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O COUKEIO no I)OVO

Estudo publicado na revista Procee
dings of the Royal Society Biological
Sciences endossa o que Freud urn

dia constatou. Segundo a pesquisa,
homens tendem a escolher compa
nheiras parecidas fisicamente com

suas mães. Os pesquisadores ainda
concluíram que, da mesma forma,
mulheres também buscam nos par
eeíms rostos que lembrem o de seus

pais. Após analisar as feições de 312
pessoas (52 casais e seus respectivos
pais), os cientistas da Universidade de
Pécs observaram semelhanças entre
os traços faciais de genros e sogros,
principalmente na região central do
rosto, que compreende nariz e olhos.
As noras, por sua vez, eram mais pa
recidas com suas sogras na área dos
lábios e do maxilar.

Fonte: Revisto Vejo
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PATRÃO??

CALMA!

OABRAÇOSÓ
DEPOIS DO
TíTULO!!!

I

'DO LEITOR

Um sociólogo brilhante
Entre os sociólogos de destaque no âmbito da acade

mia brasileira, há um pensador social que merece uma

recordação especial, após treze anos da sua morte, por
ter sido um dós mais sólidos intelectuais brasileiros,
que dedicou sua vida a defender modelos sociais sob a

tutela da justiça e da igualdade. Refiro-me ao professor
Florestan Fernandes, que se tornou com sua obra uma

das identidades proeminentes da sociologia contem
porânea do Brasil. Sua história comovente de menino

pobre, obrigado a engraxar sapatos para sobreviver,
enfrentando com tenacidade os obstáculos da exclusão
social, talvez tenha sido a chama que lhe despertou o

interesse pelos processos ocultos dos dramas da socie-.
dade. Foi trabalhando como garçom do antigo Bar e

Restaurants Bidu, que Florestan retomou seus estudos
no supletivo, e se preparou para uma futura e brilhante
carreira acadêmica, que lhe permitiu usar o meio polí
tico para exercitar sua militância popular.

O professor Florestan Fernandes foi um pesquisador
rigoroso, autor de uma vasta obra no campo da sociologia,
mas também uma pessoa compenetrada no estudo das

relações humanas na sociedade, que fez dele um ícone
na luta pela igualdade social. Todas suas idéias ganha-

'

vam vida própria através de seus escritos e aulas, que se

refletiram no seu trabalho como deputado federal duas
vezes por São Paulo. Sua atividade política está presente
em toda sua obra, principalmente quando abre as portas
da universidade a negros e mulatos, acirrando a polêmi
ca sobre o assunto, assim como sua partícípação ativa na

criação do Partido dos Trabalhadores na década de 80',
de modo a integralizar o conhecimento acadêmico com a

ação política, revigorando o papel do intelectual compro-
metido com as causas populares. '"

Diferente de outros sociólogos bem nascidos, que
apenas expressam suas idéias no campo da retórica, e

são reconhecidos como intelectuais de sucesso porque
.

o discurso se ajusta a certo tipo de interesses de classe,
há outros que transformam a expressão acadêmica em

práticas sociais que redundam em benefício dos menos
favorecidos. Nessa categoria podemos incluir o saudo
so Florestan Fernandes: símbolo exultante do melhor
da sociologia brasileira.

PROF. VICTOR ALBERTO DANICH, �'''(}C!ÓWGQ

c
•

Os textos' para'esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
.' enviados' paru o e-muil reducuo@ocorreiodopovo.com.br, ou por cartn 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).

PONTO DE VISTA

Oportunidade para o fortalecimento do associativismo
são muito prestigiadas e reúnem uma platéia
muito diversa. Essa característica, sem dúvi
da, é um demonstrativo da qualidade destas

plenárias, pois na maioria das vezes a agen
da de trabalhos transcende ao interesse das

empresas. Na atual gestão, com apoio de toda
a diretoria, temos dado ênfase à participação
de todos os segmentos da nossa comunidade.
Procuramos tornar "8,' plenária bastante flexí-

.

vel, demodo a estimular o debate e a troca de

informações. Acreditamos que uma entidade
como a' ACIJS --- e por extensão podemos
aplicar o mesmo raciocínio às demais enti
dades que formam o CEJAS -- deve pontuar

