podendo com essas informações
desviar o foco do julgamento. Rxlem pesar
mais, para os Ministros, como já ocorreu em

situações anteriores (CPMF) os .fundamentos
econômicos do que os jurídicos.

Fbde ainda ocorrer; que ao proferir o julga
mento, a;Ministros decidam :rru:x::lular os eíeítos
da decisão, pa.."8. considerar correta a exclusão do .

ICMS dabase de cálculo do PIS e daCOFINS,
mas aplicá-la apenas ora em diante, permi
tindo a restituição domontante pago, somen-
te àqueles contribuintes que já estiverem de
mandando, na data do julgam�nto.

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

• Fones: (47) 3371.1919 • 2106.1919
• Fax: 3276.3258
• Plantão Redação: 8835.1811

_ • Plantão Comercial:
8835.1872 • 9158.7991 • 9902-3992
• Circulação: 3371.1919·8841.9790
circulacao@ocorreiodopovo.com.br
• www.ocorreiodopovo.com.br
• diretoria@ocorreiodopovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br
• vendás4@ocorreiodopovo.com.br
• juliana@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 20h

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400
• Baependi· CEP 89256-500
•. CP 19 • Jaraguá do Sul • SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

----------POLITICA

FALA Aí!

" Polícia do mundo
todo uso algemo. "
LUIZ FERNANDO CORREA,
diretor-geral da Polícia Federal,
contrariado com decisão do STF
restringindo uso de algemas em

casos de prisões.

" Aordem é

cumprir a"
decisão da Justiça.

TARSO GENRO, MINISTRO DA

JUSTIÇA, sobre a decisão do
STF quanto ao uso de algemas

pelos polícias.

"É uma decisão
fiistórica para
a cidadanio;"

CEZAR BRITTO, presidente do
Ordem dos Advogados do Brasil,
sobre uso de algemas apenas em

casos excepcionais.

Recurso
Depois de longo silêncio, o governador luiz Henrique do Silveira (PMDB)
retomo o calvário poro se livrar de ação junto 00 Supremo Tribunal de Jus
tiça, com novo recurso pedindo que o STF determine o extinção do proces
so movido pelo coligação "Solve Santo Catarina" pedindo o cassação de
seu mandato e o do vice, leonel Pavon (PSDB). A coligação, do candidato
derrotado em 2006, Esperidião Amin (PP), acuso o governador de maciço
propagando em rádio, tevê e jornais objetivando promoção pessoal já que
lHS era candidato à reeleição. No dia 21 de fevereiro deste ano, os minis"
tros decidiram, por maioria, que Pavon seria notificado poro se defender no
recurso de cassação de mandato contra o governador reeleito. Os ministros
entenderam que o vice, neste coso, também perde o mandato. No recurso o

governador alego que o TSE violou o Constituição Federal 00 não determinar o
extinção do processo sem o julgamento do mérito, por. não ter sido requerido o

citação de todos os envolvidos no questão. (ABC Digital)
If

ONTEM E HOJE
Nos tempos do 'mensalão', coman
dado pelo ex-chefe do Coso Civil
José Dirceu (foto), nem pensar. Ti
nha uma penca do PT envolvido até
o pescoço. Mos, agora, o presidente
lula quer o discussão do reformo
político. As propostos do governo
trotam do financiamento público de
componhas, voto em listas partidá
rios fechados, fidelidade partidá
rio, mudanças nos coligações poro -

-

eleições proporcionais, cláusula de
barreiro poro reduzir o número de
partidos e, até, endurecimento con-

tra os "ficho sujo".

TANTO FAZ
Sai Ivo Konell, entro o mulher
Cecília. Democratas e tucanos

apostam em pesquiso encomen

dado pelo coligação, segundo eles
mostrando um empate técnico en

tre os dois no preferência do elei
tor. Ou seja, os primeiros números
apurados indicam que tonto foz,
isso dito pelo presidente do dire
tório do Democratas, Carione Pa
vanello. Resumindo, qualquer um
dos dois representaria chances
reais de uma vitória nos urnas.

FICA
O ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB)
e agora candidato o vice sustento
o discurso proferido por ele mes

mo antes de ter sido formado o

chapa do coligação "Unidos por
Jaraguá" 00 lodo de Ivo Konell
(DEM). De que se 'prestaria o ser

o candidato o prefeito, a vice, o

vereador e' até mesmo participar
do eleição apenas no condição de
cabo eleitoral.

O CORREIO DO POVODQUARTA·FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2008

ATITUDES
Masin clima de oti�iS�O do chap,oi}�ertold'i/Garcia não.se ��f1ete no pr
pagando de várioscandidatos a .•�êreador de partidos alinhados à reeleiçoo
do prefeito: Por conto de escara'muças quando da.distribuição de cargos do
primeiro escalão, alterado vários vezes em suo composição, olgunssequer
citam Bertoldi no plolagem (adesivo colocado no vidro trase.im)do próprio
,carr.q� Se o fazem, é com let�a� lJlicroscópicas.

NACÂMAU
Diet�,r Janssen (PP) e Pedro Garcia (PMDB) não dtsputa� o re�leiçãQ ãi !

Câmarmde Vereadores de Ja'raguá do Sut que mantém pato o,�ípróximosiJ)
qoatro anos suas onzt cadeiras.Janssen, em primeiro mandato e por-O�Zf'
ção pessoal. está fora do processo eleitoral. Gdfcia, com quotro mandatos,
tento o vice de

..
Moacir Bertoldi (PMOB). Ao todà;.são·!l!�!5 .�e olho,

l o, a partird O,'�i,solório de.·.RS 7.316,'00.
<�� :�:;.j w 1" 1

"M' ,

·politica@ocorreiodopovo.com.br
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PROPAGANDA

POLíTICA���������-

Prefeituráveis entram hoje no ar
Mas pela Tv, eleitores assistirão a programas de candidatos de outras cidades

"

JARAGUÁ DO SUL

A propaganda eleitoral gratuita começa hoje
para os concorrentes as 5.563 Prefeituras de todo
0_ país. Mas os eleitores da microrregião assisti
rão, na TV; a programas de concorrentes de outras
cidades, já que a propaganda será veiculada so

mente pelas rádios. Ontem, foram os candidatos
a vereador que apresentaram suas propostas pela
primeira vez.

Os 9.962 eleitores de Schroeder ficam em si

tuação ainda pior. Como não existem emissoras
de rádio locais, não há programa dos candidatos
do município. Já em Guaramirim, a propaganda
é transmitida por duas rádios, em Massarandu
ba por uma, e em Corupá, também pela única
emissora local. Em Jaraguá do Sul, quatro rádios
fazem as transmissões dos programas.

A ordem das apresentações foi definida em

sorteio. A coligação "Unidos por Jaraguá" (DEM/
PSDB!PDT!PTB) vai abrir hoje o horário da propa
ganda majoritária. A coordenação de campanha in
formou que as gravações com Ivo Konen (DEM) vão
ao ar, mesmo com o anúncio da renúncia do candi
dato, que deve ser substituído pela esposa, Cecília.

Luís Carlos Andrade (PTC) será o segundo a

apresentar suas propostas, seguido por Dionei da
Silva (PT). Candidato à reeleição, Moacir Bertoldi
(PMDB) será o último e, por isto, o primeiro no

programa seguinte, obedecendo ao sistema de
rodízio. Os prefeituráveis e seus vices falam aos

eleitores nas segundas, quartas e sextas-feiras. Já
os pretendentes à Câmara - são 118 só em Jara
guá - defendem suas bandeiras de campanha
pelas rádios nas terças, quintas e aos sábados.
Com duração demeia hora, os programas vão ao ar

das 7 às 7h30 e do meio-dia às 12h30. Os candida
tos também têm direito a inserções nos intervalos
da programação das emissoras. São 60 inserções
por dia, com duração de 30 segundos cada, tota
lizando 30 minutos. A propaganda eleitoral segue
até a antevéspera da eleição, dia 2 de outubro.

.'

CAROLINA TOMASELLI

..,,11,(.1#1

GUARAMIRIM MASSARANDUBA

IG'"Uee'n

PARA VEREADOR
Partidos e coligações à

, Câmara de Joroguó do Sul

• PT/PPS 05min19s

���
• DEM/PDT/PTB 05min36s

-
• PRB * 01 min09s

CORUPÂJARAGUÁ
DOSUL

* O PRB pleiteio junto 00 TRE
à inclusão do sigla na coligação

PMDB/PMN/PT do B

l

Pasold (E) concordou com a substituiçõo e acredita que nõo é o momento de encobeçar II ::hapa

"Unidos por Jaraguá" confirma
a candidatura de Cecília Konell
A coligação "Unidos por Jaraguá"

confirmou a psicóloga Cecília Konen
(DEM) como candidata à prefeita, no

lugar do marido Ivo Konen (DEM). Em
convenção realizada na casa do candi
dato a vice-prefeito Irineu Pasold (PSDB)
na noite de ontem, Konen oficializou a

renúncia da própria candidatura, 42 dias
antes da votação nas urnas. "Renuncio

para não colocar em risco o projeto da
. 'coligação", disse o ex-candidato. Omoti
vo da substituição, segundo os democra
tas, é o processo que corria em segredo
de justiça que cassou os direitos políticos
de Konen por cinco anos, até 2013. "Fo-

".

mos surpreendidos. Mas nós temos as

mesmas chances de ganhar", declarou.
Pasold também diz ter concordado

com a mudança. "Quero ser prefeito e

gosto. Mas neste momento, senti que
era a melhor decisão", revelou. Já CeCÍ
lia define a situação como desafiadora.
'''É um momento difícil e requer cora
gem. É um grande desafio e nós esta
mos aí para enfrentar", avaliou.

A reunião contou ainda com a pre
sença de candidatos da coligação, do
senador e presidents estadual do DEM,
Raimundo Colombo, e dos advogados de
'defesa de Konen.
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---------ELEIÇOES
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PTC E A NOVIDADE DESTAS ELEIÇOES
Luis Carlos Andrade diz que quer ouvir a população para depois agir

ENTREVISTA

DEBORA VOLPI

O Correio do Povo: Para o senhor,
qual é a principal carência de Jaraguá
do Sulhoje?

Luis Carlos Andrade: Sf'! fosse eleger
uma carência, seria a saúde. Isso aí tem

que ser resolvido de imediato. Depois, o
transporte público, a educação e a segu
rança.

O CORREIO DO POVODQUARTA·FEIRA. 20 DE AGOSTO DE 200B

tudar os bairros mais carentes e nesses

bairros as crianças precisam ficar o dia
inteiro na escola. Ela vai ter o horário de
aula normal, e a tarde, vai ter atividades
de dança, teatro e música.

Também são necessárias três refei
ções por dia. Mas isso seria só nos bairros
carentes. Tem crianças que têm dificul
dade em aprender e precisam ser enca

minhadas ao professor paralelo para ter

reforço. Vamos ter também psicólogos
da Prefeitura à disposição da escola para
atender às crianças que estão faltando.

I A gente pretende também fazer eleições
OCP: Que propostas você tem para diretas para diretores.

melhorar o acesso à saúde?
LCA: A gente vai aumentar a quanti

dade de postos de saúde, sendo que um

vai funcionar 24 horas, no Centro. Meu

projeto é. construir cinco postos. Primei
ro é necessário estudar as áreas que mais

precisam, para depois, construir nesses lo
cais. Vamos contratar mais médicos. Mas
para os médicos permanecerem em Jara
guá, precisamos aumentar os salários de
les. A gente pretende pagar de 10 a 12 mil
a cadamédico. Para que eles permaneçam
na cidade. A gente também vai estudar a

possibilidade da construção de um hospi
talmunicipal.

Com o esboço do plano de governo do PTC

(Partido Trabalhista Cristão) em mãos, o candi
dato a prefeito Luis Carlos Andrade, 38 anos,
único a concorrer em chapa pura em Jaraguá do
Sul, recebeu a reportagem do O Correio do Povo
na loja onde trabalha. O comerciante e fotógrafo
tem voz calma e uma idéia fixa há três anos: ser

o prefeito da cidade. Ele conta que participou
das sessões da Câmara, acompanhou as notícias
dos jornais e conversou com pessoas de diferen
tes segmentos da sociedade para saber o que a

população espera da Prefeitura. Acredita que a

experiência no comércio possa ajudar na admi
nistração do município. E a palavra que mais
citou durante a conversa foi "estudar". Andrade
fala em ouvir as pessoas, estudar a viabilidade
dos projetos e conhecer a realidade de Jaraguá
para depois agir. Ele diz ser a grande novidade
nestas eleições, já que estréia no cenário político
do município.

