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Comer alguns gramas de chocolate meio

amargo enriquecido por dia durante duas
semanas pode ajudar a reduzir os riscos
de ,doenças cardíacas, sugere estudo 'pu
blicado no revista científica Journal of
Nutrition. Segundo a pesquisa, compostos
conhecidos como flavonóides, presentes no

cacau, principal ingrediente do chocolate,
seriam os responsóveis pela ação benéfica
do alimento. Isso porque os flavonóides im

pulsionam o aumento da produção de óxido
nítrico - uma substância química produzida
pelo corpo que atua no relaxamento e dila

tação das artérias. O consumo de chocolate

enriquecido com os compostos ajudaria na

redução da pressõo sangüínea e da resistên
cia à insulina - fatores que contribuem para

. diminuir o risco de doenças cardíacas.
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Saiba como fazer
pavê de bombom
Picanha'suína recheada e almofadinhas de

frango também estão no cardápio de hoje.
Página 9

Quem beber perde
direito ao seguro
Decisão do STJ desobriga seguradora
'a cobrir prejuízo de motoristas alcoolizados.

Página 19

DECISÃO

Malwee parte para o RS
Equipe enfrenta a Ulbra amanhã pela primeira partida da final da

liga Futsal. Atletas estão motivados e preparados para o confronto.

Página 14

Cefet abre vagas
pam novos alunos
Inscrições iniciam no dia 19 para cursos

técnicos de eletrotécnica, mecânica industrial,
moda e estilismo e técnico têxtil.

Pógil1a 5

Conjuntos de abrigos foram instalados em
11 bairros. Porém, a tarifa única aindà
parece ser uma realidade distante..

Página 6'

, ,Implantados os
mini-terminais

COMEÇOU

Primeira Divisão
Quatro jogos abriram o principal compe
tição de futebol do região, com dois times
saindo na frente. Flamengo e� de Outubro
(de branco) venceram e lideram, respectiva-

mente, os grupos A e B da competição.
Página 15
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EDITORIAL

•
.

�T�la e

TUDO EM CÓDJGO...

I

do PPS pressionam o governo desde domín
go por uma resposta'convincente ao escân
dalo. De acordo com;os líderes partidários,
o presídente PI claro que é con

agem clandes
.

ridades fedê
��e]Jes, A op

Çlao não só a demissão
des drretbres da Agência Bra
si1êira. de Inteligência como

tambem ameaça denunciar
Lula. por crime de responsa
biIidad� - o que abriria cami-
nh é! possível processo
de hment,/' .

P �ato e que só uma. :in,�
véstigação rigorosa, 9.\le aponte autores fjl
mandantes do suposto grampo, será capaz
de evitar uma críse 'i;nstitucional e proteger
o futuro da democradiâ brasileira.

<'

11]0
guç(ío rigoroso,

·que·aponte autores
e mâíi"antes do suposto
9rolllPO,. será capaz de

�itor uma crise
stitucionol

CHARGE

QUE lÍNGUA É ESSA FERREll?

II

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

(047) 3273-6433
.

. Rua José Theodoro Ribeiro, 860 • Ilha da Fi ueira - Jara uá do Sul

LUIZ CARLOS AMORIM
ESCRITOR e EDITOR

(HITP:jjBR.GEOCITIES.
COMjPROSAPOESIAECIAj

Lendo sobre o evento "Poesia em

Cena" deste ano, lembrei da edição do
ano passado, quando fui homenageado
com um tributo. Lá encontrei uma lei
tora, professora Dilarimar, que vinha de
São Francisco do Sul, todos os meses,

para a Feira de Arte, só para ler os poe
mas dos poetas da praça.

Então deu-me uma saudade danada
do Varal da Poesia,' tradição na feira .de
Arte e Artesanato, que o Grupo Literário
A ILHA trouxe de Joinville por anos a

PONTO DE VISTA

A praça sem poesia
fio. Havia quem não perdesse o segundo
sábado de cada mês para ver os novos

poemas do varal.
Hoje o varal modernizou-se, transfor

mou-se em "Poesia no Shopping", ade
quando-se aos novos tempos. Mas não
é a mesma coisa. O poema escrito à mão
em uma cartolina, pendurado com gram
pos, feito roupa, balançando ao sabor do .

vento, como a acenar para à caminhante
que passava, convidando para ser lido,
não se compara aos cartazes feitos em

computador, verdadeiros banners, exibi
dos em biombos ou painéis em espaços
nobres de shoppings. Esses últimos não
têm o romantismo do antigo varal da
poesia, que estava sempre "acompanha
do" pelos próprios autores dos poemas,
numa verdadeira integração autor/leitor.

DO LEITOR

A China' oculta
O mundo inteiro pôde acompànhar em agosto os

Jogos Olímpicos ocorridos em Pequim, e, da forma
como os Jogos são mostrados pela mídia televisiva, a

China poderia ser o país dos sonhos de qualquer um.
Mas os bastidores do país não são mostrados. Senão
vejamos.

Em primeiro lugar, você leitor, gostaria de morar

em um país sem direito ao voto, princípio assegura
do pela Declaração dos Direitos Humanos, aonde um

partido único governa com mãos de ferro desde 1949,
data de fundação da República "Popular" da China?
Já há sinais de uma abertura política, mas o partido
ainda mantém o controle efetivo sobre as nomeações
governamentais,

Em segundo lugar, você leitor, gostaria de morar em
um país aonde você tem que trabalhar de domingo a

domingo, sem direito trabalhista nenhum (férias, 13°
salário) e que você é obrigado a se alojar dentro da
fábrica? Aonde é que estão as riquezas geradas por um
PIB que só perde para o norte-americano? Nas mãos do
governo? Na véspera dos Jogos, diversos trabalhado
res foram recrutados pelo governo para trabalhar nas
obras, e, após o seu término, foram expulsos da cidade
e, pior, estão ainda para receber até hoje.

Em terceiro lugar, você leitor, gostaria de morar em
um país que tem o maior número de abortos do mun
do, pelo simples fato de o feto a nascer ser do sexo

feminino? E o que dizer de um país que tortura prisio
neiros usando bastões de choque elétrico e manten

do-os numa única posição por três meses seguidos?
Sem contar a tortura psicológica, que altera a perso
nalidade dos prisioneiros, que, na minha opinião, é

pior do que a física. E não esqueçamos que a China
adota a pena de morte.

�

-

Quero mostrar com tudo isso, leitor, que não pode
mos nos iludir com tudo o que vemos, pois a tendência
é mostrar uma China que cresce 10% ao ano, que tem
a Grande Muralha, grandes multinacionais. Tem sim,
tudo Isso, mas devemos cuidar que há uma China que
não é mostrada, e que isso sirva como reflexão no ano

em que é comemorado o 60° aniversário da Declaração
dos Direitos Humanos.

CLÁUDIO SCHMITI, AUX!UAR ADMINISTRATIVO

Os textos poro esto coluno deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
enviados para o e-meil redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por corto para a
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251,200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

• telefone (' não serão publicados).

Foi esse varal que, colocado no meio do
caminho das pessoas, fez com que mui
tos transeuntes passassem a conhecê-la
e a gostar dela. Foi o começo da popula
rização da poesia, um trabalho que con

tinua até hoje.
Tenho muita saudade desse Varal da

Poesia artesanal, simples, mas vivo, ple
no de inspiração e alcançando o seu ob- -

jetivo de levar a poesia até o leitor.
Quem sabe a gente não o reedita, exi

bindo-o na Feira do Livro de Jaraguá, tal
vez não com as cartolinas escritas com

pincel atômico, mas com banners sus

pensos, pendurados-por todo o interior
da grande tenda, até com poemas de
poetas da terra? Uma idéia para a pró
xima feira. Em Florianópolis já fizemos
isso e deu certo.

-

o presidents Luiz Inácio Lula ela,Sj}va
determínoü ontem que a Polícia Federal in
vestigue o grampo ilegal de conversa entre
o presidente do STF (Supremo Trihunal
Federal}, Mendes, e o

Torres

in servirá para
apurar o suposto envolvimen
to de agentes secretos daAbin
(Agência Brasileira de Inteli
gência) e de .ínvestigadores 'da
própria PF s escutas, como
acusa rep em publicada
na rewst�; desta. sema-
na. Lulat!ir
ponder àe
sídente do TF, que disse que chamaría o

presidente da: República "às falas".
Os representantes do DEM, do PSDB e
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" A b·l·d d Faltando exatos 35 dias poro os elei-
responsa I I O e ções de outubro, prefeituras do regiõo

não é só do governo."se apressem em recapear vários ruas

PRESIDENTE LULA (PT-SP), j� a�faltada�. O material, pelo qu� se

creditando 00 consumidor ve, e de qumta e .colocado em fmas

uma parcelo dll culpo pelo camadas e I.ogo deixo o descobe�o .os
aumento do infloçõo.

' buracos antigos por causo do transito

pesado e contínuo. Mos, com certeza,
o quilometragem do 'benefício', atua
lizado todos os dias, vai poro o discur
so dos palanques. Ah, se vai.

FALA Aí!

" Vou fazer o
decreto e comprar

o materiaL"
PRESIDENTE LULA (PT-SP),
anunciando exames médico,

oftalmológico e odontológico no

hora do motrículo em escolas públicos.

" Elos não se

sentem à vontade."
LAISY MO:RIERE, SECRETÁRIA

.

NACIONAL DE MULHERES DO

PI, afirmando que o 'jogo eleitoral'
é poro quem tem dinheiro.

Sem comentários
"Torço poro que familiares e educadores se interessem. Ou persistiremos

'

no erro de construir cidadõos pelo metade. Nõo haverá espaço paro aceitar
crianças e adolescentes com deficiências e depois dormir com o sensaçõo de
termos sido bonzinhos. Na sociedade inclusiva ninguém é bonzinho. Cada
cidadõo é consciente de suo responsabilidade na' construçõo de um mundo

. que dê oportunidade para todos. Jovens crescerão convictos de que se rela
cionar com pessoas deficientes não é favor, mas troco. Acredito na força de
um lar no qual os adultos, questlehados sobre temas que lhes incomodem,
abram seus corações e seus dicionários com o mesmo orgulho que orientam
os filhos sobre política ou economia. Portadores de diferenças querem ser

levados a sério." O discurso é da premiada jornalista Cláudia Werneck, no
eneerrnmentade seminário na Assembléia Legislativa versando sobre "Vio
lência, família e educação: Novos desafios". Precisa dizer mais?

MUITA PRESSA NA HISTÓRIA
Em 1988, Adernar Winter (PMOB) e

Luiz Zonta (POS) foram os recordistas
de votos à Câmara de Jaraguá, ambos
com 1.280 sufrágios. Em 1992 o cam

peão de votos foi GeraldoWerninghaus
(PFl), com 1.778. Quatro ,anos depois,
Moacir Bertoldi (PPB), com 2.156. Em
2000, Maristela Menel (MOB) somou
1.787 votos. O mais votado, até hoje
nas eleições proporcionais da cidade é
Oieter Janssen (PP), com 3.272 votos.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2008

AINDA NÃO
Entra setembro e o orçamento do Pre
feitura de Jaroguá ainda nõo está em

discussõo na Câmara. É o peça mais
importante para se gerenciar a cidade
nos próximos quatro anos Elaborada

13 pelo Executivo, porém sujeito a emen

§ dos dos vereadores, exceçõo àquelas
i que criem mais despesas que as pre
� vistas no documento original. Agora,
g a prioridade nos duas trincheiras é o

� eleição. f, dependendo do resultado,
� desinteresse geral.

MORNO
Com a ausência do candidata, do OEM, Cecília Konell, ainda à espera
do deferimento de sua candidatura pelo TRE, Mõacir Bertoldi (PMDB).
Dionei Wolter da Silvo (PT) e Luiz Andrade (PTC) foram os prQtagonistas
de debate promovido sábado pelo RIC/Record, de Joinville. Chamou a

atenção o volume de propostas feitas sem a necessária garantia de re-
cursos e o vaiio do �iscurso ao final do programa.

.

EM PAUTA
O CPL de Joraguá do Sul vai .ouvir os candidatos a prefeito no dia 16 de
setembro à noite. Por certo, dois essuntes em' pauto porque são defen
�idos por vários condi'datos: a' volta do estacionamento rotativo, com a

concordância da categoria na forma em que foi projetado e o criação da
guardo municipal'como braço auxiliar da PM, projeto do governo atual e
alvo de contestações de segmentos produtivos,no ano passado.

AUSENTE
O governador Luiz Henrique da Silveira (PMOS) pede, �a tevê, votos para
o PJefeito de Lages, Renato Nunes de Oliveira (OEM). E terra do senador
Raimundo Colombo (OEM), virtual candidato a governador em 2010, cujf)
apoio a lHS em uma provável disputo ao Senado será fundamentaL So
bre o camlidato a reeleiçõo Moacir Bertoldi (PMOB), o governador nõo
deu um pio até agora.

ATROPELO
Dos 115 candidatos a vereador£·lnscritos por Jaraguá da Sul, induindo
nove dos atuais (Dieter Janssen, do PP e Carione PavanellQ, do'DEM,
não concorrem) três já foram ':convencidos' o desistir. Restam outros 02
querendo uma dos 11 vagas dtrCâmara. O que dá uma média de dez
candidatos por cadeira disponível no Legislativo. A um mês das eleições,

.

a maioria deles já c�m o barco fozendo água, antevendo o naufrágio"

:�JRANSPARENTE
"i

do cidadão interessado e

reCursos destina
artir de amanhõ, 3,

cluindo Jaraguá do Sul e

,poro os itens "Transferências H:ípios Ou Estados", e \)f,iscaJize". As
Câmaras de Vereadores, incJusive, devem receber um relatório menSo'
com todos os valores empenhadoS e pagos, com a recomendação de lar..
,fiá-los públicos.

