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Audiência sobre
o aborto no STF
Religiosos deram opinião sobre
casos de anencefalia do feto.
Ministro Marco Aurélio Mello
teve que conter os ânimos.
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A cada dia, ao menos sete brasileiros
morrem em decorrência de doenças

.

causadas pela exposição à fumaça
do cigarro. É o que indica estudo do
Inca (Instituto Nacional do Câncer)
e do Instituto de Estudos de Saúde
Coletiva da UFRJ. A pesquisa mostra
que cerca de 2.655 não-fumantes
morrem a cada ano no Brasil por
causa do fumo passivo. Somente in
divíduos na faixa etário de 35 anos ou

mais foram alvo do estudo. Cerca de
60% das mortes ocorre entre mulhe
res e a faixa etária que registra maior
incidência é de 65 anos ou mais. Na
pesquisa, foram cansideradas apenas
as três principais doenças relacio
nadas ao tabagismo passivo: câncer
de pulmão, doenças isquêmicas do
coração (como infarto) e acidentes
vasculares cerebrais.

Fonte: O Globo
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O PEDREIRO JOÃO
A fome impede o sonho
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VITÓRIA NA LIGA

BRASILEIRÃO

55% são as chances do tricolor
Se depender da matemática, o Grêmio está

com uma mão no título do Brasileiro.

Página 17

Planos de governo
são apresentados
Candidatos a prefeito da região finalizam
documento que traça principais propostas
para os próximos quatro anos.

Página 4

7.1
Segurança público
é temo de debate

_Enquanto sonho da duplicoç�o não se torna, realidade, motoristas arriscam a vida ao trafegar pela BR-280. Licitação deve ser aberto em menos de dois 'meses.,
� '. .. "'.
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Ouadro insuficiente de pessoal e superlo
tação do Presídio Regional foram temas
levantados durante plenária do Acijs.
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CESTA

Basquete feminino
jogo pelo Estadual

Começa hoje em Joraguá, o
hexagonal que decidirá o título

do Infanto-Juvenil.
Página 16
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EDITORIAL
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'minístratí e- surgiu '1:1(3 uma iIÍiciati
va, dos eleitores. Com bas�:tí1a Lei 98�O, )á
foram cassados 623 políticos de diversos
'níveis. Se por um lado, o

.

edimento le-
gal de cando
��}ja pôde al
{fe injustiça; por outro, nao
é possível que o País fique
nas mãos de olíticos s

�qos ep
benef

i:':'/:: ,,:,+r.

Quem oj'O'
B'<'.,'l;i'''-

az nada nno pode
eclamar dos rumos
que a çóo,

saúde, e s urança
trilham
no;8rasil

próprios.
A única maneira de mu

dar esta realidade é a socie

ª�de se elfga,jar e-não
:r:�r que o J'Vizinho tá a

iniciativa. Quem não faz nada não pode
reclamar dos rumos que a educação,
saúde, e segurança trilham no Brasil.

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Olimpíadas
União de Várias Nações

As Olimpíadas terminaram deixando várias cenas gra
vadas no coração de muitas pessoas. Deixando lágrimas
nos olhos do vencedor, sentindo a alegria de ganhar uma
medalha de ouro, e lágrimas nos olhos do perdedor, sa
bendo que chegou tão perto de conquistar -a glória. Ver a
cena de Maurren Maggi cantando o hino nacional, com
a medalha de ouro no peito, mostra o quanto devemos
acreditar que podemos vencer.

As meninas do futebol jogaram, deram o melhor que
elas tinham, mas não puderam vencer as norte-america
nas. Existia um outro time com garra querendo ganhar. Só
não podemos tirar o mérito de elas ganharem a medalha
de prata. Ás vezes se ganha, ás vezes se perde. É assim

para todomundo. E o que dizer das garotas do vôlei? Sim
plesmente lindo, as vitórias que elas foram conquistando
uma a uma, para então se tornaram campeãs Olímpicas.

Não podemos esquecer das outras conquistas dos
brasileiros nessa Olimpíada, muitos estão criticando os

que perderam, ou que não chegaram ao topo do pódio.
Só que devemos lembrar que existe outro corredor, en
fim outro atleta ou grupo de atletas também buscando
deixarem seu(s) nome(s) gravado(s) na história. Os ga
rotos do vôlei não conseguiram ganhar a medalha de
ouro, mas tenho certeza que eles deram o máximo, o
que aconteceu é que os norte-americanos também de
ram o máximo e obtiveram a vitória. Devemos lembrar
sempre da máxima deixada por Pierre de Coubertin:
"O essencial não é vencer, mas competir com lealdade,
cavalheirismo e valor".

É algo sublime e maravilhoso ver que as Olimpía-
, das reúnem atletas em busca de um único objetivo, de
se tornarem vencedores, de escreverem seu nome na

história. Eles buscam a glória, mas a maior glória que
eles conquistam é a glória de competir entre eles, de
se tornarem adversários durante a competição, mas ao

final dela, muitos se tornam amigos. Olimpíadas é isto,
a união de várias nações, com seus atletas competindo
pela glória e pela bandeira do seu País, mas acima de
tudo, é um evento para estimular a paz e a amizade
entre os homens.

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, ESTUDANTE: DE orREIlO

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

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro a

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. E obrigatório
informar nome completo, profissõo, ·CPF e

• telefone (. nõo serõo publicados).

Soropositivo não obtém indenização por discriminação

O' N1'lvimentd'de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE) já coletou, eiD. menos

de quatro meses, mais de 124 mil assina
turas edíndo a vação do projeto de
lei

,', ,lar que
.

edir a can: idatura M

de po cos que respondem
ações na Justiça, os chama
dos ficha suja, São necessá-
rias, ilhâo
de s ue à

propos seja encaminhada
ao Congresso Nacional para
análise, o equivalente a 1%
do eleitorado brasileiro,

O eX'emplo do sucesso da
partícípação populg:r'está na aprÕva.ção da
leí que instituiu a proibição da compra de
votos e do uso eleitoral da máquina ad-

JANAíNA ELIAS

CHIARADIA,
ADVOGADA
INTEGRANTE DO
ESCRITÓRIO CASSUL!
ADVOGADOS
ASSOCIADOS.

Quatro anos após ter tomado conhe
cimento de que um funcionário, com 28
anos de serviço, era portador do vírus
HIV, determinada empresa dispensou-o

.

sem justa causa: O trabalhador ajuizou
reclamatória trabalhista alegando dis
criminação e pleiteando reintegração e

indenização por dano moral. Para a Jus
tiça do Trabalho, faltaram provas con

vincentes da discriminação.
O empregado informou que a em

presa tomou conhecimento de que era

portador do vírus HIV em abril de 1998
e que, a partir daí, sofreu discrimina
ção. Conta que houve perseguição, por
que era transferido de um setor para
outro, injustificadamente, para ativida
des sem aproveitamento de seu conhe
cimento, formação e experiência, em

funções incompatíveis com o alto salá
rio que recebia. Foi, inclusive, reclassi
ficado no Plano de Cargos e Salários de
1999 para função em que o teto salarial
era inferior ao seu salário. Segundo o

trabalhador, a intenção da empresa era

que pedisse demissão.
De acordo com o Tribunal Regional

do Trabalho da 1 a Região (TRT/RJ), a

. dispensa sem justo motivo e de iniciati
va da empresa não se caracteriza como

arbitrária, pois a ruptura contratual ocor-

reu somente quatro anos após a emprega
dora tomar conhecimento da doença do

. empregado, exercendo seu direito como

empregadora. O TRT/RJ julgou, ainda,
. que não foram apresentados elementos
de prova que confirmassem as alegações -

do trabalhador quanto às perseguições
realizadas pela empresa com constantes
transferências de setor, o.que inviabiliza
a concessão de indenização por dano
moral e a reintegração.

Sendo assim, a simples- afirmação
da ocorrência de discriminaçâo por
parte do empregado não é suficiente
para o reconhecimento da indenização
desejada, se tais circunstâncias hão são
efetivamente comprovadas, pois, para a

Justiça do Trabalho prevalece a realida
de apresentada nos autos. (Fonte TST).
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"Ele queria que eu

fosse ao quarto dele."
JOHANNA ALMGREN, do se_leção
sueco de futebol feminino, dizendo

que recusou proposta de casamento

de Ronaldinho.

" O Congresso
nõo está legislando

como devia."
GARIBALDI ALVES (PMDB-RN),

presidente do Senado,
criticando a lentidão dos parlamentares
que abrem brechas pam interferências

do Executivo e Judiciário.

" É um direito

desrespeitado.',
ULDURICO PINTO (PMN-BA),
deputado federal e autor de projeto
que obriga prestadores de serviços a

emitirem contas detalhados.

SÃO TOMÉ '

Deputado' Nelson Ghoeten de Limo

(PR) esteve ontem em Jaraguá do Sul.
Foi ver de perto o construçõo do ponte
localizado próximo o Malwee. Ligando
os bairros Rio do Luz e Rio Cerro. O

parlamentar foi autor de emendo de

R$ 500 mil 00 orçamento do Uniõo

poro aquela obro, orçada em pouco
mais de R$ 1,2 milhõo.

Nepotismo e

comissionados
Senadores e deputados federais andam aborrecidos. Acham que o Judici

ário está legislando no lugar deles e citam o recente súmula vinculante

proibindo o contrataçõo de parentes, em todos os instâncias dos poderes.
Entretanto, há anos vários projetos de lei seguem engavetados no Con

gresso tratando do mesmo assunto. O motivo é bastante óbvio. E vem mais

por aL O presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse
acreditar que a decisõo poderá desencadear uma discussõo sobre a redu

çõo de cargos em comissõo no administraçõo público. Mas já tratou de

acalmar os parlamentares adeptos do nepotismo dizendo que o Judiciário

nõo deverá intervir no questõo. Mendes acredito que a discussõo deverá

ser travado no âmbito político-administrativo. O Supremo, disse o minis

tro, só se manifestará sobre o assunto se provocado, em situaçõo de total

desproporcionalidade entre cargos em comissõo e cargos efetivos.

AMPLIANDO
A lei já sancionada pelo presiden
te Lula, ampliando o licença-ma
ternidade paro seis meses, com

deduções do imposto de rendo

o pagar dos empregadores que
optarem por elo, nõo inclui servi-

_

doras públicos estaduais e muni

cipais. No Assembléia' Legislativo,
tramito desde 2007 emendo cons

titucional do deputado Jailson
Limo (PO prevendo o benefício já

.

implantado em nove estados e 80

municípios, incluindo Florianópo
lis e Blumenau.

É PÚBLICO
Sobre noto no coluna do dia 22 de

agosto: qualquer cidadõo em dia.
com o secretario municipal do Fa
zendo pode obter G� informações
com um simples requen.nento. Ou,
ainda, no Câmara de Vereadores,
para calcular o economia anual

possível com cargos comissionados

e gratificados. Aliás, o próprio pre
feito Moacir Bertoldi (PMDB) disse
paro o Correio (ediçõo de 21(8) que,
se reeleito, pretende "diminuir al

gumas funções desnecessários."

LIBERADO
Laudir Corlos Bussorello, vereador e
candidato o reeleição pelo PSDB de
Pome.rode conseguiu do Tribunal Re
gional Eleitoral o deferimento de seu

registro, antes negado no 55° Zona
Eleitoral. Ele é irmõo do mulher do
atual prefeito Ércio Krieck (OEM) e,
no condição de primeiro suplente,
assumiu n vogo em fevereiro de 2006
no lugar do titular alçado à função de
secretário munidpal. Portanto, pam o

TRE, cunhado não é parente.

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2008

É SOlUÇÃO?
Em Florianopolis, Nildomar Freira, o candidato o prefeito pelo PT, abo
mina o construçõo de uma quarto ponte e oposto em transporte de pas

sageiros alternativos, como teleféricos e, obviamente, o marítimo. Alego
que ligar o Ilha 00 continente, com registro de 150, mil veículos/dia,
com mais uma ponte seria estimular o coas no trânsito com mais corras

em uso. Em Jaraguá, ao contrário, no cabeça dos candidatos o prefeito
estão, pelo menos, oito novos pontes.

PRAQUÊ?
De novo, na plataforma de propostos de alguns candidatos aparece

o tal balcõo de sugestões. Literalmente, é o que se chamo de história

paro boi dormir. Até hoje nõo se tem notícias de que alguma obro ou

necessidade das comunidades tenho se originado naquelas urnas de

papelõo distribuídos pelo prefeitura em pontos estratégicos destinadas,
também, a queixas. Aliás, perguntar não ofende: ainda estõo por aí?

VisíVEL
Por enquanto, a componho em Jaraguá evidencio uma pobreza fran

ciscana no que toco ao material de propaganda, dos pretendentes o

prefeito como dos que disputam uma dos onze vagos à Câmara de Verea

dores. Tanto placas como adesivos em corras. Ou, mais do que nunca, os

candidatos estõo sem dinheiro, ou o eleitor já está farto deles ou, entõo,
vem por aí .uma surpreso daquelas. Como em 2004.