OCP: Se eleito, qual seria sua primei
ra ação no comando do município?

LCA: Contrataria médicos com maio
res salários.

OCP: E na área da educação?
LCA: o salário dos professores te

ria que- ser aumentado de 20 a 30%. Eu
não daria aula pelo que eles ganham.
Eles estudam muito e merecem ser va

lorizados. E os professores precisam de
cursos, palestras, capacitação. Também
é necessário avaliar a necessidade de
construir mais escolas. A gente vai es-

qualidade, e com o passe único também
já vai diminuir o trânsito. Tem que cons

truir mais pontes e construir um anel viá
rio ligando o Chico de Paula à Barra, para
caminhões passarem por fora da cidade.
Vamos proibir, de vez, o trânsito de cami
nhões grandes no centro.

OCP: Qual sua opinião sobre a cria

ção da guarda municipal?
LeA: Nós vamos criar a guarda mu

nicipal com aproximadamente 30 ou 40

policiais. Eles vão atuar nas praças, no
trânsito e em escolas públicas e no patri
mônio público em geral, museus, praças,
etc. E eles vão trabalhar em conjunto com
a Polícia Militar.OCP: Como acabar com o problema

da falta de vagas nas creches?
LCA: A gente precisa construir mais

creches. Vamos tentar construir essas

creches em regime de mutirão com a co

munidade. A Prefeitura vai entrar com

o material e a comunidade local vai aju
dar, carregando tijolo, com mão-de-obra.
A comunidade vai cuidar mais, porque
ajudou a fazer. E as já existentes, vamos

,
fazer um levantamento para saber onde a

, creche precisa funcionar em dois turnos,
I

igual aos horários das empresas. Abre às !
4h e fecha só às 24h. Tem que aumentar a :

, quantidade de creches e aumentar os ho-
'

,

rários de atendimento.

OCP: Como amenizar o problema do
trânsito?

LCA: Se a gente não conseguir tirar o
trilho do trem, vamos adaptar. Vamos me
lhorar e fazer mais ciclovias para incen
tivar as pessoas. a andarem de bicicleta.
Ummelhor transporte coletivo, com mais

gente vai comprar da produção local dos
agricultores, arroz, por exemplo, para a

merenda escolar. Temos que construir na

região central um local amplo para .eles
venderem os produtos deles. Teríamos
mais técnicos agrícolas e cursos para adul
tos e crianças, os filhos dos agricultores. E
por último, melhorar as estradas para faci
litar o escoamento da produção.

OCP: E o que você faria em relação ao

abatedouro?
LCA: O abatedouro municipal, a gente

pretende vender, porque aquilo lá nunca

funcionou. Vamos construir cinco mini
abatedouros localizados em bairros como:
Santa Luzia, Nereu Ramos e Rio Cerro.

OCP: Quais as propostas na área de

esporte, cultura e lazer?
LCA: Pretendo incentivar as escoli

nhas de natação, vôlei, basquete, qual
quer, modalidade. No esporte profis
sional, não é de meu interesse aplicar
recurso público, exemplo, na Malwee e

no Juventus. Porque se a. gente investir
no esporte amador e naqueles que estão

começando, a gente vai tirar crianças
das ruas e criar base. E sobre a cultura,

i
OCP: Como seriam os cargos de con

o ideal é construir praças nos bairros fiança? Qual a medida ideal e quais cri
com a ajuda dos empresários. E também térios seriam levados em conta?
vamos destinar um percentual mínimo

'

LCA: Eu acho que 100 cargos seria
do orçamento, por exemplo, 1%, para a o ideal. Não poderia passar de 100. A
cultura. pessoa tem que ser capacitada; forma-

da, com experiência. Mas seria indicada
pelos próprios colegas. A gente gostaria
que essa pessoa não fosse filiada a parti
do. E acho que não precisaria-pegar gen-!
te de outras cidades. Jaraguá tem muita

I gente capacitada.
.

OCP: O que os agricultores podem es

perar do seu governo?
LCA: APrefeitura vai emprestar as má

quinas, no caso, os tratores. E o agricultor
só vai pagar pelo óleo que for usado. A

OCP: E os empresários? O que podem.
esperar?

LCA: Eles podem esperar infra-estru
tura: ruas melhores e pontes. Se tem uma

empresa que precisa abrir uma rua, por
,

exemplo, isso a gente vai colaborar com
eles. E para trazer novas empresas, a gente
vai dar incentivos fiscais, porque elas tra
zem mais empregos para Jaraguá do Sul.

XlMUNJCADO: • Por ordem alfabética, a entrevista com Ivo Konell deveria ser publicada hoje. Mas com a provávelmudança de candidato na coligação encaheçada pelo DEM, O Correío do Povo traz as propostas de Luis CarlosAndrade. Após a defuúção, mostraremos as propostas dos democratas .

.....
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Passeata pela
paz no trânsito

r

JARAGUÁ DO SUL

Uma passeata contra a vio
lência no trânsito está marca
da para acontecer na manhã
de domingo, a partir das ah.
A caminhada começa na Rua

Domingos Brugnago (Rua do
Bar do Oca), com saída ao lado
da Etima Etiquetas e término
na Praça Ângelo Piazera. Na

praça haverá esclarecimentos
sobre o trabalho realizado pe
las associações de moradores,
Consegs (Conselhos Comuni
tários de Segurança), Polícia
Militar e setor de trânsito da
Prefeitura. No local também
haverá apresentação da ban
da gospel "Emanuel".

De acordo com Sueli Ma
der, uma das organizadoras
da passeata, o movimento

pretende conscientizar os

motoristas sobre a direção
defensiva, buscando reduzir

-

o número de ocorrências no

trânsito do município. So
mente neste ano, 14 pessoas
morreram no local do aciden
te. Amigos e familiares das ví
timas fatais carregarão faixas
e cartazes com a frase: - "Paz
no trânsito: uma questão de
conscientização" .

Os organizadores convidam
apartícípar da passeata todas as
pessoas que perderam familia
res e amigos em acidentes nas

ruas de Jaraguá do Sul. "Não
adianta apenas lamentarmos
pelas mortes no trânsito, temos
que agir e buscar juntos uma

solução", comentou Sueli.

•

Homem detido

porameoça
APolícia Militar deteve na noite de

segunda-feira um homem acusado de

ameaçar a ex-mulher e a filha, na Rua
Cecília Planinchek, no Rau. Ouando a

PM chegou no local, o acusado havia
fugido. Pouco tempo depois ele foi lo
calizado, encaminhado à delegacia e

preso em flagrante. Ele foi enquadra
do na lei Maria da Penha, que busca
coibir a violência doméstica.

CENTRO DE RESGATE SOCIAL

GERAVPOLícIA---------

Em busca da ressocializaçõo
Instituição que abriga 13 pessoas completará dois anos
JARAGUÁ DO SUL

Antônio * , 54 anos, ainda
lembra das dificuldades que
passou nos quatro anos em

que foi morador de rua. Não
ter onde comer, dormir ou tra

balhar eram apenas alguns dos

problemas enfrentados pelo
mecânico que, ao se tornar al
coólatra, perdeu família, em

prego e amigos.
"Deixei tudo o que tinha

pela bebida", relembra ele, que
está sendo atendido pelo Centro
de Resgate Social, um programa
desenvolvido pela Prefeitura de

Jaraguá do Sul. O projeto busca
a ressocialização dos moradores
de rua, oferecendo-lhes abrigo,
alimentação e assistência psico
lógica e social.

Natural de Lages, Antônio
não sabe dizer ao certo a quan
to tempo participa do progra
ma. Porém, lembra que já saiu
do local e voltou quatro vezes .

O ex-morador de rua tem cons

ciência de que precisa de forças
para enfrentar o alcoolismo e

sabe que o trabalho desenvolvi
do na casa é seu principal alia
do. "t uma terapia, pois a gente
se ocupa e não pensa em coisas

ruins", diz Antônio, que é se

parado e pai de três filhos que
moram em Jaraguá.

Além da conversa semanal
com psicólogo, Antônio par
ticipa de atividades como a

produção de peças artísticas e

a separação de retalhos, pos
teriormente encaminhados às
malharias. Com a separação
dos retalhos, os moradores de
senvolvem a atenção e a coor-

Centro de Resgate Social, no Bairro Jaraguá Esquerdo, oferece abrigo, alimentação e assistência psicológica

4 de setembro. Nesse período,
492 pessoas já foram abrigadas
no local. Hoje, o Centro tem 13
moradores. Outras 30 pessoas já
estão inseridas no mercado de
trabalho, mas ainda recebem
acompanhamento psicológico
e social. Além disso, 31 pes
soas que passaram pela casa

já estão recuperadas e total
mente inseridas no mercado
de trabalho. Dessas, 22 estão
convivendo normalmente com
suas famílias.

'fi

Ir secrétória de Desenvolvimento denador. assistente soc'
S9G1al e Família, Maria lo::;

1

e terapeutô;';iEntre ô�,. r tes estão
chet; ewl do ��sempregados'que1n parentes
programo rdom moradores '.Qô�cidade; dependentes químicos que
de rua fi fazem o convite para ir' até " não têm ou não querem o apoio da fa
o ahrlgo, mas muitos deles nõo ecel- mília; e pessoas que precisamde um
iam. Esse trabalho é realizodp a partir "local para pernoitar ou permanecer
da denúncias da comunidade. "É um alguns dia� até obter emprego .�u re
trabalho que dó resúltado e qu� faz tornar à cidade de otigelJ}.OCentro de
dessas pessoas cidadõos",.. enfatizQ. A Resgate Social fica na Rua Joõo Janu-
equipe que trabalha no reabilitação é ária Airoso, 1855, no Jaraguó ESquer-
composlo por cinco monitores, .COOf� ...

do. O telefone é (4n3371c1534.
o -

• 4

denação motora, além de juntar
algum dinheiro.

Histórias como a de Antô-

nio são algumas das atendidas
pelo programa, que completará
dois anos de atividades no dia

* O nome não é verdadeiro

DAIANA CONSTANTINO E

DAIANE ZANGHELINI

Família suspeita de tentativa de roubo
Polícia identificou suspeito de esfaquear o comerciante Gilmar Schwartz, 51 anos

JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Civil informou
ontem que foi identificado um

suspeito de ter esfaqueado 'o

comerciante Gilmar Schwartz,
51 anos, na manhã de segunda
feira, na Avenida Getúlio Var

gas, Centro. Ele não foi detido e

nem teve o nome divulgado. Se
gundo informações, o suspeito
só será preso quando a vítima
reconhecê-lo como o agressor.

Até o início da tarde de ontem,
Schwartz permanecia na UTI,

.

em estado grave.
Familiares .

suspeitam que
um ladrão queria invadir a re

sidência para roubar e que aca

bou se assustando ao encontrar
Schwartz no quintal. A famí
lia descarta que o crime tenha
sidomotivado por um acerto de
contas. Segundo eles, o comer

ciante teria escutado ruídos e

foi verificar se havia um ladrão
em casa. Ao encontrar o bandi
do no quintal, Schwartz levou
uma facada no abdômen e caiu
na piscina. O ladrão fugiu, pu
lando o muro

_
com a ajuda de

uma cadeira. -

O comerciante foi encon
trado pelos filhos caído no

chão, molhado e de pijama,
perto da escada nos fundos
da residência, A família per-

cebeu .que duas correntinhas

que Schwartz usava no pes
coço desapareceram. A faca
foi encontrada pela polícia
atrás de uma cadeira, perto
da piscina. Diferente do que
-foí informado pela Polícia Ci
vil na edição de ontem de O
Correia do Povo, o boletim de
ocorrência foi registrado pela
família no início da tarde de

segunda-feira.
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Instituto Grade inova na medicina
Máquina desenvolvida na região simula o sistema circulatório humano

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

SCHROEDER

Cientistas do Instituto Grade,
de Schroeder, desenvolveramum

equipamento para treinamento
em anastomose (nome que se

dá a uma operação cirúrgica que
promove a união de dois vasos

sanguíneos). O aparelho é único
no mundo e simula um sistema
circulatório humano com varia

ção de pressão. A máquina será
utilizada por estudantes de me

dicina onde os acadêmicos pode
rão praticar cirurgias e suturas de
artérias e veias.