.

t;CI&ARRO
�\ 00 '�nador JiãQ. Viana (1'1'"
l�,fIfIJl,Or o que seja em ambie

If;go �nadoT Romero Jucó f
estaduais e municipais do gê em arrepio ee que diz a Co
em seu artigo 220, parágrafo 4 , dando à União competência exclusivo
paftllegislar sobre o assunto. Q.)úblico' inclui bares. Proibir em bares é
proibir põo nas padarias.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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NOVO CONFRONTO

CPL realiza deb-ate
entre prefeituráveis
Encontro com profissionais liberais será dia 16

"Nosso compromisso é ampliar o número de consultas através da contratação
de mais médicos e, também a ampliação dos exames laboratoriais oferecidos na

rede municipal. Outro ponto importante: vou mànter a credibilidade do Hospital
MUnicipal Sonto Antônio buscando o apoio da classe empresarial. Vamos oferecer
cursos de capacitação pam os servidores do área de saúde e construir um ProntoAten

dimento no Bairro Avaí. Os postos de saúde serão modernizados e reequipados".
LAURO FROHUCH - DEM

JARAGUÁ DO SUL

Advogados, médicos, odon

tólogos, engenheiros e arquitetos
terão a oportunidade de conhe
cer as propostas de governo dos
candidatos à prefeito, em especí
fico nas áreas em que atuam. No

próximo dia 16, o CPL (Centro
Integrado de Profissionais Libe

rais) promove em seu auditório
um debate a partir das 20 horas.

"Q objetivo é levantar mais
uma vez informações que pos-

.

sam trazer subsídios aos eleito

res, em especialmente para os

profissionais liberais quer com

põem o CP�',- afirma o vice-pre
sidente da entidade e presidente
da subseção da OAB de Jaraguá,
Rafael Rocha Lopes.

Cada uma das quatro asso

ciações que integram o CPL fará

uma pergunta, que será respon
dida em, até dois minutos pelos
candidatos, com direito a réplica
e tréplica. Os candidatos também Candidatos participaram de debate promovido pelo- TV RiC/Record, no sábado

farão perguntas entre si, com te

mas sorteados na hora.

Segundo Lopes, a fase é de
levantamentos das propostas,
por isto não é possível informar
quais temas serão abordados.
Mas a questão da segurança deve
estar na pauta, até porque, lem-

o bra o vice-presidente, jámotivou
reuniões da entidade. Um docu
mento com os pleitos das asso

ciações também será entregue.

LANÇAMENTO

PLANO DE GOVERNO DE FROHLICH
Simpatizantes à candidaturà a prefeito de louro Frohlich (OEM) lota

ram o salão da Comunidade Evangélico luterano do Centro, no sábado;
poro prestigiar o lançamento do "Plano 25", que traz us propostos de go
verno do coligação "Pre frente Guaramirim" (OEM!PP). Ex-secretário de

Obras do governo de'Mário Sérgio Peixer (OEM), Frohlich é o nome apoiado
pelo prefeito o suo sucessão.

CAROUNA TOMASEW
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-----------GERAL
PARALISIA

Investigações podem
atrapalhar obras

Empresas evitam participar de concorrência
B�RRA VELHA

Em função das investigações
do MP (Ministério Público) por,
supostas irregularidades em

compras e licitações da Prefei
.tura de Barra Velha, o Execu
tivo sofre agora com a morosi
dade no setor de aquisições da
Prefeitura. O problema se dá
justamente por causa do afas
tamento da servidora Luciana
Erbs da Costa Kochann pelo
prazo de 180 dias. Luciana era

a responsável pelas licitações e

foi afastada por determinação
do MP para investigações.

Segundo informações do
controiador interno da Prefei
tura, Onofre Araújo, a parte de
licitações ficou sob responsabi
lidade do setor de finanças. Po
rém, empresas de prestação de
serviços não querem concorrer a

trabalhos em BarraVelha. Onofre
explica que os empresários estão
com receio de disputar licitações
no município. "Há tensão dentro
da Prefeitura, pois os servidores
sentem-se abalados com a situa

ção", disse.
Alguns vereadores cogitam a

possibilidade de convidar o pre-

feito Walter Zimmermann para
dar explicações' na Câmara. Os

parlamentares estão receosos

que a pavimentação já licitada
para 21 ruas possa não ocorrer,
dentre outras obras. "Parte dos
recursos para asfalto provém de
financiamento do Badesc e po
dem ser trancados pela justiça. É
um risco que se corre", explicou
o vereador Cézar Fagundes.

Onofre rebateu a afirmação
do vereador dizendo que os

processos de licitação já foram
realizados, o único problema é

que algumas empresas desisti
ram de concorrer ao pleito.

De acordo com informa
ções do jurídico da Prefeitu
ra houve erros na análise de
documentação por parte do
MP. O Executivo encaminhará
nos próximos dias um pedido
de agravo contra o Ministério
mostrando falhas nas denún
cias. Para a promotora de jus
tiça Luciana Schaefer Filome
no, a suposta fraude pode ter

desviado. dos cofres públicos
mais de R$ 1 milhão.

OSNIALVES

O CORREIO DO POVO IITERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2008

Para Vereadora:

dia 3 de novembro e custam R$
20, só podem ser feitas através
do site www.cefetsc.edu.br,

As aulas iniciam' no pri
meiro semestre de 2009 e os

-1
_L
Prefeitura teme que obras de pavimentação sejam suspensos no município

ções para os cursos técnicos de
eletrotécnica, mecânica indus
trial, moda e estilismo e técnico
têxtil - malharia e confecção ..

As inscrições, que encerram no

Inscrição paró cursos técnicos do Cefet abrem no dia 19

Rede'de água
.será ampliada
BARRAVELHA

Iniciou esta semana as

obras de extensão dá rede de
água promovida pela Casan

(Companhia Catarinense de

Águas e Saneamento) para o

Bairro Itajubá, em Barra Velha.
A intenção da concessionária é
proporcionar as melhorias pre
vendo o excesso de turistas e

visitantes na temporada de ve-
.

rão. A entidade quer diminuir
a falta de água no litoral.

Segundo Neuza Freitas,
.

ge
rente da Casan Barra Velha, a
empresa pretende completar a
extensão de uma rede indepen
dente de água para Itajuba em

menos de um mês. "O projeto
terá um investimento de R$ 1
milhão somente em tubulação.
A fase final da implantação da
rede irá a recomeçar a partir
do Hotel Flamboyant, na en

trada do bairro, passando pela
Avenida Itajuba, e chegando
até o reservatório do Morro do
Grant". Além da comunidade,
as obras fazem parte de cobran

ça do poder Legislativo que de
terminou que a concessionária

cumprisse com obrigações
contratuais.A extensão da rede
de água fazia parte de projetos'
apresentados pela Casan em

anos anteriores.

JARAGUÁ DO SUL

A partir do dia 19, o Cefet

(Centro Federal de Educação
Tecnológica de Santa Catarina)
de Jaraguá do Sul abre inseri-

cursos têm duração de dois
anos. O total de vagas disponí
veis será divulgado no edital,
cuja publicação ocorre em 15
de setembro.
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

GERAVPOLíCIA_:____'�-------

Mini-terminais estão implantados
Data para a execução da tarifa única de ônibus ainda é um mistério
JARAGUÁ DO SUL

Se a data da implantação do
novo sistema de transporte co

letivo ainda é ummistério, pelo
menos a instalação dos mini
terminais saiu do papel. Na se

mana passada, a empresa pau
lista Ponto Maxx (contratada
pela Canarinho para executar
a obra) terminou a instalação
dos conjuntos de' abrigos nos

11 bairros pré-determinados
pelo projeto: Nereu Ramos, Tifa
Schubert, Jaràguá 84, Rio da
Luz, Rio Cerro II, ilha da Figuei
ra, Santo Antônio, Santa Luzia,
[oâo Pessoa, Barra do Rio Cerro
e Centenário. Algumas paradas
de ônibus no Centro também fi
caram mais extensas.

A finalização da obra fica
rá por conta das melhorias em

parte de algumas calçadas, que
ficaram danificadas quando os

novos abrigos foram instalados.
De acordo com o diretor comer
cial da empresa, Paulo Chagas,
a adequação deve iniciar nos

próximos dias. Os mini-termi
nais são compostos por conjun
tos de quatro a seis abrigos e fo
ram instalados em pontos com

Mãe agride
adolescente

A PM prendeu em flagrante a mõe
de uma adolescente de 14 anos, acusada
de agredir a jovem. A prisõo aconteceu
no domingo à noite, no Ruo Hermínio
Stingori, no Guomirongo. Segundo o

PM, o menor, V.l.S., 14 anos, estava
com hematomas no face, no regiõo
abdominal e com suspeito de fraturo
no braço esquerdo. A mõe, V.L 38 anos,

voi.responder por lesõo corporal.

-
Detido por
embriaguez

o condutor de um Fiesta com placa
de Joroguó do Sul foi detido no Ruo

Domingos do Novo, no Centro, no noite
'de domingo. Depois de fazer manobras
perigosos, o motorista entrou numa

residência. Com o autorizoçõo dos pois
dele, o PM entrou na coso e o infrator
foi detido. O teste do bafômetro reve- .

lou que ele estava embriagado.

maior movimento, comportan
do de 24 a 36 pessoas sentadas.

Diferente do que acontece
com os mini-terminais, a tari
fa única ainda parece ser uma

- realidade distante. . Conforme

informações repassadas pela
Canarinho no início de agosto,
os equipamentos de bilhetagem
eletrônica começam a ser insta
lados em fase de teste no dia 5

de setembro, inicialmente em

dez ônibus. As obras também
não avançaram em relação ao

novo terminal urbano. Na prá
tica, isso significa que o prazo

.

final para execução das melho
rias, que encerra dentro de oito
dias, não será respeitado.

O gerente operacional da
Canarinho, Rubens Missfeldt,
disse que está "desautorizado"
a falar sobre o projeto e que so

mente o presidente da conces

sionária, Décio Bago, poderia
informar sobre o andamento da

_ obra. Porém, o empresário esta
va viajando e não foi localizado
pela reportagem até o fecha
mento desta edição.

DAIANE ZANGHELINI

Convênio para
"-

Projeto Ancora
JARAGUÁ DO SUL

O secretário de Justiça e Cida
dania, Justiniano Pedroso, parti
cipou ontem da reunião plenária
daAcijs (Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul), onde assinou
convênios entre a Acijs, o Con
selho Penitenciário de Jaraguá
do Sul e a Secretaria de Estado
da Justiça e Cidadania. Os con

vênios vão formalízar a parceria
da empresas Sipar Parafusos e

Elasmac no Projeto Âncora, pos
sibilitando que os detentos do
Presídio Regional trabalhem no

empacotamento de .parafusos e

na produção de borrachas para
eletrodomésticos.

.

O Projeto Âncora garante tra
balho para cerca de 150 presos.
'� iniciativa é uma oportunidade
de profissionalização e sociali
zação aos detentos, que também

conseguem redução de pena",
comentou o diretor do Deap (De
partamento de Administração
Prisional), Hudson Queiroz.

.

Segundo a empresa terceirizada Ponto Maxx, todos os mini-terminais já foram instalados nos locais determinados

Campanha
dos bombeiros
JARAGUÁ'DO SUL

OS Bombeiros Voluntários re
alizam uma campanha para arre
cadar R$ 94 mil, visando equipar
um caminhão de combate a in
cêndio e resgate. Para isso, a cor
poração está entrando em contato
com a comunidade via telefone,
que poderá autorizar um descon
to através da conta de energia
elétrica. Entre os equipamentos
necessários estão um tanque que
comportará entre cinco e dez mil
litros de água; uma bomba para
disparar água; um compartimen
to para LGE (Líquido Gerador
de Espuma), que permite maior
eficácia no combate a incêndio,
e um equipamento para resga
tar vítimas presas em ferragens.
O caminhão foi doado por uma

� empresa do município e, até ago

� ra, foram gastosR$ 170 mil com

li adequações. Outros R$ 80mil fa
ll: ram arrecadados com auxílio de

.

Caminhão de combate a incêndio precisa de adequações�para funcionar empresas e a comunidade.
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ASSASSINATO

Homem morre em briga de trânsito
Filho viu os três agressores. Ninguém foi preso, polícia ainda investiga o caso
JARAGUÁ DO SUL

Foi na noite de sábado pas
sado que João da Costa, 79,
conversou, pela última vez,
com o filho Amauri, 42. No
retomo de um comício, o cabo
eleitoral e o aposentado troca
ram algumas palavras. Logo
se despediram e resolveram
dormir. Ao amanhecer, o do
mingo seria mais um dia como

qualquer outro. Mas, durante
_-

a madrugada, todos planos da
família mudaram.

Por volta das 2h, o telefone
tocou. Era o neto de João pedin
do para o pai buscá-lo na casa

da namorada. A bicicleta tinha
-

quebrado. André estava no

Bairro Ilha da Figueira e Amau
ri no Chico de Paulo. Quando
os dois já haviam percorrido
parte do caminho de volta, um
veículo branco cortou a frente

do fusca no qual estavam. No
cruzamento das ruas Procópio
Gomes de Oliveira e Barão do
Rio Branco, Centro, o que seria
apenas uma discussão de trân
sito acabou em morte.

Segundo o jovem, de apenas
17 anos, três homens saltaram
do automóvel e agrediram o pai
até ele não responder mais aos

xingamentos. "Não deu tempo
de fazer nada, quando dei con
ta, ele estava no chão", contou
com tristeza no olhar. Ontem,
durante o velório, o garoto ain
da negou a versão de que a briga

- ocorreu por causa de desavenças
.políticas, Além disso, também
acusou os agressores de disputar
racha com um terceiro veículo.
Os ocupantes teriam acelerado e

fugido antes do homicídio.

KELLY ERDMANN

Moradores ouviram os gritos,
mas nãQ presenciaram crime

Conforme Ivo Mohr, que mora

nas proximidades do local onde
Amauri da Costa foi assassínado,
ele e a mulher conversavam nos

fundos da casa nomomento do cri
me. Como a Rua Procópio Gomes
de Oliveira costuma sermovimen
tada, inclusive durante as madru

gadas, ambos nem se preocuparam
comobarulho. Só quando ouviram
gemidos é que desceram as escadas
do sobrado. Nesse instante, viram o

homem ensangüentado e deitado
de bruços em frente ao carro esta
cionado na lateral da pista. Nada
mais podia ser feito.

-

Segundo o Corpo de Bom
beiros Voluntários de Jaraguá do

Sul, todos os procedimentos para
reanimação foram executados.
Porém, quando os socoITistas o

levaram ao Pronto Socorro do
Hospital São José, o médico de
plantão confirmou que Amauri já
estava morto. Ele tinha ferimen
tos, principalmente, na região da
cabeça. Junto ao corpo, policiais
militares encontraram um alicate
com manchas de sangue, Acre
dita-se que o equipamento tenha
sido usado pelos agressores.