THE BEST!
Bem mais modestos, os candidatos o prefeito de Jaraguá e regiõo, por
enquanto, nõo extrapolaram nos discursos sobre o competência de cada

um. Mas, em Blumenau o petista Décio Limo afirmo, com todos os le

tras, que realizou três mil obras nos oito anos que governou o cidade,
entre 1997 e 2004. Com investimentos di, R$ 285 milhões. Ou é mágico
ou esta conto está errado. A ser verdade, há bilhões sobrando e nado

importante poro se fazer lá.

SEGUNDO PLANO
Atletas do judô de Jaraguá se obrigam II competir por outras cidades

porque aqui a Fundaçõo Municipal de Esportes nõo tem recursos paro

appiá-Ios. O que nõo é novi�ºde. A cada orçamento o fME é contempla- _

do tom verdadeiro migalha. "E; poro piorar, sõo recursos que nunca estõo
disponíveis de ·forma permanente. Por isso mesmo, não líá muito que
fazer. Assim é no Brasil inteiro, provo o resultado dos Olimpía�ys.

BURACOS
Câmara de Vereadores de Guaramirim pede que á Secretario de Desen

volvimento Regional de )araguá monde topar bunicos no SC-413, 00
menos no trecho do município. Já se gostou mais nisso que se tivesse

sido feito asfalto novo. Mas, ao que se sabeL o Estado e o governo fede

ral mantêm contratos permanentes tom empreiteiros paro este tipo de

r set;viço. Pelo que pagam umo fábula ,men�al.

pol iti ca@ocorreiodopovo.cllm.br
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PROPOSTAS

ELEIÇÕES---------

Planos de governo no forno
Documento só chega às mãos do eleitor nos últimos 30 dias
JARAGUÁ DO SUL
. Os eleitores da região só
terão acesso à maioria dos pla
nos de governo dos candidatos
a prefeito nos últimos 30 dias
de campanha. Os documentos
de 12 dos 14 concorrentes as

quatro Prefeituras ainda estão
sendo elaborados ou em vias
de serem finalizados, antes

de serem impressos. Os lan

çamentos estão previstos para
depois de 5 de setembro.

Os planos de governo sin
tetizam, de forma símplifíca
da, as principais propostas
que os candidatos pretendem
implantar caso sejam eleitos e

,

que, durante a campanha, são

apresentadas e defendidas em

comícios, debates, reuniões e

na propaganda eleitoral. Não
há obrigatoriedade legal para o

cumprimento das ações ali con
tidas, mas é uma ferramenta

que pode ser usada pelo eleitor

para cobrar, do seu represen
tante, as promessas feitas antes
de se chegar ao poder.

Até agora, apenas o candi-

dato a prefeito de Schroeder,
Osnildo Konell (PSOL), já con
cluiu o material. O plano de

governo foi distribuído em to
das as residências do municí

pio do dia 21 ao 23 deste mês.

Hoje, em Guaramirim, acon

tece o lançamento do "Plano
25", da coligação "Pra fren
te Guaramirim", encabeçada
por Lauro Frohlich (DEM). O
evento acontece às 19h30, no
salão da Comunidade Evangé
lica Luterana do Centro.

Os planos dos outros dois

pretendentes à Prefeitura de
Guaramirim também já têm
data certa para chegar às mãos
da população. Nilson Bylaardt

o (PMDB), da coligação ''A hora
da mudança" lança seu plano
de governo dia Ul e, Evaldo
Junckes (PT), da coligação
"Renova Guaramirim", no dia
13. Neste, o lançamento aeon-

o tece durante uma caminhada
no centro da cidade, a partir
das 9 horas.

CAROLINA TOMASELLI
.'

Candidato em Schroeder, Osnildo Konell foi primeiro a formólizar as propostas

Datas ou previsões de lançamento ,

6UARAMIRIM
• lnure Frohlich (DEM) - hoje
• Nílson Bylaardt (PMDB) - dia 10
• Evaldo Junckes (Pn - dia 13

SCHROEDER
• Felipe Voigt (PP) - a partir do dia 5

CORUPÁ .

• luis Caribs Taminini (PMDB) - 'a partir do dia 10
• Conrado Müller (PP) - por volta do dia 5

'

JARA6UÁ DO SUL
• Dionei da Silva (pn - final desta semana
• Moacir Bertoldi (PMDB) - final da próxima semana
• Cecília Konell * (DEM) - 2 de setembro
• luis Carlos Andrade (PTe) - final da próxima semanaMASSARANDUBA

• Odenir Deretti (PP) - começo do mês
• Almir Trevisani (DEM) - não informado
• Mário Fernando Reinke (PSDB) - não informado

* candidata ainda aguarda deferimento
do pedido de registro

Vereador cadeirante cobro rompo
Osnir Buzzi apresentou indicação para tomar Câmara acessível aos deficientes

MASSARANDUBA

O vereador Osnir Buzzi

(PMDB) teve aprovada por una
nimidade, na sessão de segun
da-feira, indicação para instala
ção de uma rampa ou elevador
de acesso à Câmara de Vereado
res. Segundo suplente da coli
gação, Buzzi assumiu a vaga
do titular Inácio Besen (PMDB)

o durante as duas últimas sema

nas, período em que defendeu
acessibilidade aos portadores

,§_ de deficiência do município.
g Cadeirante, o vereador cri
� ticau a inexistência de investi

Buzzi ficou paraplégico há seis anos mentos do poder público para

tornar os espaços acessíveis às

pessoas 'com problemas de lo

comoção e idosos. Ele conta que
para poder participar da sessão,
precisou contar com a ajuda dos
outros vereadores, e da esposa e

filhos, que o acompanham. "É
um constrangimento' vergonho
so", desabafou, lembrando que
a acessibilidade é determinada
na Constituição.

Além da Câmara, Buzzi cita
que a situação é a mesma na

Prefeitura, em postos de saúde
e outros prédios públicos. "In
clusive foi inaugurada a Casa da
[uvent.iue, e nem a corn gem de

fazer um acesso aos deficientes '

tiveram. Então entrei com esta

indicação, que foi aprovada, só
resta saber se vai ser cumpri
da", disse, citando também as

calçadas, "sem condições". ,

'Osnir Búzzi ficou paraplégi
co há seis anos, vítima de um

assalto à mão armada, levou
três tiros. O peemedebista dei
xou a vaga na Câmara ontem,
,mas deve reassumir na próxi
ma semana até a data da elei

ção, período em que também

pretende defender melhorias
nas calçadas e investimentos
em saneamento básico.

"Existe hoje uma necessidade ur
gente de aumentar o número de va

gos nas creches. Temos como objetivo
construir novos centros e aumentar o
número de vagas nos já existentes.
Outro objetivo é buscar parcerias com
o setor privado para implantação de
creches em três turnos. Quanto aos

professores, temos um projeto de

valorização dos funcionários da edu
cação com implantação de Plano de
Cargos e Salários no Magistério e,
ainda a reclassificação salarial de
todos os servidores do educação prin
cipalmente, professores, merendeiras
e agentes".
EVALDO JOÃO JUNCKES - pUPO (PT)

"Vamos municipalizar o ensino
fundamental e criar a escola integral,
heneâdando os alunos com cursos

de informática, idiomas, artes, entre
outros. Vamos oferecer bolsas de estu
dos para o ensino superiot 130 novas

vagas nas creches já no início de 2009
e creches em horários diferenciados
para as pessoas que trabalham em

turnos nas fábricas. Fazer um levanta
mento da demanda e assim, projetar
reformas e ampliações necessárias na

rede municipal de ensino. Aumentar
em 500% o acervo da biblioteca pO
blica, informatizar e dar condições de
trabalho aos funcionários. Valorização
dos profissionais da educação. aumen
tando salários e realizando cursos de
capacitação rontinuada".
NILSON BYLAARDT (PMDB)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Uma oportunidade
para viver da dança
Escola Bolshoi seleciona alunos para curso

JARAGUÁ DO SUL

O sonho damenina Jaqueline
Feiten, que estuda no 80 ano da
Escola Nilda Salai, no Bairro Tifa
Martins, é ser uma grande baílari- <

na. Para isso, ela freqüenta cursos
de dança há cerca de três anos e

já se apresentou em vários even
tos artísticos e culturais. Agora,
Jaqueline se prepara para uma

nova oportunidade de seguir na
carreira: vai participar de uma se

leção promovida pela Escola do
Teatro Bolshoi no Brasil.

Os alunos entre 9 e 11 anos

que passarem na avaliação ga
nharão uma bolsa de estudos

para participar do curso de For

mação em Dança Clássica, pos
sibilitando a oportunidade de
estudar balé numa escola reco

nhecida mundialmente. Ontem,
representantes da Escola Bolshoi
apresentaram no Procad (Tifa
Martins) uma palestra e um ví
deo sobre o ensino profissional
da dança para crianças e adoles
centes que participam de projetos
sociais no município. De acordo
com a coordenadora da Escola
Bolshoi em Joinville, SylvanaAl
buquerque, a atividade faz parte
do processo de seleção dos novos
alunos. "Nosso objetivo é desco
brir talentos e permitir que ele se

desenvolva", comentou.

DAIANE ZANGHEUNI

Oficina de Danço é um dos projetos sociais desenvolvidos no município

Em Joroguá do Sul, o próximo
etapa do avaliação acontece no dia 29
de setembro, quando acontecerá uma

aula lúdico. Os alunos selecionados
participarão do final em Joinville nos

dias 17, 18 e 19 de outubro. O curso,
que tem duração de oito anos, ofe-

Curso tem 40 vagas abertas
rece aulas diários de balé clássico,
piano, ginástica, teoria musical
e outros disciplinas. São 40 vogas
abertos e cerco de 450 candidatos de
todo o país e do exterior. A Escola de
Teatro Bolshoi no Brasil tem cerco de
240 alunos entre 9 e 21 anos.
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Acijs debate os problemas da
segurança pública da região

de abrangência, 311 profissio
nais, dos quais apenas 169 lo
tados em Jaraguá do Sul. Para
o comandante, tenente-coro
nel César Nedochetko, a pre
'ocupação é recuperar o con

tingente. Já a Polícia Civil tem
20 profissionais concursados
na região, quando o ideal seria
60. De acordo com a delegada
regional Jurema Wulf, a Se
cretaria de Segurança Públi
ca assumiu compromisso de
aumentar o efetivo na região
de Jaraguá do Sul na próxima
turma ,de formados na- Aca
-demia de Polícia Civil, mas

não soube precisar quantos
policiais virão. A regional de
polícia civil de Jaraguá do Sul '

é a que tem o menor número
de policiais em todo o Estado,
proporcionalmente.

O presidente do Conselho
Comunitário Penitenciário, Nil
ton Roque Zen, e o diretor do
Presídio Regional, Ivo Ronchi,
defenderam a construção de
uma penitenciária regional. O

presídio do Iaraguá 84 foi cons
truído para abrigar 76 pessoas,
mas já tem 211 encarcerados.

Batalhão recebe 39 oficiais de Brasília
Visitantes assistiram palestra sobre aplicação de Tennos Circunstanciados
JARAGUÁ DO SUL

O 140 Batalhão da Polícia
Militar de Jaraguá do Sul foi
ontem palco de uma etapa
do Curso de Aperfeiçoa
mente de Oficiais. No local,
39 capitães da Polícia Mi
litar de Brasília assistiram
uma palestra sobre a aplica
ção dos Termos Circunstan
ciados em Jaraguá do Sul,
ministrada pelos tenentes
coronéis César Nedochetko
e Amarildo de Assis Alves.
O curso é considerado uma

especialização na área de

segurança pública.
De acordo com o major

Waldo Herbster Jr., [araguá
do Sul foi escolhida para se

diar esta etapa da especiali
zação por ser consíderada,
pelo Comando da Polícia
Militar de Sarita Catarina,
referência pela competência
na aplicação do Termo Cir
cunstanciado. Ele é aplicado
em situações em que o crime
cometido tem até dois anos

de prisão e, por meio dele,

o culpado se compromete a

comparecer em audiência

para responder pelo crime.
A PM passou a, ter autoriza

ção para aplicar o Termo Cir
cunstanciado em agosto do
ano passado, o que até então
era responsabilidade exclusi
va da Polícia Civil.

Além de assistirem a pa
lestra" na tarde de

-

ontem,
os capitães também conhe
ceram pontos turísticos do

município, como o Parque
Malwee.

JARAGUÁ DO SUL

A reunião plenária Acijsl
Apevi de segunda-feira levan
tou as principais dificuldades
na área de segurança pública
da região. Entre os obstáculos
está a falta de pessoal na Polí
cia Militar e na Polícia Civil,
superlotação no Presídio Re

gional, necessidade de cons

trução de uma penitenciária
e de aquisição de mais equi
pamentos para o serviço bu
rocrático da Delegacia da Co
marca. Das discussões foram

_ definidas as prioridades que
� farão parte de um documento
'� a ser entregue ao governador
� Luiz Henrique da Silveira, em
audiência pública que está
sendo agendada.