Segundo Beatriz Luci Fer
nandes, engenheira biomédica, o
aparelho utilizará resíduos orgâ
nicos eliminando a utilização de
cobaias. '�criação do instrumen
to se deu através de uma necessi
dade da medicina e foi desenvol
vido em aula de mestrado. Nele
é possível realizar, em forma de
treinamento, cirurgias bariátricas
e de safena proporcionando o en

sino prático aos futuros médicos",
disse. O protótipo já foi aprova
do pelo Finep (Financiadora de
Estudos e Projetos) e receberá R$
485 mil destinados à confecção
demais dez experimentos. O pro-

ponente do projeto foi o Instituto
Evaldo Lodi, o executor é o Insti
tuto Grade, que detém a patente
do equipamento, e os idealiza
dores receberão royaltis sobre as

vendas posteriores.
A produção do equipamen

to foi realizada em parceria com

três empresas do Vale do Itapocu
através do APL (Arranjo Produti
vo Local), que é um programa do
Sebrae. O primeiro protótipo foi
desenvolvido para funcionar de
forma manual. Agora com recur

sos do Finep, o aparelho receberá
placas eletrônicas.

Segundo Carlos Roberto Fer

nandes, engenheiromecânico, as
sim que concluído o equipamen
to, o próximo passo será divulgar
o aparelho em universidades de
medicina. O Instituto Grade pro
move pesquisas relacionadas à

engenharia biomédica e projetos
com apelo social voltados para o

meio ambiente e saúde. Outros
três equipamentos estão aguar
dando avaliação do CNPQ (Con
selho Nacional de Desenvolvi
mento Científico).

�-"Y.�.Y-·.

OSNI ALVES Beatriz, Júlio César e Carlos são os profissionais que trabalham no Instituto Grade, em Schroeder

Prefeitura busca agora reverter a situação antes que mais atrasos ocorram

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Tomada dePreçop/CompraseServiços-000079/2008;
Tipo: Menor Preço - Por Itens; Objeto: Aquisição de Cartu
cho de Tinta para a Secretaria de Educação e Administração
e Finanças; Entrega dos Envelopes:. 04/09/2008 às 09:00
horas; Abertura dos Envelopes: 04/09i2008 às 09: 15 horas.
O Edital à esclarecimentos poderão ser obtidos ITO 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), 20 de Agosto de 2008_

.

JonathanAdemirMaffei - Comissão Pennanenté de Licitação

1Obras na Lagoa já estão
paradas há uma semana
BARRA VELHA

As obras de abertura e fi

xação da Lagoa da Barra, em

Barra Velha, estão paradas. O
motivo é que a concessionária
Litoral Sul proibiu a passagem

< de caminhões por trechos da
rodovia BR-i0i. Segundo a de
tentora dos pedágios a serem

instalados no Estado, a saída
dos caminhões para a rodovia
oferece riscos ao trânsito local.
Os caminhões saiam carregados
da Pedreira Rudnick, à beira da
rodovia, levando pedras para a

fixação dos moles que estão sen
do construídos.

Para Orestes Rebello, presi
dente da Fbndema (FUndação
Municipal de Meio Ambiente) e

também um dos gestores do pro
jeto, há poJiticagem envolvida no
meio. ''Esta é uma das maiores
obras, senão a maior, realizada
atualmente no sul do Brasil. Ago
ra, por conta de alguns, os prazos

Noite cultural
será dia 22

podem não ser respeitados para
conclusão do projeto", disse.

Segundo a assessoria de im
prensa da Autopista Litoral Sul,
a intenção é promover vistorias
no trajeto efetuado pelos ca

minhões. Porém, a fiscalização
só poderá ser realizada em um

prazo de quinze dias. Até lá, as
licenças de tráfego e transporte
de cargas por parte da Pedreira
Rudnick ficam suspensas.

De acordo com Jakson San
tos, assessor de imprensa da
Prefeitura, os idealizadores do
projeto prevendo situações si
milares abriram uma marginal
para o tráfego. Portanto, os ca

minhões não se utilizam da BR-
101, mas de uma via lateral.
A previsão para a conclusão

total da obra era de seis meses.

O custo do projeto é de R$ 4 mi
lhões do governo Federal com
contrapartida de R$ 400 mil do
município.

A Divisão Municipal de Cultura de Co-
. rupá promove o 4° Noite Cultural no

dia 22 de agosto. O evento acontecerá
no Salão Paroquial São José, às 19h30..
O objetivo é divulgar os atividades
culturais desenvolvidos nos escolas
referentes à poesia, tentre, músico e

danço. Informações no 3375-1399.

BARRA VELHA

Conselheiros se
reunirão dia 21

Acontecerá nesta quinto-feira, em Borro
Velho, um encontro entre autoridades de
oito cidades do norte cotarinense, às 14
horas, no Sociedade Reaeotivo do muniá
pio. O Conselho de Desenvolvimento Regio
nal é fonnado por prefeitos, vereadores e
servidores. As cidades participantes SÕO
Borro Velho, São João do ·Jtaperiú, Ara
quari, Balneário BarTO do Sul, Goruva,
Itapoó, São Francisco do e Joinville_ A
pouto será prioridode de investimentos.
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Auxílio vale para universitários

Bolsa aos

acadêmicos
JARAGUÁ DO SUL

OS universitáriós que
concorrem à bolsa de estu

dos oferecida pela Prefeitu
ra de Jaraguá do Sul só têm
até hoje para confirmar os

dados inclusos na inscri

ção. As pouco mais de 200

pessoas pré-selecionadas
devem procurar a Secretaria
de Educação entre as 7h30 e

16h30 ou vão perder a chan-
.

ce de receber a ajuda.
O comitê avaliador exige

a apresentação de documen
tos para comprovar o cadas
tro. A listagem completa está
no edital disponível no site

www.jaraguadosul.com.br.
Segundo Rosangela Meyer,
vice-presidente da Comis
são Especial do Auxílio Fi

nanceiro, houve inúmeros
indeferimentos gerados por
informações não verídicas.
"Muitos se confundiram e

disseram que já recebem
bolsa, quando na verdade

aguardam apenas esta", ex

plica. Esses alunos também

precisam entrar em contato

com a Secretaria até o final
da tarde de hoje.

No dia 29, sexta-feira, a

administração públicamuni
cipal divulga a listagem ofi
cial de beneficiados. Depois
disso, os escolhidos ganham
seis parcelas de R$ 116,50.
O dinheiro será repassado à

instituição de ênsino supe
rior, quando esta tiver mais
'de dez bolsistas, ou deposi
tado na conta bancária dos
titulares corno forma de re

embolso pelo pagamento da
mensalidade.

Ao todo, 400 acadêmicos
se inscreveram na seleção
deste semestre. Grande par
te deles por carência finan
ceira. Mas, há também quem
foi oportunista. Conforme

Rosangela, em caso de dú-
� vidas, urna assistente social
visita os candidatos.

BOI-DE-MAMÃO

GERAl----------

Estudantes encenam lenda
Escola Ribeirão Molha rememora o folclore catarinense

,
i

JARAGUÁ DO SUL

Urna manifestação folcló
rica típica do litoral de Santa
Catarina. Cerca de 70 alunos
da rede pública de ensino de
urna cidade distante do mar.

O que ambos têm em comum?

Aparentemente nada. Mas, no
Rio Molha, em Jaraguá do Sul,
os dois se uniram e vêm dei
xando milhares de crianças
boquiabertas.

É que, há mais de 15 anos,
a escola do bairro encena um

espetáculo sobre a saga do
boi-de-mamão e, em 2008,
não foi diferente. Ontem, os

atores começaram oficial
mente a maratona de apre
sentações. Já no primeiro dia,
mais de mil estudantes dami

crorregião participaram e, da

platéia, puderam rememorar

a lenda do animal. Nela, o bi
cho depende de todas as for

ças místicas do universo para
continuar vivo depois de ter

a língua cortada.
Além de comemorar o Dia

do Folclore brasileiro, em 22

de agosto, a encenação ain
da virou assunto pedagógico.
Desde março, as crianças ma

triculadas entre o quarto e o

nono ano têm aulas nas quais
o terna aparece. "Tentamos
envolver todas as disciplinas.

. O espetáculo é urna conseqü
ência", explica Ricardo Borba,
coordenador do projeto.

Sem verba própria para
montar cenário e figurino,

Apresentações seguem até amanhã

Alunos de 14 escolas da microrregião participaram do boi-de-mamão, ontem. Crianças ficoram boquiabertas com a peça

JARAGUÁ DO SUL

OS historiadores Ademir Pfi
ffer e Silvia Kita lançam, hoje,
o livro "Baependi: 100 anos

de muitas histórias". Corno o

nome já especifica, a publica
ção da Design Editora traz, em
430 páginas, as memórias rela
cionadas à entidade esportiva e

social jaraguaense. Para isso, os
autores se dedicaram por três

,� anos à pesquisa, conseguiram
� cerca de 60 depoimentos e jun

•• � taram 200 fotografias.
Uma ·das mais importantes

soas devem assistir 00 espetáculo.
Segundo o coordenador do projeto, o
grupo aceito propostos poro encenar

o peço foro do instituição de ensino.
O telefone de contato é 3270-9614.

As doações vieram .e a tradi

ção de apresentar a peça ao

público escolar continuou,
para alegria de pessoas corno

Elói Weber, 15. O jovem já se

vestiu para representar o Mé-

foi a cedida por Ilea Rau de Mio,
atualmente morando em Curi

tiba, no Paraná. Ela retirou do
baú a imagem que imortalizou o

lançamento da pedra fundamen
tal da sede da Associação dos
Atiradores Jaraguá, fato ocorrido
na década de 1920. A institui

ção acabou extinta em 1942, por
causa da GuerraMundial, e, em
1947, unida ao Clube Jaraguaen
se. Mais tarde, com o auxilio de

lideranças políticas, tudo termi
nou sendo chamado de Clube
Atlético Baependí,

dica e o Urubu. Agora, conse
guiu a fantasia do Patrão. "Era
essa a que eu sempre quis.
Acho a história muito bonita",
comenta.

Mesmo pouco interessa
do no início, Fábio Henrique,
11, ficou atento na platéia até
o final. Na opinião dele, vale
muito conhecer o folclore do
Brasil. A menina Gabriela. Pe
reira, 7, acha o mesmo. Quan
do puder, diz ela, vai assistir
ao boi-de-mamão outra vez.

KELLY ERDMANN

Conforme o pesquisador,
outra contribuição significativa
veio de Álida Grubba, de 105

anos. "Ela recordou os bailes
de época, realizados em salões
da cidade. Além disso, contou
sobre o primeiro estande de tiro
da entidade, construído no ter

reno da família; em 1906", des
taca Pfiffer,

Quem se interessar por estas
e inúmeras outras histórias con

tadas pelos pesquisadores pode
procurá-lo nas livrarias do.muni
cípio. Ele custaR$ 15.

O boi-de-mamão do Escola Ri
beirão Molho ainda tem outros três

apresentações. Uma delas acontece

hoje, às 10h, e os demais amanhã,
às 10h e 15h. No total, 3,5 mil pes-

o grupo precisou da ajuda
da comunidade. Segundo o

professor, não foi difícil con
vencer empresários e profis
sionais autônomos de que o

boi-de-mamão é importante.

Livro conta a história do Clube Baependi
Ademir Pfiffer e Silvia Kita mergulharam no passado da entidade por três anos

,���Nfa.
,..rllii4��'lI:o.o.,,'�,'''''

Livro' tem. três niil exemplares
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Depois de muito suspense, Madonna confir

mou, na segunda-feira, seus shows no Brasil da
turnê "Sticky and sweet". As apresentações 5;í)rão
nos dias 14 de dezembro, no Maracanã, no Rio de

Janeiro, e 18 de dezembro no Morumbi, em São

Paulo. "Estamos muito felizes de confirmar a tur

nê", diz a nota na página da cantora. Os preços dos
ingressos variam entre R$ 160 e R$ 600.