Além de André, 17, a vítima
tinha outros dois filhos, um de 11
e outro de cinco anos. Ele era ca

sado e morava na Rua Pedro Dias,
no Bairro Chico de Paulo.

Segundo João. um agressor tem tabelo curto e os outros dois comprido

Enterro de Amauri da Costa 'aconteceu na manhã de ont�m. no Cemitério Municipal do Bairro Vila Lenzi

Quase a marca de um assassinato por mês
Município tem o sétimo homicídio nos primeiros oito meses de 2008

A morte de Amauri da Cos
ta fez Jaraguá do Sul se apro
ximar de uma estatística alar
mante. De janeiro 'a agosto de
2008, a PolíciaMilitar registrou
sete assassinates, quase um a

.

cada mês do ano. Além do que
ocorreu na madrugada de do
mingo passado, ainda foram

registrados os homicídios de:'
Gilmar Schwartz (agosto), Iva
ne Marcílio [julho), Everton da
Silva (abril), Eduardo da Cruz

(março), Rosilene Kinner (feve
reiro) e Valdeci Motta [janeiro}.
Três deles morreram com feri
mentos de faca, um por espan
camento e outros três por tiros
de revólver.

No caso de Amauri da Cos
ta, se forem presos; os culpa
dos podem ficar até 20 anos

na prisão. Por enquanto, as

polícias Militar e Civil ainda
não detiveram nenhum acu

sado do crime. Mas há infor

mações de que um dos três

suspeitos deu entrada, duran
te o final de semana, em um

hospital da cidade com feri
mentos nas mãos.

O homem teria fugido sem
pagar a taxa de estacíonamen
to e, ainda, estaria visivel
mente' alterado.

Agressães por causa de desavenças no trânsito se tornam comuns no Brasil

Alerta: trânsito exige paciência
Buzino. 'palavrões, gestos. Se

gundo o major Waldo Herbster Jú
nior, do Polícia Militar, esses três
costumes devem ser evitados 00 mó
ximo sempre quando se estiver no
trânsito. O motivo: impedir confron-

tos com pessoas desconhecidos que
podem resultar em lesões corporais

-

ou até a morte. "Em cosos extremos,
a atitude mais cerrete é fugir e jo
rnais sair do corro poro tqmorsptis-
fação", explico.

-
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Javel

VALE DO ITAPOCU---------
JAVEL E FIAt Campeãs de vendas no mercado de automóveis.

ARTE E PRESERVAÇÃO

QUINZENA DE _.

OFERTAS CAMPEAS FIAT JAVEL

NOVO PAllO ADVENTURE LOCKER NOVO SllLO 2009
A PARTIR DE

522 1 8* APARTIRDE509 88*. 72X R$ .

I 72X R$ I

NOVO SIENA ELX

APARllRDE338 58*72X R$ I

IMAGENS DE CARÁTER IlUSTRAtTVO ESTA PROMOÇÃO popU";' SER REVOGADA SEM AVISO

NOVO PAllO ADVENTURE LOCKER _ "ENTRADA DE 60%+ CAPITAL TOTAl FINANCIADO R$37.597,02. NOVO srnc 2009 •• ENTRADA DE 60% + CAPITAL TOTAl FINANCIADO RS 36.711,19.
NOVO SIENA ELX· 'ENTRADA DE 60% ..... CAPITAL TOTAL FINANCIADO RS 24.3n,70. TAXA APLICADA DE 1,60% c.m o 20,98% 0.0.

Informação nos comunidades
Exposiçãomostra o resultado de umprejeto de educação ambiental
·"Um trabalho de alma feito

com amor". É o que significa a

realização do projeto sócio-am
biental "Expedição Mistralis Ve

lejando e Conscientizando", para
o idealizador e comandante, Feli
pe Aristides Caire. Desenvolvido
em 2005, o resultado está sendo
exposto pela primeira vez, no

Museu Weg, em Jaraguá do Sul,
através de fotografias. Até o dia
15 de setembro, os interessàdos
podem visitar amostra de segun
da-feira a sexta-feira, das 9h às
11h30 e das 13h30 às 16h30, nas
quartas-feiras o local fica aberto
até às 21h. No sábado a visitação
é das 9h às 11h30 e no domingo
das 14h às 16h. O objetivo é mos
trar a preocupação com o meio
ambiente marinho e divulgar a

idéia da importância da educa

ção ambiental.
As fotos foram tiradas pelos

fotógrafos Ivan Padovani e Mar
celo Caire durante a expedição
pelo litoral do Brasil nas comu

nidades carentes, ribeirinhas,

pesqueiras, costeiras e rurais da
Bahia.. Sete escolas receberam
palestras, dinâmicas para educar
e conscientizar as pessoas das

questões ambientais, além de tra
tar' sabre os problemas do meio
ambiente da localidade. Durante
três meses, sete pessoas a bordo
de um veleiro fizeram visitas a

grupos realizando as atividades
doprojeto.

''A
-

exposição, sob curadoria "

de Karen Riecken, também vem

realçar o apoio prestado ao proje- �
, .

to pelaWeg, que desde agosto do ".

ano passado fornece tintas e ver

nizes para as embarcações utili
zadas no projeto. Em breve, um
motor com baixa emissão de gás
carbônico também deve ser for
necido pela empresa. O próximo
projeto está previsto para acon

tecer em 2009 e tem como título
'Aquecímento Global e Mudan-
ças Climáticas". Desta vez, 30 co
munidades serão visitadas.

DAIANA CONSTANTINO Felipe mostro fotografia do veleiro reformado com recursos do Weg

AUTOFELICIDADE!

Fone 3274 0100
www.jovel.corn.br

BARRA VELHA

Festa do Pirão
inicia na sexta
Criado em 1997 poro incrementar

o turismo no baixo temperoda o Festa
Nacional do Pirão chego a suo 12° edi
ção. Poro esteene estão agendados seis
atrações nacionais para os mais variados
gostos. Além de Armondinho e Chimor
ruts, destaques no reggae nacional, ain
da estarão presentes os veteranes Mi
lionário e José Rico e Trio Parado Duro.
Também fazem porte do programação o

duplo Gion e Giovoni e o bando Nenhum
'5. de Nós.·O valor do ingresso poro os shows

� será de R$ 10 por noite ou R$ 20 poro os

1\i três dias. A solenidade de abertura está
marcado poro o dia 5 às 19 horas.
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GASTRONOMIA

ALM_OFADIN,HAS DE FRANGO

MASSA
• 1 kg de batata
• 2 colher(es) (sopa) de margarina
• 1 xícara(s) (chá) de farinha de trigo
• 1 xícara(s) (chá) de leite para empanar
• 2 xícara(s) (chá) de farinha de rosca para
empanar quanto baste de óleo de soja

RECHEIO
• t unidade(s) de peito de frango desossado
• 1 tablete(s) de caldo de frango
• 2 colher(es) (sopa) de ezelte
• 1 cebola picada
• 1 tomate picadõ
quanto baste de salsinha picada

MODO DE PREPARO
MASSA
• Cozinhe as batatas na água com um pouco de sal,

depois de cozidas passe pelo espremedor. Passe
para uma tigela, junte a manteiga a farinha de
trigo, e misture até obter uma massa uniforme.

RECHEIO
• Cozinhe o peito de frango na água com o

caldo de galinha, espere esfriar e desfie.

• Em uma panela, coloque o azeite e refogue a

cebola e o tomate. Acrescente o frango desfiado
'e misture bem. Junte a salsa e retire do fogo.

• Molde as almofadinhas colocando uma rodela
de massa na mõo, um pouco de recheio e outra
rodela por cima, fechando com os dedos. Passe
as almofadinhas no leite, e na farinha de rosca

e frite em óleo quente.

Picanha suína recheada

• Coloque numa tigela os damascos, o vinho e

as ervas. Cubra-a com filme plástico e deixe
deséansar por 10 minutós.

• Enquanto isso, lave a picanha, seque com

toalha de papel e retire as aparas. Parta-a
ao meio como se fosse um bite e tempere
com sal. Abra 'a picanh_a numa superfície lisa
e espalhe as ervas e os damascos. Feche e

amarre-a coin agulha e barbante de cozinha.
• Salpique a parte externa do picanha com sal e
arrume-a em uma assadeira refratária. leve ao

. forno de microondas, na potência média, por
10 minutos, ou até a picanha ficar macia. Deixe

·1 picanha suína
·150 g de
damasco picado
em tiras finas

·1/2 xícara (chá) de vinho
branco seco aquecido

• folhas de 1 maço médio de
ervas frescas picadas
(sálvia, salsinha e tomilho)

-sel a gosto

descansar no forno por mais 5 minutos.
.

• Retire do forno. Elimine o barbante e fatie
a picanha. Sirva com Molho Picante de Damas
co: bata por 1 minuto no liquidificador 150 g
de pasta de damasco picada, 1 xícara (chá) de
suco de laranja, 3 colheres (sopa) de azeite de
oliva, 2 colheres (sopa) de vinagre de maçõ, 4
colheres (sopa) de açúcar e pimenta-caiena a

gosto. Despeje numa tigelo refratária e leve
ao microondas, na potência média, por 3

minutos, ou até ficar levemente encorpado.
Durante este tempo mexa a mistura pordúes
vezes .. Retire do forno e sirva com a picanha.

. ...ç
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CRÔNICA

NOVELAS

VARIEDADES---------

CIRANDA DE PEDRA
Elzinho se preocupo com o chance de Frau Herta
planejar contra elo. Seu Memé fala a Elzinha da
preocupação com Margarida.Letícia diz a Daniel
que decidiu ficar na Maison. Cícero despista os
filhos e não embarca. Lauro, Letícia e Elzinha
se espantam com o galpão que Cícero deixou.
Cícero se veste de mendigo. Conrado e Guerra
percebem que o carro de Julieta foi roubado.
RogériO leva Franzé até Cícero. Laura e Elzinha
mudam a Maison para o galpão. Natércio diz a
Afonso que Laura estó indo muito longe.

BElEZA PURA
Mórcia esconde os diamantes em um vaso. Joana
não se conforma de Sônia ter ficado tanto tem
po na Amazônia por causa dos diamantes. Olavo
expulsa Rakelli e José Henrique da mansão. Os
diamantes são roubados do vaso. Adamastor diz
a Olavo que viu Mórcia pegando os diamantes do
carro e que Felipe viu tudo. Joana diz o Sônia que
não confia nela. Olavo e Sônia decidem seguir Fe
lipe. Dominique fica doente e Guilherme a acolhe.
Felipe sofre um arrastão no trânsito e esconde a

mochila embaixo de um carro.

A FAVORITA
Flora ameaça Dodi. Flora pensa em como con

quistar a confiança de Arlete. Alicia admiro o

amor de Zé Bob por Donatela. Zé Bob fala com

Alicia sobre Romildo. Cilene e Halley brigam e

ele sai de casa. Halley pede que Céu o apresente
a família de Orlandinho como irmão. Dodi pede
a Gonçalo parte do herança de Lara. Aleph diz a

Zé Bob que Romildo estó mais envolvido do que
ele pensa e pede que ele pesquise Blue. Dia- '

mend. Romildo entrega uma maleta de dinheiro
o Diva. Flora diz o Pedro que Donatela morreu.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Fernando desafia Meta-Fernando, que fica in
visível. Fredo e Adolfo chegam e soltam corro
do Depecol11 com armas na mão. Fernando se

transforma em cobra e foge. Fredo mira em

Ariadne e elo foz uma refém. Aline, Morta e

Miguel chegam poro ajudar Ernesto a desnr
mar a bomba. Miguel diz que foi do esqua
drão anti-bombas e que a única maneira de
desarmó-Io é cortar um dos fios: o fio certo
póra a bomba e o fio errado faz elo explodir.
Marta decide pelo fio vermelho e Ernesto corta.
A bomba relógio póro.

CHAMAS DA VIDA
lipe diz que Vivi é mais linda do que nos fotos e

que é melhor manter segredo sobre a amizade
deles. Catarina diz a lipe que a pensão possui

.

regras. Tuquinha diz a Dionísio que o filha dela
não pisa mais na pensão. No café com Beatriz
e Guga, Tomós é grosseiro e diz que tomou uma

decisão sobre Vilma. Ricardo diz o Veronica que
não pode denunciar Vilma. Veronica diz que se

eles contarem poro Eurico que Adeílson esteve
no fóbrica, Vilma pode ser preso. Ricardo diz a

elo que é melhor não falar nado.

(O resumo dos capítulos é de inteira
responsabilidade das emissoras).

ELIJANE JUNG, COLUNistA

Glória
Dona Glória. estava sentada na sala, ab

solutamente imóvel. Aquele homem a sua

frente a deixava completamente encantada.
Não era a primeira vez que ela o via e ainda
assim seu coração se enchia de esperança
com as palavras dele. Parecia haver tanta
sinceridade no que ele dizia! Ele era o tipo de
homem que falava o que ela queria e precisa
vaouvir.

Dona Glória acreditava na sua intui
ção, adquirida ao longo dos seus 65 anos

de vida. sofrida. E sua intuição lhe dizia
que aquele era o homem certo para ela.

_
Ele falava das necessidades alheias, do
desejo de ajudar, dizia coisas verdadeiras
e sorria de um jeito tão aberto. Dona Gló
ria enxugou os olhos marejados de lágri
mas e bateu palmas quando ele falou do
seu amor. Suas promessas eram as mais
lindas possíveis. O rosto dele demonstrá
va comprometimento e Dona' Glória sabia
reconhecer o valor de um homem assim.
Logo ele iria embora e viriam os outros.
Masnão era a mesma coisa. E apesar de al
guns haverem balançado suas estruturas..
todos foram um verdadeiro desengano; Os
outros já a haviam ludibriado, logrado,
decepcionado. Tinham palavras bonitas e

um ar cínico, debochado e tentavam con

vence-la de que eram bons. Como na últi- .

ma vez. Depositara toda sua confiança nas

mãos de um homem que só a fez sofrer.
Mas graças a Deus a tristeza estava che

gando ao fim.

