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Este ano, o programa eleitoral gratui
to vai custar cerca de R$ 242 milhões
aos cofres públicos, segundo levanta
mento da ONG Contas Abertas. Esse é
o valor que a Receita federal deixará
de arrecadar com a isenção fiscal con
cedida às emissoras de rádio e televi
são para transmitirem a propaganda
partidário, que não é paga nem pelos
candidatos, nem pelos partidos políti
cos. Essa isenção busca compensar os
perdas das emissoras, que deixam de
receber dos anunciantes durante os 30
minutos diários da propaganda. Nos
últimos sete anos, a perda de arreca

dação chegou a quase R$ 2,1 bilhões.
É que mesmo quando não há eleições,
o isenção tributário continua em vigor
para compensar as propagandas ins
titucionais das legendas.
fonte: folho Online

,t.�;ldhJ·J
3371.0800· www.wizardjaragua.com.br

Mais um capítulo
da crise no Juve
Tricolor está sem presidente do conselho
e lido Vargas não sabe se volta.
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Câmara aprova nova
lei para os bancos
Tempo de espem para atendimento foi
ampliado e multas podem somar R$ 300 mil.

Página 4
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Malwee vence e está
I

em mais uma decisão
Time jaraguaense venceu por 6x3 a adversário, que sai do confronto de
Cortiana/UCS ontem, em Farroupi- hoje à noite entre Carlos Barbosa e

lha, e chega em sua quarta decisão Ulbra. Seja quem for, a Malwee fará
de Liga Futsal.

. Agora é esperar o o segundo jogo em casa.
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CONIRA-ATAQUE
O perigo de uma
mulherde25

CORRIDA
ELEITORAL

Discursos hipócritas
predominam
Pá ina 3

BANGLADESH
Uma viagem para
impressionar
Página 10
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Segurança público: pendência o ser resolvido

• CARTÕES DE VISITA • CARIMBOS • FLYER'S • PANFLETOS • XEROX • RECARGA DE CARTUCHO

(047) 3273-6433
Rua José Theodoro Ribeiro, 860 • Ilha da Figueira· Jaraguá do Sul

PONTO DE VISTA

GUIDO JACKSON

BRETZKE,
PRESmENTE DA

ACiJS ASSOCIAÇÃQ
EMPRESARIAL DE
JARMUA. DO SUL

ta, pela contríbuição que a sua comunida
de dá ao Estado e ao País, é injusto ficarmos
a mercê da nossa própria sorte.

Contingente insuficiente de pessoal na
Polícia Militar e na Polícia Civil, superlota
ção no Presídio Regional, falta de equipa
mentos para meros serviços burocráticos e

de viaturas para o policiamento ostensivo
e para as investigações ... A relação poderia
ser maior, mas,com certeza. esses são os

gargalos mais urgentes a -serem equacio
nados. Um dado preocupante, informado
pelas próprias autoridades: tanto a Polícia
Militar quanto a Polícia Civil hoje dispõem
de contingentes menores do' que havia há
10 anos. O 14° Batalhão de Polícia Militar
tem, nos municípios de abrangência, 311.
profissionais, dos quais apenas 169 lota
dos em Jaraguá do Sul. Nosso efetivo é um

dos mais reduzidos se for feita a proporção
policial/habitante, e nosso presídio pro
jetado para abrigar 76 pessoas já tem 211

apenados.Nos últimos anos, como histori
camente sempre aconteceu, a comunídade
empresarial nunca se esquivou de apoiar
o poder público, ajudando com investi
mentos e colaborando de outras manei
ras. Mas é preciso que a contrapartida
sela mais justa, comparando com o que é
oferecido a outras regiões. Jaraguá do Sul
não quer privilégios,. apenas o retorno
ao que é oferecido aos cofres públicos.
Pensando nesta ímportante questão, a

ACIJS e as entidades ligadas ao CEJAS
formalízarão novo pleito ao Governo
do Estado. É uma questão de urgência,
sob pena de termos uma situação ainda
mais grave.

Na última plenária, trouxemos para
discussão no ambiente empresarial um as

sunto que vez por outra entra na pauta das

preocupações da comunídade,
É inegável que em Jaraguá do Sul vive

mos algumas incertezas. Conforme os re

latos que ouvimos dos agentes operadores
da segurança pública e de representantes
de vários segmentos, temos um diagnósti
co que, se não for resolvido urgentemente,
pode resultar em uma situação muito críti
ca. Por tudo o que Jaraguá do Sul represen-

Sempre Juventus
o Juventus, time que representa Jaraguá do Sul,

foi fundado em maio de 1966 com o nome de Crêmio

Esportivo Juventus. De lá para cá teve momentos de
glórias, sagrando-se Campeão pela la Divisão da Liga
Jaraguaense em 1974, 1975 e 1982, Vice-Campeão
Estadual da Segunda Divisão em 1990 e Campeão
Catarinense da Série Bl em 2004, Também teve duas

passagens pelo Campeonato Brasileiro da Série C em

1995 e 1996. Daí em diante foi uma mistura de mo

mentos bons e ruins. Durante esse tempo, ele ganhou
alguns apelidos carinhosos como Moleque Travesso e

Tricolor Jaraguaense.
Atualmente, rebaixado à segunda divisão do cam

peonato catarinense, fez uma parceria com o time de
[oinville (JEC) na tentativa de voltar à elite do futebol
profissional catarinense, mas o descaso com o clube
é tão grande que chega a entristecer até os que não
se sentem atraídos por futebol. Esta parceria tinha
tudo para dar certo, mas a rivalidade e a falta de in
vestimentos fizeram com que essa parceria tomasse
novos rumos não tão agradáveis a nós jaraguaenses,
e pode ser desfeita a qualquer momento.

Já faz tempo que o clube vem sofrendo com a falta
de apoio de nossos empresários e políticos, e também
com a falta de profissionalismo dentro da própria ins
tituição. Acredito que está mais do que na hora do
Juventus apostar e investir o pouco que arrecada
nos times de base, tentando se profissionalizar fu
turamente. Até porque aqui em Jaraguá do Sul nós
temos garotos e garotas talentosos dentro do fute
bol, basta que alguém enxer.gue isso e faça um tra
balho sério para torná-los futuros profissionais.

Muitos empresários e políticos da nossa região
se vangloriam de suas ações sociais. frente à comu
nidade jaraguaense. Não sabem eles que o bem-es
tar e social de seus funcionários e dos familiares
estão diretamente ligados ao lazer e à renovação do

espírito dos mesmos. E o bem-estar de um povo só
se consegue com alegria mútua, entusiasmo e moti

vação - ou seja - se quisermos uma sociedade mais

humana, é preciso investir também no lazer e no

profissionalismo desses futuros atletas.

STÉPHANIE CAROLINE MOHR, ESTUDANTE

Os textos poro esta coluna deverão ter no múximo 2.000 caracteres e podem ser

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

Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251·200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e • telefone (* não serão publicados).
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FAlA Aí!

"Isso acontece

porque estamos

agachados. "
DEMÓSTONES TORRES

(DEM-GO), SENADOR,
atribuindo aos parlamentares
o loto de o País ser governado

por Medidos Provisórios.

-" É o coveiro
do moribundo

Senado. "
TASSO JEREISSATI (PSDB-CE),
SENADOR, acusando o presidente do
Coso de só reclamar do dos Medidos

Provisprios do governo e não agir.

"Era prótiéa cometida

impunemente por
governantes."

SERYS SlfIESSARENKO (Pr-MO,
SENADORA, comemorando o lim
do nepotismo determinado pelo
•Il10 llibunol Federal.

E a nossa?
César Cim, promotor do Procon de Blumeriau e suplente de deputado esta
dual pelo PDT, costumava recomendar 00 consumidor, já nos anos 1980, que
não comprasse nado através de consórcio oferecido por empresas de outros
estados. Que o fizesse com empresas do cidade porque diante de qualquer
problema elo estava lá, 00 alcance de seus direitos. No político é o mesmo

coisa. Em 2006, milhares de eleitores de Jaraguá e região optaram pelo voto
o candidatos de outros regiões e deu no que deu. Ficamos órfãos de pai e niãe
no Assembléia legislativo e Câmara dos Deputados. Como conseqüência, um
exemplo atual: Blumenau, com irrestrito apoio deseus deputados, inauguro
pista de atletismo sintética tipo B dia 13 de dezembro. Custou R$ 5,046 mi
lhões, dos quais R$ 2 milhões do Ministério dos Esportes, R$ 2,5 milhões do
Sesi Nacional e R$ 496 mil do Prefeitura. levou menos de um ano poro ser

construído. E o nosso, no Tifo Martins (foto), de pouco mais de R$ 1 milhão e

iniciado há cerco de dois anos, alguém sobe dizer quando fico pronto?

FICHAS SUJAS
O Tribunal Superior Eleitoral acatou
a sugestão do senadora Ideli Salvatli
(PO e vai publicar em suo página
do Internet os certidões criminais
referentes o processos que eventual
mente os candidatos o vereador e o

prefeito nos eleições de outubro res

pondem, inclusive aqueles já julga
dos. Se o medido abrangesse todos ;

os municípios, o TSE não faria outro
coisa o tempo todo, tamanho é o nú
mero de candidatos nesta situação.

BR-280
Por enquanto, está mantido o cronogra
ma de trabalhos do duplicação do pri
meiro trecho de 70 quilômetros do BR-
280 o partir de São Francisco do Sul. O
edital deve sair em setembro. Entretanto;
o demarcação de terras indígenas em ano.
damento no País inteiro pode contribuir
poro atrasar o obra. São duas aldeias no
trecho, uma em Araquari e outro em Gua
ramirim. E não há planos de se relocar os
índios porn outros aldeias do EstadQ•

DIRETASJÁ
Está no Câmara dos Deputados
projeto de lei do senadora- Fá
tima Cleide (PT·RO) instituindo
eleições diretos para diretores de
escolas do rede público. Mandato
de até dóis anos e direito o uma

reeleição. Concorrem profissionais
de educação com votos de profes
sores, funcionários, estudantes
e seus responsáveis. Mos, antes,
possam por curso de capacitação.
Hoje, o nomeação se dá com cane

todos político-partidários.

Sam:o._
Cru%ein>
doSI.tJ

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais' e Estaduais', Tribunal de Justiça
Aposentados e Pensionista� -,

Forças Armadas' e ECT" (Correios).

Conheça nosso escritório na

RuaWalter Marquardt, 1133 - Sala 06
em frente a Prefeitura Municipal ou

entre em contato pelo telefone 3371-4210
ou e-mail consig.adm@terra.com.br
'----"=--�

O CORREIO DO POVO lO-

SEXTA-FEIRA. 29' DE AGOSTO DE 2008

MA.VllHAf
Pro-fessores e pai§fc�mYffthôs em creéb:es de 6uaramirim, seja qual
Jor o novo prefeito, serão mais que contemplados;acreditandq;;se que

,
, promessp é- dívi�a. Evaldo João Junckes fPn p te cr��:és tun";

, &cionandQ em três-turnos e reclassificação salarial os'servidores do
educaqão, iflcluindQ �Io�o de ca�relra,.+�auro F1QHch (OEM) promete

.

.0 mesmo aos professores e cr�ches afiertas d.vrante os:doze meses

:do ana.. NUson Bylaardt (PMDB) diz que valorizará os profissionais do
_ed�caç,() spm cr�pbes em horários di.ferenciados.

"-
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POLíTICA���������-

Novas regras para as

agências bancárias
Câmara aprovou ontem texto que revoga três leis

Nas ruas da conquista
.

MILLE 1_0 FLEX 2008

�;TIR22.740;
Andar pelas ruas de Guaramirim é presencior as virtudes de uma

cidade que vive no caminho do crescimento, porém sem jamais

perder aquilo queseu povo mais prezo: o tranqüilidade, a

hospítolidcde e a beleza natural que enche os olhos de todos.

Parabenizamos Guoramirim pelos seus 59 anos de conquistes e

presenteamos os seus cidadãos com preços especiais.

vel
AUTOFEL(CI DADE!

"_j �
••••••__ ••�.. • ••••••••••••••••••••••••••••••••• _

0'0 •• •••••••••••••••••••••• • •••••••••••�� .:..:�.:�.��.�•• �.�.�.�.�� •• �.�.:·••• ��:.�.�C.i.�.� .. �.�� �.�.�.�.� �(êViO. lrnuqem meromen!e i Ivstr�.:.���.:�.?!.:.:.:.�.�.. ��.:.�.�.���.: .. ::�;.:.!.� .. � �.�.�.���.� ��.�.��.� .. �.�.�!..:o.�.�.:� .. �.=.��� ��:.�.��: �b�.���.. �.� :.�.. �.�i.�.�.� ;

EM 90 DIAS

,

JARAGUÁ DO SUL

O atendimento ao públi
co nas agências bancárias do

município passará a ter novas

regras. Mas as mudanças só de

vem ser percebidas pelos usuá
rios daqui a três meses, quando
a lei entrar em vigor. O projeto
do Executivo, que leva assina

tura da prefeita em exercício
Rosemeire Vasel, foi aprovado
ontem, em votação única, e re

cebeu duas emendas. Os 11 ve

readores foram favoráveis.
No papel, pouca coisamuda.