Uma das constatações após
o encontro é de que tanto a Po
lícia Militar quanto a Polícia
Civil tem menos contingente
do que há dez anos, período
em que a população cresceu

muito e os problemas de segu
rança também, mas a estrutu
ra de pessoal não.

O 140 Batalhão de Polícia
Militar tem, nos municípios

Curso é consíderado uma. especialização no -órea de s�gurança público
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DIVERSÃO

VALE DO ITAPOCU---------

Quase tudo pronto para Festa do Piroo
Evento está na 12a edição e a estimativa de público é de 150 mil visitantes

II

BARRA VELHA

Inicia no próximo final de
semana, em Barra Velha, a 12a

edição da Festa Nacional do Pi
rão. O evento acontece nos dias
5, 6 e 7 de setembro no Campo
do Figueirão, no centro do mu

nicípio, e a expectativa de pú
blico é de 150 mil pessoas. As
atrações principais, segundo os

organizadores, serão os shows
com: Trio Parada Dura, Milio
nário e José Rico, Nenhum de
Nós, Gian e Giovani, Chimaruts
e Armandinho.

Para Roseli Lozada, se

cretária de Turismo, a Festa
Nacional do Pirão tem como

principal objetivo fomentar
o turismo na baixa tempora
da, divulgar o município e a

gastronomia típica. "Apesar
do pirão ser uma invenção
indígena, a receita foi assi-

milada e incrementada pelos
açorianos passando a fazer
parte dos hábitos dos colo
nizadores portugueses. Por-

.

tanto, haverá variedades do
pirão para que os visitantes

possam escolher e se deliciar,
além de atrações culturais

para entreter toda a família",
informou.

O preço do ingresso ficou

estipulado em R$ 10 para os

três dias da festa e dará direito
aos shows e demais atrações.
A Festa Nacional do Pirão foi
criada em 1997 com o propó
sito de movimentar a cidade,
que é litorânea, nos meses

frios. O evento ultrapassou as

metas iniciais e atualmente está
entre as festas que mais se des- .

tacam em todo o sul do Brasil.

. DIABI9 - SEXt� F
• 19h - Solenidade Oficial
de Abertura do 12Q Festa
Nqciônal do Pirão,

• 2063Ô::': RÓileio Country
Companhia de Rodeio Borghezo'n

• 23h30 - Apresentação Nacional

daJ)upla Sian �.!,iovoqi
24h40 - Show de Armandinho

DIA 6/9 - SÁBADO
• 20h30 - Concurso do
Comedor do Pirão"

!

• 21 h - Rodeio Country
• 2311:- Apresenlaçáo
com Milionário eJDSé Rico

• 24040 - ChimaO'uts

DIA 71? - DOMINGO
,� • 20MO - Anal do Rodeio Country
� • 22h - Show com Trio Porada Duro

� '. 23h40 - Nenhum de Nós t:

OSNI ALVES Evento tem como principal objetivo fomentar o turismo na baixa temporada

Impasse entre concessionária Explorando as belezas naturais da região
e pedreira gera atraso na obra Projeto Caminhos do Vale tem passeio marcado na Rota das Cachoeiras

I

I

BARRA VELHA

O impasse entre a Autopis
ta Litoral Sul e a Pedreira Rud
nick referente à suspensão da

licença que permitia os cami
nhões trafegarem na BR-I0l
continua. A Prefeitura quer
que a Pedreira abra um novo

caminho para trafegar com

os veículos pesados. A draga
gem do Rio Itapocu que estava
marcada para o dia 12 deste
mês não aconteceu.

Segundo o controlador in
terno da Prefeitura, Onofre
Araújo, há clausulas contratu
ais que devem ser respeitadas
como o prazo de conclusão das
obras. "Estamos trabalhando

com verbas federais e munici

pais e com datas estipuladas,
precisamos que o trabalho

prossiga. Portanto, a Pedreira
deve agilizar uma forma de
dar seqüência ao transporte
das pedras para construção
do molhe o mais rápido possí
vel", ressaltou.

Outro problema que pode
atrasar a obra de abertura da

Lagoa da Barra para alto mar

é o mau tempo. A chuva que
costuma cair nesta época do
ano deixa a região lamacenta
fazendo com que as máquinas
tenham dificuldade para rea

lizar o trabalho. Os atrasos já
somam três semanas.

j
!
f Atrasos de três semanas podem prejudicar repasses de verbas federais à obra

JARAGUÁ DO SUL/CORUPÁ
Cachoeiras, mata atlântica,

animais silvestres e diversidade
ambiental são algumas das ca

racterísticas do Vale do Itapocu.
Porém, nem todos os que vivem
nesta região conhecem de perto
o potencial turístico e de lazer
da própria comunidade,

Com o objetivo de propor
cionar aos moradores este co

nhecimento, foi criado há dois
anos o projeto Caminhos do
Vale. Sempre no primeiro do

mingo de cada mês os adeptos
do programa se encontram no

centro de Jaraguá do Sul, en

tram em um ônibus alugado e

partem para uma das sete ci-
dades da região.

De acordo com Zenaide
Joiodamella, uma das organi
zadoras do evento, participam
sempre entre 30 e 45 pessoas.
"No dia 7 de setembro, o ro

teiro será a Rota das Cacho
eiras de Corupá. Vamos de
ônibus até a cidade e depois
subiremos para conhecer as

quatorze cachoeiras, bater fo
tos e confraternízar", disse. O

� idealizador do projeto foi Iri

� neu Junkes, guia turístico, que
acompanha os passeios.

Caminhos do-Vale proporciona passeios a lugares exuberantes do região
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BR-280
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Medo que faz parte do -dia-o-dia
fluxo de veículos no trecho que corta a microrregião soma 12 mil por dia

O (ORREIO DO POVO

JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM
Proteção divina. É isso que

Acacia Silveira, 53, busca an

tes de embarcar no carro e en

frentar os percalços existentes
naBR-280. Segundo o empre
sário, apenas a habilidade ao

volante e a atenção redobra
da não bastam para garantir
a segurança de quem trafega
pela estrada.

Do lado contrário ao dos
motoristas, os pedestres têm
a mesma reclamação. O tra

balhador autônomo Adernar

Lagos atravessa a rodovia dia
riamente e se há algo que o

acompanha a cada investida à
beira do asfalto é o medo. "Faz

pouco tempo quase atropela-

ram a minha sobrinha", conta.
Por isso, o homem não cansa

de olhar atento a todos os la
dos e, na primeira brecha dada

pelos veículos, corre rumo ao

sentido oposto da via.
O empresário age da mes

ma maneira, apesar de estar

dentro do carro. Ele permane
ce no acostamento, com a seta

ligada, à espera de uma chan
ce. "Já fiquei mais de 20 mi
nutos parado para atravessar.

Se tivéssemos um viaduto se

ria diferente", sugere Silveira,
lembrando que a duplicação já
deveria ter saído do papel há
muitos anos.

O frentista Ari Pereira, 28,
concorda. Ele cansa de ouvir

reclamações da população que
depende da BR-280. "Medo,
quem não tem?", diz. Há quatro
anos morando em Guaramirim,
perdeu as contas dos acidentes

presenciados às margens do

posto de combustíveis no qual
trabalha.

KELLY ERDMANN

Rodovia registrou mais de 230
acidentes de janeiro a maio

Nem sempre as tentativas
de motoristas e pedestres como
Acácia Silveira e Adernar La

gos têm saldo positivo. Os da
dos divulgados pelo Núcleo de
Acidentes da PRF (Polícia Ro
doviária Federal) comprovam
os motivos pelos quais os dois

possuem tanto temor. Somen
te nos primeiros cinco meses

de 2008, o trecho da BR-280

que liga São Francisco do Sul
a Jaraguá do Sul foi palco de
231 colisões de veículos e inú
meros atropelamentos. Desse
total, 99 ocorrências tiveram
como resultado vítimas com

ferimentos leves ou graves.

Cinco pessoas morreram no
. período.

Os acidentes representam
quase a metade do número ofi
cial de 2007, quando a BR-2008
teve 539 batidas e 21 mortes nos
65 quilômetros que separam
os dois municípios. Estima-se'
que a duplicação possa reduzir
até 50% dos casos reclamados
anualmente à Polícia Rodoviária
Federal. Na maioria das vezes,'
os episódios têm a imprudên
cia dos condutores como agra
vante. As principais causas são:
velocidade acima da permitida,
ultrapassagens perigosas e em

briaguez ao volante.

�
a::

o
a::
UJ

õ:

�
Movimento na BR-280 obriga motoristas a esperar. Nesses momentos, Acácio Silveira pede auxílio divino

Prazos para obra seguem cronograma
Conforme o projeto, a duplicação começa no início do próximo ano

Segundo dados do Dnit

(Departamento Nacional de
Infra-estrutura), por enquan
to, os prazos referentes à

duplicação da BR-280 ainda
não sofreram atrasos. Até o

final de setembro, o projeto
deve ser aprovado definití
vamente pelo órgão, sediado
na capital federal, Brasília.
Atualmente, são realizados
os estudos de impacto am

biental e a conclusão da par
te executiva. Em seguida, a

meta é lançar O edital de lici
tação. O processo dura de 90
a 120 dias e-tende a começar
em meados de outubro.

No entanto, os 65 qui
lômetros que dividem São
Francisco do Sul de Jaraguá
do Sul só serão duplicados a

partir de janeiro de 2009. Os
investimentos giram em torno
dos R$ 120 milhões, porém a

soma oficial será conheci
da apenas após a escolha da
empresa executora da abra,
no final no ano. No empenho
de 2008 já existem R$ 50 mi
lhões reservados. Os recursos
foram inclusos no PAC (Pro
grama de Aceleração do Cres

cimento).

Para Acacio Silveira" duplicação ita BR-280 já deveria ter saído do papel

'. Cronograma 4a duplica�ão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
IL!..I QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2008 GERAl----------

Nas ruas da conquista
Andar pelas ruas de Gucrornirim é presencior as virtudes de uma

cidade que vive no caminho do crescimento, porém sem [cmcis
perder aquilo queseu povo mais prezo: a tranqüilidade, o

hospitclidcde e a belezo natural que enche os olhos de todos.

Parabenizamos Guorcmirir» pelos seus 59 anos de conquistos e

presenteamos os seus cldcdões com preço� especiais.

AUTOHLICIDADE!

I

MILLE 1.0 FLEX 2008

�;T"22.740;

,

REGISTRO DA HISTORIA
Município� se aproximam

Jaraguá do Sul- Na noite do
último dia 19, sexta feira, tendo
por local o moderno auditório da
Associação Comercial' e Indus
trial desta cidade, os vereadores
que compõem as Câmaras Mu

nicipais de Jaraguá do Sul (an,
fitriã do encontro), Guaramirim,
Corupá, Schroeder e Massaran
duba, estiveram reunidos sob a

presidência do edil Mário Krut
zsch, presidente do legislativo
local e que contou ainda com as

presenças honrosas dos prefeitos'
Victor Bauer, desta cidade; Dávio
Léu-de Mcsscrondubo: Helmuth
Hertel. de Schroeder e Salim José
Dequech, de Guaramirim.

Grqnde número. de 'vereodo-

res se fizeram presentes, porfiei
pando ativamente do encontro e

dos debates, que objetivava um

maior relacionamento e fortale-
cimento das reivindicações dos

municípios participantes junto
as esferas estaduais e federais,
acreditando-se que desta manei

ra, conquistar maior força junto as
mesmas. A Câmara' de São Ben
to dõ Sul, que também participa
dessas reuniões bimestrais não

se fez presente em virtude de,
naquele data, se encontrar na ci
dade o governador Konder Reis,
inaugurando importantes obras.

(O Correio do Povo,
27 de agosto de 1977)

. ' .. "

,VOCÊ SABIA?
� iu� n" 1 de Jaraguá do
Sul até, 1938 'em.denomí-' <,

náda Avenida Independên
cia. Pela lei n° 6'passou a

"

Avenida
. ·CêtúÍio

.

Va�gas:.
< Neste ,ruG: .concentrou-se o

comércio, a vida cotidiana'
no entorno da ferrovic, com
,GI espera da chegada das
pessoas e notíeios tomando ..

um café no Bar Catharinen
se, indo à farmácia de Ri
cardo Grunwald, no comér
cio do Breithaupt, na tipografia Muller. Em 1948 pela Lei n" 29
de 1948 passou a ser Avenida Ângelo Piazera. Com a doação
das terras para a Praça defronte a Prefeitura Municipal. que
passou a ser Praça Angelo Piazera, aAvenida retomou a deno
minação Avenida Getúlio Vargas, conforme consta na Lei n? 16
de 30 de outubro de 1959. Nos dias atuais (2008) temos diversas
casas comerciais, a Igreja Evangélica, o Shopping Breithaupt,
os correios e telégrafos, o terminal urbano e o Museu WEG.