Agora, ela sabia reconhecer os trapa
ceiros e sentia que igual aquele homem,
ali a sua frente, nunca houvera ninguém.
Só ele poderia preencher seus anseios.
Ela era dele. Inteiramente. Havia algumas
semanas que vinham se vendo todos os

dias, exceto aos domingos, quando Dona
Glória sentia o coração apertadinho. Sabia
que os filhos estavam descontentes com a

relação.
.

Numa noite ela estava tomando banho,
quando ouviu a voz do seu "escolhido"
na sala e se amaldiçoou por estar atrasa
da. Saiu do chuveiro em desabalada até
a sala, onde os filhos fizeram um alarde
sem tamanho dizendo que ela estava se

deixando iludir e que ele era igual a todos
os outros: Mas o coração de Dona Glória
lhe dizia que ele era diferente. E ela iria

seguir seu coração. Naquele momento, ele
se despedia dela como se fosse muito difí
cil deixa-la. Ela soluçou baixinho enquan
to ele encerrava sua visita. E em meio ao

choro contido, ela repetiu com ele suas

últimas palavras: "Sou o Afanando Zoto,
número 71. A nossa 'Glória' virá com o

seu voto".

• elijanej@yahoo,com.br

CINEMA
'

.

'.' -:

JARAGUJ\;·DO SUL
"Çine Shopping 1 h):. .1,
i� múmia 3 (Leg) (16h40, 19h, 21h20
dias) (14h20 - sex!sqMdom/qua/qu!l'
.Cine Shopping 2
• O guerreiro Didi e o ninja li" (Dub)
(15hl0 -- sob/dom/quo)
• Amor nõo tem preço (leg)
(17hl0, 19h1 0,21 hl O - todos os dias)
(15hl0 - sex!qgi)
.Cine Shopping 3
• Asterix nos jogos oJÍlnpicos (Dub)
(16h20, 18MO, 21 h - todos os dias)
(\14h - sex!sa�tgom/qua/qui)

JOINVlllli;
.Cine;çj�qde 1 , <S.
•Asterix'nos iogos olíiftpicos :;'(Oub)
(�.�h40, l7h -Jodos osdios)
"Abutro (Leg)' ).

.

(19h20, 21 h30 - todos os dio$)

"�Cin�'ti�ode 2 .

i�JOgO �� amor em
(1th, 19h, 2f:f. tod
Kung F9,eondo (Dub)
(15h -"'folios os dias)

.CineMuellen�
.. O reino proibido (Leg)
(Uh, 1�,h30, 12, 21h30 � todos os dias)

.

··Mpeller2 ...•• . eil'o X: Eu quero ocreditor(Leg)
.. ,

(14h15, 16b45FI9hl�il.lh45 - todos os di��)
.Cine Mueller 3
�O procUrado (leg)

,

(14h30, m, 19h30, 22h - todos os dias

BLUMENAU
.Cine Neumorkt 1
.. O proeurodo (beg)
(14h30, l7h, 19h30, 22h
- todos os dias)

ovo

. Alguém pode
mudar sua vida

José e Nina passam um dia juntos após
alguns mal-entendidos no restaurante
em que trabalham. Esse encontro trans
formará suas vidas e ambos descobrirão
que, quando se perde tudo, aprecia-se o

que realmente tem valor_ Uma história de
amor que vai além do_romance.

Uma conversa

com Almodóvar
Não há freqüentador de cinema no mun
do que não conheça Pedro Almodóvar.
Desde a escrita do roteiro até a escolha
dos menores detalhes. Esta é uma série
de entrevistas que o crítico de cinema
Frédéric Strauss fez com o cineasta ao

longo de mais de vinte anos, o leitor
descobrirá as irônicas, imprevistas, inte
ligentes palavras de Almodóvar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�------��VARIEDADES'

A face boa
do polícia
A Globo deve estrear este mês o

reality show "Força-Tarefa" que só
mostrará o lado bom da polícia (civil
e militar) e dos bombeiros. Essa foi
a condiçõo para que a Globo pudesse
acompanhar de perto a açõo policial
e dos bombeiros, durante 24 horas,
por três meses. Inicialmente sõo 13
episódios e se der audiência, outros
serõo gravados. A Globo diz que nõo
houve cortes editoriais.

MUNDO ARTISTICO

Atrizes se
estranham
As atrizes Carolina Dieckmann e

Giovanna Antonelli, irmõs na próxima
trama da Globo, têm sido alvo de
comentários nos bastidores do Projac.
Há uma disputa entre elas para ver

quem se destaca mais. Até escolha de
maquiador é motivo de saia justa. Elas
também vivem pedindo para refazer
cenas. Já Cláudia Abreu, que viverá It
terceira irmõ, faz a linha blasé. Grava e

vai embora. Nõo gosta de interagir.

Ben Harper
no Brasil
o cantor californiano Ben Harper está
confirmadíssimo! Ele fará duas parti
cipações no Video Music Brasil 2008,
VMB, que acontece dia 2 de outubro,
no Credicard Hall, em Sõo Paulo. Com
Vanessa do Motta, ele irá repetir
no palco o sucesso Boa Sorte/Good
luck, gravado em 2007 e que está
tocando nas rádios de todo o país.
Sozinho, prepara uma apresenta
çõo surpresa para o evento.

SUDOKU DIVIRTA-SE

Pedido
Um brasileiro e um argentino se

esbarram na praia e caem em cima de
uma lâmpada mágica.
Um gênio aparece e diz:
- Cada um tem um desejo.
O argentino esganado: - Me leve para

.

a Argentina, o melhor país do mundo
e faça um muro bem alto e intran
sponível em volta dela, para ninguém
mais entrar ou sair.
PUF!
- Está feito. Agora o seu desejo - diz o

gênio ao brasileiro.
- Gênio, esse muro é alto mesmo?
- É.
- Bem forte?
- É.
- Entõo enche tudo de água!

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
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri
O tempo fica estável com formaçõo de nevoeiros
no amanhecer na maior parte das regiões,
predomínio de sol e temperaturas em elevaçõo.SOLUÇÃO � Fases da Ilia

MINGU.�NTECRESCENTE CHEIANOVA

1/8 8fS 16/8 '\) 23/8

HOJE
.

MíN: 13° C
MÁX: 27° C
Ensolarado

LEÃO
(22/7 o 22/8)
Você está numa fase

que os questões
financeiros devem

ser encarados com vitalidade e .

firmeza. Existe uma grande neces

sidade de desenvolver competên
cia pessoal, valores e recursos
para conquistar um maior sentido
de individualidade.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Fase ótimo poro os

conquistas que en

volvam audácia e

competitividade. O entusiasmo
e o boa comunicação estarão

presentes. Suo energia físico
estará elevadíssimo e é aconse
lhável namorar muito e se possível
se dedicar-se aos esportes.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Você começo uma

interessante fase
onde o comuni

cação inteligente, o romance

e suo vitalidade estarão pre
sentes. Durante todo mês você
sentirá os efeitos de óiimas
energias atuando em suo vida.
Isso pode significar muitos coisas.comerciais.

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
Ótimo fase poro
se reunir com
.amigos, grupos

ou organizações. Suo energia
e firmeza estarão presentes em .

todo t""balho em equipe. Você po
derá desenvolver uma inclinação
natural para e cooperar com os

outros com suo natural influencio.

ÁRIES
(20/3 o 20/4)
Os relacionamentos
estarão no pauto 'de
se" dia. Especial

mente hoje você estará aberto à
troco intelectual e afetivo e isso
fará com que você se sinto vivo,
feliz, satisfeito e completo. Isso
envolve também os sociedades

ESCORPIÃO
'(23/10 o 21/11)
Cuidado com a

agressividade
mascarado, não use

de manipulações e

falsos artifícios para conseguir o
que desejo. Observe sua insatisfa
ção e ent.enda que há muito raivo
envoMda. Olhe poro o que a vida
tem trazido de melhor o você.

CAPRICÓRNIO -

(22/12 o 20/1)
� Nesta fase suo

preocupação está
voltado para sua

reputação. De que forma tem se

apresentado à sociedade e como
tem sido visto pelos pessoas. Você
tem necessidade de ser visto
como forte, mos tome cuidado
com o excesso de pretensão.

r ""
CÂNCER

�.� (21/6 o 21/�) .

�",;.•_.:;:, O setor domestico
: ; é ativado e suo

coso posso a ser

um lugar de descanso e prazer.
Se estiver pensando em1l1udar
ou fazer uma reformo, aproveite
as energias deste mês. Não leve
o ferro e fogo questões relacio
nadas o parentes próximos.

nr
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Apesar do sen

sação de baixo
energia, você se

sente obrigado o conduzir seu
dia com disciplino. Às vezes o

sensação é de que você não vai
.

conseguir. Não se deixe levar pelo
pessimismo. Esia é apellas unia

.

fase de cobranças. Logo passa.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Nesta fase você

•

conseguirá orga-
.

• nizar seu dia poro
caminhar perfeitamente. Há
chances de seu trabalho aumen

tar significativamente, mos não
se preocupe, as energias estão
favoráveis poro realizar novos
!llanos e projetos nesse setor.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2008

I ANIVERSÁRIOS

31/8
Avenildb Laube

1/9
Aderson da Silvo
Claudinei do Silvo
Diva Ma riano
Estelani eiss
Fabiano H. Anders
Felipe Eduardo do Costa
Gerson Klein
Gerson L. Weiller
Giisonei;Soares de Oliveircf
Harry Katkbarth
Isolina Nasato
Ivo Radueoz
Jacinto Longo
Jackson F. Rosa
Jeferson nicki
JéfersQJ1' rt
Jerson [; lIer
[ouro K. Prado
[aura Pietsch
Marlione M. Prestini
Olivia Soares
Paulo PivottQ.'
Rodolfo TUllnermann Neto
Sibele K. Ranchen
Valdeliria BalsaneJli
Victor T. M. Motejunas
WaJli Giese Viergutz

2/9 li>
Adilson CHar Papp
Adirson Heller

< Altair ZandJin
Angélica .Nau
Áureo Rólloff'
Celli Valles,
Charles Michalak
Clademir Lenhagi
Claudinei da Silvo
Cristiane Meri Undemann
Deleon de Vargas
Gabriela Teresa Ropelato
Infância Rosa Allies
Ingo Ruck
Itamar Kasulke
Jaison Tomazelli
Jeison Oto tez
João Gil infurter
Laura CI . Martins
Logan Lua lares
Luis O. Rodrigues
Marivone A. Corrêa
Nelson Kroin
Nicole,
Raquê! �
Sondra K slg
Sandra Nonato do Silvo
Schaiane G. Voz
Tais Cardoso

AQUÁRIO
.

(21/1 a 18/2)
Cuidado com fa
natismos e crenças

,
. de que suo versão

do verdade é o única. Acalme seus

ânimos e busque o equilíbrio.
Deus está em todos os lugares
e é isso que o Universo pede

. que você descubra. As viagens
longas não estão descartadas.

PEIXES
(19/2 o 19/3)
Durante todo o

mês suo sensu-

alidade estará
à flor do pele. Se estiver só,
aproveite para afiar suas gorros.
Mos se já'for comprometido, use
todo sedução para esquentar sua
relação. ÓJima fase também para
novos aquisições materiais.
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If) O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 200B

Dicas da
.

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

Dica 17:
A CUSTA DE OU As CUSTAS DE?

MUita gerite diz que alguém vive às Custas dopal. No entant "o, Custas no p/ural t '

,

'd' em SentIdojun ICO específico 5
-

'

, ao as despesas feitas comum processo criminal ou cíveL Foi obrigado apagar as CUstas d
,

o processo, Com outrSentIdo, a palavra fica no sin
" ....

o

gular: Atnda vive a'
.

CUsta do p
.

CaI. onseguiu tudo à
sacrifício.

Custa de muito

Um oferecimento:

DuasRodas
Industrial

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO
Fundada em 20-11-1966 - Reconhecida pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho

Previdência Social sob processo MTPS 106.129/68, em 10-09-1969
Rua José Emmendoerfer,240 - Cx. Postal 53 - Fone/fax: (0*47)3371-2966

89253-000 - JARAGUÁ DO Sul - SC - CNPJ 84.437.367/0001-67

EDITAL.DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Ja
raguá do Sul, convoca todos os trabalhadores (associados ou não) pertencentes à categoria profissional
representada, dos municipios de Jaraguá do Sul, .Guaramirim, Massaranduba, Schroeder e Corupá, para
comparecerem às ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINARIAS que serão realizadas em Guaramirim,
no dia 12 de setembro de 2008, na sub-sede dos Comerciários, na Rua 28 de Agosto, 1918 - Sala 201
- Centro, às 18h em Primeira convocação ou às 19h em Segunda convocação e; em Jaraguá do Sul,
no dia 13 de setembro de 2008, na sede do Sindicato, na Rua Josê Emmendoerfer, 240, Bairro Nova
Brasilia, às 8h e 30min em Primeira convocação com o quorum legal ou às 9h e 30min em Segunda
convocação, com qualquer número de integrantes. Todas as assembléias acima ocorrerão, na forma
estatutária, com a finalidade de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO: discussão e aprovação das pautas de reivindicações
objetivando a realização de Convenções Coletivas de Trabalho a serem firmadas com as Entidades
Sindicais Patronais, para o periodo de Novembro de 2008 a Outubro de 2009, bem como Autorização a

Diretoria do Sindicato Profissional, para negociar e acordar as mesmas.
2) DiSsíDIOS COLETIVOS: no caso de recusa e/ou insucesso nas negociações das Convenções Co
letivas de Trabalho, delegação de poderes para a diretoria realizar protestos judiciais e/ou requerer a
instauração de DISslDIOS COLETIVOS, perante a Justiça do Trabalho, e realizar acordos, inclusive em

juizo, bem como contratar advogados.
3) CONTRIBUiÇÃO tlEGOCIAL PROFISSIONAL: discussão e deliberação sobre a Contribuição Nego
ciai Profissional, em favor da entidade slndical, paga pelos membros da categoria profissional represen
tada, para aplicação na campanha salarial; administração geral e serviços, garantindo ao trabalhador

. não associado o direito de. oposição ao desconto da contribuição, mediante manifestação individual e
por escrito por ocasião da realização das Assembléias ou no periodo de 15-09-2008 a 19-09-2008 e de
22-09-2008 a 24-09-2008, na sede do Sindicato Profissional, no horário das 7h30min às 11h30min e das
13h15min às 17h15min. Nessas datas, o Sindicato Profissional colocará formulário próprio à disposição,
sendo que o trabalhador não associado deve comparecer pessoalmente à Assembléia ou a Sede do
Sindicato Profissional para manifestar sua opção pelo direito de oposição ao desconto da contribuição,
estando vedada a representação por procuração.