A pré-venda de ingressos começa para mem
bros do fã-clube hoje, 20 de agosto, às 10h, e vai
até o dia 29 de agosto. As entradas poderão ser

compradas no próprio site da cantora http://ma
donna.com/tickets/. Os ingressos para o show

no Rio de Janeiro começarão a ser vendidos no dia
l°de setembro, enquanto que, para a apresentação
em São Paulo, as entradas podem ser compradas a

partir de 3 de setembro. Os ingressos estarão dispo
níveis no www.ticketsforfun.com.br , em bilhete
rias oficiais, call center e pontos de venda.

As vendas pela internet, call center e pontos

de vendas são sujeitas a taxas de conveniência

e entrega.
O primeiro passo para a compra de ingressos

via internet será o cadastramento prévio no site

Tickets For Fun. Só será permitida a compra de
seis ingressos por CPF, para cada apresentação.
A venda de meia-entrada também estará dispo
nível no site.

Até o momento Madonna vendeu 90%
-

dos

ingressos disponíveis para a sua turnê mundial
de 42 shows que começa em Cardiff, País de Ga

les, em 23 de agosto e que irá para os Estados
Unidos em outubro e novembro. Madonna se

juntará no palco a uma nova banda e 18 dan

çarinos. O show será dividido em quatro partes:
Pimp/Dominatrix, Old School (representando o

início de sua carreira em Nova Iorque), Cigana e

Rave. Os shows no Brasil contarão com a participa
ção do convidado especial: Paul Oakenfold, um dos
mais importantes nomes damodernacultura club.

O CORREIO DO POVOHQUARTA·FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2008

,

, PREÇOS DOS INGRESSOS

RIO DE JANEIRO
• Pista Vip
• Pista
• Cadeiras centrais
• Cadeiras laterais

·.A.rqui�a�c��� ce.�t�al ...

• Arquibancada

RS 600

RS 250

RS 250

RS 220

RS 300

RS 180

SÃO PAULO
• Pista Vip RS 600

RS 250• Pista
.............................� .

•..Ç�deir��.��.perj��e.s.(�e.���I.h9,.�z�l.e.lar�nj�) ... �S .. �.��.
• Cadeiras inferiores (vermelha, azul, laranja
e deficientes físicos)

• Arquibancada laranja
• Arquibancada vermelha e azul

RS 250

RS 160

R$180
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

Universos paralelos
Os filósofos da antiguidade suspeitavam

da magnitude cósmica. Tanto, que naque
la época já se conjeturava sobre sua própria
finitude. Em 56 a.C., o filósofo Lucrécio ar

gumentava que se o universo fosse finito, al
guma coisa existiria além dele. Nesse caso, o

que isso quer dizer? A definição encontra-se
no próprio conceito de universo. Se ele signi
fica tudo, esse tudo também deve estar além
das fronteiras. Fõi Albert Einstein que lançou
uma nova idéia sobre a finitude do universo.
A proposta da teoria da relatividade geral, de
que o universo poderia ser finito mas sem li
mites, deixou muitas pessoas desconcertadas.
Um Universo finito curvado num espaço tri
dimensional, com uma superfície em forma
de bola, no qual circulam objetos ou seres em

diferentes direções sem encontrar nunca uma

fronteira, é uma idéia abrumadora.
Entretanto, as evidências deixadas" pelo

calor da explosão primordial ou big-bang,
nos sugere a existência de um Universo
sem limites em constante expansão. Nessa
magnitude cósmica sem fronteiras, é possí
vel que ocorram possibilidades infinitas de
fatos além da nossa imaginação. Uma delas
seria, a milhões de anos luz, a possibilidade
da existência de infinidades de universos

paralelos, cópia fiel do nosso ou totalmente
diferentes. ..

A descoberta de que um vasto número de
ondas indica a existência simultânea de di
ferentes estados para as partículas, poderia
ser a prova de que há um número ilimitado
de universos paralelos ao nosso. A física
atual sustentada na teoria quântica, mostra
nos que o universo conhecido é apenas uma

parte de um multiverso com características

próprias de energia e matéria. Alguns cos

mólogos consideram os diferentes univer
sos paralelos como um fenômeno totalmen
te isolado de nós, já que parecem ter uma

dinâmica própria e uma distância exorbi
tante. Em contrapartida, a teoria quântica
argumenta que esses universos estão muito
mais próximos do que imaginamos, já que
criam efeitos de "interferência" através de
ondas no universo do qual fazemos parte.
Tal vez o aparecimento de espíritos ou seres

sobrenaturais, que tanto nos assombram,
sejam apenas nossas réplicas, as quais vi
vem nos múltiplos universos paralelos, e

que, de uma forma ou outra, tentam entrar
em contato conosco através de ondas de
interferência produzidas pelo "fóton solitá
rio". Essa forma elegante de dizer que não
há nada além do que forças físico-químicas
que alteram nossa existência, provavelmen
te sejam as provas irrefutáveis da origem
das espécies, que permita definitivamente
escolher o futuro possível da humanidade,
livre de deuses e demônios.

• vadanich@unerj.br

,

VARIEDADES---------

CINEMA .. o',

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Kung Fu Pando (Dub)
(14h40 - seysab/dom/qua/qui)
• A múmia 3 (leg)
(16h40, 19h, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Shopping 2
)

• Arquiv'O X - Eu quero acreditodleg)
(19hlo" 21 hl0 -fedesôs crios)
t Agente 86 (leg) (l7h - todos es dias)
(14h50 - seysab/dom/qua/qui)!,�

• Cine��opping �.
• O guerreiro Didi e a ninja Lili (Dub)
(l6h -Iodos 'Os dias)
• Batman - Q côv�jlliro dos trevos (leg)
(ISh, 21� - todos es dias)

,

JOINVlllE

• Cine MueJlêM'\�il
• Batman - O cavoleiro'das trevos (le
(l6h, 21 hlS - tDdoS OS

•

• Mais'do"
(Uh, 19h-.

}�,

• Cine Mueller 3
• A múmia 3 (leg) '.

(14h15, 1'6h�;496'15, �1
h�

,

Premiado
em Cannes

Um jovem chamado .. Yvon decide usar

uma .. noto falso de 500 francos, dando
início o uma seqüência de acontecimen
tos surpreendentes. Inspirado num conto
de liev Tolstói, "O Dinheiro" é o último
filme de Robert Bresson, um dos maiores
diretores do história do cinema. o

A história de uma mulher
que desafiou Hitler

AGNES HUMBERT

Resistência, a força
em defesa da vida

...

Após o invasão dos alemãesem Paris, Ag
nes, historiadora do arte, crio o primei
ro movimento de resistência no capital
francesa. Elo e seus àmigos faziam o que
podiam. Até que os alemães o prenderam
e o levaram poro um campo de concen

tração. lá os horrores do guerra o atin
giram em cheio. Agnes decidiu resistir
mais uma vez. E conseguiu.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Daniel choro vendo uma foto de loura e Virgí·
nia. Afonso cobra de Otávio uma conta que ele

pagou. Bruna pergunto a Otóvia o que Afonso
estava fazendo na lanchonete. Natércio afirma
a Daniel que continuará pai de Virgínia. Virgínia
veste roupas modernas e compra uma motone
ta. Cícero propõe que Conrado faço um emprés
timo para abrir o oficina. letícia oferece apoio
a Daniel e o beijo. Elzinha conta a Laura que. viu

Virgínia desnorteada dirigindo uma motoneta.

Virgínia vai à metalúrgica e beijo Eduardo.

BElEZA PURA
O delegado dá o entender que Guilherme já
estava com uma viagem marcada assim que re

cebesse o seguro. José Henrique fico vermelho

por causo do hidratante. Felipe decide vender o
diamante. Regina conta a Mateus/Tônia que reo

cebeu uma denúncia e vai procurar Mateus em

Curitiba. Erik diz ao delegado que no noite do
incêndio Guilherme e Sônia brigaram por causa
da clínica. Joana diz a Guilherme que ccredl
ta nele. Olavo descobre que Felipe vendeu o

diamante. Guilherme recebe um mandado de

prisão

A FAVORITA
Flora avisa Zezé sobre a fuga. Donatela e os

presas encontram uma escada que parece sair
num bueiro. Zé Bob lembra de um homem no

armazém antes do assassinato de Salvatore.
Zezé flagro Donatela e as outras presos na fuga.
Maíra atende uma ligação de Baiano. Flora
vai 00 julgamento com um vestido de Donatela.
Baiano revela a Maíra que Flora e Dodi mataram
Salvatore. Adailton observo os dois. Maíra tento
convencer Baiano de que ele pode salvar uma ino
cente. Donatela entra no tribunal algemada.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
lúcio confesso a Zé Doido estar em dúvida en

tre Danilo e ele. Eric, Telê, Fernando e Ariadne
se escondem e resolvem render quem descer.
Batista desce as escadas e Ariadne jogo a teia.
Eric joga spray tranqüilizante em Batista, que
desmaia. Eric jogo spray no cora de Pachola que
desmaia. Telê sente vibrações de gente chegan
do e a liga do Mal se esconde. Cassandra liga
paro João, que se afasta de Sandra e disfarço.
Cassandra marca encontro com João. Janete e

Danilo se despedem e võo para ilha.

CHAMAS DA VI DA
Walter diz a Tuquinha que nunca deixou que o

dinheiro fosse mais importante que as pessoas
e jura que não colocou fogo na fábrica. Manu

pressiona Marreta, que diz não saber se Antonio
matou seu pai. Marreta diz que aina Manu. Vivi,
Cintia e Gugapasseiam e Cintia quer a atenção
de Guga, que só olha paro Vivi. Pedro diz o Ar·
lete que amo Carolina e ela diz que não duvida,
mas que ele está tentando incriminar Walter

para livrar Antônio. Carolina diz a Beatriz que
tem medo de Pedro nõo agüentar o pressõ.o.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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_ MUNDO ARTISTICO _

Lembranças
de campeão
Maior vencedor de medalhas de
ouro em uma Olimpíada, o nadador
Michael Phelps revelou que, no pódio,
lembrou de uma professora. "Ela di
zia: 'você nunca vai ser bem-sucedido
em nada'. Esse tipo de coisa volta à

cabeça, é engraçado", contou o ame

ricano. O atleta, no entanto, ressaltou
que se emocionou ao ver a família
chorando pelas suas conquistas. "Me
emocionei quando vi minha mãe".

Atriz e o seu

pai guerreiro
Cristiano Oliveira comemorou a alta
médica do pai, portador do Mal de
Alzheimer, internado desde semana

passada no mesmo hospital onde sua

mãe faleceu este ano. Em seu blog,
ela declara: "Meu pai esta em casa!
Ele é forte e não se entrega fácil.
Agora é aproveitar o máximo esse

pai maravilhoso que, mesmo com a

doença, não deixa de dar lições pra
nossa família. Um grande homem".

Fim do RBO
foi unânime
Pedro Damián, produtor da banda
RBD esclarece que a separação da
banda foi decisão unânime entre os

integrantes. "Foi um acordo do grupo,
não há culpados. É uma mudan-
ça", acrescentou. Na última sexta
feira (15), a banda de Dulce María,
Christopher, Christian, Poncho, Maite
e Anahí anunciou sua separação, após
quatro anos de trajetória e com mais
de dez milhões de discos vendidos.

SUDOKU
6 4 5r 3 7

,

7 9; 1 4,

5 1 6

2 7

9

4 3

2 4 8 3

8

9

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

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

Tempo estável com poucas nuvens em quase
todas as regiões catarinenses. Apenas no Litoral
Sul, presença de muitas nuvens e condições de
chuva. Temperaturas em elevação.