GUARAMIRIM COMPLETA 28 ANOS
O pujante município de Guaramirim, comemo

ra amanhã, dia 28 de agosto de 1977,28 anos de

emancipação político-administrativa, como unida
de municipal independente. Criado pela Lei Esta
dual n" 295, de 18 de agosto de 1949, Guaramirim
é hoje, um importante e progressista municipio da
região norte catarinense, integrante da Associa

ção dos Municípios do Norte do Estado de Santa
Catarina - AMUNESC e cujo atual prefeito é vice

presidente do órgão microrregional.
Relernbrando um pouco de sua história políti

ca, o primeiro prefeito provisório foi o Senhor José
Mota Pires, na épo
ca da ínstoloçõo
e o senhor Emilio
Manke Júnior, o

primeiro prefeito
eleito por sufrágio
popular. Com área
de 240 kilômetros

quadrados, Guara
mirim limita-se c�m
Massaranduba;
Schroeder. Ioínvíl
le. Araquari, Barra
YelP-a e Jaraguá
d'õSul, servido por
estradas de bom

,

acesso; inclusive rasgando a imponente SC-30l,
recentemente inaugurada, ligando-o a BR-lO 1 e à

Jaraguá do Sul por asfalto.

ECONO.l.\'llA - A base da economia do muní-,
cípio é essencialmente agrícola, destacando-se
a produção de arroz, banana, milho entre outras,
com a pecuária ocupando lugar de importância
apenas secundária. Quanto ao setor industrial, vá
rias indústrias acham-se implantadas e outras em
implantação, indústrias estas que fabricam gêne
ros alimentícios, beneficiamento demadeiras, mo-

biliário, ferramentas agrícolas, conservas, olarias
entre outros estabelecimentos diversificados.

EDUCAÇÃO - No campo educacional, que
vem sendo a tônica da atual administração, a
rede escolar é servida por uma escola normal.
duas escolas básicas, três escolas reunidas esta

duais, dezesseis escolas isoladas estaduais e oito
escolas isoladasmunicipais, com elevado número
de estudantes.

SAÚDE PÚBUCA - No tocante a este aspecto,
Guaramirim possui um hospital bem aparelhado
e com profissionais de alta competência, três far

mácias e um posto•

if, de saúde, a aten-

der' a população
... do município. Ali

ás, estas entidades
atendem, além da

população gua
ramirense, a de

alguns municípios
vizinhos que produ
ram principàlmen
te o hospital, 'para
tratar de casos de

,

saúde.

PODER LÉGIS�'
lATIVO - Q Podei

Legislativo co?grega nove vereadores, sendo
Frederico Günther (presidente), Victor Kleine, Izi
dio Carlos Peixer, Helmuth Bublitz, Ingo Wagner e'
Donaldo A. Otto, pertencentes à Aliança Renova
dora Nacional e Valeriano Devigilli, Armi Bylaardt
e Heitor A.

<

da Silva, do Movimento Democrático
Brasileiro.

PODER EXECUTIVO - O Poder Executivo, a

exemplo do Legislativo, tomou posse alo de feverei
ro do corrente ano, sendo seu titular o Sr. Salim José
Dequech, e vice-prefeito, o Sr. José P. deAguiar.
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CINEMA INTERNACIONAL

FESTIVAL DE VENEZA COME A HOJE
� � /

CO-PRODUÇAO BRASIL-CHINA-JAPAO, QUE ESTA NA
/

MOSTRA COMPETITIVA, E PATROCINA PELAWEG
Começa hoje e segue até 6

de setembro a 65a edição do
Festival de Veneza. O curta "Do
Visível ao Invisível", do vetera
no José Mojica Marins, o longa
"Erva de Rato" e duas co-produ
ções internacionais são os prin
cipais representantes do Brasil.
O festival é um dos eventos
mais importantes do calendá
rio do cinema mundial.

A mostra traz 21 longas
metragens inéditos na dispu
ta pelo Leão de Ouro, prêmio
máximo do festival, além de
outros lançamentos fora de
competição.

A Gullane Filmes, produ
tora com onze anos de expe
riência no mercado brasileiro
e filmes como "O Ano em Que
Meus Pais Saíram de Férias"
e "Carandiru" no currículo,
é responsável pelas duas co

produções do Brasil presen
tes na competição: "Birdwa
tchers" e "Plastic City".

Filmado no Mato Grosso, o
longa do diretor italiano Mar
co Bechís, "Birdwatchers",

é um drama sobre as rela
ções humanas que se estabe
lecem entre os índios Gua
rani-Kaiowás, que vivem na

fronteira entre Brasil, Paraguai
e Argentina, e uma família de
fazendeiros. O elenco tem
Matheus Nachtergaele.

"Plastic City" aborda o uni
verso das máfias chinesa e ja
ponesa em São Paulo e será
exibido dia 30 de agosto no fes
tival. Como idéia do premiado
diretor chinês Yu Likwai as gra
vações foram todas realizadas
na área portuária de Santos e

na capital paulista.
.

Através da Lei de Audiovi-
sual para o patrocínio, a Weg
apóia a co-produção Brasil
China-Japão. A empresa [ara
guaense já tem histórico em

investimento no cinema nacio
nal, tendo apoiado o documen
tário Mundo em Duas Voltas,
da Família Schurmann. '1\Weg
captou a idéia do filme, que é
inovador, uma fusão de cultu
ras, um novo modelo de negá
cios", afirma Fabiano Gullane,
sócio da Gullane Filmes.

Os at.res Oi��ri Joe e

Toiná Müller em cena

do fUme 'Plastic Ci�,'
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓWGO

Homenagem ao

pedreiro Joõo
Minha casa foi construída nos anos noventa

pelo pedreiro João. Ainda hoje continua sendo
um artesão da construção. Com ele aprendi a
montar estribos, levantar colunas, preparar
concreto, travar muros e carregar nos ombros
sacos de cimento de cinqüenta quilos. Nova
Friburgo, no Rio de Janeiro, é uma cidade de
extrema beleza natural, e o bairro chamado de

Parque Imperial, se caracteriza por suas casas

exuberantes, que deixariam morrendo de inve
ja muitas pessoas. João mora no Morro doCor
doeiro, numa favela rodeada pela cidade. Até

alguns anos atrás, sua casa era de compensado
de madeira com teto de chapa galvanizada. Na
época em que estava construindo, os vizinhos,
donos de casas maravilhosas, fizeram uma re

clamação muito curiosa: disseram-me que esta
va inflacionando os salários na construção, por
que estava pagando muito bem para. "o meu"

pedreiro. Na verdade, não apenas pagava bem o

João, como também colaborei com material na

construção de sua nova casa, além de ajudá-lo
a conseguir a posse do terreno e seu primeiro
documento de identidade. Sinto orgulho de sa

ber que colaborei para que o pedreiro João se

transformasse num cidadão brasileiro. Nesses
anos, .

convivendo entre essas duas categorias
sociais, pobres e ricos, descobri que aquele
"clichê" que diz "é necessário ensJnar a pescar
e não dar o peixe" é uma falácia. Ele funciona
exatamente ao contrário. Aquelas pessoas que
estão à margem da sociedade, flagelados pela
fome, sâo incapazes de fazer qualquer coisa
além de sobreviverem. A fome não permite
'pensar, impede sonhar, condena o indivíduo à

desesperança e ao abandono por parte da socie
dade organizada. Se o Estado perdeu sua capa
cidade de resposta social, criminalizado por um
modelo que só privilegia o mercado financeiro,
a contrapartida deve ser assumida por pessoas
progressistas, comprometidas ideologicamente
com as mudanças sociais.

Quando fui para Friburgo, visitei o João
e levei uma surpresa. O dinheiro guardado
numa caderneta da Caixa Econômica, serviu
para comprar alguns equipamentos que foram
integralízados numa "Cooperativa de Pedrei
ros do Morro do Cordoeiro". Nome sugesti
vo e humanizado. Tudo isso me aproxima do
João e seus amigos, e me distancia definitiva
mente dos antigos vizinhos do bairro. Tomar

cerveja com eles, a cada viagem, no boteco do
morro é uma sensação fantástica. Prazer que
me faz esquecer minha origem pequeno-bur
guesa. Desse modo, homenagear meus amigos
serve para resgatar, com justiça, uma catego
ria invisível de seres humanos que participa
silenciosamente na construção das riquezas
do Brasil.

• vadanich@unerj.br

VARIEDADES---------

• O guê��i;� Didi e o ninjQ'Êiif1Dub)
(14h30 - sex!sob/dom!quo!qui)
• Balmon - O coiyaleiro dos. trevos (Leg)
(16fi30 -lodos os dias)
-" �(� 4'-'

JOINVILLE
.• Cine cidade 1
,·..'Efeito Oôminó (Leg) (16h40, 19h,2lhl0-todosilSdios)
• Kung Fu Pondo (Dub) (14h3 -Iodos os dias)

••.Cine Cidade 2
• O guerreiro Didi e'ô ninja lili (Dub)
(13h50 -Iodos os dias)
�. Batman - O cavaleiro das trevos (leg) ,

�J5h50, 21 h,t todos os diaS) ss

• A múmio �.(leg) (18h50 - todos os dJas)

.Cine Mueller 1
• O pFocura4�(teg).i
(14h30, l7h; 19h30: 22h ..... todo'sos dias)

As crônicas
de Spiderwick

Após a separação dos pais, dois garotos
gêmeos, Jared e Simon e a irmã Mallory
se mudam com a mãe, de Nova Iorque
para a velha casa do tio Arthur Spiderwi
ck. Através de um livro mágico, eles se

vêem transportados para um mundo de
sonhos e fantásticas criaturas.

A era dos assassinos,
a nova KGB e Putin

Todos os métodos (lícitos e ilícitos) do
russo mais poderoso deste século estão
nestn instigante biografia de Vladimir
Putin. Baseado em uma meticulosa pes
quisa de cinco anos, felshtinsky conta
como uma implacável corporação secreta
reivindicou a Rússia e cometeu atrocida
des sob a tutela de Putin, durante os oito
anos de sua presidência.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Eduardo conclui que alguém sabotou o desfile.
louro hesito em abraçar letício. Daniel beijo
letícle. Cícero e Joaquina vêem. D. Romiro, Jo
velina e Divino contam o louro que gostaram
de desfilar. _Notércio repreende Afonso por não
ter sabotado completamente o desfile. louro vê
letícia e Daniel no restaurante. Notércio mondo
Afonso planejar o fracasso do Maison. Cícero
diz -o Eduardo que está impressionado com o

forço de Elzinho. letícia pergunto se louro quer
que elo se afaste do sociedade no Maison.

BELEZA PURA
Aroci diz o Guilherme que Marcos Heitor está
num shopping. Renato expulso Helena. A polícia
não encontro nado no apartamento de Tomás.
José Henrique diz poro Rokelli comprar o lagoa
Rodrigo de Freitas. Renato demite Moteus/Tâ
nio. Tomás pergunto se Joana o denunciou.
Olavo diz poro Rokelli se vingar de José Henri
que. Guilherme consegue pegar Marcos Heitor.

Regina desmascaro Moteus/Tânia. Guilherme e

Raul colocam Marcos no corro poro levá-lo à

polícia. Cicatriz e seus homens cercam o corro

de Guilherme.

A FAVORITA
Irene diz que tem vontade de convidar Floro

para morar no rancho. Orlondinho diz à Céu

que eles não precisam casar, mos elo insiste. As

presos cumprimentam Diva porque elo vai sair
no dia seguinte. Diva se caracterizo de Donotelo
e entrego cortas o Donotelo, mondando elo se

vingar de Floro. Copola vibro quando o diretor
de uma gravadora procuro Cassia no. Dodi e

Silveirinho discutem, Júnio chamo os detentos

para o entrado nó cela. Donotela e Diva se en

treolham quondo.)únio chamo o nome de Diva.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Fredo e Adolfo pressionam Gabriela. Torso en

trego poro Gaspar um livro. Gaspar posso o mão
nos fotos espaciais e diz que é suo coso. luna
foz perguntas o Gaspar e ele foz um desenho de
uma constelação. Juli desconfio que Toni não
perdeu o memória. Samira diz que irá usar seu

poder poro invadir o cérebro de Tony. Náti tento
convencer Va.lente o não se entregar. Valente
propõe um acordo o Fredo: Fredo solto Gabriela
e Valente não foz nado çom ele. Se Fredo fizer

algo à Gabriela, Valente acabo com ele.