A maioria das obrigações cons

tantes na proposta, que segue

para publicação, já estava vi

gente, como a obrigatoriedade
de disponibilizar bebedouros,
banheiros e guarda-volumes, na
pane anterior às portas girató
rias. As três leis municipais que
tratam do tema, uma de 2000 e

duas criadas no ano passado,
são revogadas no novo texto.

Uma das principais mudan

ças diz respeito ao tempo de

espera para atendimento, que
se torna mais flexível, a pedido
dos gerentes dos bancos, fei
to em reunião no mês de abril
na Câmara. Se hoje os clientes

podem ser atendidos em até 30

minutos, ou 15 minutos, nos

dias de movimento intenso,
com a nova lei a espera será

Poro Pedro Garcia, bancos deverõo cumprir o lei, até porque puderam opinar

maior. Os bancos deverão aten

der os clientes em até 40 minu
tos e, entre os dias 5 e 15, em no

máximo em 20 minutos.

Por outro lado, os bancos es

tão sujeitos amultas, que vão de
cinco salários e podem chegar a
R$ 300 mil, além da suspensão
da atividade. A lei vigente hoje
também prevê multa, mas ela

estipula os valores em UFIRs

(Unidade Fiscal de Referência).
A unidade foi revogada através

de medida provisória em 2000,
ano da criação da lei, impedindo
sua aplicabilidade, já que, desde
então, não foi feita, na lei, a con
versão para a unidade atual.

CAR!>LI.'A TOMASELLI

"Construiremos creches no Vila
Isobel e Bomplont e vamos concluir o
Ginásio de Esportes e o quadro cober
to no Escola José Posquolini. Vamos
gorontir o transporte escolar o todos
os alunos do município, dar merenda
escolar de qualidade e valorizar nos
sos professores, incentivando-os a reo

lizarem wrsos de copacitaçtio, além da

modemizaçtio dos laboratóriosde infor
mático com acesso o internet em todas
as escolas. Construiremos um moderno
Centro de Educoçtio Especial. Construi
remos também, uma now ponificodora
com merenda de qualidade".

"Teremos a construçtio de três
novos creches no Centro, Vila Izabel
e no Bomplondt. E vamos ampliar as
vogas nas creches já existentes. Tere
mos também reformas nos Unidades
de Ensino, mais solos de aula, sani
tários, cozinhas, biblioteco e espaço
para recreação. A copocitaçtio dos

professores será de forma continuada
como vem sendo realizada nesta pri
meiro administração".

CONRADO URBANO MÜLLER (PP)

LUIZ CARLOS TAMANINI (PMDB)
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NO BOLSO
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CRESCIMENTO REFLETE

NOSPREÇOS
Cidade atrai por oportunidades de emprego, mas assusta pelo custo de vida

JARAGUÁ DO SUL

Por um lado, vagas em aber
to, oportunidades de trabalho e

cidade em crescimento. Do ou

tro, imóveis valorizados e pre
ços em ascensão. O mesmo de
senvolvimento capaz de atrair

imigrantes para Jaraguá do Sul
traz conseqüências como o alto
custo de vida.

Para o professor de finanças e

orçamentos da Unerj, Jorge Har

ry Harzer, o aumento no custo
de vida está diretamente relacio
nado ao crescimento da cidade.
"Quando a cidade é maior você
tem mais opções de restaurantes,
lojas e lugares para ir. E assim,
aumentam os custos da família",
diz lembrando que os avanços
tecnológicos também refletem
no estilo de vida e no bolso do
consumidor. "Hoje tem gente que
não vive sem .íntemet, tv a cabo
e celular. São comodidades que
têm seu preço", argumenta.

O ICV (Índice de Custo de
Vida), calculado pelo Dieese

(Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioe

conômicos) é medido somente

nas capitais brasileiras. Portan-

to, não existe um número exato

capaz de revelar quanto custa

viver na cidade que é o tercei
ro pólo industrial e a quarta em

economia do Estado. O que se

sabe, é da significativa variação
dos preços e por isso, vale o ve

lho conselho dos especialistas:
pesquisar.

O Procon realiza estudos
mensais utilizando o mesmo

método aplicado pelo Dieese

para descobrir o preço da cesta

básica, dos combustíveis e do
gás de cozinha. "O objetivo é
informar a população. Cada um
escolhe onde comprar o produ
to, mas é importante pesquisar
antes", afirma o diretor do ór

gão, Sérgio José Felix.
O levantamento do mês de

agosto mostra que o litro da ga
solina comum pode variar de
R$ 2,39 a R$ 2,62. Já o álcool
custa de R$1,49 a R$1,80 e o

gás de cozinha pode ser com

prado por R$35 ou R$39. O
estudo completo é divulgado
no site da Prefeitura (www.ja
raguadosul. corp.br).

DEBORA VOLPI

�
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Professor de Economia na Unerj, Jorge Harzer diz que o importante é ter disciplina e sempre economizar

QUANTO CUSTA VIVER EM JARAGUA
• Álcool
RS1,49 a RS 1,80

• Diesel Comum
De RS1,99 a RS 2,20

• Transporte Coletivo
De RS 2,05 a RS 3,35

• Gós de cozinha
De RS 35 a RS 39

• Cesta bóslca mensal (para uma pessoa)
De RS 187,17 a RS 246,07

•• • 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••

• Aluguel (apartamento de um quarto)
De RS 400 a RS 1.000

• Gasolina Comum
De RS2,39 a RS 2,62

• Gasolina Aditivada
Na hora de abastecer, dica é pesquisar De RS 2,49 a RS 2,63

,

CONTROLE DOS GASTOS E FUNDAMENTAL DIZ- ESPECIALISTA
O dinheiro que você ganha é utilizado para quitar os gastos realizados no mês anterior? Você preços, e principalmente da variedade dos produtos e serviços existentes no mercado, o que vale é

estó com pendências no cartão de crédito e no cheque especial? Se a resposta for afirmativa, é a disciplina e o controle. O Correio do Povo conrersou com o especialista em orçamento, Jorge Harry
hora de rever o orçamento pessoal (ou familiar), planejar e controlar os gastos. Diante da alta dos> Harzer, para saber como uma família pode planejar os gastos e evitar desperdícios ou dívidas.

O CORREIO DO POVO: COMO SABER ()
QUE PESA MAIS NO Q,RÇAMENTÇ? E COMO
DESCOBRIR ONDE ESTAO OS SUPERflUOS?

JORGE HARRY KARlER: O que pesa mais ou
menos vai depender da estrutura da família, de
quanto ganha, se tem filhos ou não. Para famílias
com renda menor, o que mais pesa no orçamento
é o aluguel. Se for família numerosa, é a alimen
tação. Para saber qual é a própria realidade, é
preciso faier um controle efetivo de tudo que se

gasta. Pode elencar itens como: supermercado,
aluguel, luz, etc. Aí você vai gastando e anotando
nessa planilha e faz um fechamento no final do
mês. Assim, você fica sabendo onde o dinheiro
estó sendo gasto e sabe o que sobra para poder
investir ou assumir prestações.

- OCP: E COfJO CORTAR 6ASTOS NO DtA- A
-DIA?

JHH: Mudando pequenos hóbitos. Deixar
o carro em casa e ir de ônibus ou de bicicleta,
por exemplo. Na hora da compra, vale pesquisar,
consultar os preços e deixar algumas marcas de
lado. Você pode substituir um produto de uma

marca cara, por outro similar, mas de outra mar

ca e que traga o mesmo resultado.

OCP: DEPOtS DOS �AsrOS FiXOS t DAS
COt&TAS PAGAS. COMO GUARDAR ti�i.4 CfR
TAQUAl'illA?

JRK: O ideal é que sobre para investir nem
que seja RS100 por mês para eventualidades,
um imprevisto que pode acontecer. O certo é

guardar, não importa quanto. O que conta é a

disciplina. Você vai acumulando e em alguns
anos tem uma reserva para investir. O grande
problema da inadimplência é a falta de con

trole.

O(.p: E COMO fUGIR DO CREDIÁRIO?
JHB: Crediório é uma tentação porque- nor

malmente as pess_oas olham o valor da prestação
e esquecem a taxa de juros. O governo aumenta
as taxas de juros para controlar o consumo, mas

por outro lado, as financeiras esticam o prazo.
Essa facilidade faz com que as pessoas percam
o controle. O importante é antes de assumir a

prestilção, analisar se cabe no orçamento. Por
exemplo, na hora de comprar um celular, você

deve pensar que esse produto vai cumentcrseus
gastos. Vai precisar de dinheiro para pagar a

conta ou o crédito todo mês.

OCP: E IUAtS AS, Fti'R"fAS Of (H.HO
QUE DfVEM SfP PlllADOS'? •

:8i1': O crédito rotativo, como cartão de cré
dito e cheque especial, é o grande vilão.

CtP: f O QUE fAlER COM iASJDS EX,;
IRAS. COMO �MtnaPAÇio NOSwtR'IS DA
EMPRESA E DEOMO HR'Cf �O:'

J9ft: Muitas pessoas usam esse dinheiro
para quitar dívidas. Mas esse valor deveria ser

guardado para investir. O que é extra deve ser

tratado como dínhelrc extra. j
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200 mil fumantes morrem por ano

Dia contra o

tabagismo
JARAGUÁ DO SUL

"Um dia eu tomo vergo
nha na cara e paro de colo

car essa porcaria na boca".
A promessa de Ruth Silva,
20, é comum entre a maio

ria dos fumantes, mas como

ela, poucos decidem real
mente deixar o cigarro de
lado. No caso da operadora
de telemarketing, a decisão
só ainda não aconteceu por
total comodismo. Como não

percebe o vício, já que demo

ra cerca de quatro dias para
acabar um maço, ela pouco se

incomoda em abandoná-lo.
Mesmo assim, corre os

riscos provocados pelo há
bito. O tabagismo é consi

derado o principal causador
de mortes em todo o mundo.
No Brasil, 8% dos recursos do
Sistema Único Saúde gastos
com internações e quimio
terapias são atribuídos ao

fumo. Os dois procedimen
tos, quando utilizados para
o combate dos males provo
cados pelo cigarro, fazem o

governo federal utilizar R$
336 milhões anualmente:
Porém, o resultado mais

catastrófico da situação é a

quantidade de mortes rela

cionadas ao fumo: 200 mil

a cada ano.

Em Jaraguá do Sul, os

fumantes que têm interesse

em mudar a própria reali

dade podem procurar aju
da do Programa Municipal
de Controle do Tabagismo.
Em fase de reestruturação,

.

o projeto volta a funcionar

em breve. As palestras em

empresas já estão agenda
das. O telefone de contato

é 3371-6833.

CONSCIENTIZAÇÃO

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

Conhecer para preservar
Trilhas educativas do Rã-bugio vão envolver setemil alunos
JARAGUÁ DO SUL

O canto dos pássaros, o verde
das árvores, o frescor do ar em
meio à natureza. A paisagem
constituída por esses três itens

mais se assemelha com típicos
períodos de férias. Mas, ontem,
ele fez parte de um momento

completamente diferente para
alunos da Escola Helmuth

Duwe, Barra do Rio Cerro.

As crianças saíram das salas

de aula e foram até o Cima

(Centro Interpretativo da Mata

Atlântica) do Instituto Rã-bu

gio. A reserva está instalada

no mesmo bairro no qual a

grande maioria dos estudantes

mora, no entanto, o cenário

os deixou boquiabertos por
inúmeras vezes. De caneta e

caderno em mãos, eles percor
reram 1.150 metros de trilha
cercados por incontáveis es

pécies da flora e fauna da re

gião. Porém, engana-se quem
acha que o passeio foi pura
brincadeira.

Proporcionada pela ONG

em parceria com o projeto
Petrobrás Ambiental, a cami
nhada tem essência educati

va. Conforme Elza Nishimu

ra Woehl, responsável pelo
Rã-bugio, o intuito é fazer
com que eles ve-nerem o meio
ambiente e ajudem a preservá
lo. No caso de Rafael Sasse, 12,
o objetivo já parece refletir nas
atitudes diárias. "Eu gosto da
ouvir os passarinhos, não jogo
lixo no chão e até tiro tronco

Alunos do Helmuth Duwe se surpreendem com o conto de pássaros e procuram animais entre os árvores

'Rã-bugio precisa de recursos
Mesmo já utilizando o Cima (Cen

tro Ipterpretativo da Mata Atlântica)
em

.

trilhas ecológicos, o Rã-bugio
ainda. precisa de recursos financeiros

para finalizar o lôcol. Fâlta terminar a

obra.;.�os alpjamentos que, po futuro,
devem servir como ponto de encontro

de pesquisadores do Brasil inteiro. De
acordo com Eizo Nishimura Woehl, o

"instituto neCessito de RS 160 mil.

volvido diretamente sete mil
alunos matriculados no En

sino Fundamental das cin

co cidades da microrregião.
Além disso, 240 professores
também estão sendo capacita-

dos para atuar como multipli
cadores da idéia. "Na trilha to
dos eles vivenciam, conhecem
e podem até tocar a natureza,
muito melhor do estudar a

Mata Atlântida por seis meses

dentro de uma sala fechada",
explica Elza. Como comple
mentação, ao ar livre, a tur

ma ainda sofre provocações.
Segundo a ambientalista, isso
serve para obrigar os partici
pantes a raciocinar e conhecer
melhor o meio onde vivem.

podre do caminho para não

prejudicar as outras plantas",
conta. Hábitos como estes

são exatamente os incutidos
durante a excursão que, até

o final do ano, deve ter en-

JARAGUÁ DO SUL

O município ainda precisa va
cinar quase 11 mil pessoas contra

a rubéola para alcançar a meta es

tipuladapeloMinistério daSaúde.
Até ontem, 78% da população
entre os 20 e 39 anos já tinham

recebido omedicamento.
Ao todo, a iniciativa, que ter

mina em 12 de setembro, deve
� envolver 51.256 habitantes de Ja
� raguá do Sul. SegundoAnaKnei
� pp, supervísora da rede pública,
g a adesão de homens e mulheres

No país, 70 mi devem ser vacinados está proporcional. Os integrantes

do grupo masculino compõem
maior número: 26.126. Desses,
por enquanto, 5.425 não compa
receram às unidades de Saúde

para receber a injeção. No caso

do público feminino, o .objetívo
é imunizar 25.130, mas, até ago
ra, somente 19.609 estão livres
da doença. Para ampliar esses

números, amanhã acontece o

dia "D" da campanha nacional.