SOLUÇÃO � fases da lua

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE1 6 4 5 2;3 9 7 8

372 896 514
89514 7 236
54978 1 623
2 1 365 9 847
6 872 3 4 1 5 9

958372461

4;319($57$2
7 2 6 41'S 3 e 5

� Jaraaua da Sul e Região

QUA�TA 61 QUiN-TA-C-�--�_1S'EXTA c�Mí�: 19° C I Mí_N: 1]0 C
",_ ,-) I MíN: 18° C _)

MAX: rrC' I MAX: zr C • MAx: 22° C « r
, /?-r;

Sol com nuvens I Sol com nuvens ! Chuvoso

lil! ÁRIES

4�li' (20/3 a 20/4)
., Procure deixar a

� I sensibilidade que
a lua lhe traz fluir

e saia em busca do que precisa
para o dia de hoje. Quando a

sensibilidade está à flor da

pele, o melhor a fazer é não

ignorar nossas necessidades.
Energia �os relacionamentos.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Fase tensa em que
o amor é posto em

cheque. Descubra
o que quer definitivamente.
Quando fizer isso, poderá dar
um passo à frente colocando
claramente o que precisa ser

feito para recuperar o equilí
brio de seus relacionamentos.

� LEÃO

�,.:) (22/7 a 22/8)
.: '} Momento delicado

1""3 u.-: para as finanças.
Nada de investimen

tos de risco. O Universo dá uma

oportunidade de aprendizado.
Desta vez. relacionada cam sua

forma de lidar com a matéria e os

bens adquiridos. Entenda o recado
e aprenda a lição.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Com a entrada
de marte em seu

signo sua energia
é incrementada. Cuidado apenas
para não deixar que ela se perca
em brigas que não levarão a nada.

Dedique-se a atividade física,
trobalhe bastante e coloque em

dia sua energia amorosa.

�"
CÂNCER

�;._.;� i:��e�t!1�!!á
: ; fervilhando de

novas idéias e seu

coração ardendo de vontade de
viver o amor. Deixe os medos no

passado. É lá que eles devem
estar. Enquanto não conseguir se
libertar, não poderá viver o que
está destinado a você.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11) .

Avalie profunda
mente sua vida
emocional, seja
o trabalho, as

finanças ou os envolvimentos
amorosos. Fase de finalizações
definitivas. A angústia que sentir é
relativa a questões e atitudes que
não consegue tomar.

TOURO
(21/4 a 20/5)
O excesso de traba
lho pede disciplina.
As energias estarão

poderosas e será nesse setor

que você sentirá a pressão. Se
fizer as coisas como costuma,
celmemente, tudo correrá bem
e sua produtividade não sofrerá
nenhuma alteração.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Hoje você consegue
sentir alívio da

urgência em ,colocar
tudo em pratos limpos. se prender
em detalhes muitas vezes atrapa
lha o fluxo natural das energias.
Agora que os nervos encontram
certa paz. procure compreender o
que se passou.

16/8 23í8

I:
0_'0__-

SABADO

MíN: 1r C
MAx: 21° C
Chuvoso

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
A pressão no

trabalho diminui,
mas o momento

é de mudanças. Algo muito novo
está acontecendo e você às vezes
se perde. Procure se entregar a
esse novo momento, sem seus

conhecidos questionamentos. Não
dá para saber o porquê de tudo.

, CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

,...[. Marte entra em

libra e o setor pro
fissional é ativado.

Sua energia está pronta para
qualquer mudança e voc� pode
tirar da gaveta aquele projeto
que tem adiado. Ótima fase para
colocar em dia sua saúde física e

mental e para dietas.

O CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2008

I ANIVERSÁRIOS

20/8
Afonso da Rosa
Aline Nan
Artur Dutra
Camila Andressa Ruysam
Estefânia Hennemann
Fernanda Becker
Francieli Klein
Genoveva Braier
Iracema Koch Zocatelli
Ismar Antonio,Schwartz Junior
Janete Cabral de Oliveira
Janete Vicenzi
Jaqueline Elias
Jonas M. Zimmermann
Lauro Vegini
Lendai BOI
Marcos Clucla
Maristela L. Zimmermann
Mauricio Branorski
Nicanor Schroeder
OIandina Sporrer
Renato Ruysam
Rosane A.P. Buzzi
Rosane Krenke
Rosimera V. Mathias
Simone Rausis
Sueli Aparecida B. da Roc�a
Tâmara L. Ronchi
Vandelino Priebe
Vanieli Cipriani

DIVIRTA-SE

Emprego
o padre vai atender alguém que
queria lhe falar e dá de cara com

uma deusa maravilhosa, com o corpo
escultural e minissaia.
- Falaram que o senhor está procuran
do empregada!
- Sim, minha filha. E suas quulídcdes?
- Sei fazer muqueca de peixe, cuscuz,
quindim, cocada, pudim de leite
condensado ...
- Hum ... E você tem algum problema
de saúde?
- Só um, padre: Eu sou estéril! Não
posso ter filhos.
- Mulher de Deus! Venha, entre!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você começa uma

fase de maior
clareza e com isso

poderá fazer escolhas importan
tes que foram adiadas por causa
das dúvidas. Hora de deixar de
lado os questionamentos e to
mar atitudes que farão diferença
em um futuro bastante próximo.

PEIXES

... (19/2 019/3)
... �ase de m�ior�.., mtrospecçao e

por isso algumas
dúvidas podem fazer com que
você sinta medo. Tudo está sendo
reavaliado: trabalho, finanças,
mas principalmente seus relacio
namentos. Entenda que muitas
atitudes são frutos do seu medo.
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GASTRONOMIA

Peixe Gratinado
• Um quilo de filé de peixe de sua

preferência;
• 250 gramas de camarões pequenos e

limpas;
• 1 xícara (chá) de suco de maracujá;
• 1 xícara (chá) de cogumelos picados;
• 10. colheres (sopa) de requeijão
cremoso;

• 50 gramas de queijo parmesão
ralado;

• suco de dois limões;
• sal a gosto.

1- Tempere as filés com suco de limão e sal.
2� Recheie os filés com o camarão e enrole com

cuidado.
3- Coloque numa assadeira um ao lado do

outro. Regue com o suco de maracujá e por
cima coloque os cogumelos picados.

4- Leve ao forno médio (180°) para assar por
cerca de 15 minutos.

5- Retire do forno, espalhe o requeijão,
polvilhe o queijo parmesõo ralado e

volte ao forno por mais 10 minutos
ou até gratinar.

Lombo Fácil
• Um quilo de lombo suíno;
• 3 colheres (sopa) de molho
inglês;

• 1 tablete de caldo de carne

esfarelado;
• 1 1/2 xícara (chá) de
suco de abacaxi;

• 1 xícara (chá) de vinho tinto;
• 200 gramas de ameixa seca

sem caroço;
• 200 gramas de bacon
fatiado;

• 1 lata de creme de leite;
• sal e pimenta-da-reino a

gosto.

MODO DE PREPARO
1- Numa tigela funda, tempere o lombo com

o sal, a pimenta e o molho inglês. Misture
. o caldo de carne com o suco de abacaxi
e o vinho e despeje sobre o lombo. Deixe
descansar por uma hero.

2- Abro o lombo no sentido do comprimento
formando uma manta de carne e espalhe as

ameixas e o bacon. Enrole como rocambole.
Amarre o lombo e leve a assar em forno
preaquecido (200°) por 40 minutos, coberto
com papel alumínio, regando de vez em

quando com o tempero.

3- Retire o lombo do forno, coloque-o numa

travessa mantendo-a em local aquecido.
4- Prepare o molho, levando a assadeira ao

fogo baixo e, cemn ajuda de uma colher de
pau, vá descolando os sucos da carne forma
dos durante o cozimento. Se necessário,
acrescente aos poucos mais água ou vinho
tinto para auxiliar no processo.

5- Despeje este molho numepunelo pequena e

volte ao fogo baixo. Ouando retomar a fer
vura, acrescente o creme de leite e apague o

fogo. Sirva acompanhando o lombo.

I

INGREDIENTES
• 1 xícara (chá) de peito de frango
cozido e desfiado

• 1 cenoura médid rolada
• 1
• 1/2

1- �m uma tigela, misture 1 xícara (chá) de
pçito de frango cazido e desfiodo� l &efloura
méd.· ia (Glado, 1 xícara (chá) de mÓitlnese,
1 xícara (chá) de milho verde

000 ,

sol.

IN

INGREDIENTES
• 750 ml de vinho tinto leve
• 250 ml de vinho bronco frisante seco
• 200 ml de conhaque
• 4 colheres ) de caldo de açúcar
• 21aranja
• 250 9 �e morangos maduros

MODO DE PREPARO
1- Misture 750 ml de vinho tinfo leve com

250 ml de vinho bronco frisante seco e

200 ml de conhaque.
2- Acrescente 4 colheres (sopa) de calda

de açúcar {metade águo e metqde
açúcar}{'

.

s cortados em fatias
de e.2 rangos maduros.

3- Cofoque no 9 adelra por pelo menot2
horas antes de servir.
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PENSE NISSO
Podem ter certeza. A vida não é um jogo onde só quem testa seus limites é que
leva o prêmio. Não devemos ser vítimas ingênuas desta tal competitividade. Se a

meta está alta demais, redum-c. Se você não está de acordo com as regras, demita·
se.lnvente seu próprio jogo, seja diferente. Faça o que for necessário para ser feliz.
Mas não se esqueça: a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrú
lo e delni-ln ir embora por não perceber sua simplicidade. Pense Nisso!

COQUETEL ,II

No próximo terço-feira (26), às 20 horas, os competentes
arquitetos Fabiane Maiochi, Graziela Bordim e Miguel Bianchi,
serão anfitriões no elegante Coso Geraldo. A ocasião vai ser
marcado pelo coquetel de lençanientcde novo escritório, além
do Mostra Urbano de Decoração e Arte.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo e empresário
Sandro Schmitt, o Toto. Ele sempre lê
esta coluna para ficar por dentro das
melhores novidades da sociedade. Va
leu mesmo!

RENAN
O aniversariante destaque de hoje é
Renan da Costa, que vai comemorar
a data com seus respectivos amigos e

familiares. Parabéns amigo e que Deus
abençoe você.

" Nõo é valente o

que nõo tem medo,
mos sim o que sobe

dominó-lo. "
NELSON MANDELA

QUE COISA!
O nosso querido Presidente lula se

impressiono com os estádios chineses
e declara para amigos: "Esse Cubo
d'água é a maior pedra de gelo que já
vi. Agora preciso encontrar o copo de
caipirinha gigante"! Pode?

CADÊ AVARA!
Olha só gente. Um dos grandes micos
da olimpíada de Pequim foi o sumiço'
da vara do atleta do salto em altura
Fabiano Murer. Será que foi algum chi
nês que sumiu com a vara por inveja?
lembrando: não é a primeira vez que
some a varo dê uma brasileira. Anos
atrás isso já aconteceu com a Roberto
Close. Hi,hihihi...

OUTUBRO
Aguardem: em outubro vem aí uma

grande promoção.

GENTE FINA
• Joseane Barros e o filho Eduardo cor

taram torto de aniversário ontem, com
festa só para os íntimos.

• Os manos Marlene e Juca Medeiros
Alves estão com passagem carimbada
para o "Velho Mundo".

• Belinha e Arnaldo Maranhão não
cabem em si de tanta felicidade: estão
"gravidíssimos" da segunda filha.

• Daniela Didzian trocou o tempo
capenga da cidade e foi fazer recreio
"tester" na Croácia.

• O meu amigo Edson Reinke, o Capiva
ra, farál� caminho de volta para Campos
do Jordão (SP), no domingo, depois de
curtir a Feijoada do Moa.

AMIGOS
Solange Milmers, domingo passado,
reuniu em seu apartamento um pequeno
grupo de amigos. Tudo pelo prazer de re

ceber, para, como se diz na gíria de hoje,
"jogar conversa fora" e assistir o tempo
passar Foi um encontro nota mil.

É PRA QUEBRAR
De tanto acumular medalhas de bron
ze, nos atuais olimpíadas, engraça
dinhos já estão carimbando um novo

nome para o Brasil: "BraBronze". É
mole?

COISA BOA
A Caroguá Auto Elite disponibilizará
suo frota Volkswagen poro os partici
pantes do Feijoada do Moa, com dIrei
to o chofer. Em tempos de lei Seca, a

concessionária vai colaborar para que
os presentes se divirtam sem preocu
pação. Não é uma boa? O serviço esta
rá disponível das 16h às 19h. Confira!

\J'Speed Pres
12���
3371-2552

lolita Germano é uma dos belos que circulo nos lugares
badalados do urbe sorriso

TE CONTEI!
• Até ontem já foram confabi
lizados, aproximadamente, mil
pessoas que estarão presente
no 7° Feijoada do Moa. A festa
acontece sábado, no Beiro Rio.