CHAMAS DA VIDA
Pedro segura Demorô. Os bombeiros preparam
o resgate. Demorô quase escopo, mos Pedro

consegue salvá-lo. Andresso abraço Demorô.
Roberto enfrento Vilma e os segurqnços. Doci
nho diz o Roberto que foi à fábrica resolver o
mal entendido. Roberto e Vilma brigam. Raissa
fofoco com os funcionários do fábrica. Todos
acham que Roberto tem um coso com Docinho.
Cazé diz a Junior que ele traiu o confiança do
comandante. Junior diz que errou, mos que Eu
rico exagerou em expulsá-lo e que vai mostrar

que tem valor.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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VARIEDADES

Exageros
à parte.•.
As mulheres-frutos sõo assunto nos

mais diversos rodos, inclusive entre
os famosos. Fernando Paes leme já
soltou suas críticos. Agora, é o vez de
Preto Gil comentar em seu blog: "Vejo
mulheres com o corpo parecido com

o meu sendo tachados de gostosos. O
que aconteceu? Quem mudou? Fui hu
mllhadn com piadinhas sobre minha
formo físico, por ser justamente esse

tipo de mulher.", disparo.

Jolie manda
Pitt embora
Segundo o site Entertainment Wise,
Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram o

primeiro brigo, após o nascimento dos

gêmeos Knox e Vivienne. Uma fonte
afirmou que, depois de um desenten
dimento, Pitt se viu obrigado o pedir
obrigo no coso do amigo Bono Vox,
que é seu vizinho. Os representantes
dos atores nõo comentaram, alegando
que nõo falam sobre o vldn pessoal de
seus clientes.

Donatela de
novo visual
No capítulo de hoje de A Favorito, do
Globo, Cláudio Roia aparece com novo

visual. A atriz cortou os cabelos poro
o novo fase do Donatela. "Há 15 anos

faço todos as personagens dela, e
essa é o que eu mais gostei", diz o ca

beleireiro do atriz. No cena, Donatela
corto os cabelos poro dor início 00

plano de fuga. Já o personagem de
Giulia Gam, Diva, vai ter que usar uma

peruca.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica 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
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Tempo firme em todo o estado devido o atuaçõo
de uma mossa de ar seco. Temperatura ameno no

madrugado e elevado durante o dia. Ventos de
nordeste o norte, fraco o moderado com rajadas. NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

16/8 "\) 23iS

SÁBADO
MíN: 12° e
MÁX: 16° C
Nublado

QUARTA
MíN: 15° e
MÁX: 2rc
Sol com nuvens

lSI' ÁRIES

��5' (20/3 a 20/4)

.",,17 F�ses de prep�ra

.\. � çao sempre eXIge
mais de nós. No

fundo você intui as mudanças,
mas ainda tem medo de dar

alguns passos. O momento exige
seriedade e assertividade. Não
se deixe levar pela ansiedade de
ver tudo rapidamente resolvido.

)(
GÊMEOS

.

(21/5 a 20/6)
Caso não saiba ain
da qual a direção a

seguir. fique parado
até descobrir. Sem saber o que
quer não dá para fazer escolhas.
Sem escolhas não se pode ter
foco e sem foco, nada acontece.
Entenda o mecanismo natured
dos acontecimentos.

•

lOURO
'.

(21/4 a 20/5)
Chegou a hora
de levar a sério o

que foi dito e feito
nos últimos meses. O romance

toma um ar mais sério e você
sente que tem um chão mais
firme para pisar. Já dá para
dar início à reconstrução de
sua vida pessoal e profissional.

r- '"
CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7) -

;�:-.•_ •.;�� Ternura e expansivi-
: ; dade serão os sen-

timentos de hoje.
Será difícil trabalhar. pois você
estará voltado poro os sentimen
tos. As novos idéias continuam
fervilhando, mas procure ter
alguns limites e escolher apenas
algumas possibilidades.

QUINTA
MíN: ire
MÁX: 29° C
Sol com nuvens

MÁX: 20° C ",
Chuvoso

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
:. '} Hoje você estará

...., u.-. com vontade de
ficor quieto no seu

conto e sem ninguém ao seu lado.

l_nfelizmente a realidade será
diferente disso. Muito trabalho
e necessidade de dor solução e
andamento a algumas questões
serão mais a cora do dia.

'SAGITÁRIO
• (22/11 II 21/12)

O ditado diz: atire
uma só flecha, po
rém acerte. Apren

do a ignorar detàlhes banais, que
impedem o perfeito andamento de
sua vida. Pare de perder energia
com palavras, pensamentos e
ações e foque nos necessidades.
Acerte sua flecha.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Aproveite a fase
e dê andamento a

projetos que foram
engavetados pelo impossibi
lidade de realização. Fase de
limpeza e possibilidades pedem
novos idéias também. Deixe tudo

arranjado. Prepare-se para mu

danças profundas em sua vida.

I1J'VIRGEM(23/8 o 22/9)
Parece que tudo
que estava bem or

ganizado começa a

fugir de controle. Não se assuste
com o ritmo que as coisas toma
ram. Procure entender as novas

cobranças do Universo. Aprendi-
. zado é assini. Descanse sempre
que puder e não reclame.

ESCORPIÃO . CAPRICÓRNIO'
(23/10 o 21/11) � (22/12 a 20/1)
O amor estará em,..,[. Dia tranqüilo e

alto. Se já tem 01-
.

cheio de amor para
guém, viva momen- dàr. Abra-se mais e
tos de certa loucura. se utilize das boas energias para

Se não tem, fique atento ao tipo preparar um mapa de ação direto
de pessoa que está interessado. no sentido da construção de sua

Há tendências a atrair pessoas nova vida. Mudanças pela frente.
muito diferentes de você que no Você deve começar a preparar um
final pode trazer problemas. plano de ação.
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ANIVERSÁRIOS

,,_<, -'·x'O,\

. :Aline sihf;�ira
0'0 EdiriéiUj;Menon;9
'Fla�'ia Drews

'"

GlJmpr Geor;g
,

Hartwi9
,/lIori"i.;He
c' -0�

Ivo Ristau

"JackíQ," Gthnm,
Janete Candido

'qUubitaí",Clovis Fritzke, x_ -- - - ----- -

t:{

Kinberlly Thais tap�s
;Leandro L."Gasperi
Lyra GaulRe
Márcia Moas

.

Marinaldo de Luca
-

Marlete Pickler

DIVIRTA-SE

Pista
o aviõo americano sofre uma pane
sobre o Aeroporto Internacional de
Lisboa. O piloto foz contato com o

torre:
- Atençõo torre! Emergência!
- Torre no escuto!
- Estou sem combustíveL Peço pista,
imediatamente!
- Ok. Nõo tem pernas, mos tem den
tes, o que é, o que é?

Pedido
o condenado o morte, sento-se no

cadeira elétrico.
- Pelo lei, o senhor tem direito o

um último desejo: diz o diretor do
presídio.
� Quero que o senhor segure minha
mõo!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Fase confusa no

setor financeiro.

Você precisa
aprender a se organizar e man-

.. ter o foco. Se ainda não tiver um
plano, comece já a elaborar um.
Sem manter o foco, nada acon

tece. Se não fizer isso, não terá
nenhum direito o reclamação.

PEIXES

til (19/2 019/3)
•• Idéias brilhantes
,..,� e amor em alta.

Cuide apenas do
excesso de curiosidade e neces
sidade de liberdade. Mantenha
o controle sobre isso. Esta é a

último chance de quebrar padrões
antigos que apenas adiam o anda
mento natural de sua vida.
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GASTRONOMIA

PEIXE GRATINADO
• 1 quilo de filé de peixe de
suo preferência;

• 250 gramas de camarões

pequenos e limpos;
• 1 xícara' (chá) de suco de maracujá;
• 1 xícara (chá) de cogumelos picados;
• 10 colheres (sopa) de requeijão
cremoso;

• 50 gramas de queijo
parmesão rolado;

• suco de dois limões;
• sol o gosto.

1· Tempere os filés com suco de limão e sol.
2· Recheie és filés com o camarão e enrole

com cuidado.
3· Coloque numa assadeira um 00

lodo do outro.
4· Regue com o suco de maracujá e por cimo

coloque os cogumelos picados.
5· leve 00 forno médio (180°) poro assar

por cerco de 15 minutos.
6· Retire do forno, espalhe o requeijão, polvilhe

o queijo parmesão rolado e volte 00 forno
por mais 10 minutos ou até gratinar.

SOPA DE CHOCOLATE
COM FRUTAS SILVESTRES

• 500 gramas de
chocolate 00 leite;

• 500 gramas de chocolate
meio amargo;

• 1 loto de creme de
leite fresco;

• 1 xícara de café
de conhaque;

• 500 ml de leite;
1 colher de maizena;
• 2 bandejas de
morangos frescos;

• 1 bandeja de
amoras frescos;

• 2 bandejas de
.

framboesas frescos;

l-Derreter em fogo baixo os chocolates, junta
mente com o creme de leite fresco.

2-Misturor o leite com o moizena e deixar
engrossar. Coar e misturar com o chocolate
derretido e mexer belD por cinco minutos.
Desligar o fogo e acrescentar o conhaque..

3-Picor o morango em quatro e misturar com
os amoras e framboesas inteiros.

4- Colocar os frutos picados no consome,
acrescentar o sopa de chocolate quente e

por cimo colocar um fio de creme de leite
fresco.

I

M,.ODO DE PREPARO
l-Coloq�e fll!l\UmO panela Q azeite de oUyO e o

·cebola. [eve 00 fogo e refogue até o

ficar tronspofentê.
2- PoJvilhe (J fOfillfi9�e trigo e dou

de mexer.
•

,

MODO DE PREPARO
trigo por," 5- Uilleum refnltório oval de

2� cm eem óleo e distrlb:Ua omossa
uniformemente. Cortll'omosso em

losangos de 3 X 6 cm •

.j- teve ao forno por 25mi
d9�rar o superfície. Ref
Uecore úgosto�e sirvo.
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BARRADA
NO BAILE

O juiz Oswaldo Freixinho, da 290 Vara
Cível do Rio de Janeiro, proibiu a re
vista masculina Playboy de colocar
novos exemplares na banca. A medida
foi tomada devido à foto em que Coral
posa nua segurando um terço. A cen

sura foi pedida em ação conjunta do
Instituto Juventude Pela Vida, do Rio,
e de um certo padre lodi, de Goiás,
representado pelos advogados Renato
Beneduzi e Ricardo Brajterman ...

ASSIM NÃO DÁ!
Essa onda das casas noturnas precisa
rem de todos os documentos necessá
rios e um pouquinho mais, para que
possam funcionar na normalidade,
está deixando a rapeize da urbe sorriso,
literalmente órfã. Agora, ou eles ficam
em casa, quem sabe jogando dominó ou

amarelinha, ou terão que se aventurar
nas estradas para curtir as casas notur
nas de outra cidade. Cá entre nós, uma
solução vai ter que ser tomada urgente
mente. Assim está complicado.

LEITORAS DO DIA
As leitoras do dia são as bonitonas

. loriane Hahn e Daiane Cristina que
sempre lêem esta coluna para ficar
por dentro das melhores novidades da
sociedade. Valeu mesmo!

APAIXONADOS
Neni Junkes e sua namorada Mariana
Marcatto estão mais e mais apaixona
dos a cada dia que passa. Acho que
vem casório logo, logo por aí.

LUCRINHO EXTRA
Não é pouca a concorrência entre os

candidatos para adesivar carros. Se
gundo voz corrente, tem gente colocan
do no bolso até duzentos reais por cada
adesivo. Pelo jeito, campanha eleitoral
é boa para muita coisa. Inclusive para
tirar a barriga da miséria.

NO PARAíso
Ouem está dando um role, com sua

Daniela pelas bôndas de Fernando de
Noronha, é o.omigo e renomado médi
co jaraguaense Dr. A�tônio Beleza. No
programa está previsto, além de cur

tir a sua musa, mergulhar muito nas

águas mais azuis do planeta.

"Quondo você julgo os

outros, não os define,
define 0A si mesmo "ANONIMO

Josiani Soraia da Silva, uma das beldades que movimentou a Feijoada do Moa, sábado no Beira Rio

FOFOCÓDROMO
Sabe aquela charmosa loira, que desfila
-num reluzente carro preto, solteira e que
faz o estilo femme fatale, mas nunca está
de namorado? Ela resolveu assumir sua
bissexualidade. Dizem que uma morena

amiga é o seu affair. Isso vai arder igual
a "Pimenta do Ouintal de Casa".

MEU BOTECO
Na quinta-feira, o meu ami
go Nelson Grand traz para um

show no hnr O Meu Boteco, a

excelente banda Coyote Jack.
Esses são fera, vale a pena
conferir.

TE CONTEI!
• No próximo dia 30 de agosto,
sábado, o Clube Cruz de Malta
em Jaraguá do Sul, comemora
47 anos. Para marcar a data es
tão previstas várias homenagens
e um amistoso contra o Caxias
Futebol Clube de Santa Luzia.

• Certamente o aniversariante
destaque desta quarta-feira é o

amigo Jackson Grimm. Parabéns!!

.Nesta quinta-feira, às 19h30,
acontece no Ce]1tro de Profissio
nais Liberais, uma palestra com
a Ora. Flávia Perez, especialista
em Radiologia Odontológica.
Após a conferência será ofere
cido aos presentes um delicioso
coquetel .