Todos os postos municipais fi

cam abertos das 8h às 17h. Além

disso, a Secretaria de Saúde tam
bém promete montar duas bar-

KELLY ERDMANN

Dia 'D' contra rubéola é amanhã
reiras extras: uma no supermer
cado Angeloni, da Rua Bernardo
Grubba, e a outra no Shopping
Breithaupt. A rubéola é causada

por vírus e a transmissão acon

tece através de secreções expe
lidas pelos doentes durante a

fala, tosse ou respiração. Nos

adultos, ela provoca febre bai

xa, manchas na pele, dores de

cabeça e no corpo. Mas, quando
aparece sob a forma de síndro
me congênita (de mãe para feto),
ela acarreta surdez, cardiopatias,
problemas visuais e abortos.

Campanha termina no dia 12. Até ontem, 78% dameta tinham sido alcançados

,
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Senai forma primeira turma técnica
Instituição foi inaugurada há seis meses e já apresenta resultados positivos
SCHROEDER

A qualificação profissional
é um dos requisitos mais im

portantes para a conquista de
uma oportunidade no mercado
de trabalho. Em função disto,
jovens e adolescentes de todas
as idades buscam desde cedo
uma profissão. Há exatos seis

meses foi instalada em Schro

eder uma extensão do Senai

(Serviço Nacional da Indús

tria). E a iniciativa já produz os

primeiros resultados positivos.
Foram certificados na noi

te de ontem 24 alunos nos

cursos de informática básica
e mecânica industrial básica.

Os estudantes se profissiona
lizaram durante curso de três

meses e estão aptos para dis

putar uma vaga no acirrado
mercado de trabalho.

Para Silvana dos Santos,

assistente administrativa· da

unidade, a próxima formatu

ra do Senai deverá ocorrer no

mês de setembro ou outubro.

"Atualmente temos' na insti

tuição 60 alunos divididos

em oito cursos. E a tendência

é aumentar a procura por va

gas devido à qualidade de en

sino e estrutura que o Senai

oferece", ressaltou.
Elaine Kretschmer, estagi

ária administrativa, informa

que os cursos de qualificação
e treinamento disponíveis no

Senai/Schroeder são: metalme

cânica, eletromecânica, con

fecção e moda e informática.

O Senai de Schroeder fica

na RuaMarechal Castelo Bran

co, no Centro, e o telefone é

(47) 3374-0224.

OSNI ALVES

Bombeiros e estudantes se

'reúnem para limpar praia
BARRA VELHA

OS Bombeiros de BarraVelha
vão promover neste domingo,
dia 31, a limpeza da praia cen

tral com auxilio dos Bombeiros
Mirins. Na oportunidade, a enti
dade também vai realizar simu

lação de atendimentos normais

e de emergências.
Outras entidades estão en

volvidas na atividade como

grupos de jovens de igrejas da
cidade, capoeiristas e atletas.

A coordenação do projeto está

a cargo de Idemar Trevisani,
Bombeiro Militar que espera
com isto promover o senso

de cidadania nos envolvidos.

"Os alunos serão divididos em

grupos para realizar a limpe
za da praia. Todos receberão

. uma sacola de plástico e uma

luva para recolher o lixo", in
·formou.

Para entreter os partici
pantes haverá, no decorrer

da limpeza e das simulações,
apresentações teatrais e de ca

poeira. A iniciativa também

tem por objetivo preparar o

litoral para a chegada dos visi
tantes para a FestaNacional do

Pirão, que acontece nos dias 5,
6 e 7 de agosto. A festa está na.

12° edição e já é uma das mais
tradicionais do sul do Brasil.

Senai de Schroeder foi inaugurado em fevereiro deste ano com recursos do Prefeitura e empresários

Festa com desfile ontem e festival hoje
Ações para comemorar emancipação política continuam pelo município
GUARAMIRIM

Desfile para comemorar aniversário da cidade aconteceu ontem de manhã

O município de Guarami

rim parou ontem pela manhã

para prestigiar o desfile cívico

em comemoração aos 59 anos

de emancipação político-ad
ministrativa. Escolas públicas,
agricultores e entidades de
classe estiveram presentes no
evento. Ao todo, foram mais de
cinco mil pessoas que partici
param da festa desfilando pela
rua principal da cidade.

Para o prefeitoMário Sergio
Peixer, mais do que comemo

rar o aniversário da cidade, a

festa serviu para comemorar

o salto de qualidade de vida

que Guaramirim alcançou. "O
crescimento da arrecadação, os
índices alcançados pela educa
ção e as indústrias e lojas que
estão se instalando aqui falam
por si só", .disse com relação
à previsão de que o municí-.

pio vai passar de 170 para 12
o maior arrecadador do Estado
em 2009.

Dando seqüência às come

morações, inicia hoje, dia 29, o
o 17° Festival de Dança de Gua

ramirim nas dependências do
Ginásio de Esportes, no centro,

Barro. Velhn possui 30 mil habitantes, mas recebe 90 mil turistas no verão às 19h30.

Município é sinônimo de progresso.
Antes de se chamar Guoromirim,

i() município chamava-se Bananal e

entre um vizinho e outro havia uma

distância de aproximadamente 300

metros, conto Edco Streit. uma dos

primeiras morodoms do regióo. Edco,

hoje com 74 anos, ressalto que o

'único condução da époco era o trem

que transportava pessoas de Joraguó
do Sul o São Francisco do Sul. "Hoje
ternos emprego, escola e hospital. É
muito bom viver oquj",afirmou.

,
.
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TURISMO

BELO HORIZONTE
,

I
•

Cidade foi projetada para
ser a capital da província de
Minas Gerais em 1893

Não precisa ser da terra para
se sentir em casa, talvez seja
por isso que os mineiros acredi
tam que uma vez conhecendo
a cidade o retorno é garantido.
Mas que caminho seguir depois
de desfazer as malas? Difícil é
encontrar tempo e energia para
conferir todas as opções de lazer

que Belo Horizonte oferece. Pri
meiramente, visite os principais
pontos turísticos, não esquecen
do a vida noturna e reserve dois
dias para conhecer as cidades
históricas mais próximas. Para

quem não sabe, Belo Horizonte
foi projetada para ser a capital
da província de Minas Gerais
em 1893 quando se percebeu
a necessidade da mudança da

capital Ouro Preto, uma vez que
esta se encontrava numa posi
ção muito estratégica para ser

a capital e nem tinha condições
para grandes expansões.

Assim sendo escolheu-se a

cidade de Curral Del Rey, que
seria totalmente modificada,
sendo que a nova capital teria
as ruas dispostas como em um

tabuleiro de xadrez, cortadas

por longas avenidas, dispostas
em diagonal.

A 12 de dezembro de 1897,
o Governador Crispim Jacques
Bias Fortes instalou-a oficial
mente sobe o nome de Cidade
de Minas, depois alterado para
Belo Horizonte. Cidade planeja-

da, Belo Horizonte está em paz
com a natureza, suas ruas e pra
ças são arborizadas e bem cuida
das como também os parques da

Mangabeiras e oMunicipal.
A culinária mineira é de dei

xar qualquer um com água na

boca, não volte antes de saborear
um tutu àmineira, frango ao mo

lho pardo ou com quiabo e o fei

jão tropeiro. Tudo isso feito no

fogão à lenha, geralmente colo
cado no centro do restaurante.

Os preços são bons e a comida
farta.

Cidade serrana, a tempera
tura -médía anual é de 21°C, o
que facilita a vida de quem está
fazendo turismo. Nos finais de
semana, na Praça da Liberdade
tem apresentações de Orquestra
e grupos de capoeira. Aos domín
gos pela manhã uma atração é a

feira de Artesanato na Avenida
Afonso Pena, no centro da cida
de. São mais de três mil artesões

expondo suas obras que deixam
os turistas enlouquecidos. Bar
zinhos e casas noturnas são os

pontos de encontros obrigató
rios e são famosos em todo o

Brasil.
O Conjunto Arquitetônico da

Pampulha também merece ser vi

sitado, possui obras consideradas
o marco da moderna arquitetura
brasileira, além do lago artificial
tem a Igreja de São Francisco de
Assis entre outras belas atrações.

VARIEDADES---------

Estes, entre outras muitas

atrações, são alguns
dos

motivos pelos quais vale
a

pena conhecer
Belo Horizonte,

a capital do Estado de Minas

Gerais, que recebe a todos de

braços abertos.
Consulte seu

agente e boa viagem�

A gastronomia mineira é

simplesmente maravilhosa.
Estando na capital, não deixe

de apreciar os deliciosos
pratos que são encontrados nos

inúmeros restaurantes típicos.
O conjunto arquitetônico da

Pampulha (abaixo) também
merece ser visitado, possui

obras considerados o marco da
moderna arquitetura brasileira' Tel: (47) 2106-3977 Fax: (47) 2106-3900

. r:--Jaraguá
turismo
UMA EMPRESA 00GRUPOAlMllR

JARAGuA TURISMO O MELHOR
LUGAR PARA VOCE IRI

Nas vizinhanças de Belo Horizonte pode
se encontrar inúmeros Hotéis Fazenda que
contam um pouco a história do Estado de
Minas Gerais e por que não do Brasil. Lá o

turista descansa e se diverte à vontade

Belo Horizonte
e as cidades históricas mineiras

A partir de
10x de

5 dias / 4 noites
Saídas desde SP:
05 ou 26 de Novembro 2008

A partir de
10x de

R$ 174,80 R$135,80

A VIDA É FEITA DE MOMENTOS.��!
'Preços por pessoa. sujeito a.disponibilidade.
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MASSOTERAPIA ,E ALIADA DO BEM-ESTAR
Correria do dia-a-dia tira o ânimo e reflete negativamente na sua pele

mana costuma ser de
uita correria, é o traba
o, a escola, o marido,

os afazeres domésticos tudo isso
aliado ao trânsito e o medo cons

tante da violência. Resultado: es
tresse, que tira o ânimo e se refle
te diretamente na pele do rosto,
principalmente.

Namaioria das vezes, não te
mos como escapar desta rotina
estafante, mas dá para se livrar
os efeitos nefastos do estresse.
É para isso que chegou a mas

soterapia, a prática é indicada

para quem quer cuidar da saú
de física e mental e se dar um

presente ao mesmo tempo.
Massoterapia é a aplicação

de técnicas de massagem para
finalidade terapêutica, relaxa
mento, estética e anti-estresse.
Possibilita o enriquecimento
da energia vital, equilíbrio do
tônus muscular, o alívio de
dores, modelação do corpo,
melhora da circulação sanguí-.
nea, aumento da capacidade
respiratória e boa digestão,
através da manipulação ma

nual dos tecidos flexíveis do

corpo, com ou sem aplicações
de calor, frio e vibrações.

Tudo isso contribui para a

diminuição do estresse e pro
porciona bem-estar e relaxa
mento. Conheça algumas téc
nicas de massoterapia.

SHIASU
Pressão do dedo e da palma dasmãos,

às vezes de cotovelos, joelhos e pés, a

fim de obter efeitos curativos. Atua no

fluxo de Energia Vital, que circula pelo
corpo através de Meridianos.

REFLEXOLOGIA
É um sistema terapêutico de estimu

lação dos pontos (nos pés e região) atra
vés da pressão, fricções. e massagens.
Intensifica a circulação da força vital e
elimina os bloqueios responsáveis pelas
disfunções. orgânicas.

MASSAGEM CLÁSSICA
TERAPÊUTICA E RELAXANTE

Massagem ocidental que possui duas
vertentes de manobra: mais suave, para
fins de relaxamento e efeito anti-estresse
e em regiões específicas, para analgesia
e músculo-esquelética.

MASSAGEM MODELADORA

Massagem manual que estimula os

músculos e a circulação sanguínea ve

nosa e arterial, facilitando a penetração
de princípios ativos. Visa o embeleza
mento do corpo.

DRENAGEM UNFÁTICA
Técnica manual que tem como ob

jetivo a redução de edemas, facilitação
de retorno venoso e alívio de sintomas
decorrentes de distúrbios de retenção
hídrica, pré e pós-cirúrgica e celulite.