• A Stammtisch em Corupá'será
dia 27 de setembro e não dia 12,
como foi registrado ontem no

minha coluna. Dia 12 é o término
das inscrições. Valeul

• Adolberto Krouse ainda con
tinua recebendo cumprimentos
pelos seus 84 anos. Comemorado
ontem.

• Rafael Apollo Mota breve
afivelo molas poro um giro no

terra dos patrícios, em Lisboa,
Portugal.

• Os ingressos poro Feijoada
do Moa, no sexto-feira, sofrerão
alteração.

• Mariano Vogel e Marlon De
luco, depois de um longo namoro,
jogaram foro os alianças do '

mão direito. Espero que eles os
encontrem, pois formam um belo
casal.

• Estou feliz do vida. As "ca
misetas convites" poro o minha
feijoada estão bombondo. Valeu!

• Apanhar do Argentino de 3 x O
é tudo o que eu não queria essa

semana.

• Com essa, fui!

Patrícia Mo
nich, o bela
ganhadora do
concurso: "Por
que eu mereço
ganhar uma
camiseta do

Feijoada e ser

destaque no

coluna".
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em Público"
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VITRINE�---------

[EMBRANÇA
Hotel Oásis de Pomerode tem resgate
histórico no livro de Bettina Riffel

Resultado do concurso de Declamação
Cerco de duas mil pessoas participaram do XVII Concurso de Declamação reali
zado durante os dias 14 e 15 deste mês no Centro Cultural de Joroguá do Sut
Foram 260 apresentações divididos em oito categorias que tiveram como vence

dores: Cotegorio "K', Couon Leoni Cordozo, "Bl", Korol ROllo ,"B2", João Vitor G.
Siuminski, cotegorio "B3" Renan Vitor Batalho. No categoria "B4" Rafael Junkes
saiu como vencedor e no "C" o primeiro lugar ficou com Fernando Fronzner. Já
os primeiros lugares dos categorias "E" e "F" foram poro Helena dos Santos
e Mario Augusto Pedroti, respectivamente. Os cinco primeiros lugares de cada
categoria receberom prêmio em dinheiro, de R$ 30 o R$ 200.

NETUNO TI LTDA, Rua Jacob Buck, n° 106, sala 01, cen
tro, Jaraguá do Sul SC, CNPJ 05.155.607/0001-64, LM.

25669-2, informa extravio das notas fiscais série 2 n021,
22,67 a 69,73,79,128,137,138140,142,150,152,194,
199,200, 208, 233, 235, 236, 248, 252, 254, 801 a 805 e

notas fiscais de ISS n° 20.

COMUNICADO
Donaldo Gallizzi, comunica que requereu à Secretaria da Agricultura e Meio
Ambiente de Corupá LicenciamentoAmbiental, - para a atividade de Supres
são de vegetação, numa área de 3.984,92m2 localizado na Rua 131- Hum
berto Gallizzi "sIn° Corupá/SC. Valdecir .Dollaboma, comunica que requereu
junto à FUJAMA (Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente) Licenciamento
Ambiental,

.

para- a atividade de corte seletivo 15m3 de toras localizado em

ambos os lados da Estrada Rio Manso sIno, Jaraguá do Sul/SC.

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

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

acham neste Tabelionato pam protesto de TItulas contra:

FALECIMENTOS

Faleceu às 12h do dia 18/8, o SI'.
Sebastiüo Gonçalves, com idade de
66 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 19/8, com saída do féretro
da Residência em Ribeirão das Pe
dras, seguindo para o cemitério da
Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 20h do dia 18/8, a SI'II.
tl'oni Eátimo Tobias, com idade
de 43 . anos, o sepultamento foi
realizado dia 19/8, com saída do
féretro da Igreja Assembléia de
Deus, Bairro Estrada Nova, se

guindo para o cemitério Munici
pal da Vila Lenzi.

LOTERIA

CONCURSO N° 350

Doenças
emocionais

O Govi (Grupo de Apoio o Vida) promo
ve o dia de Valorização do Vida com uma

palestro sobre "Doenças Emocionais"
que será ministrado pelo psicólogo-psi
coteropeutiJ Antônio Gomes do Rosa, de
Blumenou, no sexto-feira (22), ás 19h30,
no auditório do Rede Feminino.

Jaragua do Sul. 20 deAgosto de 2008

Margol Adelia Grubba Lehmann, 'Oficial faz saber que por não lerem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar Que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Ofício para
serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03{três) dias úteis.

"

Prolocolo: 83543 Sacado: DIONEYWALTER DASILVA CPF: 538,450,999-68
Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.882/000
Número do Titulo: 1464323· Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 15/07/2008 ValDC 1.237,19

Protocolo: 83872 Sacado: GRETCHEN LILIAN ZOZ CPF: 029.B83.289-51
Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.882/000
Número do Título: 9871329/2 Espécie: Duplicata ce Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 13/07/2008 Valor: 74,72

Protocolo: 64146 Sacado: CRISTIANE WISNIEWSKI WESSLER CPF: 046.618,389-55
Cedente: CIA ITAULEASING DEARRENDAMENTO MERCANTIL CNPJ: 49.925.225/000
Número do Titulo: 826020000000Espécie: Oulros Tipos de Olvidas
Apresentanle: AYRES E FARIAADVOGADOS ASSOCIADOS Dala Vencimenlo: 11/06/2007 Valor: 23.550,00

Protocolo: 84326 Sacado: BV GUINDASTES LTDA ME CNPJ: 07.206.190/000
Cedente: EQUIMOV EQUIPAMENTOS IND E REPRESENTACOE CNPJ: 05,935.312/000
Número do Titulo: 3900/3 Espécie: Duplicata de Venda Mertantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 06/0812008 Valor: 462,27

Protocoto: 84361 Sacado: DIFERENZIALE COMART.P/CL.LTD CNPJ: 07.249.791/000
Cedente: SPRINGER CARRIER CNPJ: 10.948.65t/000
Número do Titulo: 018611091 Espécie: Duplicata de Venda Mertan!iI por Indicação
Apresenlante: BANCO ITAU SA Data Venoimento: 06108/2008 Valor: 915,60

Protocolo: 84375 Sacado: DENILSON FAGUNDES CPF: 988.605.349-68
Cedente: JAVELJARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA CNPJ: 79.501.862/000
Número do Tilulo: 1099401D Espécie: Duplicata de Venda Mertantil por Indicação
Apresentanle: BANCO REAL Data Vencimenlo: 31/07/2008 Valõr: 163.00

Protocolo: 84386 Sacado: R SILVAEQUIPAMENTOS PARA PISCINAS ME CNPJ: 06,906.6511000
Cedente: GET·GLOBAL ENERGYAND TELECOMMUNICATIO CNPJ: 03.434.012íOOO

���;���!�:t��J£O€ANTÃ�J�B�'W���� ��Venda Merta�:irv:;=c::� 05/08i2006 Valoc 9.851J.00

Protocolo: 84391 Sacado: NILMAR BOX PiBANHEtRO ESQUADRIAS EMAlUM CNPJ: 78.662.772/000
Cedente: SUL BRASIL ROLAMENTOS LTDA CNPJ: 04.172.059/000
Numero do Título: 24137 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Data Vencimento: 07!07i2l_"1J8 Yalor. 883,60

Protocolo: 84397 Sacado: IRACEMAANADE SOUZA CPf: 516.089.109-97
Cedente: JARAGUACOM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ: 06.135.673/000

•

Número do Titulo: 169711 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL , Data Vencimet1to: 04/08J2008 Yalor. 574.00

E, como os dilos devedores nao foram encontrados ou se recaseram a aceilar a devida intimacao, faz por intenr.edio do
presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato naAv. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589. no prazo
da Lei, a ffm de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os refuridos
protestados naiarma da lei. ele.
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ESPECIAL PRIMEIRA DIVISÃO
Flamengo mantém a base da Taça Pomerode e estréia em casa contra o Faixa Azul na Primeira Divisão 2008

Flamengo chega em

busca do 3° título
Clube é um dos mais estruturados da cidade
JARAGUÁ DO SUL

A história do Esporte Clu
be Flamengo é curta, em com

paração aos outros times que
participam do Campeonato
Não-Profissional da Primeira
Divisão da Liga Jaraguaense.
Mas, em pouco tempo, o time
do Bairro Garibaldi já se fir
ma como uma das principais
forças do futebol amador da '

região. E chega neste ano que
rendo, brigar pelo tricampeo
nato: Já conquistou o troféu
em 2003 e 2004.

A base é praticamente a

mesma do ano passado. So
mente três atletas deixaram o

clube - Marinaldo foi para a

Kiferro, Darlan para o Noite
a Fora e o atacante Tato, prin
cipal estrela do rubro-negro,
saiu 'por motivos particulares.
O presidente Claudemir Rue
dieger, o Foguinho, prometeu
para a torcida mais três ou

quatro reforços de alto nível,
mas preferiu não divulgar no
mes. "Dois deles estão pratí
camente contratados. Faltam

apenas detalhes burocráticos",
explicou o dirigente.

***
I'

ESPORTE CLUBE
FLAMENGO

FUNDAÇÃO: 21/04/1992 • BAIR
RO: Garibaldi • LOCAL DOS JOGOS:
Campo do Flamengo • HISTÓRICO NA
1 o �IVISÃO: Bicampeão (2003/04) •

TIME BASE: Ula, Gyan, Mareio Branco,
Vanderlei, Nininho, Moisa, Dionatan,
Dino, Dudi, Toto e Miro (time que dis
putou a Taça Pomerode 2001).

Foguinho acredita que o

Flamengo do Garibaldi pode
chegar entre os primeiros,
mas já elegeu um favorito.
"Está todo mundo se reforçan
do, e o João Pessoa é o favori
to, já que manteve a base que
foi campeã do ano passado. E
acredito que o nível técnico
deste ano vai ser maior do que
em 2007".

TABELA
"DEJOGOS
j:: TI1�NO';� ,

31/8 -;- FlOmengo x Faixa Azul
7/9 - Folgo
14/9� 80to
21/9 ... flam
28/9 - Cruz d

Um dos pontos positivos do
clube é a estrutura' construída
no Bairro Garibaldi. Motivo de
orgulho para a diretoria. "Temos
isso graças a todos cs nossos pa
trocinadores, que nunca medem
esforços para ajudar. Tanto que
estamos em fase de ampliação do
nosso galpão", prometeu.

JULIMAR PIVATTO

O CORREIO DO POVO rnQUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2008

De olho em 2014
Autoridades se reuniram ontem em Florianópolis. para formar o Co
mitê Executivo Pró Candidatura de Florianópolis e Santa Catarina
como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. A equipe terá que,
até março de 2009, tentar convencer a CBF e principalmente a Fifo
de que tem condições de ser a sede do mundial. Para o nosso Estado
seria uma grande honra, porém a briga não é das mais fáceis. São
mais 17 cidades que também estão na disputa, mas as principais
rivais podem ser consideradas as localizadas na Região Sul. A CBF
não se pronunciou a respeito, mas é bem provável que as sedes sejam
distribuídas de forma "igual" em todas as regiões.

NADA DE TREINO
O Joinville nõo virá treinar nesta semnne-em Jaraguá do Sul. Até por
qu� o jogo é em Brusque .!!Iesmó. Depois da péssimo a resentação no

últ1JllO dol11ingo, a dit��oríg doJEC, que acompanho �rtida e o que
é aconteceu depolsido,j090, tem de

..dar uma b ur lenco. Afinal,
eles estão pagando poro que õsjQgadO'r . em da melhor fQrma
possív�l, gue séjal1Jprofis�ionois. Porque fazendo o queJizeram, além
de prejudicarem os c�ubes envolvidos, prejudicam q, si mesmos. Quem
vai querer contrafar om atletaiproblema? At

d!f!
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JAVEL E FIAT. Campeãs de vendas no mercado de automóveis.