• O meu abraço de hoje, cheio
de energias positivas, vai para
a minha amiga de Joinville
Marcelo Wacherhage, que é uma

pessoa incrível e está passando
por um momento de transição
profissional, mas vai dar certo.
Aquele abraço.

.Recebi mais de 200 e-mnils, _

dezenas: de scrap, mensagens-
e telefonemas elogiando a 70
edição da Feijoada do Moa.
Durante o mês irei colocar na
coluna algumas das citações.
• Hoje senti uma falta tão
grande de uma pessoa. Isso
Passa!

• Uma ótima quarta-feira
para todos.

• Com essa, fui!

FEIJOADA DO MOA
Moa parabéns por mais um evento

magnífico realizado. Simplesmente foi
.

demais. Estava perfeito. Gente bonita,
atrações para todos os gostos, drinks
maravilhosos, feijoada divina. Você
novamente é digno de elogios.

TÂNIA MARIA 101
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DUAS COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

. SABER HOJE!

"Motivação
e Oualidíde
de Viaa�1

, A palestro "Motivação e Oualidade
de Vido" estó agendado poro o dia
16 de setembro, o partir dos 19h30,
na Comunidade Nossa Senhora do
Rosário. O curso seró ministrado
pelo palestrante Wanderlise Jane
te Gil, graduado em serviço social.
Haveró também um coquetel de
confraternização às 20h30. O even

to é gratuito. Os interessados de
vem confirmor presença através do
telefone; (47) 3275-7024 ou pelo
e-mal.1 eventos@apevi.com.br.

Concurso
·····'dé .escultuías

•

LOTERIA

COMUNICADO
VANDERLEI SERGIO DA

ROSA, comunica que re

quereu à Secretaria da Agri
cultura e Meio Ambiente de

Corupá Licenciamento Ambi
entai, para a atividade de Su

pressão de vegetação, numa
área de 5.217,42m2Iocalizado
no lado impár da Rodovia BR-
280 sInO Corupá/SC.

VlTRINE----------

"A Associação das Imobiliórias de Jaraguó do Sul homenageia neste

dia, todos os Corretores de Imóveis, profissionais que se dedicam a

realizar sonhos viabilizando bons negócios. A você corretor, que faz
do seu dia uma maratona, buscando o melhor na órea imobiliória

paro os clientes, parabéns e sucesso no seu trabalho!"

"ILHA. DE SOBREMESAS"%NAARWEG
estó éferecendq a partIrdesSoSemano mais uma navi-

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuliSC
lSA MARTA .MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis de Iaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
edital, que TEREZlNHA l'EREmA, CI nO 1.580.185-3-

SESl'-ó�, CPF n? 479.642,199-87, brasileira. viúva. do lar,
residente c dorniciliada na Rua Sizino Garcia sino, nesta
cidade; requer com base no art, 18 da lei n? 6,766/79, o

IlliGISTRO DE DESl\,iliMBRAMENTO, situado na Rua 887-
Domingos A. Garcia, Bairro Santo Antonio, perímetro
urbane de [aragua do Sul/Sü.abutxo caractenzado,
aprovado pela Prefeitura Municipal de jaraguâ do Sul/Se,
conforme Certidão n? 305/2006, expedida em 20.10.2006 e

revalidada ern 12.11,2007,
abaixo caracterízado. aprovado pela Prefeitura Municipal de [aragua do Sul/Se, conforme Certidão nO
305/2006, expedida em 20.10.2006 e revalidada em 12.11.2007, Proc. n" 25189/2007, assinando corno

responsável técrncoro técnico em agrímeusuraRuy Silvério Eggert, CREAn1l6059-4, ARTn" 249282:1-4.
O desmembramento é de caráter residencíal, possui a área total de 1.133,47Ul:�, sendo constituído de

2{duas) parcelas e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados
da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oflcíalu

que subscreve este, no endereço da Serventia: Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683 - centro, Iaragué
doSul/SC

RUA-BS7

JARAGUÁ DO SUL, 25 DE AGOSTO DE 2008.
AOFICIALA

JARAGUÁDO SUL, 25 DE AGOSTO DE 2008.
A OFICIALA

EDITAL
Regislro de Imóveis da Comarca de [araguá do
Sul/Se ISA MARTA MOHR ZIEMA1\TN, Oficiala do
Registro de Imóveis de [araguá do Sul/Se, torna
público pelo presente edital, que DIA
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA
LTDA, inscrita no Cl\TPJ sob n" 04.23:l.545/000HJ7,
estabelecida na Rua Felipe Schmidt n'' 157, nesta
cidade, requer com base no art. 18 da Lei n"

6.766/79, o REGISTRO DE DESMEl\'BRAlvlENTO,
situado nasRuas 445- SemNome, 443-ErichKoch e

688-José Titz, Bairro Três Rios do su, perímetro
urbano de Jaraguádo Sul/SC,
abaixo caracterlzado, aprovado pela Prefeitura Municipal de <Jaraguá do Sul/Se,

. conforme Certidão n? 129{2007, expedida em 25.04.2007 e revalidada em 12.05.2008,
Proc. n? 11241/2008, assinando como responsável técnico, a engenheira civil Ana Maria
Badura, eREA n? 16605-3, ART n? 2608829-5. O desmenbramento é de caráter

resídencial, possui a área fatal de' 7.213,54m", sendo constituído de 5 (cinco) parcelas e

remanescente. O prazo de impugnação por terceírosé de 15 (quinze) dias, contados da
data da última publicação do presente edital. e deverá ser apresentadapot escritoperante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da
Fonseca,l.683-centro, JaraguádoSul/SC

Módulo de Atualização
o VII Módulo de Atualização em Gastroenterologia e Endoscopia Digestivo estó agen
dado poro os dias 29 e 30 de agosto, no Hotel Estância Ribeirão Grande, em Jaraguó do
Sul. Dentre os participantes, estó o presidente nacional do SOBED, Dr. Artur Parado.

COMUNICADO
A CSM - COMPONENTES, SISTEMAS E MÁQUINAS PARA CONSTRU

çÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob no 76.840.537/0001-21, comunica que

requereu à Fundação do Meio Ambiente - FATMA, a Renovação da Licen

ça Ambiental de Operação - LAO, conforme protocolo n02316 de 27/04/07,
para atividade de Fabricação de Máquinas e Equipamentos para Construção
Civil ,e Movimentação de Materiais, localizada em Jaraguá do Sul-SC na Rua

José Stulzer, 80 - Baependi.

COMUNICADO
A CSM - KRAUPP EQUIP. DE MOV. LTDA., inscrita no CNPJ sob no

08.860.054/0001-39, comunica que requereu à Fundação do Meio Ambiente
- FATMA, a Licença Ambiental de Operação - LAO, conforme o processo N°

IND/11525/CRN, para atividade de Fabricação de Máquinas e Equipamentos
para Construção Civil e Movimentação de Materiais, localizada em [aragua
do Sul - SC na Rua Alma Vogt Baggentoss, 150 - João Pessoa.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

PREGÃO PRESENCIAL N° 130/2008
Processo: 43/2008-FMS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: O presente Edital tem por objetivo a contratação de seguro dos veículos e máquinas
da frota da Municipalidade, em conformidade com a relação de veículos dos Anexos I-PMJS e

Anexo II-FMS. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 14:00 horas
do dia 09 de setembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sita na RuaWalter Marquardt n? 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDEN
CIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 14:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões
da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Valor estimado para contratação: R$ 61.202,04
(sessenta e um mil duzentos e dois reais e quatro centavos); sendo: R$ 8,900,00 (oito mil e
novecentos reais) para o ANEXO II (FMS) e R$ 52.302,04(cinqüenta e dois mil, trezentos e dois
reais e quatro centavos) para o ANEXO I (PMJS). OBTENÇÃO DO.EDITAL: A íntegra do Edital

poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt n? 1.111, bairro: Barra do Rio

Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov,
br. INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos na Coordenadoria de

'

Licitações da Prefeitura no endereço acima; pelo telefone (47) 2106-8085! 2106-8058; pelo Fax

(47)3370-7253 ou ainda pelos e-mails rose.compras@jaraguadosuLcom.br ou Rodrigo.licitaco-
es@jaraguadosuLcom.br

.

Jaraguá do Sul (SCl, 25 de agosto de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN; Secretário de Administração

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

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

acham neste Tabelionato para proteste de Trtulos contra:

Margot Adelia Grubba lehmann, Oficíal faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecídos aos que íníeressar Que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Oficio para
serem protestados contra os resoensáveis, após decorrido o prazo de 03{t(ês) dias úteis.

Protocolo: 84725 Sacado: JUNE LUIZ PERITO CPF: 436.983.289-68
Cedente: RUDNICK & CIA LTDA

.

CNPJ: 84.704.410/000
Número do Titulo: 001915 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10/08/2008 Valor: 247.82

Protocolo: 84757 Sacado: SAULO COSTA ORLANDIM CPF: 005.268.759·76
Cedente: MOBISAT SIST RASTREAMENTO LTDA CNPJ: 03.655.161/000
Número do Título: A1 0505(130 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 29/07/2008 Valor: 320.00

Protocolo: 84813 Sacado: NATALI COM E EQUIPAMENTOS P INFORMATICA CNPJ: 03.724.5tO/000
Cedente: JOINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA-EPP CNPJ: 07.663.6621000
Número do Titulo: 0080 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 30/07/2008 Valor: 250,00

Protocolo: 84878 Sacado: USINADOS LOMAR CNPJ: 02.036.494/000
Cedente: WIFER COM E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 85.111.003/000
Número do Titulo: 21647/04-04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 07/08/2008 Valor: 318.34

Protocolo: 84987 Sacado: PASOLDLAB LA8.ANAl. CLiNICA CNPJ: 02.241.986/000
Cedenie: LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORAE EXPORTADOCNPJ: 01.005.7281000

���;�����I���8g�g8�Jgrê�Ã Duplicata de Ven8;taM�:'d�:"�����I���goô Valor: 445,50

Protocolo: 85010 Sacado: VAlDOMIRO JOAQUIM DASILVA-E CNPJ: 0t.400.329/000
Cedente: ROCKFtBRAS DO BR tND E COM LTD _ CNPJ: 7t.712.855/oo0
Número do Titulo: NF1140q801 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndiçaçáo
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 21/07i200S Valor. 1.408,00

Protocolo: 85061 Sacado: lUIZAMILTON Plono CPF: 850.079.519-00
Cedente: VENTUS PN�US IMPORTADORA E DISTRI8UIDORA CNPJ: 07.573.244;000
Número doTitu10:,493813 Espécie: Duplicafa de Venda Mercantil por tndicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 07l08í2008 Valor. 182,31

Protocolo: 85181 Sacado: SEEL SA SISTEMAS RETRO -ELETRONtCOS SEGU CNPJ: 06.003.648/000
Cedente: ELETR_OPPAR INDUSTRIAELETRONICAlTDA CNPJ: 02.748.434!000
Número do Tllulo: 1A026253A Espécie: Duplicata de Venda Meroantil por lnórcação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 13/0812008 Valor. 564.29

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a àevida intimacao, faz por intennedio do
presenle Edital, para que os mesmos oomparecam neste Tabelionato oaAv. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo
da lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que r.ao o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei

';
etc.

Jaragua do Sul, 27 de Agosto de 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Noite o Foro (com o bolo) participou neste ano, pelo primeir'a vez, do T�ça Pomerode d; futebol amador

ESPECIAL PRIMEIRA DIVISÃO

Reforços são aposta
na disputa pelo título
Noite a Fora jogará na SER Menegotti
JARAGUÁ DO SUL

Esta é a segunda participa
ção do Noite a Fora no Cam

peonato Não-Profissional da
Primeira Divisão da Liga Jara
guaense de Futebol. A equipe
entrou na liga em 2006, quan
do subiu para a Primeirona e

ano passado fez uma campa
nha razoável. Mas, para este

ano, a promessa é diferente.
Para tentar o título inédito,
trouxe seis jogadores de Join
ville e um de Pomerode.

Da cidade mais alemã do
Brasil veio o atacante Silva
na, destaque do Vera Cruz no

primeiro semestre. [áda Man
chester catarinense, três atle
tas vieram da Tupi � o goleiro
Alessandro, o lateral-esquer
do Alex, o volante Jorge, além
do meia Macico, que estava na

Serbi. Outros dois devem ser

confirmados até a próxima se

mana. Por outro lado, o técni-
/

co Marcos Roberto de Moura

perdeu o lateral-esquerdo Edi
nho, que está no Guarany, e o

atacante César.

Apesar de todos os refor-

,
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NOITE A FORA
ESPORTE CLUBE

FUNDAÇÃO: 22/05;2006 • BAIR
RO: Nereu Ramos • LOCAL DOS JOGOS:
Campo SER Menegotti • HISTÓRICO NA
1° DIVISÃO: segunda participação •

TIME BASE: Alessandro, Joselério, Pau
lão, Moser, Mota Grosso (Alex); Adria
no, Jorge, Macico e Fabrício; Pantera
e Silvana.