Jaraguá do Sul, 2 de setembro de 2008.

Sérgio Eccel - Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N'133/2008
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO: menor preço Por Item

OBJETO: O presente Edital consiste na contratação de empresa especializada na prestação de ser

viços de Vigilância humana desarmada, em conformidade com item 01-0bjeto e os Anexos, que são
partes integrantes deste Edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e De
creto Municipal n' 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL pARA ENTREGA
dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 16 de setembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n'1.111; bairro: Barra do Rio
Molha. O CREDENCIAMENTO é abertura dos envelopes serão as 09:30 horas do mesmo dia, na sala
de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para a contratação: R$
23.892,00 (vinte e três mil oitocentos e noventa e dois reais). INFORMAÇÕES: A integra do Edital pode
rá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 29 de agosto de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

VITRINE-----------'------

Margot Ade!ia Grubba Lehmann, Oficia! faz saber que por não terem sido encorsraoos pessoalmente nos endereços a mim
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: 84959 Sacado: ELEANDRO JOSE PALlSNKi CPF: 498.196.291-6
Cedenle: BANCO PANAMERICANO SlA CNPJ: 59.285.411/000
Número do Titulo: 23618890 Espécie: Outros Tlpos de Olvidas

.

Apresentante: BANCO PANAMERICANO SIA Data Vencimento: 2310712007 Valor: 1.015,17
Protocolo: 85t 91 Sacado: P�ULO ROBERTO JACOBI CPF: 019.849.19Í)..97
Cedente: POSTO MIME LiDA CNPJ: 83.488.882/000
Número do Tilulo: 4564994 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BRADESCO Data Vencimento: 1110812008 Valor: 798,79

Protocolo.85192 Sacado: ROSEMERI A.P. VOLTOUNI CNPJ: 05.682.4611000
Cedenle: POSTO MIME LTOA CNPJ: 83.488.8821000
Número do Tilulo: 894311 Espécie. Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 10/0812008 Valor: 567.00

SCAR

Mostra de
Talentos

Cerca de mil pessoas prestigiaram
a Mostra de Talentos do Programa
Aplausos, no domingo (31), no Grande
Teatro da Scar. No total, 19 apresenta
ções de dança, teatro, iniciação musical,
violão, violino e banda, foram realizadas,
além da exposição de trabalhos feitos
por alunos de Artes Plásticas.

OPORTUNIDADE

Intercâmbio
na Holanda

Protocolo: 85221 Sacado: EDER DE ALMEIDA DOS SANTOS CPF,042.864.279·94
Cedente: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E tNVESTIMENTO S/CNPJ 07.707.6501000
Número do Titulo: 008í20008653Espécie: Outros Tipos de Dividas
Ap(esentante:AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/Data Vencimento: 14/05/2004 Valor: 7.727,73
�._----_ .. �_._-------------_._---------_._-------_._---_--------

Protocolo: 85268 Sacado: SALESIO FLORIANO CPF: 065.276.346'()3
Cedente: DISTRIBUIDORA DENTAL PAULISTA LiDA ME CNPJ.00.207.9521000

���;�t����I��Jg626'Ó BRÃ�tcs� Duplicata de veng����g�,��[d������008 Valoe 268,39

Protocolo: 85269 Sacado: SALESIO FLORIANO CPF: 065.276.348'()3
Cedente: DISTRIBUIDORADENTAL PAULISTALTDA ME CNPJ: 00.207.9521000

�����������Jg!l6� BRÃ�Ec�� Duplicata de Vertg�t�I������[0':n�7;gãt2�08 Valor 127,57

Protocolo: 85313 Sacado: MAT ELECTRA COM DE MAT ELETRICOS LTDA CNPJ: 09.383.051/000
Cedenle: TR RUDADIST COM MAT ELETRICOS LTDA CNPJ: 07.405.421/000
Número do Titulo: 03 Espécie; Duplicata de Venda Mertantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 18/0812008 Valor: 1.800,00
--------------------------

Protocolo.85314 Sacado: MAT ELECTRA COM OE MAT ELETRtCOS LTDA CNPJ: 09.383.0511000
Cedente: TR RUOA DIST COM MAT ELETRICOS LTDA CNPJ: 07.405.421/000
Número do Título: 2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: CAIXA ECONOMICA FEOERAl Data Vencimento: 18108/2008 Valoe 2.000,00

As inscrições para o Intercâmbio
de Grupos de Estudos na Holanda, que
está agendado para 18 de abril e 16 de
maio de 2009, estão abertas até 7 de
setembro, no Kayros Hotel, em Jaraguá
do Sul, sempre nas terças-feiras, a partir
das 19h30, ou via internet www.rota

ry4650.org_br. O distrito 4650 do Rotary
International oferece quatro vagas aos

profissionóis de ambos os sexos na f(lixa
etária entre 25 e 40 anos. O participante
deve pagar apenas os gastos pessoais:
Não serão cobradas as despesas com

passagens, hospedagem e alimentação.
Mais informações com Carl Heinz Muller,
através do número 3370-1343.

PALESTRA

"Motivação e

Qualidade de Vida"
A palestra "Motivação e Oualidade

de Vida" está agendada para o dia 16
de setembro, a partir das 19h30, na

Comunidade Nossa Senhora do Rosá
rio. A apresentação ficará por conta
da palestrante Wanderlise Janete Gil,
graduada em serviço social.

LOTERIA

CONCURSO N° 1000

CONCURSO N° 04271

Zi!hete Valor do Prêmio ms}
00.042

��J�����k�DA 5r�cco�A�ifªfJf�lgg�I��1ELETR6��J: ����5A21!0��PJ 09.363.0511000

��������it��I� ECO�Ô���Ã��B��Àtde Venda Me[f;� e������� 8/0812008 Valor: 1 000.00

Rrotocolo: 85316 Sacado: MAT ELECTRA COM DE MAT ELETRICOS LTDA CNPJ: 09.383.0511000
Cedente: TR RUOADISTCOM MAT ELETRICOS LTDA CNPJ: 07.405.421/000

��;�����il��I� Eco�il'�f!:'Á��r�Lde Venda Mercg�� tzy:��i�����18108f2008 Valor 584,00

Protocolo: 85317 Sacado: MAT ELECTRA COM DE MAT ELETRICOS LTDA CNPJ: 09.383.051/000
Cedente: TR RUDA DIST COM MAT ELETRICOS LTDA CNPJ: 07.405.421/000

�����g�����I� Eco�B'�i�Á�Wdi��Lde Venda Mercg�� 1(?:��i���1�018/08;2008 Valor 2.116,00
Protocolo: 85330 Sacado: ALCIR ANTONIO ALVES RODRIGUES CPF: 420.353.179-91
Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A CNPJ: 59.285.411/000
Número do Titulo: 25953555 Espécie: Outros Típos de Dividas
Apresentante: BANCO PANAMERICANO SfA Data Vencimento: 23/11/2007 Valor: 940,41
"."-------"_-_--_---------------_._--------_--------_---_-_----

Protocolo: 85344 Sacado: COMERCIO DE PECAS ANTONIO LTDA CNPJ: 02.620.038/UOO
Cedente: MENDES & MAGALHAES CABOS FLEXIVEtS LTDA·EPP CNPJ: 06.950.231iOOO
Número do Titulo: 3435003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi,ação
Apresentanle: BANCO DO BRJI.Sll SA . Data VenCimento: 13/0812008 Vaiqe 697,23
Protocolo: 85348 Sacado. FABIO GIOVANt ROSA CPF: 791.789.449-53
Cedenle: ALTAIR ANTONIO BORGES OE FREITAS ME CNPJ: 97.514.061/000
Número do Titulo: 201OC4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicacão
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 13;08/2008 Valor: 475,00
-�---_._-----------_._-_._ .. - ...-._-

Protocolo: 85439 Sacado: ML COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA CPF: 026.748.500·00
Cedente: DIFUSO DISTR PARAFUSOS EWALD LiDA CNPJ: 82.887.175/000
Número do Titulo: 68330 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Oala Vencimento: 14/0812008 Valor: 86.29
--------_ __ .. __ .. _--_.. _--------------------_------

Protocolo: 85442 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ: 09.123.3071000
Cedente: VERSATIL INO E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.147/000
Número do Titulo: 04806-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMtCA FEDERAL Data Vendmento: 14/08/2008 Valor: 120,71
----------------------_.__ ._--_._------_._._----

Protocolo: 85446 Sacado. VIDA BELA COM. DE CONFECCOES L CNPJ: 07.860.6661000
Cedente: BESELEEL INDUSTRtA TEXTIL LTDA ME CNPJ: 08.698.3881000
Número do Titulo: 02626-03. Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO

.

Data Vencimento: 15/0812008 Valor: 294,66

Protocoío: 85453 'Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTDA GNPJ: 02.845.3151000
Cedente: POLICRED FOMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ: 03.925.0431000
Número do Titulo: 4795f.9 Espécie: Dupíicaía de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO - Data Vencimento: 17/08/2008 Valor: 850,50

Protocolo: 85473 Sacado: MARINALVA MINUCCI BA CPF: 751.48Õ.80949
Cedente: POSTO PEROLA DO VALE LTDA CNPJ: 79.004.9331000
Número do Titulo: 9159 ESpécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

.

Apresentante: BRADESCO Data Vencimenlo: 12108/2008 Valor: 465,46
Protocolo: 85513 Sacado: ATACADAO DA CERAMICA LTDA-EPP CNPJ: 02.845.315/000
Cedenle: CERAMICA FORMIGRES.LTDA CNPJ: 01.325.0231000 '

Número do Titulo: 313578 lU Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 19/0éI2008 Valor: 1.020.61

Protocolo: 85514 Sacado: AT.�CADAO OACERÂMICA LTDA-EPP CNPJ: 02.845.315;000
Cedente: CERAMICA FORM!GRES LTDA CNPJ; 01.325.0231000
Número do Tilulo: 313581 I/J Espécie: Duplicala de Venda Mercanm por Indicação
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vendmenlo: 19/0812008 Valor 973,41

Protocolo: 85529 Sacado: MARLON MEIER CPF: 01.8.967.499-76
Cedente: POSTO CIDADE LTOA CNPJ: 81.352.8821000
Número do Titulo: 6281 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRAStL SA . Data Vencimento: 15/08/2008 Valor: 153,00

Protocolo: 85540 Sacado. VALDECIR GONCALVES CPF: 384.117.689·53
Cedente: POSTO CIDADE LTDA CNPJ: 81.352.8821000

��;����t�it��Jb2DO B=�fuPlicata de vend��:�:g�:�i��1��j2008 Valor 698,28

Protocolo: 85634 Sacado: AMANDA RISSO DOS SANTOS CPF: 034.601.829-38
Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662.958/000

�t�������ít��Jg&�61BJ§�ê�! Duplicata de Pre5�t�e��i�e�:�� g!i{8���çãSalór 237,00
Protocolo: 85651 Sacado: INDEX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA CPF: 062.158.480·00
Cedenle: HAYMAX DlSTRIBUIOORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LCNPJ: 01.725.627/000

���;�����i:��N�33�og��rrt'Ãe Duplicata de ve&���:������r��%�r�8 �alor: 517,28
Protocolo: 85672 Sacado: MERCADO PORATH LTDAME CNPJ; 08.584.5651000
Cedente: MWTIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 62.000.2781000
Número do Titulo: 0000250475 Espécie: Ouplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1210812008 V?lor: 201,05
-�----------_ .._-_ .. _. __ ._-----_._--._-_.__ .

Protocolo: 85704 Sacado: JOAO LUIZ ROSA DE BEM CPF: 970.684.495-3
Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTOA CNPJ: 79.501.8621000
Número do Título: 1111821C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
��r:s:���=��_A����:.�� . __ .. __... __O'��_�:::'��_�?������!�08 Valer: 185,6;1
Protocolo: 85728 Sacado: DUFFY MALHAS LTOA

-

CNPJ: 73.321.820/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA CNPJ: 03.127.616/000

.

��������i��I�sa:b�NJ�W��'I'&Ull\�tl.a de Venda M'b�;����:�;;Ç��/0812008 Valor 1.477,00

p;;;i���i�-85729·-s�£ad;:NETõNKiNõ-éõM·cõNFLTÕÃ-MÊ-·--------éNPJ: 00.107.351/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA CNPJ: 03.127.616/000

����f.��I:t��I���ONJ�f6�¥E�lll�,'tta de .Venda M���rnci�����â/08!2008 Valor 1.610,00

Protorolo.85730 Sacado: BAZAR CRISTALLTDAME CNPJ: 95.771.499/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA CNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 155tl3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL Data Venomenlo: 18/08/2008 Valor: 1.751,50

E� como os ditos devedores nao forvm enconírados ou se recusaram a aCeitar a devidà intimacao, laz por intermedin do presente
Edital, para que os mesmos comparecam nests Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo da Lei, a fim de
liquidar o seu debito, ou enlao. dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os refendos prolestados na forma da Lei, etc.z

Jaragua do Sul, 1 de Setembro de 2008
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BABADO
Sobe aquele namoro novo? Aquele do

.

coroa separado e ex-rico, que está
encantado com um jovem mancebo,
.nada conhecido no High Society. Os
dois andam circulando nos lugares
badalados do urbe, batendo altos po
pas com olhos nos olhos. Nos festas.
dançam juntos sem medo dos comen

tários. Agora todo mundo quer saber: é
namoro ou amizade? Como os dois são
livres, estão curtindo o novo fase de se'
conhecer melhor, como merecem! Pelo
diferença de idade, dizem que é bche-:
do ardido como "Pimenta Do Quintal
de Coso".

·· .... FAMA
\.ESSO é boa!Oque nõ� faz,
.umeum olímpico>O careca
Césàr Cielo estreou como

. modelo, quinto última, em
: São'Puule.nns passorelasdo .:
'. HoirFlishion Show.'Pode?,Ele'
.Pooooooode!!!·E.vivo a fol1'lo;

• .. ··1
•. ",,",,1/_.