QUIROPRAXIA
Tem por objetivo promover o equilí

brio do organismo. Remove o que está
causando irritação nervosa, aumenta o

movimento, melhora a circulação e re-

duz o inchaço e a dor.
.

MASSAGE QUICK
Manobras que priorizam região dorsal

da coluna, cintura escapular e pescoço. É
feita em uma cadeira especial. Associa al
gumas técnicas de massagem. Reiki: Téc
nica tradicional deharmonização natural
através da imposição das mãos.

TERAPIA DAS PEDRAS QUENTES
Técnica oriental que usa a termote

rapia para curar, somada aos conheci
mentos de geoterapia e massoterapia.
Consiste em equilibrar as energias do
corpo e relaxar a musculatura e benefi
ciar o organismo, através de massagem
no corpo com pedras vulcânicas e sedi
mentares,

por isso consulte um

especialista, invista
algumas

horas do final
de semana para

você mesma. Aqdiferença
será

notada imediatamente,
na sua

maneira de agir e de lidar
com

OS problemas, enquanto
isso a

sua pele agradece.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMEMANN, ESCRITOR

Cuspir, urinar e defecar
Nadame impressionou tantonavida, quantoopovo

de Bangladesh, que sempre foi referência quando se

fala emmiséria nomundo. Bangladesh é um país vizi
nho da Índia e está localizado aos pés do Himalaia. Lá
65% dos homens e 80% das mulheres são analfabetos.
Amortalidade infantil é de 120 por 1000 nascimentos.

'

As melas da capital, Daca, consistem numa visão pro
fundamente desagradável. Poeira, calor infernal e um
odor sufocante de fermentaçâo. Aqui os homens estão
sempre de camiseta semmanga, iguais às de ginástica,
e de sarongue - uma saia do tamanho de uma toalha
de mesa. Se calçados, usarão sandálias plásticas iguais
às melissas. Cobertas com um véu escuro, não eram

muitas as mulheres que via circular por esses labirin
tos, onde muitas das habitações eram constituídas de
caixas de papelão e de latas de óleo cortadas.

Via-as de cócoras dentro das casas; escondiam o

'rosto, se não com o véu, com os braços, a fazer mon
tinhos com as fezes frescas dos búfalos ou a catar pio
lhos dos cabelos de um outro também de cócoras, a
sua frente. Em tablados de madeira erguidos a poucos
centímetros do chão enlameado, as cabras eram aba
tidas e sua carne vendida. Ao redor desses tablados,
pequenos córregos, onde o sangue percorria alguns
metros até se juntar ao esgoto repleto de excrementos.
Sentado sobre o sangue ainda úmido, numa mão o

vendedor segurava a xicara com café, noutra um peda
ço de tecido que usava para afugentar as moscas que
camuflavam a carne cobrindo-a de negro, de tantas

que havia. Impressionei-me como aquela'gente cus

pia, urinava e defecava com tanta vivacidade. Parecia

que eu estava numa aldeia isolada no meio da selva da
Amazônia, e não no meio de umametrópolede quase
15 milhões de pessoas.

Não se incomodavam com o espaço, se havia fluxo
intenso de pessoas ou não. Um grupo de seis homens
estava agachado numa parada. No começo pensei que
estavam à espera do ônibus, mas depois percebi os
espirais verde-abacate e amarelo-ouro embaixo deles.
Dois deles, empoleirados a uma altura de um metro,
de vez enquanto davam uma observada na sujeira
que faziam no caminho de tantas pessoas, sem pres
sa. A liberdade de um menino em defecar foi curiosa.
Estava sujo, de barriga bojuda e olhos pequeninos e

brilhantes. Seu rosto lembrava algum roedor. No bar

próximo ao hotel, comprei para ele umas bolachas.
Dizia que estava com fome. Como se fosse um ritual
de agradecimento, assim que as devorou, a menos de
um metro diante de mim, deu as costas. Se agachou e

começou a fazer um monte de excrementos entre as

duas únicasmesinhas do local, ocupadas por senhores
que matraqueavam entre si. Nessa hora até pensei que
o menino possuía algum distúrbio mental, mas a ati
tude daqueles senhores de somente passar o olho na
situação, sem interromper os serenos goles de café,
mostravam que tudo lhes era familiar.

Trataram aquela cena com a indiferença de se

vissem alguém deixar cair um talher. Enquanto sor

via um suco de manga, notava duas coisas. A pri
meira, o cartaz na parede do bar, em letras garrafais,
de uma campanha sanitária: Fim dos ratos! Fim das

baratas!, proporcionando um certo ar de humor ne
gro. Segundo, que este, aminha frente, seria somen-

, te mais ummonte ao meu redor - amaioria já estava
espalhado por pisadas.

VARIEDADES---------

.Cine Shopping 1
'Amúmia 3 (têg)
(16h40, 19h, 21 h20 - todos es dias)
(14h20 - sex/sabfdom/Q,ua/gui)i�ii

.Cine cidgdf! 1 ,

'Asterix rtilsjogosollfupicos- (Dup)
Ll.4h40, 17h -todos os dias)
A outro {�eg)
(19h20r21 hãO -lodos os dias)

.Cine Cidade 2 "

• Jogo de amor em las Vegas '(leg)
(17h, 19h,,21--'tod()s es dias)
Kung fu p(lndo'(Dub�·'
(15h - toltos os dias)

o dobro dos

problemas
Joe Kingman é um solteiro convicto, rico,
quarterback famoso, prestes o ganhar
mais um campeonato poro o suo equipe.
Mos, suo vida é alterado bruscàmente
quando ele conhece o pequeno Peyton
Kelly, suo filho, fruto de um último en

contro com suo ex-mulher. '

1rl

o temido fi·nal da
, série Gossip Girl

o tão esperado final do série. Os jovens
glomurosos de Novo York começarão uma

novo fase de suas vidas. A pouco mais de '

uma semana de irem poro o faculdade,
os últimos dias serão de muito festa. To
dos fazem planos poro o vida indepen
dente e Blair está certo de que vai morar
com Note em Yale. Mos, algo que ele não
contou pode mudar tudo.

DWAYNE "l'H£ BOCK' JUHN$01II

�,:'i:l�õf

"IIIIIANDGoPAPAI

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Bruna diz que Virgínia está humilhando o fa
mília, Franzé conto o Cícero seus planos de
investir no galinheiro. Daniel e loura dizem
o Virgínia que estão orgulhosos. Notércio tiro

Virgínia do emprego, Conrado querdescnbrir
quem sabotou o carro de Julieta. Cícero deixo
Elzinha dirigir. Elo sai com o corro e Cícero cor

re atrás, Frau Herta olho, Ferdinondo procura a

fito, Ele pergunto o Afonso onde está a fita sete.
Poro falar sobre Virginia, loura se reúne com

Daniel e Natércio, que trocam acusações,

BELEZA PURA
Mateus, Olavo, Sônia, Márcio e Alex discutem

quem fica com os diamantes, Monitores do
banco percebem algo estranho. Um motoqueiro .

pego os diamantes. Sônia, Olavo, Mateus, Alex e

Márcio seguem o motoqueiro, mos não o alcan

çam. Pereira diz a Norma que Marcos Heitor foi
preso e ajudou o polícia o rastrear o dinheiro
dela. Tomás ironizo Norma e se oferecé para
ajudá-lo. Gaspar se muda paro a casa de Ivete.
Tomás ameaço Suzy poro que elo não empreste'
dinheiro o Norma, Brilney entrego os diamantes
o Alex,

A FAVORITA
Donatelo diz que Diva planejou para que o troco

delas não fosse descoberto. A TV confirma que
o corpo de Donatelo foi encontrado e que há
indícios que ela provocou o incêndio. Zé Bob se

desespero. Flora fico nervoso.lara ouve Cossia
no no rádio, Cilene di� o Holley que é culpado
pelo morte de Donatela. Romildo promete festa
de aniversário poro Cpmila, Floro procura Zé
Bob, Pepe conto à Donotela que Diva foi preso
por se envolver com bandidos perigosos. Roseli
encontra Diva em um porão blindado.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Beto percebe que sente dor sempre que deso
bedece Juli. Toni mondo Somira falar o verdade
e elo conta que Juli colocou chip de obediência
em todos eles. Toni mando Beto fugir ou virará
escravo de Juli. Juli avisa que Toni não irá fugir
e ele não vê que Somira se aproximo por trás.
Gabriela aviso que irá denunciar Fredo. Ela vê
Teófilo e diz que pode curá-lo através da hip
nose. Marta, Aline e Miguel gostam da idéio,
Márta convoca Aline e Miguel para irem atrás
de Fredo com ela. Joõo e Sandra discutem.

CHAMAS DA VIDA
Tomás se choco com o revelação de Vilma e per
gunto se ela enlouqueceu. Elo diz que foi preci
so motor Adeílson. Tomás manda Vilma calor o

boca e deixá-lo sozinho. Roberto diz à Andressa

que se ela ficar com Demorô no cosa dela, pode
esquecê-lo, pois Demorô é quase adulto e elo
não tem condições de cuidar dele. Suelen diz à
Ivonete que usará o fogão de Vá Tuquinha como

porto do inferno. Antônio se diverte com a pi·
chação no coso de Pedro. Beatriz diz que gostou
de pichar, mas Carolina não pode saber. '"

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

MUNDO ARTISTICO

Rainha do SBT

pensa em parar
Mudanças de horário, redução de

salário, demora na renovação do
contrato são os motivos para que Hebe
Camargo esteja chateada com Silvio
Santos. No intervalo do seu programa,
elo disse à platéia que estava pensando
em parar de fazer lV. Hebe tem 79 anos
e trabalha no SBT há 22. O contrato

com a emissora vence em dezembro.

Recentemente, Hebe andou de namoro

com Record, Band e Rede TV.

Agora o fim
é definitivo
Nicollette Sheridan, atriz de Desper
ate Housewives, e o cantor Michael
Bolton terminaram o relacionamento,
depois de mais de três anos juntos. O
casal anunciou o noivado em março
de 2�06, depois de uma breve rup
tura. Porém, agora eles decidiram se

separar de vez. A assessoria de Nicol
lette pediu respeito à privacidade
do atriz, e assegurou que o noivado
terminou de formo amistoso.

Atriz indignada
com o trânsito
De volto 00 Brasil, Lucélia Santos pas
sou por um susto cotidiano. "Estava
eu no faixa de pedestres, à espero
do sinal abrir para mim. Agora vê
só: O sinal ficou verde pro mim, eu
fui, seguro. Quase fui atropelado por
uma pick up 4X4 preto, que veio com

tudo, sem nenhum respeito 00 sinal
vermelho. Veio direto para cimo de
mim", contou Lucélia em seu blog,
indignado com o situação.

SUDOKU

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Também

não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

A frente fria vai perdendo forço. Ainda há
chance de chuva e trovoadas do Oeste ao

Litoral Sul. Nos demais regiões, chuva fraco e

isolada. Temperaturas em declínio acentuado.
SOLUÇÃO � Fases da lua

NOVA CRESGE�'TE

1/8 �8/8� Jaragllâ de Sul e Região

DOMINGO

6Mí�: 15° C
MAX: 21° C
Sol com Nuvens

SÁBADO

�Mí�: 13° C c; .

MAX: 19° C
Nublado

A. LEÃO

�,.:) (22/7 a 22/8)
:. '} Ultimamente você

� u.--: não anda com

muita vontade de
entrar em contato com sua fragi
lidade. A vida tem exigido muito
de você, e talvez alguma raiva
mal resolvida venha à tona. Se
isso acontecer, reflita e não dê
vazão a esses sentimentos.

lSI! ÁRIES

4,�I' (20/3 a 20/4)

t� -, O setor profissional
'" � tem tudo para

melhorar a partir do
dia 8. Mas vá devagar com sua

.

impulsividade. Novos projetos
com maiores possibilidades de

.

expansão. Tudo correndo bem no

setor amoroso com forte tendên
cia a ficM ainda melhor.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Procure ouvir
mais a voz de sua
alma e seguir suas

instruções. A fase pede mais

compreensão nas emoções. Pro
cure avaliar-se profundamente e

comece um projeto de mudan

ças. Não dá mais para fingir que
nada está acontecendo com você.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Energias benéficas
começam ase

aproximar de seu
signo com momentos de alegria e

farta comunicação. Reflita sobre
como aproveitar as energias, pois
muitas mudanças se aproximam
de sua vida. Grondes oportunida
des em todos os setores.

. TOURO
(21/4 a 20/5)
Um belo trígono
acentua os benefí
cios da fase. Júpiter,

sol e saturno trazem realização
em situações e relacionamentos.
O amor está aflorado e o traba
lho recebe as melhores energias
do Universo. Aproveite isso e

relaxe profundamente.

� ""
CÂNCER

�;_;� ���!:s2s��ibili_
: ; dades estão mais

afloradas e você
deve se proteger mais hoje. Não
abuse de sua energia com exces

sos desnecessários. Pegue leve
no trabalho e prepare aquele
final de semana relaxante, com
pessoas de sua intimidade.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
� anda mais p0-
deroso do que nunco
e sua conexão com
omundo invisível

traz algumas respostas definitivas.
Medite pora ampliarmais sua sen
sibilidade e procure pelas respostas
nos planos sutis da existência. Fase
ótima para o amor.