EXPECTATIVA

QUINZENA DE
OFERTAS CAMPEAS FIAT JAVEL

-

NOVO PAllO ADVENTURE LOCKER NOVO STlLO 2009
A PARTIR DE

522 1 8* APARTIRDE509 88*72X R$ , 72X R$ ,
_

NOVO SIENA ELX

APARTIRDE338 58*72X R$ ,

I ........GENS DE CARÁTER !lUSTIV.TlVO. ESTA PROMOÇÀO PODER" see REVOGADA SEM AVISO

NOVO PAllO ADVENTURE LOCKER - ·ENTRADA DE 60%+ CAPITAL TOTAL FINANClADO R$37.597,02. NOVO sruc 2009 -
• ENTRADA Of 60% + CAPITAL TOTAl fINAN.CIADO R$ 36.711 i 19.

NOVO SIENA ELX. 'ENTRADA DE 60% + CAPITAL TarAl FINANCIADO R� 24.377-,70. TAXA APLICADA DE 1,60% o.m o 20,98% IM.

Aumenta ritmo dos treinos
Para Ferretti, preparação é fundamental para vitória na semi

I

f
I

t

JARAGUÁ DO SUL

A Malwee Futsal está mes

mo determinada em reverter
a vantagem da Cortiana/UCS.
Para alcançar tal objetivo, o

técnico Fernando Ferretti in
tensificou os treinamentos

e, para concentrar a equipe,
colocou uma pedra no assun

to desfalques. Os jogadores
devem treinar com bola até a

véspera jogo de ida das semifi
nais da Liga Futsal (domingo),
que acontece na segunda-fei
ra, 25 de agosto, às 19h20, na
Arena Jaraguá.

O comandante não quis
falar sobre as suspensões, já
que na visão dele o assunto já
foi esgotado. "Isso já é fato e a

gente tem que dar força para
quem entrar, fazendo da equi
pe o mais forte possível não só
taticamente", explicou Ferret
ti. Quanto aos jogadores que
serão relacionados o treinador
revela que o trabalho é foca
do no grupo e "não trabalha
numa substituição pessoal, no
sai um entra o outro".

Mesmo assim ele aponta
duas possíveis modificações.
"É evidente que perdermos
dois jogadores de defesa, mas
temos Leco e Darlan. De certa

forma poderemos continuar

configurando a equipe como

antes, mas o que faz a diferen

ça no conjunto de jogo é o gru
po", assinalou.

A Malwee aposta no bom

período de treinamento, fator

\

r
(

l
)

o ala Porre!. ex-jogador do Beniearló, da Espanha, é um dos reforços da Malwee neste segundo semestre

O goleiro Tiago, que será
o responsável por barrar o

ataque gaúcho, disse que a

preparação está voltada na

marcação de Valdin e compa
nhia sem descuidar da parte
ofensiva. '!Eles já provaram
que têm o melhor ataque do

campeonato. Temos que dar
mais atenção à parte indivi
dual dos jogadores da DCS e

nos preparar bem para não
ser surpreendidos em casa

novamente" .

Equipe ganha mais um reforço
A Molwee Futsol apresentou ontem mais Moringó, Porrel iniciou o carreira aos

um reforço. O 010 Rafael Ferreiro da Silva, 11 anos no time da cidade natal, o

o Parrel, veio do Benicorló diretamente Amafusa. O 010 estó satisfeito em ter

paro Joroguó do Sul. O jogador que es- a oportunidade de jogar em um dos
tova mais de cinco anos na Europa. Fi· melhores times do mundo, "Vou troba·
cou três anos no BNL da Itólia e depois Ihar ao móximo paro entror em fonna e

foi para o time espanhol. Natural de conquistar meu lugar na equipe".

que sempre auxiliou o time
em momentos decisivos. É o

que conta Ferretti: "os treinos
estão sendo bastante proveito
sos porque ganhamos oito dias

e toda vez que a equipe treina
com dedicação ela cresce bas
tante e nós estamos apostando
nisso como nunca", enfati
zou. GENIELLI RODRIGUES

I
AUTOFELICIDADE!

fone 32740100
www.javel.com.br

Três pódios
no Estadual
JARAGUÁ DO SUL

A equipe jaraguaense de
atletismo,

.

Jangada/Malwee/
FME, voltou com saldo posi
tivo do Campeonato Catari
nense Menores de Atletismo.
As competições, que aconte
ceram em Itajaí no fim-de-se
mana, tiveram três medalhas

para os jaraguaenses.
Cléberson Wagner repetiu

o feito da Olesc (Olimpíada Es
tudantil Catarinense) e faturou
a.medalha de ouro no octatlo.
Ele também bateu o recorde e,

por conseqüência, levou o ouro
no salto com vara, alcançando
a marca de 3 metros e 51, se

garantindo no Campeonato
Brasileiro da categoria, marca
do para 27, e 28 de setembro
em Praia Grande (SP). Ele é
o terceiro melhor do país no

ranking da categoria. A outra
medalha foi a prata Ketlin Fis

cher, que fez suamelhormarca
pessoal nos 400m rasos, com o

tempo de lmin02.

Angela Mertens não ga
nhou medalha, mas con

seguiu chegar na final dos
100m e 200m rasos. A atleta

promete dar muitas alegrias,
pois tem apenas 15 anos.

Cléberson (E) foi ouro no Getatlo
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QUEDA FRUSTRANTE

Argentina desbanca

Seleção de Dunga
Esperança do ouro está com as mulheres
PEQUIM

Um jogo para esquecer. As
sim se pode definir a derrota
por 3xO para a Argentina na

manhã de ontem. Riquelme,
Messi, Agüero e companhia
colocaram os brasileiros na

roda, tanto que Lucas e Thia
go Neves acabaram expulsos
no final do jogo, ambos por
atitudes infantis. Agora é pen
sar em 2012 para que o Bra
sil possa conquistar o inédito
ouro olímpico, tarefa que ficou
para as meninas, que amanhã,
às 10 horas, jogam contra os

Estados Unidos pela decisão
do torneio.

Ronaldinho Gaúcho, o capi
tão do time, chamou a respon
sabilidade e disse que o Brasil
vai em busca do bronze, contra
a Bélgica, na sexta-feira. A final
entre Argentina e Nigéria, no sá
bado, à uma da manhã.

Mas o Brasil também teve

notícias boas ontem. As me

ninas do vôlei passaram com

facilidade sobre o Japão e en

frentam a China, amanhã às 9

horas, contra a China, pela se

mífinal da competição. Será a

quinta vez consecutiva que as

brasileiras chegam nesta fase
da Olimpíada.

No atletismo, Maurren Ma

ggi e Keila Costa se garantiram
na final do salto em distância,

RECEPÇÃO

Cielo é recebido
com festa em SP
O nadadQJ brasileiro César Cielo,

que até agora trouxe a única meda
lha de ouro para o Brasil nas Olim
píadas, foi recebido com festa ontem
em São Paulo. Ele participou de uma

coletiva no clube Pinheiros e ficou
impressionado com a recepção. De
pois, passeou em carro aberto pelas
ruas da capital paulista.

Brasileiros lamentam a derrota que tirou do futebol o sonho do ouro

que será nesta sexta-feira, às
8h20. Maurren fez a segunda
melhor marca entre as finalis
tas, com 6m75. A norte-ameri-

cana Brittney Resse ficou em

primeiro com 6m87. "Tenho
muito mais para dar na final",
prometeu a brasileira.

O CORREIO DO POVOmQUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2008
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PROGRAMAÇÃ�OG�O�!�E��£�EoArn9Q9
20 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA)
• 8h - Atletismo 800m (masculino)
Taekwondo até 49kg (feminino) - bronze "

• 8h20 - Atletismo lançamento de martelo (feminino) - final'
• 8h30 - Taekwondo masculino até 58kg (masculino) - bronze"
• 9h - Brasil x China (vôlei masculino) - quartas·de-final
• 9h15- Taekwondo até 58kg (masculino) -final,�
• 9h40 - Atletismo salto com vara (masculino)
• 11 h20 - Atletismo 200m rasas (masculino) - final ,f.

.

• 11 h35 - Atletismo 400m com barreiras (feminino) - final"
• 22h - Maratona aquática 1 Okm (masculino) - final;(l
Atletismo marcha atlético 20km (feminino) - final'
Taekwondo até 57kg (feminino)
Renata/Talita (BRA) x Xue/Zhang Xi (CHN) (vôlei de praia feminino) - bronze ,"

• 22h20 - Atletismo decatlo masculino (100m)
• 23h30 - Atletismo decatlo masculino (salto em distância)

21 DE AGOSTO (QUINTA-FEIRA)
• Oh - Bicicross feminino - final tJ, ,

Walsh/May (EUA) x Tian Jia/Wang (CHN) (vôlei de praia feminino) - final 'f
• Oh20 - Bicicross masculino - final /f
• Oh30 - Atletismo decatlo masculino (arremesso de peso)
• 2h - Velo star (masculino) - final f
• 6h - Austrália x Hungria (pólo aquótico,iminino) - bronze 'f
luto livre até 84kg (masculino) - final '$ •

• 6h55 -luto livre até 96kg (masculino) - final"
.

• 7h - Alemanha x Japâo (futebol feminino) - bronze:f ,

• 7h20 - EUA x Holanda (pólo aquático feminino) - final,'
• 7h30 - Softbol feminino - final'
• 7h50 -luto livre até 120kg (masculino) - final?
• 8h - Taekwondo até 57kg (feminino) - final'
• 8hl0 - Atletismo decatlo masculino (solto em altura)
• 8h20 - Atletismo lançamento de dardo (feminino) - final,' ,.

iCDISPUTADE MEDAUIA

8ernardinho não permitirá
falhas da equipe nas quartas
PEQUIM

A seleção masculina de vôlei
não tem mais o direito 'de errar.

Depois de um início conturbado
o time de Bemardinho conse

guiu chegar as quartas-de-final e
faz hoje; às 9 horas (de Brasilia) a
partida decisiva contra a China.

O Brasil mais uma vez sai dos Perder significa arrumar asmalas
Jogos Olímpicos sem conquistar me- e dar adeus ao sonho do título.
dalhas no boxe. A última chance do "Esperamos estar na nossa

país foi desperdiçado na noite desta melhor forma para entrar na bri
terça-feira (manhã de Brasília), quan- ga por medalhas. Chegou a hora
do O 'veterano Washington Silva, de 30 da verdade, em que não é permi
anos, perdeu para o irlandês Kenny . tido falhar. Todos os adversários
Egan nas quartas-de-final da catego- são praticamente iguais e o nível
ria meio-pesado (até 81 quilos), serámuito forte em todas as par-

tidas" avalia o treinador.
O Brasil terminou a fase elas

sificatória como líder do grupo B
e agora enfrenta o quarto coloca
do do A. Até agora, a campanha
inclui quatro vitórias e uma der
rota - justamente para a Rússia.
O capitão Giba, no eritanto, quer
deixar os problemas no passado.

'1\gora começa outra com

petição. Uma competição mais
difícil, pois quem perder vai em
bora para casa. Uma vitória nos

coloca na semifinal, na disputa
por medalhas. A experiência do
grupo pode e vai fazer muita di
ferença", disse.

ABRINDO O JOGO BOXE

Diego fala
em fatalidade

Brasil segue
sem medalha

Dois dias depois da queda em seu

último movimento e de ficar sem pala
vras com o sexto lugar na final solo das
Olimpíadas, Diego Hypólito fez de uma

entrevista coletiva nesta terça-feira um

monólogo, com longos respostas. Em
meio ao discurso, a frase mais marcan
te foi: "Não sou um amarelão. O que
aconteceu foi uma fatalidade".
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COMPLEXO VIRA-LATA FORTALECIMfNTO PSICO�ÓGICO
Não sei se o termo existe, mesmo assim temos ouvido falar muito

. ultimall)ente. Fala·se que os atletas .h!tlfsileiros carecemde um profis
siagal desta área poro um acompanhàmento de suas atividades. Mos,
o cultura brasileiro é muito engraçado, quando o atleta ou profissio
nal possui um forte perfil e tende o ter uma grande auto-confiança,
ele é antipático. Assim se ele for queridinho, mos nôo ganhar nado,
coitado aconteceu o imprevisível. Nos países considerados modelos,
e que todo muito falo de suas qualidades, os profissionais ou atletas
de sucesso sôo conhecidos pelo suo segurança, habilidades, compe

tências e também o seu controle emocional. E,
é cloro tem um acompanhamento psicológico
em suas organizações.