:::,SPORT .err
�D'>w:rU't.!7

.
. f�1..t» "t"

Ginástica é moda

o casal Kelly e Toto Schmitt acompanhados do empresário
Zé Luiz Rousi, dõo um tempo poro o sobremesa, no Feijoádo do Moa.

DIZEM POR AL.
O senhor João Junkes, que está
beirando -es 80 anos, onda dando
surro na ,pista de danço do Área
51, em muitos marmanjos de 45.

,,
.

.

Segundo fontes, fidedignos, o Sr.
Se nõo houverfrutos, João é daqueles que levo três ca-

-
valeu a beleza das flores; misas- poro ir trocando em cada
se não houver flores, valeu intervalo- cinco lenços, pó de gua-
a sombra das folhas; se raná e muito alegria no coração ..
não houver folhas valeu Ele começo o dançar no abertura

• �.

'

, ,da salão e só pára no famosa mú-
a mtençao da semente. sica de despedido "Adeus eu vou

HENFIL embora". Haja fôlego!!!! .

NAONDA
Está se tornando hábito dos pessoas
de bom gosto passar pelo loja üls
cothéque (no Shopping Breithaupt).
Sugestões com charme e exclusividade

. por preços -que surpreendem os jovens
antenados e agradam os adultos exi

gentes e viajados.

NOVO CASAL
Fui informado que o empresário Leo
"Bolinho de Come" e Sandro -"Paço
ca", formaram um casalsinho que não

_ se largou em recente churrasco. Eram
só beijos e juros de omor.

,VpárliJii
Olsque-entrega

3215·1689

BARRACO
No semana passado, nos corre
dores do Câmara de Vereadores,
o barroco foi dos grandes. Uma
tal de dona Isaura, só não foi os
vias de foto com uma funcionário
do coso, porque o turma do deixo
disso impediu o babado. Aqui em
Jaraguá tudo se sobe. Só pedindo
mesmo mais uma dose do minha
veuve clicquot brut, geladinho.

TRAVESTIDOS
Os jovens de hoje estão ousados.
Eles nõo lêm medo de se expor
poro serem felizes. É o caso de um

moço bonito trabalhador, inteli
gente e cheio de astral, ainda nõo
assumido. No final doe semana, ele
estava numa balada das melhores
do cidade, todo "montado", brin
cos, cílios postiços; maquiado a

mil por hora. Foi um auê!!! - Nõo
tinha para ninguém, até brigqram
por sua causa. Pode!! Aqui em Ja
raguá, tudo se pode!

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o querida amiga jaraguaense Margaret Schmidt, que
agora lê esta coluna lá na Suécia, para ficar por dentro dos melhores
novidades da sociedade. Valeu mesmo!

E$tevõo José Luzzoni de Oliveira festejo, hoje,
Ob lodo do noivo Korine Gerlr-onn seus 22 oninhos

TE CONTEI!
: 0%:

• AnQtem essa. Quenlquiser •••

adquirir um apartamento de três
quartos, no valor de RS �7.300,OO,
agora está muito fácil. E só dar um
pequeno sinal; pode ser usado o
fundo de garantiu como entrado e

o restante financiar em 240 meses

pelaCaixa fconômico Federal (CEF).
A entrega'das chaves é 18 meses

após fechar o grupo. Informações
3371-·-0768.

tu abraço de hoje, cheio de
iris positivos, vai prim Regi

" om. Elo ê leitora assíduo di!
coluna ê foz ar solado de fru-
tos do urbe s . Valeu querido!, ... ; ,,:�

"Ag�ºdem! Dia 13 de set�mbFo,
nõo dó,poro perder, tem bdlqda'nó
Figta B'q�equilU, com o participaçõo'
do OJ !Op Puff de São Paulo. O
melMr Hip flop do.Brasii.

? .,. 4 ",' ,,:�

• Estiye ontem, o convite do me,u
OJIligo Chico Piermann, acornpa
nhQndb o andamento dos obras do
"�ub", novo opção de 10zet'cOm

.

estrutllf.a de cidade grande. Eu vt ,e
,quem óindainôo viu, se viver verá!
Cois�:ge ..cinema. Jaraguó merecia! '

.... Ma�,'uma vez, desculpas gente.
Nem sempre posso colocur os
fotos que mondam poro mim ..Sõo
mui�as, temos critériqs, e o e$PQ� e

!"Beleza!
"

nte'rectamando e muito
,� abéleçirriento, recém,

inaugumdq em JarôguQ do Sul.
Volto 00 assunto.

-. O dentiSta Nilson Soares rece
beu, no domingo, selefo grupo de
amigos poro saborear um delicioso
churrasco, preparado pelo esmera
do anfitriõo. Desculpo o ausência
amigo.

• No fim tudo dó certo, se não deu
certo é porque ainda nôo chegou
aofim.

'

• Uma ótimo ter_ço-feira o todos.

• Com essa fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



w O CORREIO DO POVO
� TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2008

A equipe de futsal sub-17 da Malwee/CEJ/FME segue 100% no Esta
dual da categoria. No fim-de-semana, em casa, ganhou mais três e

.

já soma 16 vitórias em 16 jogos. O time jaraguaense tem o melhor
ataque, com 117 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas 15
sofridos. Os três jogos em Jaraguá terminaram assim: 15x1 contra Irani,
8x1 em Campos Novos e 3x1 em São Miguel do Oeste (foto). Agora a equi
pe do técnico Augustinho Ferrari aguardo a divulgação do calendário
para conhecer os próximos adversários na competição.

.

Voando baixo

SUGESTÃO
Leitor e torcedor fqnático pelo Juventus, Adilson Sbor.délatti entrou
em contato com o coluna dando uma sugestiio. Ele aaedita que se

cada empresário adotar um jogador, pagando o salário do mesmo, o
clube poderia montar uma boa equipe poro o ano que vem. A idéia
.pode ser muito útil sim, se bem trabalhada. Existem outros equipes
do Brasil que fazem esmo e cada jogador tem o comiseta com o

patrocíni9 �o re "padrinh,o". Talvez outros benefícios podem
ser incluídis inodores. Questão de Gn

IRMADA <'

Foi confirmada o realizaÇão tia Copa�ta Colorina. E o wjftlJ'Üo do Divisõo
Especial garantirá uma vogo no copinho, que COllleÇ(lrá dia 5 de novembro.
Teoricamente, isso gamnte também que o time do Joinvilfe ficoró com o co

misa do Juventus «té !)fun da competição. Pam voler vogo para a Série D,
precisovom de seis times. Como {} Mareilio Dias já se garantiu na Série C do
ano que vem (está entre os 16 melhores deste (100), oAtlético de tbimma deve
jogar com a comisa do�arinheiro (assim, poderá cumprir o Plmaimposto pelo
coi-coi e confirmo participoção na Primelrona do ana que vem).

MOVIMENTAQÃO .

Falondo nisso, o comunidade do Juventus em um site de relacionamentos
mostro que tem muito torcedor que está com vontade de ujudar o clube.
O objetivo agora é tentar arrumar o gramado do Estádio João Marcotto.
Cogito-se até a idéio deles se reunirem e fazerem urna "vaquinha" poro
comprar uréia e jogar no compo. Há também -uma movimentação poro
uma nova correoto,tOm objetivo de conscientizar os empresários sobre o

importõncia de se i_ir no futebol prôfiSSiono!.

ESCOUNHAS
Definidos os semifinalistos do Compeonato de Iscolinhos. No pré-mirim,
o Cf Folcão 12 enfrentará O Pequeno e o 8010 e o F10mengo pego o Bota
fogo. No mirim terá Cf falcão 12 x Guaromirim e Botofogo x O Pequeno e
a Bolo. No infantil es confrontos serão O Pequeno e a Bolo x Craques do
Futuro e Guaramirim x Cf Falcõo 12. Por fim, no juvenil, tem Cf falcão 12
x 80totogo e O Pequeno e a 8010 x Flamengo. As portidos acontecem no

pr6ximD sábado, em horárjo e locol a serem definidos.

e S P Q r t e @ o.c o r r e i o d o P o v o �"c om. b r

ESPORTE-----------,--------

JARAGUÁ DO SUL

Com muita motivação na

bagagem, o time da Malwee
viajou ontem à tarde para Por
to Alegre (RS), onde faz ama

nhã, às 18h15, o primeiro jogo
da final da Liga Futsal, contra
a Ulbra. O time, que treinou
forte no fim-de-semana, segue
uma boa seqüência de treina
mentos, sobretudo, quando o

quesito é motivação. É o que
constata o auxiliar técnico
Marcos Moraes, o Marcâo: "es
tamos com um excelente nível
físico e o psicológico está ain
da melhor. Vejo com otimismo
o fato de eles estarem bem psi
cologicamente" .

Já o ala Ari, que volta ao

time juntamente com o cra

que Falcão, encara a Ulbra
como a principal adversária
da Malwee nesta Liga. "To
dos pensavam que o time a

ser batido era a Cortiana, mas
ainda não vencemos a Ulbra
na Liga deste ano", observou
Ari, para depois acrescentar

que o adversário da final tem
uma marcação forte o que di
ficulta o .sistema ofensivo da

CHEGANDO A HORA

Falcão emborco poro a viagem· até à capital gaúcho, onde o Malwee jogo amanhã em busco do tricampeonato

Malwee embarcou

o sócio-torcedor -que quiser
ompanhar es finais do Líga futsol

sd.eve ficar atento o algumas modifi
coções. A diretoria da Malwee não
vai aceitar a carteirinho corno entro

/';,(10 poro o confronto, já que oJguns
Sócios estõo com a mensalidadé

t>ltfrasadg. O sócio teró qUQ tetifór .9$
.

i.Jlgressos no Areno. Joraguá, a partir
dê quinta-feira (COI11 plontões 00

meio-dia), comprovando estor em

dia. O sócio-torcedor tem até sexto,

Malwee.
Mas, segundo o ala, o

time está otimista e quer
muito ganhar a competição.
"Brigar pelo título é sempre

.

uma motivação a mais, ainda
mais do jeito que estávamos
desacreditados, agora temos

que desfrutar deste momen

to", relatou ° ala, que fará a

sua sexta final na Liga.
Para o confronto o time

está completo, tem apenas
Leco, Márcio e Eder pendu-

.ontem para a finat
Jogadores levam na bagagemmuitamotivação

.

'KIT

*Jetirar ing
às 17 horos, paro retiror o ingresso.

Os demais torcedores �oderõo
adquirir o bilhete também o partir
de quinto-feira, {IS 13 boros, so

mente no Posto Mime Motriz. O anel
superior terá 'õ custo de R$ 20 e 1}

inferior RS 25. Será ,do ,ma
arquibancada no h(lJI ilft¥ada
do Arena, que passaró ter 8 mil
lugares poro a finol. O telefone
paro tirar dúvidas e informoçôes é
03276-1045.

rados com dois cartões ama

relos e,.se levarem o terceiro,
não participam da final em
casa no sábado, 6 de setem

bro, às 13 horas. Pelo lado da

equipe gaúcha estão pendu
rados o artilheiro do time Ín
dio e os jogadores Cris e Ma
rinho. Caso tenha o terceiro

jogo este deverá acontecer na
segunda-feira, às 19h20, na

Arena [araguá.

GENIELLI RODRIGUES
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Flamengo e XV saem
na frente 1 a rodada
Ambos lideram os respectivos grupos
JARAGUÁ DO SUL

Foi dado o pontapé inicial
do Campeonato Não-Profis
sional - Taça FME 15 Anos.

Quatro jogos abriram a princi
pal competição de futebol da

região, com dois times saindo
na frente. Flamengo e XV de.
Outubro, de Indaial, venceram
os respectivos jogos e lideram,
respectivamente, os grupos A
e B da competição.

Em casa, o rubro-negro do
Garibaldi venceu o Faixa Azul,
de Luiz Alves, por 3xO, com

gols deMiro, Marquinho (de pê
nalti) e Tomaselli (ex-Juventus),
aproveitando' falha da zaga. Já o
estreante XV de Outubro, de In
daial, chegou aprontando. Fora
de casa, virou o jogo para cima
do Noite a Fom. O time jaragua
ense abriu o placar em um belo

contra-ataque, com Pantera.
Mas Matozinho e Marcão vira
ram o jogo e deram à vitória ao

time rubro-anil.
Os outros dois jogos' termi

naram empatados. No Botafo

go, o time da casa ficou no 1x1

com o Vitória B. Da Pinta mar

cou para o alvinegro e Everaldo
fez o gol dos visitantes. E o atual

campeão João Pessoa conseguiú
um bom empate fora de casa, fi
cando no 2x2 com o Vitória A.
Alaor e Guilherme marcaram

para o clube do Rio da Luz e Le
onardo Pupa (ex-Marcílio Dias)
fez os dois do alviverde.

Matozinho (no chõo) fez um dos'gols do XV na virada sobre o Noite a Fora

Próximos JO.gos
DOMINGO {7/9)
• 15h":' Faixa Aiul x Botafogo
(luiz Alves):

.
.

• 15h - Vitória B x Cruz de Malta
(Rio do tuz Vitória)

.

• 15h - JDÕO Pessoa x Coxias (Joõo
Pesso(li)

• 15h ...:Jlitórla A x Noite o Foro
(Botofoyo)
Folgam: Flamengo e XV de Outubro

Basquete infanto.-juvenil é bicampeão
Em boa fase, meninas jaraguaenses estão há 33 jogos sem perder
JARAGUÁ DO SUL

O time Jangada/FME
conseguiu o bicampeonato
do Catarinense de Basquete
Infanto-Juvenil Feminino.
As meninas venceram todas
as partidas em casa e repeti
ram o feito da Olesc (Olim
píada Estudantil Catarinen

se). Em segundo lugar ficou
Chapecó em terceiro o time

da capital, ADIEE/Florianó
polis.

A jaraguaense Bárbara Ro

drigues levou o troféu de ces

tinha do campeonato, com

média de 19 pontos por jogo.
"A conquista foi reflexo da
vontade do time de se firmar
como o melhor do Estado",
comentou o treinador Júlio
Patrício. O técnico ressaltou

que este time está há 33 jogos
sem perder.

.