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
O excesso de peso

.

lentamente vai
dando lugar à

necessidade de colocar a vida
em ordem. O foco está cada vez
mais claro e você enxerga muita
coisa que andava obscurecida

pela confusão. Não deixe de se
dedicar ainda mais ao trabalho.

CHEIA : MINGUANTE

16/8

: '\) 23/8

SEGUNDA

MíN: ir C
MÁX: 240 C """,,, ..-

Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Trabalhe até

( chegaronde
deseja. A partir

do dia 8 a.s energias voltam a

fluir intensamente. Se está sem

trabalho, coloque a bola no chão e
se prepare pam iniciar a partida.
O astral promete dias movimenta
dos com resultados rápidos.

CAPRICÓRNIO

';6 (22/12 a 20/1)
,..,[. Fase ótima para o

amor e trabalho,
mais efetivamente

a partir do dia 8, quando júpiter
volta a movimentar seu signo.
Planeje as investidas e não deixe

passar nenhuma oportunidade.
Prepare-se para um aumento

significativo de trabalho.
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I ANIVERSÁRIOS

29/8
Adolfo Alberton
Anadir Becker
Áureo N. Panstein
Cândito Osmar Trentini
Claudino Lise

Denis� lapella
Emerson Stahelin
Fabio Eduardo do S. Nunes
Gildete Piazera
Gionei Bihr
Greiciele Amando Hernatski
Helena Hertel
Jéssica H. Dallabona
Juliana MatiideRibeiro
Lucas Ricardo Urban
Luciane; Baungardt
Luiz Antonio Furbani
Marcelino Poust

Margarete S. Nascimento

Margarete ScHmidt "

Martins Kinen
Nathan Walz
Rosali Rosa
Roselene Machado
Rosivaldo Bispo de Souza
Rui Borg

)te_

Talia Cardoso .

. Tarcísio Bonss Junior
Tarcisio Junior Bonefti
Terezinha G. Vieira

j

!

1
i

DIVIRTA-SE

Machão
O marido chega à conclusão que
precisa ser mais durão com o mulher.

Chega em casa e já vai botando
bronca de mocho:
- Quero um jantar digno dos deuses,
agora! Não esqueço da sobremesa,

.

tem que ser sublime! Depois você vai
me fazer uma massagem e preparar
a banheira para o meu banho. E sabe
o que mais? Adivinhe quem vai me
vestir e me pentear, depois do banho?
Sem se alterar e nem tirar os olhos da

novela, o esposa responde:
- O homem da funerária!

I

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A paciência anda
meio limitada com
as pessoas que não

entendem o que você fala. Seja
menos arrogante e mais tolerante.
Aliás, a tolerância é um de seus

aprendizados. As energias pedem
menos ansiedade na solução de
alguns problemas.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Aproveite a fase
"..,.., de inspiração para

criar projetos que
possam mudar definitivamente
sua vida. Você e sua vida têm
mudado bastante, mas vale li
pena continuar no fluxo dessas

energias para não perder nenhu
ma oportúnidade. Observe-se.
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A VER NAVIOS

ESPORTE----------

Juventus vive impasse na diretoria
Tricolor está sem presidente do conselho e TIdo Vargas não sabe se volta
JARAGUÁ DO SUL

Se o Juventus fosse um na

vio ele estaria 'sem capitão e

tripulantes. O presidente inte
rino e do conselho deliberativo
Jurgen [õesting, o Igue, pulou
fora do barco e o presidente do
clube, Ildo Vargas, ficou a ver
navios e sem saber o que será
feito. Já os outros diretores do
conselho também deixaram a

embarcação. E como a maré

.

não está boa para o Moleque
Travesso tudo aponta para um
possível naufrágio.

Igue informou que o acordo
feito com a diretoria do clube era

comandar o tricolor jaraguaense
apenas no turno daDivisão Espe
cial. Já Vargas disse que foi pego
de surpresa e prefere não comen
tar sobre o assunto até que seja
feita uma reunião com "os rema-

nescentes do clube para decidir
os caminhos da serem tomados".
Este encontro não tem data para
acontecer.

Há três anos no conselho
do Juventus, Igue deixou o

cargo no início da semana ale
gando que não tem mais tem

po para continuar no clube.
"Tive que optai entre o [uven
tus e a minha empresa. O time
toma muito tempo, mas quero
continuar a ajudar no que for

possível", revelou.
Quanto à permanência de

Vargas na presidência, ele ainda
não sabe se também pula fora do
barco. 'Aindanão sei se continuo,
estou pensando neste ponto. Pre
ciso falar com mais pessoas para
ver", desconversou.

GENIELLI RODRIGUES lido Vargas disse que foi pego de surpresa e nõo quis comentar sobre o assunto antes de se reunir com a diretoria

,

OLIMPIADAS DOS RECORDES
Pequim se enfeitou, os coros amarrados desapareceram, e os sorrisos se abriram em flor. Os Jogos Olímpicos de
2008 passaram poro o história como os Jogos dos Recordes. Nos 16 dias de competição foram superados 175 recor

des e apenas seis cosos de doping. Um cavalo brasileiro foi protagonista de um coso. Sem que o cavaleiro soubesse,
no colado do noite, o quadrúpede aloprado ingeriu do erva maldito e foi pego nil exame antidoping ...

BRASIL OLíMPICO
Homenageamos os nossos heróis e heroínas que, apesar
de tudo, brilharam. Houve, é verdade, disparidade de
ações: enquanto o desprezado equipe de futebol femi
nino, de Morto (foto), Cristiane, Daniela, Maicon e com

panhia, travavam uma indômito batalha e devam uma

provo viva de entrega, brio, vontade e amor, no time do
Dunga, os milionários preguiçosos se arrastavam em

campo. Falando do desempenho nacional no evento, Carlos
Artur Nuzman (presidente do COB) utilizou o número total
de medalhas, mesmo critério do Comitê Olímpico dos Esta
dos Unidos. Porém, poro frisar que o Brasil superou Cuba no

quadro de medalhas, o presidente do COB utilizou o critério
adotado pelo Comitê Olímpico Internacional: o de total de
ouros. Falto de dinheiro não foi. Disponibilizou-se 168 mi
lhões 00 Comitê Olímpico Brasileiro para a preparação dos
atletas. O Governo Federal e suas empresas fizeram o suo

porte, investiram 1,2 bilhões no último ciclo olímpico, in
cluindo os Jogos Pan-americanos. Conquistamos 15 mede
lhos 00 custo superior o R$ 50 milhões cada uma. Houve um
atleta do judô, que vendeu o próprio bicicleta poro poder
treinar e, Jade Barbosa não recebeu o ajuda de custode R$
350 nos últimos três meses que antecederam o Olimpíada.
Cadê o grana Nuzman? Havia o expectativa de um solto no

desempenho, galgar posições no quadro de medalhas. Não
houve. Aplicamos muito, mos, aplicamos mal.

'l página dp esportes costoma noticiar os (eoHzoçijes do ser hqmnno,i;À
página pOlil:iol, s�usfrocOSSO$".'

. ,

r'e d a c a o @ o c of"-e i o d o P o v o . c om. b r ..'
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SERIADO
É Freud!!!. A turma do prosecco agora
vai ter que pensar duas vezes. Do levo
de novidades, pós-lei Seco, uma já
começo o deixar o pessoal daquele jei
to! Agora, o lei permite arrostar o seu

automóvel, coso não pague pensão
alimentício, dívida trabalhista, etc. A
não ser que prefiro o condenação em

tribunal de pequenos causas e posse o

ser devedor do justiça. E tem mais: não
adianto levar o corro poro outro Esta
do, pois um sistema on-line baseado
no número do CPE permitirá que juízes
o encontrem e o bloqueiem. Tem jeito
de sair dessa? Só se o corro não estiver
em seu nome.

,

SO LOVE
OS lindos namorados,
Roberto De luna e Marcinha
Veiga estão cada vez mais
apaixonados. Por onde pas
sam chamam a atenção pela
beleza dos dois.
'O amor é mesmo lindo!

DIZEM POR Aí
Tem um empresário corupaense, tira
do a boy e que sempre gostou de man
ter o formo, que onda falando demais.
Faz pose de "pegador" e é totalmente
dominado pelo mulher. Se elo souber
que ele ando contando uma moreno

comprometida, o barroco desce. Essa,
só pedindo uma tacinha de veuve eli
cquot brut bem geladinha.

NIVER'
Comemorar aniversário é sempre bom,
principalmente o nosso. Mas pode ser
também de um membro do família ou

de um amigo muito querido, como o da
aniversariante de hoje, que atende pelo
nome Margaret Schmidt Nascimento, o

nosso eterno miss Jaraguá. Mil vivos!!

FOFOCÓDROMO
Nas rodos sociais e políticos comenta-se
que um condi�to o prefeito e seu vice não
conseguem ueennmr os ponteiros. De
foto são ideologias bastante diferentes, o
que está causando.:muito bote boca. Nas
rodas de comadres, o buxixo ardeu que
nem pimenta "Do Quintal de Coso".

" Avido é
maravilhoso se não"se tem medo dela.
CHARLES CHAPLIN

',.�SPORT .err• C> lJ'>qgsrUUT
Troféus e Medalhas

l �27�:-4044

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é Maicon Punquielli Jr.
Ele lê esta coluna para ficar por dentro
das novidades do sociedade e hoje co
memoro o idade novo. Parabéns!

PERGUNTA CRETINA
O meliante muito do folgado foi co
locado diante do delegado boçal, que
mandou o esbregue:

.

- Ô seu cobro safado, é verdade que
você roubou pão na podaria?
O marginal. cinicamente:
- Qualé, doutor? O senhor queria que
eu roubasse onde? Na farmácia?

'A artista plástica
Tânia Cotrim e Samira

Leutprec,ht, na
feijoada do Moa

COISA. DE IMBECIL
Olha como existem muitos idiotas.
O Samu, Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência, que serve paro
chamar ambulâncias pelo telefone
192, fez uns 100 milhões de aten
dimentos em todo o país desde á
suo criação, há cerco de clnce anos.

Mas, em algumas regiões como Sul
e Centro-Oeste, quase o metade dos
telefonemos dados para o serviço,
no período, foram trote.

DICA DE SEXJAELOGIO.
Valeu Moa. A feijoada estava excelen
te. Quem não foi perdeu uma grande
festa. Tudo estava cem por cento. Não
há o que reclamar: o comido, o músico,
o bebido e o organização dos stands,
tudo estava em perfeito organização.
NORBERTO KOHNEN, O "BETO fISCAr'.

Curtir à noite Country Serta
nejo, no Choperia Bierbude,
com o presença musical do
duplo Nícolas & Matheus.
A mesmo que embolou o

Feijoada do Moa.

TE CONTEI!
• Quem onda que é só sorriso

.

são os amigos Edson e Thayana
Junkes. O motivo do felicidade
do casal é o visito da cegonha.
Em maio do próximo ano nasce o

herdeiro do família.

• Certamente o aniversariante
mais festejado'de ontem foi
o boa gente Wolter Paupitz. Para
béns e muito saúde .

.. No proximo terço-feira à§ 18
horas o loja Kargo, em Join
ville, do minha querido amigo
Morcela Wacherhage, comemoro
o chegado do coleção primavera
verão 2009. Um luxo em meio à
natureza, com delicioso coquetel
seguido de um elegante desfile.
Nós iremos conferir.

• Amanhã, mais conhecido
como sábado, tem show com 00-
zoranha no Moinho Disco Clube.
Festa imperdível.

• No próximo dia 13 de
setembro, os promoters Fernando
Raboch e Eduardo Fogaça, ar
mam festança daquelas no Floro
Botequim:Agendem!

• Repito que o convite paro
passar dez dia$ino iní.cio de
dezembro, no cidade de
Grama4o-RS, é tentador.
Vou pensar com carinho.

... Estamos em pleno século
2;1 e ainda circulam notícias
pessimas, como a de atentados
contra a vida �umana,� outra$
figuras fazendo" maldades.

.

Y�rdadeiro horror!

• Nós devemos ser o mudaqçD
que queremos ver no mundo.
H'

.. Uma ótimo sexto-feira a.

todos.

.,Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



w O CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2008

Malwee, do técnico Fer
nando Ferretti, não deu bola
para o time que tinha a me

lhor campanha da liga Futsal
2008. Preferiu esquecer disso.
Principalmente porque o ex

periente técnico sempre soube
a força do time que tem nas

mãos. Oue, quando precisa,
sabe jogar nos contra-ataques
e, quando quer, é um time total
mente ofensivo, mas sem afo

bação. Ferretti sabe administrar
cada segundo do jogo. E foi isso
que faltou ao time da Cortiana/
UCS ontem. Até buscou o empa
te, mas se afobou muito cedo
na ônsia de buscar o vitória.
No jogo de xádrez dos técnicos,
Ferretti venceu de xeque-mate.
Mais um entre tantos.

; ;.

EMMAIS
DepQis dp suCesso do
jú recebe as�Jnscrições p . o

começof dia'20 de setembro, com 'bado�
será paro psquatro primef(Oscofocodos,

.