ços, o treinador ressaltou o

esforço do clube para manter
o atacante Pantera, artilheiro
da Taça Pomerode.· "Ele teve

muitas propostas, mas conse

guimos segurá-lo. Ele é muito

importante para o time", co

mentou. Sobre o objetivo no

campeonato, Moura foi enfá
tico: "Vamos com tudo para
tentar este título".

TABELA
DE JOGOS
TURNO

,

31/8 - Noite a Fora xXV de Outubro
7/9 - Vitóriq,�x Noite a Fora
14/9 - Joõo Pessoa x Noite a Fora
21/9 - Noite a Fora x Caxias
28/9 - Folga

RETURNO
5/10 - XV de Outubro x Noite a Fora
12/1 O - Noite a Fora x Vitória A
19/10- Noite a Fora x João Pessoa
26/10 or Ca�ias x Noite Q Fora
2/11 - fol99 '

O Noite a Fora fechou tam
bém uma parceria com a SER

Menegotti e passa a mandar
seus jogos no campo que fica
às margens da BR-280, na sa

ída de [araguá do Sul para
Corupá. E a estréia será neste

domingo, contra o XV de Ou
tubro, de Indaial.

JULIMAR PIVATTO

I
, I

O CORREIO DO POVO rnQUARTA·FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2008

A torcida
Não tem como falar do jogo de segunda-feira sem citar o capacidade
e a tranqüilidade de Ferretti e a raça dos jogadores. Mas que a tor
cida teve grande desempenho, não há como negar. Primeiro, a TIM
(Torcida Independente Malwee), que em parceria com o clube, distribuiu
bandeiras para os torcedores que estiveram na Arena. Depois, mesmo
com a Malwee atrás no placat os gritos de incentivo não paravam de vir
da arquibancada. Esse clima que o futsal traz no torcedot confirma que,
cada vez mais, Jaraguá do Sul abraçou a modalidade.

FALANDO NISSO•••
A Cortiana/UCS percebeu como uma torcida pode ajudar a reverter
uma situação adversa. Pensando nisso, a diretoria do clube gaúcho
já anunciou que vai distribuir 1,5 mil ingressos gratuitos para o jogo
de amanhã, às 17h30. O Ginásio Saturno, local do confronto, tem ca

pacidade poro 5 mil torcedores. A diretoria informou também que os

torcedores que foram ao jogo amanhã, já se garantem num possív�1
terceiro confronto, marcado para stíbado. Lembrando que esta partiM
só vai acontecer se a Cortia�a/UCS/ganhar da Malwee.

, FESTA CRUZMALTINA
Neste sábado, o Cruz de Malta comemora 47.anos em grande estilo. Na
sede do clube, uma das mais organizados e bonitas do futebol amador da
região, eles recebem o Caxias para um amistoso. Claro, regado a chope,
carne e homenagens a ex-jogadores e simpatizantes do alvinegro do 8air�
ro Rio do Luz. Aliás, quem já teve o oportunidade de visitar o museu com a
história do clube, mantido com todo carinho pela diretoria, se surpreende.
Quem se preocupa com a história de um cl�be, tem ainda mais respei�º e
carinho para cuidar dele no presente.

.

PARAJASC
04° Parajasc começou na segunda-feira em Chapecó e as equipes de Ja
raguó do Sul já começam fazendo bonito. Ontem o paratleta Felipe dos

.

Santos conquistou a medalha de prata no lançamento de dardo para defi
çientes auditivos. Mas quem mais está brilhando é a bocha feminina para
'peficientes men!-ais. As meninas venceram lis três partidas da primei
'fase e se garantiram em primeiro lugar no grupo.Já os meninos per��
Iliprimeira e hoje enfrentam Balneário Camboriú. No tênis de l11esa'p

Íjjdeficientes mentais, vitórias entreJlsmeninas e os meninos, ambos no

individual. As disputas seguem até seXto-feira.
.r .

. ABERTO DE FUTSAL
_A Kiferro ficou bem "perto do tituJo,do Aberto de Futsol de Massaranduba.
�as acabou perdendo a decisão para o Loes Material de Construção, de
�umenau, por 7x3. O terceiro lugar ficou com a VF Oliveira, de Indaiqliii

; que -Venceu a Baumann, de Jara 'do Sul, por 9x3. O artilheiro da cool
"petição foi Jorge Wolf, do Noite iC com 15 gols marcados, e o gOleiro
menos vazado foi Marcos Eleuténo, do Loes, com 20 sofridos.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FORÇA DA TORCIDA

ESPORTE----------

Meninas do basquete jogam em casa
Começa hoje o hexagonal que decidirá o título do Estadual Infanto-Juvenil
JARAGUÁ DO SUL

Com o apoio da torcida, a

equipe Jangada/FME começa
hoje a briga pelo bicampeo
nato do Catarinense de Bas

quete Infanto-JuvenilFemini
no. As garotas conquistaram
a vantagem de jogar em casa,

pois são as atuais campeãs
do Estadual. Esse benefício,
segundo o técnico Júlio Patrí
cio, será imprescindível para
a conquista. As competições
iniciam hoje às 17 horas no

Ginásio Arthur Müller e, a

partir de sexta-feira, será no

Colégio Bom Jesus/Divina.
O técnico explica que o

fato de jogar em casa é uma

motivação a mais para as jo
gadoras. "Sempre é bom jogar
no ginásio que você treina e

ao lado da família, apesar das
meninas sentirem mais a an

siedade", disse Júlio. Mas elas
não têm só o 'fator quadra a fa
vor'. Elas são as atuais campe-

- ãs da Olesc (Olimpíadas Estu
dantil Catarinense) e uma das
favoritas ao título. "São me

ninas que já mostraram o seu

potencial. Algumas já foram

TÊNIS

Circuito ATJ tem

inscrições abertas
Seguem até o dia 5 de setembro as

inscrições paro a 30 etapa do Circuito ATJ
de Tênis 2008. O evento é organizado
pela Associação dos Tenistas de Jaraguó
do Sul e Região, sendo disputado nas ca

tegorias masculino, feminino, seniores,
14, 12 e 10 anos. A etapa acontece entre

. os dias 10 e 14 de setembro. Outras in
formações devem ser obtidas pelo e-mail
atj@atj.org.br.

convocadas para a Seleção
Brasileira. A gente não pode
pensar em não brigar pelo tí

tulo", revelou o treinador.

Participam também das fi
nais os times de Florianópolis,
Chapecó, Joinville, Xaxim e

São José. De acordo com Júlio,
tirando Joinville (que come

çou a treinar junto esse 'ano)
todas as outras equipes têm
chances de conquistar o título.
O hexagonal final é disputado
da seguinte maneira: jogam
todos contra todos e quem
somar mais pontos no final é

campeão.
Por isso, o técnico ressalta

a importância de entrar em

cada partida como se fosse "

uma final. "Como são cinco

jogos difíceis cada um terá

que ser encarado como uma

decisão. Mas ao mesmo tempo
tem que saber dosar e segurar
para que não fiquem cansadas

para outro dia", explica Júlio.
O time de Jaraguá está desfal
cado apenas da atleta Jéssica
Nogacz, que está lesionada.

GENIE4-1 RODRIGUES Time de Jaraguá do Sul (com a bola) entra em quadra hoje em busca do bi

Tabela de Jogos
GINÁSIO ARTHUR MÜLLER

SEXTA-FEIRA (29/08)
• 17h - Florianópolis x Chapecó
• 18h30 - Joinville x Xaxim
• 20h - Jangada/FME x São José

QUINTA·FEIRA
• 17h - Joinville x Florianópolis
• 18h30 - São José x Chapecó
• 20h -Jangada/FME x Xaxim
Colégio Bom Jesus

SEXTA-FEIRA (29/8)
• 17h - Chapecó x Xaxim
• 18h30 - Florianópolis x São José
• 20h - Jangada/FME x Joinville

SÁBADO (30/8)
• 17h - São José x Joinville
• 18h30 - Xaxim x Florianópolis
• 20h - Jangada/FME x Chapecó

DOMINGO (31/8)
• 17h - Xaxim x São José
• 18h30 - Chapecó x Joinville
• 20h - Jangado/FME x

Florianópolis

AUTOMOBILISMO

Troféu Er�ani Volpi Coitinho
será disputado hoje no Acaraí
JARAGUÁ DO SUL

Começa hoje às 9h30, na
Sociedade Acaraí, a za Etapa
do 9a Circuito Interescolar de
Natação - 110 Troféu Ernani

Volpi Coitinho. O evento, que
é promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, con
ta com a participação de 17

unidades escolares e 196 alu-

KREIS JR. EM, 10 NA COPA TURISMO
O piloto jaraguaense Kreis Jr. voltou da 50 etapa da Copa Tu

rismo Show do evento Show Cars com o título de campeão. A prova,
que aconteceu no fim-de-semana em Curitiba, tinha 37 inscritos e

o piloto conseguiu a pole na sua categoria e no domingo venceu a

etapa de ponta a ponta.

nos/atletas, de até 14 anos.

No total são três etapas e

no final os melhores alunos do

ranking e a melhor escola serão

premiados. Na primeira etapa
o Centro Educacional Dente de
Leite levou a melhor, saiu na

frente na briga pelo título, se

guido do Bom Jesus/Divina e do

Colégio Marista São Luís.

Na primeira etapa deste ano, o CE Dente de Leite saiu na frente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NA ITÁLIA

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2008

TIME TíTuLO LIBERTADORES

Grêmio 55% 92%
Palmeiras 13% 66%
Cruzeiro 12% 61%

Botafogo 8% 51%
São Paulo 3% 36%
Vitória 3% 27%

Flamengo 3% 32%
Coritiba 3% 32%
Inter 2%

Grêmio dispara na frente do rival Figueirense 1%

Ronaldinho estréia

domingo no Milan
Clube.estréia contra o Bologna em casa

Grêmio tem 55% de chances
de ser campeão brasileiro

MILÃO
Ronaldinho Gaúcho será

a principal atração do Milan
na abertura do Campeonato
Italiano. No domingo, contra
o Bologna, ele fará sua estréia
pela equipe, na qual vestirá a

camisa 80 - número que es

colheu por ser o ano de seu

nascimento. O outro brasilei
ro em campo será Pato, que
leva vantagem sobre She
vchenko, recém-contratado
do Chelsea, por estar em me

lhor condição física.
O técnico Carla Ancelotti

aposta em Ronaldinho e Pato

para dar a força ofensiva que
o time não teve nos jogos da

pré-temporada. Foram quatro
derrotas em quatro partidas
disputadas fora da Itália (Se
villa, Chelsea, Manchester

City e Gijón), e o time não fez
um golzinho sequer. Marcou

apenas em torneios amistosos

disputados na Itália, em jogos
de 45 minutos.

Depois da primeira rodada,
o Campeonato Italiano será

paralisado por duas semanas

por causa dos compromissos
das seleções pelas Eliminató
rias para a Copa do Mundo de
2010. E quando o Milan voltar
a jogar, dia 14 de setembro,
contra o Genoa, deverá ter o

reforço de Kaká - que se recu-

pera decontusão. De�ois de altos e baixos no Barcelona, Ronaldinho tenta nova fase na Itália

PORTO ALEGRE

Se depender damatemática,
o Grêmio está com uma mão na

taça do Campeonato Brasileiro.

Apesar das últimas duas roda
das não serem favoráveis a boa

campanha no primeiro turno e

os resultados dos adversários
contribui para que o tricolor

gaúcho tenha 55% de chances
de ser o campeão 2008.

Pelo menos é o que garante
o matemático Tristão Garcia.
Com 16 rodadas do fim, a pos
sibilidade de ir para a Liberta
dores cresce ainda mais. O time
de Celso Roth terri 92% de pos
sibilidades de conseguir a vaga
para o torneio internacional.

O rriatemático, um dos mais
conceituados quando o assunto
é estatística esportiva, compara a

disputa como uma maratona. "O
. - --- - -.

iAfAIt'.TELA
VEREADORA

Grêmio tem de olhar para o seu

ritmo na prova. Ele está na frente.
De vez em quando, é bom daruma
olhadinha para trás". O professor
dá a dica para quem quer saber se
o time ainda está no páreo: "pegue
a rodada em questão, multiplique
por dois. Compare o resultado
com o número de pontos de seu

time. Se for igual ou superior, pode
comemorar", explicou.