Já a Elian/FME venceu as

três partidas do 30 Quadran-

gular do Campeonato Cata
rinense de Basquete Infantil
Feminino. Com o resultado
elas assumiram a lideran

ça da competição, com 16

pontos .. Em seguida vem

Navegantes com 14 pontos,
Florianópolis, com nove e

Itajaí, tem oito. O próximo
quadrangular será de 5 a 7

de setembro, em Navegantes,
onde a equipe jaraguaense
folga.

O CORREIO DO POVO rnTERÇA·FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2008

baldio O jogo entre Caxias e

Galvanização Batisti foi trans
ferido por compromisso

. do
time de Santa Luzia.

O aspirante também foi equi
librado. Com os seguintes resul
tados: Galácticos/Rio Molha Ox1

Garibaldi, Rio Cerro 1x1 Vila

Rau, Flamengo B 1x2 Tupy, Cru
zeiro 2x1 Kiferro, Guarany Ox2

Atlético ENEC B, Seleto/União
Jagunços 1x1 Ponte Preta e Bota

fogo B Ox1 JJ. Bordados.
Já pelo 210 Campeonato Ja

raguaense de Futebol Sênior,
a Kiferro goleou o Flamengo,
fora de casa, por 4x1 e assu

miu a liderança da compe-
"tição. O time da Vila Lalau

chegou a 11 pontos, um a

mais que o Caxias! que folgou
na rodada. Os jogos entre Rio
Molha e Vitória e Ponte Preta
e Mecânica Taió/Italy Turismo
foram transferidos para o pró
ximo sábado, 6 de setembro.

Galácticos/Rio Molha (uniforme eseurel empatou com Gciribaldi em 1x1

Cruzeiro empata em casa, mas

segue líder na Segunda Divisão
JARAGuÁ DO SUL

O Campeonato Não-Pro
fissional da Segunda Divisão
- Taça SDR, teve neste fim-de
semana Uma das rodadas mais
equilibradas da competição,
sem nenhuma goleada e dois
empates. O Cruzeiro, que em

patou em 1x1 com a Kiferro
em casa, continua na lideran
ça do torneio com 13 pontos.
No entanto, o Botafogo B e o

Seleto/União Jagunços chega
ram aos 12 pontos e encosta
ram no líder.

O fogão venceu o JJ Borda
dos por 3x2, e o Seleto fez 2x1
na Ponte Preta. O Flamengo B

perdeu em casa para o Tupy
por 2x1 o Guarany venceu o

Atlético B pelo mesmo placar
e o Rio Cerro ganhou do Vila
Rau com um resultado magro
de 1xO. O outro jogo que ter
minou empatado em 1x1 foi
Galácticos/Rio Molha e Gari-

Em casa, meninas do basquete conquistaram mais uní título Estadual
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DE OLHO NO MUNDIAL

ESPORTE----------

PC divulga primeira
lista para o Mundial
Malwee tem seis jogadores na pré-convocação

Seis jogadores da Malwee
Futsal têm mais um bom
motivo para comemorar. O
técnico da Seleção Brasilei
ra de Futsal, PC de Oliveira,
divulgou a pré-convocação
para a Copa do Mundo de
Futsal, que acontecerá no

Brasil, de 30 de setembro
a 19 de outubro. Estão na

lista, -do time' jaraguaense,
Tiago, Franklin, Lenísio, Ari,
Willian e Falcão.

"Esta é uma pré-inscrição
que fizemos na Fifa, agora te
mos que definir a lista defini
tiva dentro destes 21 nomes.

Ao final, apenas 14 jogadores
poderão ser inscritos", expli
cou o supervisor da Seleção,
Reinaldo Simões.

Para Falcão a pré-convo
cação coroa o trabalho que
vem sendo realizado pela
Malwee ao longo dos anos.

"É muito bom ver o esforço
de tantas temporadas re

sultando em seis jogadore-s
em condições de defender
o Brasil no mundial. E vale
lembrar que tivemos mais
atletas defendendo a Sele

ção ao longo do último ano,
como Chico, Leco, Humberto
e Márcio". Além dos jogado
res, fora das quadras também
há participação jaraguaense
na Seleção Brasileira, com o

preparador físico João Ro
mano e o massoterapeuta
Mauricio Leandro:

Lenísio é um dos pré-convocados para o Mundial de Futsal no Brasil

Lista de pré-convocados
GOLEIROS

qpnilo (Carlos Barbosa), Franklin e

TIago (Malwee), Rogério (Joinville)

FIXOS

Carlinhos (Lobelle de Santiago
ESP), Ciço (EI POlO Múrcia-ESP),
Jonas (Ulbra) e Schumacher (Inter
Movistar-ESP)

BfiAS'LEIRAp SERlE A - CLA-SSIFICAÇÁO
Clt r. , v D GP BC

-

SG

1$ !l(eJOO 48 23 14 3 40 16 24

2:l' _�as 43 23 13 4 6 40 28 12

-y; Clilzafo 40 23 12 4 7 35 24 11

If 1kIIa!� 39 23 11 6 8 33 21 12
5' Sâ!JPaWo 38 23 10 8 5 38 25 13

, VtMa 37 23 11 4 8 33 24 9
'[II � 37 23 10 7 6 37 25 12

,. � 37 23 10 6 35 23 12
99 Spm'! 32 23 9 5 23 26 ·3

1íl' Gü 30 23 B 6 29 30 ·1
11� InltflW:ÍflIlai ao 23 6 9 26 27 ·1

12' A_�MG 29 23 7 8 8 31 40 ·9

1¥' filluelfense 28 23 7 27 43 -16
14" Vasoo 26 23 7 11 37 42 ·5

15" �se 24 23 6 11 28 33 -5
1� � 23 23 6 12 24 30 ·6

17� ItiiJ!íw 23 23 6 12 23 37 ·14

lS" �a 23 23 6 5 12 30 47 ·17

1� sa - 23 23 5 8 10 26 36 ·10

2il" !1at1l!l1a 21 23 5 6 12 22 40 ·16

" " BRASILEIRÃO SERlE B - CLASSWICAÇÁO
{:gl. llme P V E D . GPGC SG

10 c!)1i;1lillans 48 22 14 6 2 47 15 32
� Maí 42 22 11 9 2 45 23 22
?l Vila Nova 41 22 12 5 5 36 26 10
4lI SaWJlAndré 40 22 11 7 4 41 22 19
5� 83í1l€lÍ 36 22 11 3 8 as 36 ·1

eQ PomePreta 33 22 10 3 9 33 29 4

Ie Ceará 33 22 9 6 7 37 30 7

fi 8fagantlno 33 22 9 6 7 26 26 O
.� JuventudB 32 22 9 5 8 28 28 O

1Ui Ballla 32 22 8 8 6 30 35 ·5
11� SáoCaetano 29 22 7 8 7 33 32 1

1� Gama 27 22 8 a 11 22 39 ,17
1� ABC 27 22 6 9 7 28 30 ·2
140 fortalEza 23 22 6 5 11 35 36 ·1-

1� Améfíca-RN 23 22 6 5 11 24 32 ·8
1£l' Paraná 23 22 6 5 11 23 33 ·10
1Ic Cfií:lúma 23 22 6 5 11 ln8 ·10
1�9 Marilia 23 22. 5 8 9 30 42 .12·
19? 8T2$lJisnse 20 22 5 5 12 26 37 ·11
2,(tc ÇFlS 15 22 4 3 15 25 43 ,18

ALAS

Ari e Falcão (Malwee), Gabriel e
Marquinho (Inter Movistar-ESP),
Maurício e Vinicius (EI POlO
Múrcia-ESP), Rafael (Playas
de Castellón-ESP) e Valdin
(Cortiana/UCS)

PIVÔS
Betão (Inter Movistar-ESP), Lenísio
e Willian (Malwee Futsal), Lukaian
(MRA Navarro-ESP) e Wilde (EI POlO
Múrcia-ESP)

r

,.=,�r ...����� �

'";.� �,
�:m .

'r
!,I
'-

Resultados· 23' Rodada

Boiafogo 1 xl Náutico
Vitória OxO Ipatinga
Goiás 2xO Flgueirense
Grêmio 2xl Vasco
Atlético·PR lx2 Palmeiras
Sport 1 xO Internacional
São Paulo OxO Santos
Flamengo 2x2 Fluminense
Cruzeiro lx1 Coritiba
Portuguesa 1 xt Atlético·MG

Amanha
19h30 - Goiás x Atlético·PR
22h - Santos x Vitória
22h - Figueirense x Flamengo
22h - Atlético·MG x São Paulo
Quinta·felra (4/9)
20h30 - Vasco x Cruzeiro
20h30 - Palmeiras x Sport
Sábado (6/9) _

18h20 - Fluminense x Grêmio
18h20 -Internacional x Portuguesa
18h20 - Coritiba x Botalogo
18h20 - Náutico x Ipalinga

Proximos Jogos - 24" Rodada

Resultados - 20" Rodada
CR81x2 Vila Nova
São Caetano OxO Criciúma
Aménca·RN 3x4 Brasiliense
Bahia 1 x4 Santo André
Gama 2x0 Fortaleza .c-

Corinthians 4xO ABC
Juventude 2x3 Bragantlno
Ceará 2xO Ponte Preta
Paraná 1xO Marllia
Aval3xO Barueri

IlIuNjfWilIW·oje
.

20h30 - Bragantino x Paraná
20h30 - ABC x Gama
20h30 - Marilia x Juventude
Sexta-feira (5/9)
20h30 - Brasiliense x Ceará
20h30 - Ponte Preta x Amêrtca·RN
20h30 - Criciúma x eRB
Sábado (6/9)
16h - Barueri x Bahla
16h - Santo André x Aval
16h - Fortaleza x Corinthians
20h30 - Vila Nova x São Caetano

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------MULHER

ELII... o QUE?
Eu não acho estranho. Ou difícil. Talvez pelo foto de eu conviver com ele por
31 (quase 32) anos. O que sei é o que me contam, que lá no década de 70,
bem no começo, minha mãe estava no cozinho, vestido com chinelinhos de
pano, um vestidinho de bolinhos e um oventolzinho, preparando o almoço e
ouvindo seu rodinho de uma tonelada, quando... EURECA! O locutor soltou o
nome Elijone e minha mãe encantou-se. Sem qualquer indício de que o últi
mo filho ainda estava por vir, elo anotou o palavrão, digo, o belo nome num
calendário. Que deveria ter desaparecido daquela coso até o ano de 1977.
Mos não desapareceu. E aí veio o caçula aqui, com esse nome de senhora. E
que passou o ser Jane (poro meu olívio, ou horror...). Não sei o que é pior: Se
ser chamado de Elizongenes ou Jane, o mulher do Tarzan (que deve ter fugido
com o Chita!). Mos eu já me conformei; Depois de tonto tempo, acho que
além do resignação, tenho também um pouquinho de simpatia pelo nome.
Como se tivesse outro solução.

NA TESTA
Meu filho tem
tudo pra sofrer o

mais temido dos
moles do adoles
cência. A acne. No
testo do criaturinha, já
se desenham algumas protuberâncias. Não
bastou explicor pra ele que 80% dos pesso
as sofrem do mesmo mal e que o tendência
é melhorar com o passar do tempo. Disse o

ele que procuraríamos um dermatologista
e que com o tratamento adequado em al
guns meses o problema estaria omenizodo,
senão solucionado. Não consegui tronqüi
lizo-Io. Estressodo, ele quer uma solução
imediato. Eu posso com isso?

VOCÊ MANDA
No hora do amor, seu parceiro onda inventando desculpinhlis esfarrapados poro
não usar preservativo? Não caio no converso mole. A mulher esperto sobe bem
dos artimanhas dele e não se deixo levar pelo carinho de sofredor que ele foz
tão bem. Não bosta ele garantir ser saudável, dizer que vai ser só dessa vez, que se
usar o camisinha vai perder o vontade, ou que não tem uma no momento. Não caio
nesse. Camisinha, sempre! E se ele for do tipo que disser que com camisinha não
rolo, relaxo. O azar é todinho dele! E ele vai descobrir isso em 30 segundos!

O CORREIO DO POVO DlTERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2008

LOOK CRIATIVO
No sábado minha amigo saiu poro o

bolado e confesso que o look dela fi
cou super bacana. E me fez pensar em
como o sobreposição está no modo.
Duas blusas, uma sobre o outro, cal
ços jeans com vestidinhos, blusas de
mangas longos com o sobreposição de
um super decote ... É tonto coisa que se

pode inventor. O cuidado fico por con
to do volume e dos estampas. A blusa
de baixo é sempre colodinho? Poro os

cheinhos, sim! Já os magrinhos podem
usar e abusar de blusas mais largos e

por cimo, uma bem colodinho. E o onda
dos jeans ou leggings com vestidinhos,
caiu como uma luva poro os mulheres
com quadris largos. Mais uma vez, bom
senso é o palavra no hora de compor o
sobreposição.

·POEIRA
Nossa coso deveria ser nosso refúgio mais seguro no que tange o um ambiente soudável.ledo engano. Poluen-

.

tes naturais estão por todo o porte e muitos vezes não nos damos conto. E os efeitos podem surgir de imediato
ou o longo prazo. Para e i ar doenças alérgicos, olgumos dicos úteis: Mantenho topetes e sofás limpos. Prefira
persianas 00 invés de cortinas de tecido. Faço manutenção periódico no seu ar condicionado. Troque seu colchão·
o coda cinco anos, pelo menos, e travesseiros o coda três. Por último, corrijo infiltrações nos paredes e deixe
portos e janelas abertos, sempre que possível. Sem otchim e cot, cot, ok?

BISCOITO DA SORTE

Pronta paro mais um dia?

ROUPAS FEMININAS'ACESSÓRIOS

_Coisa chato é você ficar rolando
no cama, mordendo o travesseiro,
sabendo que tem que acordar cedo
no dia seguinte e nõo conseguir
pregar os olhos. Se tivesse motivos,
como um cachorro latindo alto
embaixo da janela, um vizinho que
chega meia noite e praticamente
arromba a porta do apartamento
em frente 00 seu, ou o namorado
louco da vizinha tocando a interfo
ne insistentemente às 4 da manhã,
tudo bem...