. ,.
O, RS 450,RS eRS

150, respéGtivamentth O P!'IIZ0 linol porn entrelJd'Cls fichasde inscriçdo é ,

1� de setembro. O volor é R$ 250, !noi�RS@�01) dê"cauçdo.lnformoçêies no
teJ�fone 3379-1203, comMirinni JaC!lhowski. '

;ç>'_

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------

ESPECIAL PRIMEIRA DIVISÃO

Equipe do XV de Outubro conquistou, no último fim-de-semana, o título do Campeonato Municipal de Indaial

De Indaial, a força
do trabalho de base
XV de Outubro entrou no lugar doAtlético
JARAGUÁ DO SUL

De última hora, o :xv de
Outubro, conseguiu a vaga
para disputar a Primeira Divi
são da Liga Jaraguaense. Com
a desistência doAtlético ENEC
(alegando falta de patrocínio),
o time de lndaial poderá fazer
sua estréia na principal com
petição do futebol amador
do Vale do Itapocu. Seis ve

zes campeão da Liga Blume
nauense, o :xv chega queren
do incomodar. E com um time
bastante jovem.

.

A idéia de disputar a

competição partiu do time
de Indaial. "Íamos -disputar
em Blumenau, mas apenas

. -quatro
- equipes confirmaram

presença. Aí não compen
sava. Como já conhecia o

campeonato daí- {de Jaraguá
do Sul), resolvemos tentar a

participação", disse o técnico

Jocélio Kresch, que coman

dou o João Pessoa em 2006.

"Sabemos que a competição
é bem organizada e isso con

tou muito na hora de decidir
mos ir para aí", emendou.

SOCIEDADE DESPORTIVA
XV DE OUTUBRO
FUNDAÇÃO: 15/10/1952
• BAIRRO: Carijós/lndaiol

• LOCAL DOS JOGOS: Estúdio Ervin
Blaese • HISTÓRICO NA 10 DIVISÃO:
Estreante • TIME BASE: Eron; Bigode,

lio, Marcos, Bruno; Womberto,
Michel, Mominba e Tardelli;

Motosinho e Dàniel.

. O XV de Outubro tem um Campeonato Paranaense deste
dos melhores' trabalhos de ano pelo Real Brasil", lembrou
base do Estado. Tanto que a Kresch. Por isso, o objetivo
média de idade do time fica não pode ser outro a não ser o

entre 19 e 20 anos. São os título. A estréia do rubro-anil
mesmos jogadores que repre- de Indaial será neste domin
sentam o Atlético de Ibira- go, às 15h30, contra o Noite a

ma nas categorias de base do Fora, no campo daMenegotti.
Campeonato Estadual "Eles

jogaram a Primeira Divisão do JULIMAR PIVAITO
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Felipão disputo
1° clássico
LONDRES

No próximo domingo o
técnico Luiz Felipe Scolari
terá seu primeiro clássico de
Londres pela frente, quando
o Chelsea receberá o Totte

nham, no Estádio de Stan
ford Bridge, pela terceira ro
dada do Campeonato Inglês.

O time treinado por Fe

lipão venceu bem nas duas

primeiras partidas e é o lí
der da competição. Com um

grande futebol apresentado
pelo meia brasileiro natu
ralizado português Deco,
o jogo ofensivo do Chelsea
vem arrancando elogios da

imprensa inglesa. Já o Totte
nham está em situação bem
diferente. Apesar das boas

contratações feitas antes do
início da temporada, entre

elas a do goleiro brasileiro
Gomes, ex-PSV, a .equípe
ainda não se acertou depois
da saída do atacante irlandês
Robbie Keane.

Adiado sonho
do estádio
SÃO PAULO

Mais uma vez, o sonho
da torcida do Corinthians
de ver um projeto do está
dio próprio sair do papel foi
adiado. Ontem, o presidente
Andres Sanchez explicou o

fim do acordo com o consór
cio- Egesa/Seebla e adotou
um discurso mais pessimis
ta quanto ao tema.'Segundo
ele, para não dar mais falsas

expectativas à torcida.
"O 'que não quero é dei

xar sonhos abertos, prefiro
sair do Corinthians sem

deixar um estádio do que
prometer e não conseguir
fazer um. Já sofri muito
com isso também. Vamos

esperar algo mais concre

to", disse o presidente.
Quando foi firmada uma

carta de intenções com as

duas construtoras, Andres
Sanchez deixou claro que o

processo para a construção
do estádio não estava tão
adiantado. Por outro lado,
também prometeu que,
até 2011, o clube teria sua

"casa própria".
Andres afirma que o

clube segue aberto a novas

propostas, mas desde que
venham acompanhadas por
garantias financeiras.

EM BUSCA DO TRI

lVIalwee está na final da Liga
Em jogo emocionante, time venceu Cortiana por 6x3
JARAGUÁ DO SUL

AMalwee foi do céu e ao in
ferno e depois voltou ao .céu du
rante a partida decisiva contra a

Cortiana/UCS na tarde de ontem
emFarroupilha (RS). O time cata

rinense começou muito bem nos

primeiros dez minutos de jogo,
relaxou no final do primeiro tem
po, mas se recuperou na segunda
etapa. Com uma partida digna de
final, a Malwee venceu a Cortia
na por 6x3 e se garantiu emmais
uma decisão da Liga Futsal.

O primeiro gol saiu dos pés de
Márcio aos 5min09, aproveitando
cobrança de falta e colocando no
meio das pernas de Bagé. Depois
a Malwee aumentou com Lení
sio. Tiago lançou para o camisa
10 que estava sozinho e chutou
certeiro, aos 8min31. O terceiro

gol do time de Jaraguá foi de Leco
aos 9min58, depois de passe de Leco fez dois gols e colocou bola na trave no emocionante jogo que garantiu a Malwee em mais uma final
Lenísio. Depois do terceiro gol,
a Malwee caiu de rendimento e

a Cortiana se recuperou no jogo.
O bom momento dos gaúchos
aconteceu depois da entrada de
Basilio. O time de Farroupilha .

mareou três gols em menos de
um minuto, com Maicky, Bebeto
e Valdin.

A etapa complementar foi
ainda mais emocionante. Tiago
continuou fazendo milagres de
baixo da -trave e a Malwee apos
tando nos contra-ataques. Em
um deles, Lecomarcou o segun
do gol dele no jogo, aos 8min04.
Dois minutos depois Leco ainda
colocou uma bola na trave.

ficou sozinho e bateu na saída
do goleiro gaúcho, carimbando
o passaporte para mais uma fi
nal da Liga Futsal. Agora o time

. catarinense espera o resultado da

partida entre Ulbra e Carlos Bar
bosa, que acontece hoje às 18h30.
A primeira partida da final da
Liga ainda não tem data defini
da. Independente do adversário,
a Malwee, por ter melhor cam
panha nas duas primeiras fases,
traz o jogo decisivo para Jaraguá
do Sul.

'

Atrás no placar, a Cortiana
continuou apostando na saída
do goleiro. Valdin entrou como

goleiro linha, errou o passe, Le-

nísio roubou a bola e colocou
no gol vazio, fazendo 5x3 para
os jaraguaenses. Em outro lan
çamento, aos 7min21, Márcio GENIELLI RODRIGUES

Mossa prefere não pressionar Ferrari
Piloto brasileiro ganhou confiança da escuderia ao vencer o CP da Europa

MONZA

Atual segundo colocado do
Mundial com sete pontos de

vantagem em relação a Kimi

Raikkonen, seu companheiro
na Ferrari, Felipe Massa pre
fere não pressionar a equipe
para ser tratado como número
1 e ter o finlandês corno seu

escudeiro.
"Decisões como essa não

'� têm nada a ver comigo, já que
� não sou em quem. decide, as
� coisas. A única coisa que eu

Mundial: Massa é o segundo colocado posso fazer é o meu trabalho

para o time da melhor manei
ra possível e deixar, as outras

escolhas, para a direção da Fer
rar", discursou.

O piloto brasileiro está a

seis pontos de Lewis Hamilton,
líder da disputa. Felipe Massa

ganhou confiança após vencer

o GrandePrêmio da Europa, no _

último domingo. Tranqüilo, ele
evitou falar do jogo de equipe
que a Ferrari poderia fazer nas

próximas corridas.
Mesmo não querendo pres

sionar as circunstancias são

favoráveis ao piloto brasileiro.
Com a vitória no último GP da
Europa e o mau momento de
Kimi Raikkonen, já Ievam a

Ferrari em pensar no jogo de
equipe para dar suporte ao pi
loto brasileiro. Atualmente na

segunda colocação do Mun
dial de Pilotos, Màssa poderá
ter atenção especial para ficar
com o título. Pelo menos é o

que garante o chefão da Fer

rari, Stefano Domenicali: "Se
for -precisc, o Kimi vai ajudar
o Felipe".
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ESSAS MULHERES...
Extraído da internet, porque eu A-MEl!

.

Confissão de um homem na dúvida de que seu prazo de validade tá expi
rando ou a paciência é que está ficando velha: "Quando eu completei 25
anos de casado, olhei para minha esposa e disse: 'Querida, 25 anos atrás
nós tínhamos um fusquinha, um apartamento caindo aos pedaços, dormí
amos em um sofá-cama e víamos televisão em uma tevê preto e branco de
14 polegadas, mas todas as noites eu dormia com uma loira gostosa de 25
anos. Agora nós temos uma mansão, duas Mercedes, uma cama super king
size e uma tevê de plasma de 50 polegadas, maseu estou dormindo com uma

velha de 50 anos. Parece-me que você é a única que não está evoluindo.'
Minha esposa, que é uma mulher muito sensata, disse-me então para
sair de casa e achar uma loira de 25 anos de idade que quisesse fi
car comigo, e que, se isso acontecesse, ela com o maior prazer faria
com que, novamente, eu vivesse em um apartamento caindo aos pe
daços, dormisse em um sofá-cama e não dirigisse nada mais que
um fusquinha. Essas mulheres'mais maduras não são demais? Elas
realmente sabem como resolver sua crise de meia idade."

Imaginemos que os homens sofressem
de uma maldição de ter que casar com

uma mulher e escolher conviver com

uma das seguintes opções: Durante o

dia, ela é uma linda princesa e a noite
uma bruxa horrível; ou, ela é a bruxa
durante o dia e à noite, no aconchego
dos lençóis, uma belíssima mulher. O
que será que a maioria deles escolhe
ria? Será que eles deixariam a gente
escolher? Num conto sobre o Rei Arthur,
que rola na internet, essa perguntinha
tem um final feliz, que depende ape
nas da resposta dele.

, I

NEGÓCIOS
Minhas amigas otimistas: "Já que vamos morrer solteironas, que
pelo menos levantemos nossos popôs gordos e trabalhemos para
uma velhice confortável, apesar de solitária". E foi daí que veio
a idéia geoial, porém fictícia. Agência de casamentos. Pesquisei:
O investimento inicial gira em torno dos R$ 10 mil. Não precisa
de um espaço físico gigante.lnicialmente, dois profissionais são
necessários: Psicólogo e atendente. Discrição, sigilo, segurança
e organização são imprescindíveis. O retorno financeiro pode va
riar entre 12 e 18 meses. Obviamente, nosso espírito empreen
dedor deu-nos as castos e abandonamos a idéia. Simplesmente
porque sequer conseguimos arrumar um marido para nós. Para
as outras, então ... Demora!!!

LOROTA
Andei lendo isso: "A polícia da cidade de Petrich, na
Bulgária, decidiu vigiar um padre local por causa de
uma plantação de maconha que ele alega ser um

presente de Deus". Confesso que arregalei os olhos
e reli o texto. E não é que é? O Padre alega que não

plantou e nunca cultivou as plantinhas. Elas sim
plesmente apareceram ... PUF! A vizinhança que deve
estar "viajando" até agora com o milagre.

OLHEIRAS
Gente, é praticamente impossível exterminar de vez as olheiras
em casa. Mas dar aquela disfarçada e amenizar esse tormento
é possível sim. As rodelas de pepino que vemos nas novelas,
realmente ajudam a suavizar as olhelrcs. As compressas de chás
gelados, em especial os de camomila e o chá verde, surtem o

mesmo efeito. E o guaraná que você bebe, se misturado com um

pouquinho de água e aplicado na região, ativa a circulação e

diminui o inchaço. Que tal?

PRENDADAS
Passei grande parte do inverno vendo minhas amigas tricotarem
lindos casaquinhos, cachecóis, meias e afins. E lembrei de um tem

po em que eu chamava minha irmã de jeca, por fazer seus próprios
vestidinhos de verão. Hoje, lembrando, posso dizer que ela capri
chava e fazia coisas lindas. Bateu a saudade e eu liguei pro ela:
"Ta ocupada, mana?". E ela: "Não, pode falar. Tava cortando um

vestido pra mim". E eu aqui, sem abusar do talento dela!

BISCOITO DA SORTE

Pronto poro mais um dia?

ROUPAS FEMININAS·ACESSORIOS

• Tem coisas que não se explica.
Sair de Jaraguá, para curtir o
Tribal Tech (evento rave dos
mais badalados) lá em Curitiba,
no meio da multidão encontrar
uma galera da sua terra natal...
E no meio da galera, aquele pn
querinha da adolescência. E em
meio à tantos meninos bonitos,
passar a noite inteira grudada
no fulano. O que é, o que é?
Coinéidência? Vontade? Destino?
Não sei dizer, amiga..