Garcia define o cálculo
de uma forma resumida, mas

objetiva: são 77 os pontos ne

cessários para ser campeão. O
Grêmio teria de somar quatro
pontos a cada seis disputados -

uma vitória e um empate.Núme
ro que corresponderia a 67,5%
de aproveitamento no final do

campeonato. Ou seja, inferior
aos 68,2% que o time da possui
atualmente, com 45 pontos.
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CLASSE C TRANSFORMA O PERFIL
E, por f{llor emrestounmtes, no inicio do ano, uma das constata
ções que fiz era que estavo laltonll:o diversificação que operassem
no PQ�íod04 noturno no cidade",\Hou:Y�i,((lgun$ invesllm,ento;s. Mns,
infelizmente: ainda con!inuo sendq,' uma dos pri'nc.ipais;'récloma-"
ções dos tês.,da cidade de Jaraguá do Sul. Segundo estes

vtsitantêsi :íYQI o fa ltd de variêda. e testaUlpntes e que
somente'temos o ofertar mÓSSDS, êtin)id eritaf:� lanche�%rápi,-
dos no período do noite. O tulismo de ne:gócios e de even'tos té�e

um cresbin1ento surpreendentê nos últimos anos impulsionados
peJos inau�vroçõ'es do Centro Cultura1
da Scar e o Arena Jora:guá eJlSp�rasse
que mais restaurantes COIJ1\çarftópjos
d.iversificados também'sejam abertos.
00 regi'(íQ.

-

DO SETOR DE ALI'MENTAÇAO
A estabilidade econômico e o aumento do rendo médio no Brasil estão contribuindo poro um fenômeno: nos últimos anos, cerco
de 20 milhões de pessoas do classe C foram inseridos no mercado de consumo. Essa realidade, dentre outros efeitos, mudo o perfil
do mercado de alimentação no País. De acordo com Enzo Dono, consultor de negócios do cadeia produtivo do alimentação e diretor
do ECO Consultoria, o classe C hoje represento 46% do população brasileiro, e deve chegar o 58% em 2012.

TRANSFORMAÇÕES
Como primeiro conseqüência do aumento no participação do classe
C no merendo de consumo, Enzo aponto o crescimento do segmento
de lanches. "Primeiro esse cidadão posso no quiosque, depois sonho
com o lanchonete e, em seguido, com o rede fast food", ilustrou.

DIVIDINDO A COZINHA
Outro mudança no perfil do sociedade brasileiro que deve in
fluenciar no mercado de alimentação é o aumente no número de
mulheres trabalhando foro. Segundo o consultor, isso provoco um

deslocamento no local dos principais refeições, já que us mulheres
não tendem mais o ser o eixo principal do funcionamento de uma

cozinho. Com cada vez mais mulheres no mercado de trabalho, o

preparo dos refeições acabo sendo tarefa dividido, tonto com os de
mais membros do família, quanto com restaurantes. Além disso, o
falto de tempo poro preparar ou consumir os refeições em coso deve
propiciar um acréscimo no número de pessoas que se alimentam em

estabelecimentos comerciais.

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

COMPRA VENDA
1,630 1,632
2,391 . 2,391PUBLICIDADE

Investimento na internet cresce 45%
Televisão ainda lidera a procura, seguida pelos jornais impressos e revistas

A internet foi o meio de co- dice bastante tímido ainda, mas
municação que mais cresceu, que vem em crescimento cons

percentualmente, em investi- tante -era de 2,7% na primeira
menta publicitário no Brasil du- metade de 2007 e de 1,5% em

rante o primeiro semestre deste 2003.

ano. A rede faturou R$ 321 mi- A televisão continua sendo
lhões no período, uma alta de a mídia que mais recebe inves-

45% em relação ao ano passado. timento publicitário, apesar
Os dados são do projeto Inter- de ter perdido um pouco de
Meios, que mede o faturamento espaço. A TV faturou R$ 5,6
de empresas demídia. Com isso, . bilhões em anúncios; o que
aweb se consolida como o quin- equivale a 58,5% do valor total" '

tomeio quemais recebe esse tipo investido pelas empresas -no

de verba -era a sétima háum ano. mesmo período de 2007, esse
No primeiro semestre, a internet índice era de 59,3%. Depois
ultrapassou a TV por assinatura da televisão, a lista segue com
e amídia exterior na divisão des- jornais (17,2%), revistas (8%),
ses ínvestimentos, rádio (4,3%), internet (3,3%),

No primeiro semestre, a rede -TV por assinatura (3,2%), mí
ficou com uma participação de dia exterior (2,8%), guias (2,1%)
3,3% no ''bolo publicitário", ín- e cinema (0,3%).

.

Internet foi o meio de comunicação que mais cresceu em-investimento publicitário no Brasil no semestre
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CONTRA E A FAVOR

Religiosos.discutem aborto no STF
Primeira audiência sobre casos de anencefalia do. feto teve discursos emotivos
BRASíLIA

Os argumentos de religiosos
contra e a favor da interrupção
da gravidez em casos de anen

cefalia (falta de cérebro) do feto
foram levados ontem ao STF

(Supremo Tribunal Federal).
Mais dois debates serão feitos
com o mesmo objetivo - nos

dias 28 deste mês e 4 de setem-'
bro. O julgamento da ação que
propõe a legalização deste tipo
de aborto - e que está no Su

premo há quatro anos - ainda
não tem data para acontecer.
Em alguns momentos da au

diência pública os religiosos
precisaram ser contidos pelo
ministro Marco Aurélio Mello,
relator da ação e único ministro

presente à audiência pública.
Em 10 de julho de 2004, o

STF concedeu liminar autori
zando quemulheres grávidas de
fetos com anencefalia possam
antecipar o parto, desobrigan
do os profissionais de saúde
de obter autorização judicial
para realizar os procedimen
tos clínicos. Em outubro do
mesmo ano, o Supremo cas

sou a liminar, fazendo com

que as mulheres grávidas de
anencéfalos voltassem a pe
dir na Justiça, caso a caso, a

autorização.
O representante da CNBB

(Confederação Nacional dos

Bispos do Brasil) padre Luiz
Antônio Bento defendeu a hu
manidade do feto, ainda que
com má-formação. Para ele,
não é possível fugir da reali
dade de que o aborto é a morte

deliberada direta, independen
temente da forma como é rea

lizada, de um. ser humano na

fase inicial da sua existência.
Já o representante da Igreja

Universal, bispo Carlos Mace
do de Oliveira; afirmou que a

questão diz respeito à saúde e

aos direito da mulher e, por
tanto, ela deve decidir sobre a

possibilidade de antecipar ou
não o parto desses fetos.

Carlos Macedo' acrescentou
que "descriminalizar o aborto é
diferente de tomá-lo obrigatório",
ao ponderar sobre a possibilida
de de mulheres grávidas de fetos
anencéfalos poderem escolher

� entre retirar ou não o feto antes de
ele completar nove meses.

Rússia reconhece regiões na

Geórgia como independentes
MOSCOU

Desafiando a pressão in

ternacional, o presidente russo,

Dmitry Medvedev, anunciou
ontem que assinou decretos
reconhecendo as regiões sepa-'
ratistas da Ossétia do Sul e da
Abcásia, na Geórgia, como Es
tados independentes. As regi
ões declararam independência
de forma unilateral nos anos

1990. O pedido do Parlamento
[á havia provocado reações de

. países corno os EUA, que disse
ram ser inaceitável '0 apoio da
Rússia aos separatistas. A con

firmação do reconhecimento da
independência voltou a elevar
as tensões entre potências oci
dentais e o Kremlin, criticado
por sua recente ofensiva contra
a Geórgia numa alegada defesa
dos cidadãos e soldados russos
na Ossétia do Sul.

Os dois decretos assinados

pelo presidente russo orde-

nam que o Ministério das Re

lações Exteriores do País esta

beleça relações diplomáticas
com as duas regiões da Geór

gia, além de elaborar tratados
de amizade e cooperação. Os
documentos determinam ain
da que o Ministério da Defesa
russo proteja as duas. regiões
para manter a paz até que os

tratados sejam assinados.
O vice-ministro das Re

lações Exteriores da Geórgia
classificou a medida de. Med
vedev.como uma anexação do
território georgiana. "Esta é
uma anexação visível destes
territórios, que-fazem parte da
Geórgia", disse Giga Bokeria:

A França, que liderou as

negociações para um cessar

fogo entre a Geórgia e a Rús
sia, adotou a mesma posição,
lembrando que a "França de
fende a integridade territorial
da Geórgia".
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Segundo o BC, os brasileiros estõo pagando mais pelo crédito pessoal, a taxa de juros foi de 53,6% em julho

Mais de 4 milhões
fazem Q Enem
No próximo domingo, às 13 horas

(horário de Brasília), mais de quatro
milhões de jovens que cursam o 3° ano
ou são concluintes do ensino médio
participam, em todo o País, da 110

edição do Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio). Em Santa Catarina, fo
ram inscritos 65.111 candidatos.

Coré,ia interrompe
desnuclearização

A Coréia do Norte anunciou ontem

que interrompeu o processo de desman
telamento nucleer e considera retomar
seu programa atômico. A'decisão foi to
mada após os Estados Unidos manterem
o País na lista de nações promotoras do
terrorismo. O Ministério de Rélação Ex
teriores disse ser obrigado a tomar tal
decisão "como represália a quebra dos
EUA do acordo firmado".
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MÚSICA

CONTRA-CAPA---�-----

rem de pagar a taxa de R$ 250, parcela
da em até três vezes, seguem para o final
da fila. Assim, a chance de conseguir
participar se torna mínima. Os cursos

oferecidos, em 2009, são: violino, viola,
violoncelo, contrabaixo, violão clássico,
piano, harpa, percussão, flauta, oboé,
clarinete, fagote, trompa, trompete,
trombone, tuba e regência.

O festival acontece entre o dia 22 de
janeiro e 9 de fevereiro. Alguns profes
sores como Ori Kam (viola), Fany Salter
(piano), Dárcio Gianelli (trombone) e

Luiz Garcia (trompa) já confirmaram o

retorno a Jaraguá do Sul. Uma das no

vidades fica por conta de Pedro Diaz, de
Porto Rico. O oboísta foi, recentemente,
convidado para integrar a orquestra do
Metropolitan Opera de Nova Iorque,
nos Estados Unidos. A lista completa de
convidados está no site do Femusc.

Para completar a programação, o even
to

_

ainda abre espaço para um Simpósio
de Educação Musical e aos encontros de
bandas, harpistas, oboístas e fagotistas.

KELLY ERDMANN

,."

FEIVIUSC A RE INSCRIÇOES NO DIA 1 O

Próxima edição do festival acontece entre janeiro e fevereiro de 2009

Fox
,
ITENS DE stlRIE
·',Apelas de cabeça traseiros (2)
"Bdnco I Encosto lraseiro rebatível
" Baôco do motorista com aiuste de altura
'. Bo1Ôo externo para abertura da tampa do poria-maias
, Cintos laterais traseiros de 3 pantos
, &p,.lhos ",Irovisores ""'emos com «)lTIOn<K! intema
• Gaveto porIa-objélos sob <> bona> do motoristo
• Póta-dloques no cor do veículo
• Pêra-sol <Om espelho para o motorista
, Póta-scI com espelho para o passageiro
'l'!!eus 175/65 R14

Femusc deve abrir quase 500 vogas. Em 2001, foram cerco de dois mil concorrentes

, 'Frisos de prole¢<> laterais no eDt do veij:Ulo
• Porta-copos e Porta-obi"""'
• Rodos de Iiga.1eve 15'
• Sensores de estodonamenlo com alerta acústico
• Sistema Tolal Flex de combustM!!
• Temporizador da nmpadar do pál)2-briso
, Trawmento <entrai <1IéItiro das partas com
acionamento à distância

• Travamento do banco traseiro cam chave

WWW.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pelafinanceira. Os veiculas Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veiculas Automotores).
Ofertas válidas até 27/08/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro, Fox City 1 ,0 2 portas Total Flex linha 2009. com preço promocional à vista a partir de R$ 29.290,00. Spacefox Plus preço à vista a partir de R$
46,990,00 - completo, Crossfox 4 portas linha 2009 preço promocional à vista a partir de R$43,025,00, Garantia de 3 anos para a linha VW Ó8/09, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em

componentes internos de matare transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Imagem meramente ilustrativa. não condizente necessariamente
com osmodelos ofertados.

JARAGUÁ DO SUL

OS candidatos às seletas vagas da pró
xima edição do Femusc (Festival de Músi
ca de Santa Catarina) devem se preparar
para uma verdadeiramaratona. É que falta
menos de uma semana para a organização
abrir o período de inscrições, mas, quem
pretende participar do evento precisa fi
car atento às exigências desde já.

No dia l°de setembro, segunda-feira,
. haverá um link específico ao cadastro
no site www.femusc.com.br. Na página
virtual, no entanto, não basta apenas in
cluir dados pessoais. Todos os concor

rentes são obrigados a informar o con

tato de um professor ou maestro que os

recomende. Além disso, para as turmas

avançadas, ainda é necessário disponi
bilizar até três minutos de gravação de
áudio ou um vídeo de imagem estática

postado na internet. O material serve
coino meio de avaliação dos instrumen
tistas por parte da comissão responsável
por aceitar as inscrições.

A seleção respeita a ordem de chega
da dos pedidos de vagas. Se os músicos
não completarem o processo ou deixa-

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. Capinzal I Caçaelor I curiÍibano'l Rio do Sul I Lages I São Joaquim I Jaraguá do Su1

49355' 2255 4935671111 4932412411 4735210200 4932219100 493233 0899 47 3274 6000
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