No futebol é uma anedota muito conhecido. Agora muito repetido nesta Olimpíada 2008, com o propósito de retratar os
atletas brasileiros candidatíssimos o medalha de ouro, mos qúe no chamado "hora H" falharam. Todos já devem estar se
perguntando, errei de coluna. Noo, não errou. O mesmo problema ocorre nos empresas e organizações brasileiros. Temos
vistos vários profissionais que no momento que o empresa mais preciso dele, falham. Falham por problemas mais diversos,
mos um dos principais é o falto de motivação e de preparo psicológico poro resistir às pressões dos responsabilidades. Tec
nicamente são os melhores, conhecem e fazem o melhor de suo profissão quando estão simulando ou com poucos pressões,
mas quando são colocados sob uma grande pressão do mercado, da família, e dos problemas normais que afligem todo o

mortal, tendem o serem superados pelos profissionais mais preparados psicologicamente.

EMPRESAS DE SUCESSO POSSUEM
OS MELHORES PROFISSIONAIS
OS melhores profissionais são aqueles que aliam o conhe
cimento técnico com um ótimo controle emocional. Senão,
vejamos quantos livros e reportagens sobre auto-ajudo,
lideranças e trabalhos em grupo, são lançados todos os

dias, As empresas com maiores resultados e melhores am
bientes poro o trabalho, transformam grupo de pessoas
considerados "profissionais normais de mercado" em su

per-profissionais. Mos como elos conseguem? A resposta
é simples, mos o prática é complicado. Investir em capaci
tação profissional, possuir uma gestão profissional; elabo
rar programas com o propósito de gerar comprometimento
e motivação, e é cloro, os gestores serem os exemplos poro
seus liderados no busco pelo liderança do mercado, pois
ninguém quer "jogar no time perdedor". Algo que há vá
rios décadas, um grande líder de Jaraguá do Sul já pensou
e fez. Pois pensar, o grande maioria deve ter feito, mos
colocar em prático, isto sim é mais difícil.

PROCESSO

INDICADORES CÂMBIO

CLIMA ORGANIZACIONAL
Muitos comentam, que o que mais vale é o

clima organizacional. Sim, isto é imprescin
dível, mos com prejuízo não eXtste clima or

ganizacional que de jeito nos negócios e nos

resultados esportivos. Ou seja, os profissionais
dev.em ser profissionais, sem esconder-se de
suas responsabilidades. E ainda fatando sobre
i·as Olimpíadas, tirando alguns poucos atletas.
brasileiros que foram poro (I com,petição e são
amadores, dependentes de ajudbs dos pois,
familiares e amigos, no suo grande maioria
são profissio

-

com salários e patrocínios
ejáveisªi\ es não val�)iO.ili'!J1áximo "

_ importante nã ganhar, mas]slm competir' .

o

Pois já é sabido que no Brasil o único negócio,
que vale a peno ter mesmo com prejuíz&é um Banco.

Paiacusado
achado morto

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

VARIAÇÃO
0,59%

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,625 1,627 -0,79%
1,478 1,479 0,00%

Superior Eleitoral) decidiu que
Pavan seria notificado para se

defender, já que o vice perde o

mandato nos casos de perda: de
mandato do titular.

Luiz Henrique pediu ao TSE

que o processo fosse julgado pelo
Supremo, e o tribunal negou. O
governador entrou com novo

recurso, no STF, pedindo que o

caso seja analisado pela Supre
rna Corte.

No recurso, o governador
alega que o TSE violou a Cons
tituição Federal ao não determi
nar a extinção do processo sem o

julgamento do mérito. A decisão
. seria omissa por não observar o
fim do prazo para que a coliga
ção efetivasse a citação do vice

governador,

Governador recorre ao STF
LHS pede a extinção de processo que pede a sua cassação

.

Governador entrou com recurso que extingue processo de cassação

FLORIANÓPOLIS
O suspeito de estuprar três

filhas e engravídá-las foi en

contrado morto no final da
tarde de segunda-feira (18),
na carceragem da delegacia
de Passo de Torres, no sul do
Estado. No mesmo dia, duas
filhas do carpinteiro, 40 anos,

prestaram depoimento confir
mando o abuso. O delegado
Luís Vanderlei Sala divulgou
a informação na manhã de on
tem. Ele disse que o suspeito
estava em cela individual e foi
achado enforcado, com um

pedaço de pano e tecidos do
colchão. Conforme Sala, o in

quérito policial, que investiga
as acusações de estupros, foi
encerrado e será instaurada
uma sindicância para apurar
a morte. O homem estava em

prisão provisória desde sexta
feira (15).

BRASíLIA
O governador Luiz Henrique

da Silveira (pMDB) entrou essa

semana com novo recurso para
que o STF (Supremo Tribunal
Federal) determine a extinção do
processo que pede a sua cassa

ção e a de seu vice, Leonel Pavan
(PSDB). A ação contra os dois foi
apresentada pela coligação "Sal
ve SantaCatarina", que represen
tou o candidato Esperidião Amin
(PP) nas eleições ao governo esta
dual de 2006.

A coligação Pp, PMN, PV e

Prona acusa o governador de
usar propaganda ilegal em meios
de comunicação, com despesas
pagas pelos cofres públicos para
a promoção pessoal.

O plenário do TSE (Tribunal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-------NACIONAI/INTERNACIONAL

BENEFíCIO

Pensão não termina aos 18
SfJ decide que filha;maiores não perdem direito automaticamente
BRASíLIA

Filhos de pais separados
ganharam a chance de con

tinuar recebendo pensão ali
mentícia mesmo após com

pletar 18 anos. Atualmente,
há juízes que determinam o

corte automático do benefí
cio quando o filho atinge a

maioridade. Outros magis
trados adotaram a prática de
primeiro ouvir o dependente
em depoimento para avaliar
se o dinheiro ainda é funda
mental ao sustento dele.

O STJ (Superior Tribu
nal de Justiça) aprovou essa

semana a súmula 358 asse
gurando que o fim da pen
são alimentícia não acontece

automaticamente, quando o

filho completa 18 anos. A sú
mula determina que, antes de
haver decisão sobre o corte ou

'

não da pensão, o filho deve
ser consultado sobre a possi- ,

bilidade de garantir o próprio
sustento.

Súmula é o resumo do en

tendimento dos integrantes de
um tribunal sobre um deter
minado assunto, após muitos

julgamentos semelhantes. A
súmula tem um efeito orienta
dor, não vinculante - ou seja,
os juízes podem decidir de
uma forma diferente, mas sa

bem que haverá grandes chan
ces de suas decisões serem re

formadas em outros tribunais
ou no STJ.

Pela lei brasileira, o paga-

Lei de Adoção
pode ser votada
Projeto que define os critérios poro

adoção no Brasil deve ser votado hoje
pelo plenário do Câmara dos Deputados.
De autoria do ex-deputado Teté Bezerro,
o projeto estipulo, entre outros coisas, o
exigência d.e uma união estável, mesmo
entre os homossexuais. O adotante deve
rá ser, pelo menos, 16 anos mais velho
que o adotado. Em coso de adoção
internacional, o substitutivo determi
no que elo somente poderá ser feito
depois de os adotantes serem ouvidos
pelo autoridade judiciário brasileira
e cumprirem, no Brasil, o estágio de
convivência mínimo de 30 dias.

STJ aprovou súmula que oriento quanto 00 �ireito de filhos maiores de 18 continuarem o receber pensão

I(

menta de pensão alimentícia
é obrigatório até que os filhos

completem 18 anos. Depois,
o que vale são as interpreta-

ções da lei: alguns juristas
entendem que a necessidade
de pagamento cessa com a

maioridade; outros pensam

que há a obrigação enquanto
o filho precisar. Embora a se

gunda tendência seja domi
nante, muitos juízes autoriza
vam pais a parar de sustentar
os filhos porque eles haviam

completado 18 anos. A súmu
la obriga o juiz a ouvir o filho
antes de cancelar a pensão, de
modo que ele tem uma chance
a mais de ver reconhecido seu

direito de receber ajuda caso

precise. Anteriormente, teria
de processar o pai.

AGÊNCIA ESTADO

País bate recorde
de vagas em julho
o Coged (Codastro Geral de Empregados
e Desempregados) de julho registrou o

abertura de 203.218 empregos com car

teiro assinado no País, o melhor resulta
.

do poro o mês do série histórico, iniciada
em 1992. O resultado; divulgado ontem,
é 60,02% superior 00 verificado em julho
de 2007, quando foram abertos 126.992
vogas. No período de janeiro o julho
deste ano, o Coged registro abertura de
1.564.606 empregos formais, também

. recorde poro o período. Esse número é
28% maior do que o verificado em igual
período de 2007, quando 1.222.495 em
pregos formais foram criados.
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Troca de sexo

será pelo SUS
BRASíLIA

A cirurgia paramudança de
sexo fará parte da lista de pro
cedimentos do SUS (Sistema
Único de Saúde). A Portaria n,?
1.707 do Ministério da Saúde,
publicada na edição de ontem

do Diário Oficial da União,
prevê a realização do processo
transexualizador nos hospitais
públicos dos estados.

Segundo informações da

Agência Brasil, a norma diz

que deve-se "levar em con

sideração a integralidade da
atenção" não restringindo
nem centralizando a meta te

rapêutica no procedimento ci
rúrgico de transgenitalização,
promovendo um atendimento
livre de discriminação".

Cabe à Secretaria de
Atenção à Saúde do Minis
tério da Saúde, segundo o

texto, adotar as providências
necessárias à plena estrutu

ração e implantação do pro
cesso transexualizador no

SUS, definindo os critérios
mínimos para o funciona
mento, o monitoramento e a

avaliação dos serviços.

Otan espera
retirada russa
BRUXELAS

Os chanceleres dos países
que integram a Otan (Organi
zação do Tratado do Atlântico
Norte) anunciaram ontem que
não é possível manter relações
normais com Moscou enquan
to ainda houver forças russas

na Geórgia. "Todos nós concor- .

damos que as coisas possam
continuar como antes em nos

sas relações com a Federação
Russa", declarou o secretário

geral da Otan, Jaap de Hoop'
Scheffer.

De acordo com ele, a Rús
sia não está honrando o pla
no de paz mediado pela DE

(União Européia) e assinado

pelo presidente Dmitry Med
vedev. "O futuro de nossas

relações com aRússia depen
de das ações concretas que os

russos adotarão para obede
cer as palavras do presidente
Dmitry Medvedev, o que não
está acontecendo no momen

to", prosseguiu Scheffer. Ain
da ontem, tanques e veículos
blindados deixaram a cidade
de Gari, sinalizando o início
da retirada russa da Geórgia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
�FEIRA. 20 DE AGOSTO DE 2008 PUBLICIDADE---------

SUPEROFERTAS DA CARAGUÁ AUTO ELITE

• 60 meses para pagar • Antes de comprar, compare • Venha fazer um Best Drive
www.vw.ccm.br, Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veiculas Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Conlrole de Poluição de Ar por Veiculas Automotores). Ofertas válidas até20/08/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Bora 2.0, preço à vista a partir de R$ 58.890,00 com taxa de O,99%a.m., para 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Spacefox 1.6, preço à vista a partir de RS 45.990,00 com taxa deO.99%a.m. para entrada de 50%, e saldo em 12 vezes. Garantia de 3 anos para a linha VWOB/09, sem límite de quilometragem. para defeitos defabricação e montagem em componentes internos de motore transmissão (exceto Kombi, limitada a80.000km). É necessário. para sua utilização, o cumprimento do planode manutenção. Imagem meramente ilustrativa. não condizente necessariamente com osmodelos ofertados.

GRUPO AU�O ELITE Capi"=1 I Caçador I Curitibanas I Ri. doSu! I log.. I SõoJoaquim I Joraguá do SulI'
4935552255 4935671111 4932412411 4135210200 493221 9100 4932330899 41 327461100

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,
vá 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.

•

Polícia Militar· 190
Disque Denúncia da Polícia Civil· 181

Escolha seus trajetos evitando trechos
escuros ou desertos, prefira o ponto
da calçada mais próximo 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.

Secretaria de
Estadoda
Segurança Pública e
Defesa do Cidadão
www.ssp.sc.gov.br SANTA CATARINA
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