• Ofgêneros musicais dos
jingles de campanha são dos
mais variados. O axé continua
em alta, um pouco menos

do que nos anos anteriores,
devido ao sucesso do estilo
sertanejo .. A galera ta achando
que tem tudo a ver. Você escuta
as promessas dé' um, no ritmo
da Ivetinha. Depois ouve as

qualidades de outro ao som de
Vitor e Léo. Cheguei a sonhar
com um funk pauleira com

promessas ao eleitor de um

lugar no céu. Eu disse céu, e
não créu!

* Vocês já viram o Biscoito da
Sorte de hoje? Uau!
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NOAR
Especial hoje aqui na coluna de fotos da Feijoada do Moa,
cobertura que desde segunda-feira também pôde ser

encontrada em nosso blog nas mais de trezentas fotículas
que nosso fotógrafo Marcelo "Ilbn" tirou. Gente bonita,
alto astral e uma infinidade de momentos estão lá

registrados... Dê uma passada no poracaso.com e confira.

Uma parado poro o sorriso de Ano Paulo Viera

Dealberto Jorge "Felfa" Orgulho-da-tia-Marina e o

figuro Cieiton Jantsch

NO AR - 2
E falando na cobertura, a gente quer agradecer ao

colunista vizinho por ter dado a preferência e concedido
para nós exclusividade no registro do evento - grande
slnnlde reconhecimento. É citação em plágio, mas fica um

abraço cheio de en'ergias positivas pro tí Moa. Oue seja
sucesso também a edição 2009.

MÓM�NJO QA CITAÇÃO
"O'herórvira estátua, mos .9 covarde passeio tom es

netillhos." - malvados�corn.Hr

SUGERINDO PREPARAÇÃO
- Dia 20 de setembro vai rolar Especial Pink Floyd com o

banda Immigrant no grande teatro do Scar.
- Countdown: 25 dias poro o primavera. XÔ umidade.
- Agenda cheia para setembro, o mês já está com mais de
seis baladas consideráveis planejadas. Sendo cedo pra
,abordar, semana que vem publicamos lista completa.

contato@poracaso.com I www.poracaso.com

FAMA, FORTUNA, E GLÓRIA
Hmmm, título exagerado. Ignorem dois atributos please, estamos só com a tal
fama por enquanto (coisa que, aliás, não enche barriga ou paga o IPVA). Acabou
escapando o audiência aqui, mas os leitores deixaram a gentepor dentro:
"Olá!
Não sei se vocês conhecem o programo Pretinho Básico que rola das 12h às
13ft e das 18h às 19h na Rádio Atlôntida - Florianópolis. Se não conhecem,
deveriam ouviE .. Eles leram um e-mail de um cidadão de Jaraguá do Sul e o

Marcos Piangers (ex-apresentador do Patrola em Se) comentou'que Jaraguá
é a cidade do blog PorAc��o.com,.t�zendo um certo marketing .aí do site... Só
estou encaminhando estemail ,para que figuem sabendo que o nome de
vocç� está veiculando emrádios de grande porte. Parabéns pelo site.
Abraços

.

Claudio M. Wosrriak"
O leitor Diogo ainda complementou: .... .

<) '- ,,�': ,,-- -_:-' ;�'-
"Se foram citados e. eles não molharam o pau em vocês, é porque vocês são

$#%*@mesmol'
O que o gente pode dizer disso? Só queremos agradecer à Rede RBS por não ter
incluído nosso endereço nil firewall dele�. e à galera do programa, que fez a

referê e ainda leu alguns de nossos textos no at É nois no fito mono.

Puro deboche, o pouso contemplativo de Joslyn Demarchi 00 lodo de Paulo
Almuas

Allan Felipe Matias e Ana Tomazoni Thedy Corrêa, o despenteado (1)
também foram presenças vocalista do bando Nenhum de Nós

MAUHUMOR··
É em tempos de pr9pogondo eleitoral que a gente sente falto/do ��tético
falsa do advertising convencional, que sempre nos poupou de ver gerite feia
em eutdeors ou no lV.

3371-0202""""'Iadyrosachoque.............-
_____. -J

I

TURMA DA MÔNICA XÓVEN
Chegou às bancas a Turma da Mônica "em
estilo mangá". Pessoal lá do estúdio
Maurício de Souza resolveu invadir o filão
adolescente e acrescentou alguns anos no
vida da turminha poro, criar "novas"
histórias. O Cascão agora toma banho, a

.

Mogalí se alimenta de formo nutricio
nalmente balanceada, o Cebolinha se

chama "Cebola" e não falo "elado" demais
e a Mônica já não é mais tão machorra. A
coluna por horo preserva os leitores de suo opinião, pois só o comentário

quanto terem trocado o nome do personagem "Anjinho" paro "Céuboy" já
daria processo. Curiosos podem dar uma olhada numa prévio on.line
acessando ossinepaninLcom.br/turmadamonicajovem.

NOVO DO COLDPlAV
Mal saiu "Viva lo Vida or Death and Ali His Friends" e o Coldploy já adianta
possívellonçamento para o ano que vem. Ao que parece o tempo gasto no

estúdio com o último trabalho foi suficientemente produtivo, o que gerou
mais músicos do que o esperodo poro um único álbum ... Nada do que
reclamar.

MAIS MÚSICA •

Catadores de vinís podem dar um chego nos imediações do Terminal
Urbano (mais precisamente ao lado da Farmácia do Terminal), que há uni
sebo alí aberto com acervo de bolochões para ser conferido.

TELONA PARA GAMERS ,

Negócio paro pensar: a rede canadense de cinemas Cineplex Odeon abriu
as portas para um segmento novo, e agora alugo suas solos poro garners
derreterem seus jogos favoritos na mega telona. O preço do serviço? US$
179,00 por 2 horas de uso em sistemo'de som surround, AC, poltronas
vibratórios, mega-tela e toda privacidade que você desejar. Vale?

UM DESENHO

"Eu no Novo Mundo", por Cassio lopes - www.flickr.com/chocolartes
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GUARAMIRIM 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO
A cidade pujante conhecido como o Capital do Palmeira Real, mos também poderio ser do Cascudo, dos Tintos, dos Móveis,
dos Conservas, do Arroz e do Banana, além do indústria Têxtil, tamanho é o diversificação do riqueza deste município que
vem despontando como uma dos principais economias do estado de Sqnta Catarina. A cidade que ontem, dia 28, come
morou seu aniversário de emancipação político, possui um povo ordeiro e trabalhador, mos qúe também sobe fazer ótimos
festas e eventos como do Porchetta, do Cascudo, e o grande Expofeiro Agroindustrial, entre outros mais.

PASSADO HISTÓRICO, PRESENTE
CONSISTENTE, FUTURO PROMISSOR
É o município do região que possui as melhores condições para
receber grandes investimentos industriais. Com úmo estrutura
de rodovias e espaços planos disponíveis, torno-se atraente

poro receber grandes indústrias. Diferente dos outros municí
pios da região onde existem muitas nascentes e morros, essas

instalações não necessitam de grandes intel1erencios no natu
reza. O grande desafio do município é crescer de formo organi
zado, com fortes investimentos sociais e de infra-estruturo nos

bairros mais afastados do centro, pois sua economia é muito
forte e não depende de um único ramo de empresa.

. BANCOS COBRAM MÉDIA
DE 31 TARIFAS DE CLIENTES
Instituições financeiros em todo o Brasil cobram uma mé
dia de 31 tarifas dos clientes, segundo revelou pesquisa
realizada pelo portal Vida Econômico. Anólise feita pelo
portal com 12 dessas instituições mostrou que as cobranças
podem ser menores: apenas 19, como é o caso do Banco do
Nordeste, mos chegam a exatas 31 tarifas, a exemplo do
Banco HSBC. 9 levantamento foi realizado com o intuito de
identificar quais mudanças ocorreram depois da aprovação
e entrado em vigor do resolução 3.518, que regvlamentou
a cobrança de tarifas por porte dos instituições flnonceiras.
"Tal resolução ainda não provocou a tão sonhado competi
ção no sistema financeiro nacional com o quedonos preços
dos tarifas boncórios", afirmo o estudo.

TARIFAS MAIS BAIXAS E ALTAS
A pesquiso ainda revelou quais sõo os tarifas mais baixas co
brados em agosto por cada banco. No maioria dos casos, era o

transferência entre contas na próprio instituição (transferência
de recursos fII), que chegou o R$l. A cobrança mais alto iden
tificada foi em confecção de cadastro para início de relaciona
mento, de R$ 120 no Unibonco. Fonte Infomoney

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do
SulJSC ISA :MARTA MOHR ZIEMAl\'N, Ofíciala do
Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/Se. torna
público pelo presente e d ita l , que DIA
EMPREENDIMENTOS E AD,MImSTRADORA

. LTDA, inscrita no CJ\'Pj sob na 04.2:l3.545/0001-07.
estabelecida na Rua Felipe Schmidt na 157, nesta
cidade, requer com base no art. 18 da Lei na

6.766/79, O REGISTRO DE DESMh"1\TflRAMENTO,
situado nas Ruas 445- Sem Nome, 443-Erich Koch e

688-José Títz, Bairro Três Rios do Sul, perímetro
urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC,
conforme Certidão na 12\)/2007, expedida em 25.04.2007 e revalidada em 12.05.2008,
Proc. na 11241!2{)08. assinando como responsável técnico, a engenheira cívílAnaMaria
Badura, CREA na 16605-3, ART na 2608829-5. ° desmenbramento ,y de caráter
resídencíal, possui a área total de 7.213.54m", sendo constítuído de 5 (cínco) parcelas e

remanescente. ° prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contadosda
data da última publicação do presente edital. e deverá ser apresentadapor escrito perante
a Oficiala que subscreve este. no endereço da Serventia, Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.683 -centro, [araguá do Sul/Se

INDICADORES
íNDICE
IBOVESPA

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,631 1,633 . 0,68%
2,402 2,402 -0,07%

JARAGUÁDO SUL, 25 DE AGOSTO DE 2008.
AOFlCI:ALA

EDITAL

ESTADO DE SANTA CATARINA i PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul i 3' Vara Ctvel
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87: Vila Nova - CEP 89.259-300; Jaraguá do sul-se - E-mail:

jg:�civ3@�i .sc.gov .br
Juiz de Direito: Edenildo da Silva
Escrivã Judicial, Marisa Schroder Feliti

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Sustação De Protesto n'' 036.97.000251-9

Requerente: Metalnox Indústria Metalúrgica Ltda,
Requerido: Warranty Express Transportes R09oviãrios

Citando(a)(s): WARRANTY EXPRESS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, Incerto e não sabido,

Objetivo: ClTAçAo. Prazo Fixado para a Resposta: 5 dias. Por intermédio do presente, a(si pessoal')
acima identificadaís), atualmente. em Jeca! incerto ou não sabido, fica(m) cienreis) de que, nesre Juízo de

Direito; tramitam os autos do processo epigrafado, bem 60mç CJTADA(S) para respondertern) à ação,
querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA' Não sendo contestada a ação 110 prazo marcado, presumir-se-ão aceitos COmo

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, cíc art. 319 do CPC). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado
no local de costume e publicado 1 veztes), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (Se), 25 de março de 2008. !

Edenildo dap:t:�' ,
Juiz de SJreit'a/

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia I
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Sant,

na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem (

acham neste Tabelionato para protesto de Tttul

Margot Adelia Grubba Lehmann. Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços
fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento. que deu entrada
neste Oficio para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

Protocolo: 84426 Sacado: PAULO CESAR CARDOSO CPF: 179.896.717-00
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número do Titulo: 200 Espécie: Dupücata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 05/08/2008 Valor: 232,00

Protocolo: 84691 Sacado: JAIR CIPRIANI ME GNPJ: 01.485.701/000
Cedente: POLIMIX CONCRETO LTDA CNPJ: 29.067.113/000
Número do Titulo: GM07250 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 07/08/2008 Valor: 10.253,53

Protocolo: 84754 Sacado: JOSSIMAR ROSA DOS SANTOS CPF: 076.536.257-03
Cedente: TWO SISTERS INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 06.056.272/000
Número do Titulo: 000255-0 Espécie: Cheque
Apresentante: TWO SISTERS INDUSTRIA E COMERCIO Data Vencimento: 27/03/2008 Valor: 836.00

Protocolo: 84755 Sacado: JOSSIMAR ROSA DOS SANTOS CPF: 076.536.257-03
Cedente: TWO SISTERS INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 06.056.272/000
Número do Titulo: 000256-9 Espécie: Cheque
Apresentante: TWO SISTERS INDUSTRIA E COMERCIO Data Vencimento: 27/03/2008 Valor: 836,00

Protocolo: 84914 Sacado: AUGUSTO CARVALHO SANTANA ME CNPJ: 04.683.771/000
Cedente: PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 05,382.404/000
N(lmero do Titulo: 40725.3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apmsentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 08/08/2008 Valor: 281,43

Protocolo: 84929 Sacado: SILVIA ALVES DE LIZ CPF: 375.923.497-6
Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORES GORUPA LTDA CNPJ: 04214.0141000
Número do Titulo: 24003 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEOERAL Data Vencimento: 10/08/200B Valor: 275.00

I Protocolo: 84955 Sacado: EDSON LUIS PINTO CPF: 821.211.339-68
Cedente: AYMORE CREDlTO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/CNPJ: 07.707.650iOOO
Número do Titulo: 70007324859 Espécie: Outros Tipos de Dívidas
Apresentante: AYMORE CREDITO.ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A Data Vencimento: 26/09/2007 Valor: 2.73
� •••_. __ �._.�¥.��A_¥MN • ",, ,,�_ .... .. .. .. _,..__ .. .... .. _

Protocolo: 85000 Sacado: WISE TRANSFORMADORES LTDA CNPJ: 86.799.897/000
Cedente: MODULAR TRANSPORTES LTDA

.