Foi-se o tempo em que batizar
os corras com nomes próprios era
coisa de homem. As mulheres
também têm certo paixõo pelas
máquinas. Minha amiga batizou o

fusquinha dela de Bradock. Vendeu.
Agora pensa em comprar algo mais

"glam!)uroso". potente... Talvez
um MacGyver, desses que qualquer
chicletinho bem mastigado, resolva
um carburador furado. Eu ainda
estou à espera do meu "primogêni
to motorizado".

Valorizando a experiência, trabalhando com ínovaçá.o e conquistando a cndbiiídade de SIi!!IU5�
o Grupo Estrutura construiu 39 anosde híStóriaemais de 380 mil tnl na rEgião I'ICiIIféGllfalriinetll'.,e.
Agora, nossa marca está chegando aJaraglá ., Sul" 1fazendo &Dl CXJnCeÍID ÍOI'lJIIaIiOIrde
apartamentos que aliam lazer, saúde e bem estar. E logo fada cidade poderá CMTpt'08t'a�.
dos pilares que sustentam a hist6ria de nossa empresa,

GRUPO ESTRUTURA

TERÃÃCÕ
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Presidente Lula afirma, em programa de rádio, que taxa de investimento mostra confiança no país

CONVOCAÇÃO .

Lula quer ajuda no

controle da inflação
Copom deve atualizar taxa básica de juros, "

SÃO PAULO

O .

presidente Luiz Inácio
"Lula da Silva convocou os

brasileiros a se engajarem no

controle da inflação. Duran
te o programa semanal "Café
com o Presidente", ontem, ele
destacou que a população,
assim como o governo, tem

instrumentos para conter as

pressões inflacionárias. "À
medida que o povo perceba
que um determinado produto
está subindo muito de preço',
o povo precisa deixar de com-

prar aquele produto para que
aquele produto volte ao preço
normal".

Na próxima semana, o Co

I?pm (Comitê de Política Mone
tária) se reúne pela sexta vez no
ano para definir a atualização
da taxa de juros básica da eco

nomia brasileira, a Selic, atual
mente, em 13% ao ano.

Lula comemorou o fato de
a taxa de investimento estar
crescertdo mais do que o PIB

(Produto Interno Bruto), o que
para ele, demonstra confian-

ça na economia brasileira, na
política do governo e no Con

gresso Nacional.
Na semana passada, o IGP

M (Índice Geral de Preços
"

- Mercado) mostrou que a in-
"

flação recuou forte no mês de

agosto, depois de vários meses
de aceleração. O indicador,
calculado pela FGV (Fundação
Getulio Vargas) teve deflação
de 0,32% no mês - na menor

taxa desde abril de 2006.

AGÊNCIA ESTADO "

Mercado prevê IPCA de 2008 em 6,32%
Pela quinta semana consecutiva, projeção pata inflação foi reduzida
SÃO PAULO

Pela quinta semana con

secutiva, o mercado reduziu
a projeção para a, inflação
medida pelo IPCA {Indice de
Preços ao Consumidor Am

plo]. em 2008 e manteve a

estimativa do indicador abai
xo do teto da meta de infla
ção para este ano, de 6,5%.
Segundo a Pesquisa Focus,
compilado dás principais

projeções macroeconômicas
de instituições financeiras

divulgada ontem pelo Ban
co Central, o IPCA deve en

cerrar 2008 em 6,32%, ante

previsão de 6,34% na sema
na passada. Já para 2009,
a previsão permaneceu em

5% pela sétima vez seguida.
Porém, em ambos casos, as

previsões para o IPCA per
manecem acima do centro da

meta de inflação, de 4,5%,
conforme determinação .

do
CMN (Conselho Monetário

Nacional].
A previsão para, o Inves

timento Estrangeiro Direito
.

(lED) em 2008 subiu para US$
35 bilhões, de US$ 34,5 bi
lhões na semana passada. Para
2009, a previsão do lED foi
mantida em US$ 30 bilhões,
pela 16a vez seguida.

ESPAÇO AO PROMOTOR

A-cultura de Jaraguá
do Sul está em luto!

Com a completa destruição do prédio do antigo "Bar Cata

rinense", construção edificada na década de 30, que já foi um
dos principais pontos de encontro da cidade, perde-se, de forma
definitiva, um pedaço importante de nossa história.

Além de seu valor histórico 'individual, o mesmo formava
um conjunto de valor cultural com os prédios da 'estação ferro
viária, tombados pelo Estado de Santa Catarina.

O que chama a atenção, no presente caso, é a forma como os
"

fatos aconteceram.
A fachada do edifício estava em processo de tombamento,

motivo pelo qual o alvará de demolição foi negado pela Prefei
tura Municipal.

A proprietária, então, ajuizou um mandado de segurança,
obtendo uma liminar, que obrigou a PrefeitaMunicipal em exer

cício a expedir o alvará, sob pena de prisão' por descumprimen
to de ordem judicial.

Liminar é uma decisão proferida no início de um processo judi
cial, em situações em que a demora possa causar à parte um dano

grave e irreparável, Uma situação típica seria um doente, correndo
risco de morte, que ajuíza uma ação para a obtenção dotratamento
de que neçessita. Caso esta pessoa seja obrigada a aguardar o julga
mento final do processo, pode ser que morra durante a tramitação.
Então se justifica obrigar o poder público, mesmo antes do término
do processo, a efetuar o tratamento, através de uma liminar. O pe
rigo na demora do processo, portanto, é um requisito sem o qual
uma liminar não pode ser concedida.

Fica, então, a pergunta para que todos possam refletir: havia

algum risco em se aguardar o final da tramitação do processo
antes de se demolir o "Bar Catarinense"?

É importante salientar que o tombamento visava proteger so
mente a fachada do prédio, o que não impediria a proprietária
de instalar no local o alegado empreendimento.

"

Lamenta-se que a decisão liminar, ao colocar na balança o

interesse econômico do particular (bem jurídico privado e dis

ponível) e a preservação da história e da cultura do povo de

Jaraguá do Sul (bem jurídico público e indisponível) tenha dado
maior valor ao primeiro.

O subscritor, Promotor de Justiça, ao tomar conhecimento da
decísão.dmediatamente interpôs, no Tribunal de [ustíça de San
ta Catarina, recurso de agravo de instrumento, visando suspen
der os efeitos da liminar, para que se aguardasse o julgamento
do processo antes de se demolir o "Bar Catarinense".

Tal recurso chegou ao Tribunal de Justiça ainda na quarta
feira, porém não houve tempo suficiente para que fosse analisa
do, pois a edificação foi demolida já na quinta-feira àtarde.

Não houve tempo porque o processo teve um andamento ex

tremamente rápido no Juízo da laVara Cível.
Este é outro aspecto bastante curioso destes fatos, mas que

tem um lado positivo.
A Justiça, em geral, é morosa e isto é fato público e notório.
Em grande parte, tal morosidade é devida à falta de estrutura,

especialmente no setor de pessoal. O Poder Judiciário não tem con

seguido acompanhar o enorme crescimento da nossa Cidade.
O'presente caso, no entanto, é emblemático por mostrar-nos

que é possível, mesmo diante deste quadro, que um processo
cumpra seu curso de maneira extremamente ágil.

No ínterregno de quatro dias úteis (do dia 22 ao dia 27 de

agosto), foi proferida a decisão liminar, foi intimada a Prefeitu
ra Municipal, foram interpostos embargos declaratórios, foram
julgados os embargos e foi novamente intimada a PrefeituraMu
nicipal.

Conclui-se, portanto, que havendo boa vontade é possível que
os processos urgentes tenham andamento extremamente ágil!

E se tamanha agilidade aconteceu em um processo que en

volvia tão somente interesses financeiros de particular, o que
se espera é que o Juízo da laVara Cível de Jaraguá do Sul trate
com ainda mais atenção e agilidade os processos realmente ur

gentes, que envolvam questões referentes à saúde, interesses de

crianças e idosos, benefíçios previdenciários, bens e interesses
de natureza pública, proteção do meio ambiente e do patrimô
nio histórico, entre outros tantos que devem possuir prioridade
quando- comparados aos que envolvem interesses econômicos
de particulares.

ALEXANDRE SCHMITT DOS SANTOS, PROMOTOR DE JUSTiÇA
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ELEiÇÕES

O Movimento de Combate
à Corrupção Eleitoral (MCCE)
começou ontem e deve en

cerrar no próximo dia 7 uma

campanha nacional de coleta
de assinaturas em favor de
uma lei que pode vetar can

didatos com "ficha suja". De.
acordo com a coordenação do
MCCE em Brasília, a meta do
movimento é fechar a Semana
da Pátria com 500 mil assina
turas. A idéia é espalhar pos
tos de coleta por todo o país.

A presidente da Comissão

Justiça e Paz de São Paulo, Jo
sephina Bacariça, explica que
a campanha está nas ruas des
de abril, com envolvimento
direto de religiosos. "Os bis-

pas e padres falam durante a

liturgia e todos trabalham essa

questão. Vamos chamar aten

ção dos católicos para a res

ponsabilidade do voto".
A campanha foi criada pelo

Movimento de Combate à Cor

rupção Eleitoral (MCCE) e tem

apoio da Confederação Nacio

nal dos Bispos do Brasil (CNBB)
e da Comissão Justiça e Paz.

Para ser admitido na Câmara
dos Deputados, o projeto de
iniciativa popular tem de apre
sentar pelo menos 1,3 milhão
de assinaturas, cerca de 1% do
eleitorado do país. A campanha.
conseguiu até agora pouco mais
de 10%: 150 mil nomes.

O projeto de lei proposto pelo
MCCE altera a Lei das Inelegibi
lidades, de 1990, e tenta impedir
a candidatura de pessoas con

denadas em primeira instância
ou com denúncia recebida pela
Justiça em decorrência de cri
mes como racismo, homicídio,
estupro, tráfico de drogas e des
vio de verbas públicas.

Há um mês o STF (Supre
mo Tribunal Federal) liberou a

candidatura de políticos com

"ficha suja", seguindo a inter

pretação do TSE (Tribunal Su
perior Eleitoral) de que apenas
candidatos condenados em

última instância poderão ser

impedidos de disputar as elei
ções, A ação votada pelo STF
em agosto foi protocolada pela
AMB (Associação dos Magis-
trados Brasileiros). _

Em agosto, nove dos 11 ministros do STF votaram pelo manutenção do validade do Lei de Inelegibilidade

Motoristas embriagados não
terão direito a seguro, diz STJ
BRASíLIA

Decisão do STJ (Superior
Tribunal de Justiça) determi
nou que os motoristas que di

rigirem' sob o efeito de álcool
não terão direito a utilizar o

, seguro do carro, em caso de
acidentes. O entendimento
dos ministros da 3a Turma do

STJ foi tomado após julgarem
um processo em que inter

pretaram que a embriaguez
passa a ser um agravante no

risco do seguro.
No julgamento em questão,

os magistrados analisaram um

recurso especial contra uma

decisão do Tribunal de Justiça
de São Paulo, que havia exclu

ídó o prêmio de um segurado
que, segundo laudos oficiais,'
tinha em seu organismo uma

dosagem de álcool acima da

permitida por lei.
A 3a Turma arquivou o

processo, sob a alegação de

que "a seguradora não pode

suportar riscos de fato ou

situações que agravam o se

guro, ainda mais quando o

segurado não cumpriu com o

dever de lealdade".
O relator do caso no STJ,

ministro Ari Pargendler, al
terou decisão da 2a Turma

do mesmo tribunal, que
havia fixado uma jurispru
dência para o assunto. Pelo
entendimento anterior, o

consumo de bebida alcoó-'
lica antes de dirigir não ti
rava o direito de o segurado
acionar o seguro em casos de
acidentes de trânsito..
Ari Pargendler disse que

agora a regra é muito clara.

"Se beber, não dirija", ressal...
tau. Ele se baseou no Código
Civil, que fixa que segurado
e segurador são obrigados a

guardar no contrato a mais es

treita boa-fé e veracidade. Sua

posição foi seguida pelos de
mais membros da 3a Turma.
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Sobe para 32
nO de mortos
PEQUIM

Pelo menos' 32 pessoas
morreram e mais de 400 fica
ram feridas nas províncias de
Sichuan e Yunnan, ambas no

sul da China, após serem sa

cudidas no fim de semana por
um terremoto de 6,1 graus de

magnitude na escala aberta de
Richte ..

O Ministério de Assuntos

Civis confirmouque 2 7 pessoas
morreram em Sichuan e cinco
em Yunnan, informou a agên
cia oficial de notícias, Xinhua.
O epicentro do terremoto

aconteceu nas localidades de
Renhe (distrito de Panzhihua),
e Huili (distrito de Lianghsan),
no extrema sul de Sichuan,
perto do limite com Yunnan.

Em Panzhizhua, mais de 70

mil pessoas foram afetadas, 32
mil tiveram que ser evacua

das. Em Yunnan, 600 mil pes
soas foram afetadas em cinco

.regiões e mais de 130 mil ca
sas ficaram destruídas.

ENCHENTES QEIUM,
500 MIL ISOLADOS

A�ngid� pelos enchentes t�ntam salvar pertences peSsoais em

MircHbbariVllanga. Autoridades disseram�ue faltam borcos pan" res

gatar osmilhares de afetados pelas cheiasem locais remotos. Cerco de
..500 ifill estõo i�olados no Estado de 8ihar�ComU milhõo de pessoas
desalojadas, o Indio estó tendo dificuldade paro lidar cam o crise.

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



....

PROMOÇAO

CHEQU,E NA
CARAGUA AUTO

fi!] O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE, 2008 PUBLICIDADE---------
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oçao Cheque na MãoC.
*' *

carro V eva, no ato u aragua Auto En' enha conferir! Veículos t t � cheque de R$ 600 00
I e. Você comp,a

, o a mente revisados e
' pra Investir no seucom·garanba de até 6 m

•
eses, ,

Ofertas válidas até 06109/2008 ou enquanto durarem 05 estoques, o que ocorrer primeiro. "Te não inclusa para todas as modalidades de financiamento, que
estão sujeitas à aprovação de cadastro pelo Banco VOlkswagen. Consulte sua concessionária Volkswagen ou a Ouvidoria Banco Volkswagen: 0800 701 2834.

PROMOÇÃO VALIDASOMENTEPARASEMINOVOS,

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidáde_
4732746000 Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança.
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