CNPJ: 88.009.030/000
Número do Titulo: 428351 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASI� SA Data Vencimento: 13/08/2008 Valor: 100.50
"'�_••. "'�w•• "'_"'."'ww."' .. _� "' __ _._ _"' __ __•• '"_ __ • __ _ __ _ __ _ _,. __ ..

Protocolo: 85060 Sacado: LEONARDO NIENKOTIER ME CNPJ: 01.743.466/000
Cedente: IMDEPA ROLAMENTOS IMP E COM LTDA CNPJ: 88.613.922/001 "

Número do Tnulo: CTB2211771 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 12/08/2008· Valor: 207.74

Protocolo: 85149 Sacado: EDERSN NAGEL OE UMA CPF: 003.707.819-45
Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ: 03.986.145/000
Numero do Tftulo: 17302-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

.

Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data VenCimento: 12/08/200B Valor: 264.00

Protocolo: 85081 Sacado: JONECIR CUNHA CPF: 515.327.199-49
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/000
Número do Titulo: 24/48 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO '. Data Vencimento: 07/08/200B Valor: 395,92

Protocolo: 85152 Sacado: FLORIANO KIATKCOSKI CPF: 218.703.739-87
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROPECUARIOS LTDA CNPJ: 07.328.953/000
Número do Titulo: 15159 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMIGA FEDERAL, Data Vencimento: 1'2/08/2008 Valor: 2.203.00
------------_.----,..-------------------------�-------.�--------------._--------------------------------

Protocolo: 85183 Sacado: ELENITA DE FATIMA SOMER & CIA LTDA - EPP CNPJ: 05.633.773/'000
Cedente: BANCO KE8 DO BRASILSA; CNPJ: 02.318.507/000

I
Número do Titulo: 1160/03S Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 10/08/2008 Valor: 475.00
._--_.. -,-._---"._._._"'----_._-"_

.. __... _---"_._._._"-�.-_._._.- .. _._...._ ... _-_.. _.�._._---._--"_.-.-
.

Protocolo: 85211 Sacado: RESTAURANTE HERA LTDA EPP CNPJ: 03.677.751/000
Cedente: TAIPA SECURITIZADORA S/A CNPJ: 08.928.243/000
Numero dó Titulo: '0001 08iB Espécie: Duplícata de Venda Mercantil por Illdrcação
Apresentante: BRADESCO Data Ventimento: 15/08/2008 Valor: 968.00
-------------_.. -----_.. ----------------------------_ .. _.------- .. _---.. _---------------------_ .. _------------

Protocolo: 85247 Sacado: INDEX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA CPF: 062.158.480-00
Cedente: HAYMAX DISTRIBUIDORA DE PROD\JTOS ELETRON1COS LCNPJ: 01.725.627/000
Número do Titulo: 422734002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 16/08/2008 Valor: 4'05,75 .

_ ......_-......-- .. .,--_ .. _- .. ----_ .. ,.-----_ .._-------------_ ...._--------_._------------------_.. _-----------�--

Protocolo: 85260 saeaco: METALURGfCA LG LTDA ME CNPJ: 07.759.411/000
Cedente: OXIMIX COMERCIO DE GASES LTDA ME CNPJ: 06.538.238/000
Número do Título: 009563 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçao
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 16í08/2008 Valor: 480,00

Protocolo: 85312 Sacado: CVI CDMUNICACOESVISUAL ItflEUGENTE LTDA CNPJ: 09.123.307íOOO
Cedente: VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTDA Ct�PJ: 07.986.147/000
Número do Titulo: 04788-A Espécie: Ouplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 13/08/2008 Valor. 465,17

E. como oscítos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida ín1imacao. faz por in:
do presente Edital. para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca. n[ 1589
da Lei. a fim de liquidar o seu debito, �u entao. dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos pro:

.1
forma da Lei. etc.

_

Jaragua do Sul. 28 de'Í\!lO!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ORÇAMENTO

Governo projeta PIB menor
Projeto traz pedido de aumento da meta de superávit primário
BRASíLIA

O ministro do Planejamen
to, PauloBernardo, reconheceu
que as despesas orçamentárias
crescerão em ritmo superior
ao das receitas em 2009, ano
em que os gastos com pesso
al aumentam de 4,63% para
4,87% do PIB (Produto Inter
no Bruto, a soma das riquezas
geradas pelo país). As proje
ções constam do projeto de lei

orçamentária do próximo ano,
encaminhado'pelo Executivo
ao Congresso essa semana.
I Apenas com impostos, a ar

recadação crescerá de R$ 463

bilhões para R$ 523,6 bilhões.
Mas a receita líquida (dinheiro
que sobra depois das transfe
rências a estados emunicípios)
crescerá num ritmo menor do

que o das despesas. Enquanto
a receita líquida subirá 12,5%,
chegando a R$ 662,3 bilhões,
as despesas gerais obrigatórias
vão crescer 13,1%, somando
R$ 455,9 bilhões. O projeto
do governo mostra ainda um

aumento da carga tributária: a
receita total da União chegará
a 808,9 bilhões em 2009, ou
25,38% do PIB.
A proposta de Orçamento

para 2009 também prevê um

crescimento um pouco me

nor para a economia do país
no próximo ano. A projeção
para o PIB (Produto Interno

Bruto) ficou em 4,5%, ante
5% previsto para 2008. Além
disso,' o projeto de lei prevê

ELEiÇÕES NOS EUA

Obama é nomeado
candidato oficial

O senador por Illinois Barack Oba
mo foi aclamado candidato do Partido
Democrata - à Presidência dos EUA. A

oficialização ocorreu depois que, diante
dos delégados reunidos no convenção
do Partido Democrata em Denver, no Co-

. lorado, o pré-candidato Hillary Clinton
entrou de surpreso no salão e pediu aos

seus companheiros que deixassem de
lodo o votação e escolhessem Obama por
aclamação. Com isso, Obama, aos 47 anos,
entro poro a história como o primeiro
candidato negro o ser oficialmente indi
cado por um dos dois grandes partidos
Dora disputar o Presidência dos EUA.

Segundo Paulo Bernardo, governo espera uma retração da atividade econômica em 2009 pela alta dos juros

Superávit primário
.

O governo mantev� o meto de
superávit pril1lprip - receitas. menos
despesas sem coósiderar o pagamen
to de juros - do setor público em 3,8%
do PIB, mos incluiu um pedido de ou

torizaçóo do Congresso poro promover

5 ppnto porcentual,
çóo do Fundo Sobe

rano." , será mais simpático",
explicou Bernardo, lembrando que o

projeto do fundo ainda não foi apro
vado pelo Congresso.

que a inflação volte para o

centro da meta no ano que
vem, com o IPCA (Índice de

Preços ao Consumidor Am-

plo] em 4,5%.
Para o salário mmrmo, a

previsão é de que ele suba
dos atuais R$ 415,00 para R$

PAQUISTÃO

OIIO'MORTES EM EXRLOSÃO
Pelo menos oito policiais morreram e vórios oUJros,ffcaram grave

mente feridos ontem no explosão de uma bombo próximo o caminhoaete
no qual viajavam em'direção o Banno. A região foz fronteiro com o con

flituoso província tribal do Waziristõo do Norte, perto do Afeganistão.

464,72. O valor já aplica a'
nova lei de reajuste para o sa

lário mínimo, de inflação do
ano anterior mais a variação
do PIB de dois anos antes.

Bernardo disse que a pro
jeção de crescimento do PIB

para 2009 foi reduzida em re

lação. à expectativa para 2008

porque o governo espera que,
no médio prazo, haja uma re

tração da atividade econômica
em função das medidas con

tracionistas adotadas, como a

alta dos juros e a restrição ao

crédito.

O CORREIO DO POVO IESEXTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2008

Eleições para
os diretores
BRASíLIA

A Comissão de Educação,
Cultura e Esporte aprovou,
em decisão terminativa, subs
titutivo da senadora Fátima
Cleide (PT-RO) ao Projeto de
Lei do Senado 344/07, que de
termina que os diretores das
escolas públicas de educação
básica de todo o país deverão
ser escolhidos por meio de
eleições diretas. Emenda do
senador Romeu Tuma (PTB
SP) exclui da eleição os dire
tores aprovados em concursos

específicos para a função.
Segundo a proposta, os di

retores terão mandato de até '

dois anos, com direito a uma

reeleição. Ainda pelo projeto,
eles serão escolhidos dentre

profissionais de educação,
com participação da comuni
dade escolar constituída por
professores, funcionários, es

tudantes e seus responsáveis.
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RESERVA INDíGENA

Tarso elogia
voto do relator
O ministro do Justiça, Torso Genro,

afirmou ontem que o voto do ministro
Carlos Ayres Britto, do STF (Supremo
Tribunal Federa!), favorável à manu

tenção do demarcação do reservo

indígena Raposo Serro do Sol como

área contínuo e à saído dos arrozeiros
do região ajudo o consolidar o Estado
de direito em Roraima. "O Estado de
direito está chegando lá", disse Torso,
mos observou, também, que o julga
mento die ação popular contrário à de
marcaçãoainda está no início.

Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguã do Sl1liSC
ISA 1vIARTA ,MOHr: ZIEMANN, Ollcíala do Registro de

Imóveis de [araguá do SulISC, torna público pelo presente
edital, que TEREZINHA PEREIRA, Cl n'' 1.580.185-3-
SESP-SC, CPF n'' 479.642,199-87, brasileira, viúva, do lar.
residente e dorniciliada na Rua Sízino Garcia s/n(\ nesta
cidade; requer com base no art. 18 da lei n? 6.766/79, o

REGISTRO DEDESlvlEMBRAMENTO, situado na Rua 887-

Domingos A. Garcia, Bairro Santo Antonio, perúnetro
urbano de Iaraguá do Sul/Sfl.ahaixo caracterizado,
aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC,
conforme Certidão UO 30512006, expedida em 20.10.2006 e

revalidada am 12.11.2007,
abaixo caracterízado, aprovado pela Prefeitura Municipal de [araguá do Sul/SC, conforme Certidão n?

30512006, expedida em20.10.2006 e revalidada em 12.11_2007, Proc. n" 25189/2007. assinando como

responsável técnico, o técnico em agrimensura RuySilverio Eggert, CREA nO 6059-4, ART n? 2492823-4.
O desmembramento é de caráter residencial. possui a área total de.1.133,47m', 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 Ofícíala
que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.MarechalDeodoro da Fonseca, 1.683 - centro, [aragua
doSul/SC
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JARAGUÁ DO SUL, 25 DE AGOSTO DE 2008.

AOFICIALA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



t-·"----------�----��----------------------------------------------�------���--

� O CORREIO DO POVO
SEXTA·FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2008

MUNDO ANIMAL

CONTRA-CAPA---------

Donos de cachorra procuram alguém que construa o aparelho
JARAGUÁ DO SUL

Ursinha é uma cachorra
brincalhona de seis meses de
idade. Apesar de ter parte da
pata traseira esquerda amputa
da por causa de um acidente, a
filhote - uma mistura de vira
lata com pastor alemão - não
deixa de brincar e de dar ale
gria aos donos, que a adotaram
há cerca de um mês.

A escrivã Marisa .Feliti, 32

anos, e o engenheiroMarcos Feli
ti, 46, acreditam que uma prótese
ajudaria Ursinha a se locomover
melhor. Porém, alguns veteriná
rios diagnosticaram que a pata
deveria ser totalmente amputa
da. A veterinária Elizandra Gon

zaga explica que, por erro na am
putação, a cachorrinha tem uma

cicatriz no osso que não cura. Se
a cicatriz continuar exposta por
mais tempo, a cachorrinha po
deria adquirir uma infecção na

medula óssea é morrer.

Na opinião da veterinária; a
instalação de uma prótese não
evitaria a infecção, já que o apa
relho precisaria ser retirado na

hora que Ursinha fosse dormir.
Ela afirma que omais seguro se

ria amputar toda a pata. "Assim
ela não poderia mais apoiar a

patinha que não tem utilidade e

não sentiria mais dor", pontua.
Mesmo assim, o casal busca

outra alternativa para ajudar
Ursinha. 'Acho uma pena am

putar. Acredito que, se alguém
desenvolvesse uma prótese,
ela deixaria de apoiar a pata e

a cicatriz fecharia", comenta
Marisa. Segundo ela, ainda não
foi possível encontrar prótese
específica para cães que têm

apenas uma pata traseira.
Contato com Marisa e Mar

cos pode ser feito pelos telefo
nes 9602-7934/9902-8609.

DAIANE ZANGHELINI Apesar de não ter parte da pata traseira esquerda, a cachorra Ursinha é muito brincalhona e conquista a todos

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 47 32"4 6000 Caraguá Auto Elite.

I j Uma relação de confiança. ..
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