, sua atuação pelo viés do envolvimento com a

comunidade. Temos tido bons exemplos de
temas, discutidos no encontra semanal que
resultaram em avanços ou ao menos deram
encaminhamentos e pontuaram a preocupa
ção dos associados com as questões que in-

GUIDO JACKSON

BRETZKE,.
PREsmENTE DA
ACUS • ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE
JARAGUÁ 00 SUi..
ACIJS@ACUS.COM.BR

Como entidade que representa o setor

produtivo e mantém um forte vínculo com a

comunidáde, a ACIJS tem pautado sua atua

ção demodo a priorizar a atenção às questões
que dizem respeito não apenas à classe em

presarial mas sim da coletividade jaraguaen
se e, emmuitos casos, regional. .

As plenárias que acontecem todas as se

gundas-feiras têm o caráter de um fórum de
discussões e proposições nos mais diversos
setores. Por essa razão, que evidencia o perfil
social dos empreeendedores do nosso mu

nicípio; as reuniões no Centro. Empresarial

terferem no dia-a-dia de todos nós, como saú
de, educação, segurança e infra-estrutura, por
exemplo. Nesta segunda-feira repetiremos a

proposta de termos uma plenária sem pauta
definida, mas- que oportunize aos presentes
trazerem temas que julgue necessário deba
termos em conjunto. É uma maneira de dar
vez e voz a todos os segmentos que formam
a nossa comunidade, onde temos uma força'
muito grande no modelo de empreendedo
rismo que praticamos ao IOOgo da história da
nossa cidade.

Não devemos ter receio de expor nossas
idéias. E sim de nos omitirmos e perdermos
a chance de contribuír para que Jaraguá do
Sul e região se tomem ainda melhores. In

dependente de ser empresário convide os

amigos e venda participar das reuniões no

CEJAS, às 18 horas, pois essa é a verdadeira
essência do associativismo.

'
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----------POLÍlICA

FALA Aí!

" Nõo podemos
deixar pedófilos

soltos. "
MAGNO MALTA (PR-ES),
SENADOR e presidente do
CPI que investigo crimes
de pedofilio no poís.

" Caíromno
conto do vigário
educacional. "

CÉSAR BRITTO, PRESIDENTE DA

OAB, sobre olunos que motriculados
em cursos de Direito fechodos pelo .

MEC por desempenho nõo aceitóvel.
.

"Daqui o
trinta onos eu

penso nisso."
PAULO MALUF (PP-SP)

condidoto o prefeito de Sõo Poulo,
quondo indogodo se vai se

oposentor do político.

ESTÁGIO
Ministério Público abriu processo de

seleção poro preenchimento de uma

vogo poro estagiário no Comarca de
Guoromirim. ·As inscrições vão até o

próximo dia 12. Salário de RS 470,00
poro 20 horas semanais por período
máximo de três anos. Entre os exigên
cias do primeira etapa do seleção o

candidato preciso comprovar que está
freqüentando curso de Direito. (47}
3373-0.546 é () telefone.

Polêmica da merenda
O governo do Estado obre propostos do processo de terceirizoção do me

rendo escolar no próximo terço-feira, dia 9. No Assembléia Legislativo o

oposição condeno o processo, o ser concluído até 2010, denunciando que
trará prejuízos aos produtores cotorinenses já que us licitações, obrigato
riamente, terão caráter nacional. Os governistas defendem, argumentan
do que o procedimento permitirá um solto de qualidade no alimentação
oferecido nos escolas estaduais. A oposição rebate denunciando uma

ando de desemprego com o demissão de centenas de merendeiras. Do
lodo do governo o resposta é o de que "todos os bons funcionários serão
absorvidos, privilegiando o agricultura cotorinense". O que não convence

o oposição, poro quem os merendeiros e agricultores não têm, neste pro
cesso, nenhuma gonintio. Hoje, são 400 mil alunos que custam 00 Estado
RS 80 milhões/ano. Os contra, com base no terceirizoção feito em alguns
municípios, acham que o despesa vai aumentar e o qualidade piorar. Re
sumindo, custe mais ou custe menos, sai é do nosso bolso.

LULA E ·0 FUMO
"Eu defendo, no verdade, o uso do fumo
em qualquer lugor.Só fumo quem é vi
ciado". Resposta do presidente lula 00

ser indagado, enquanto fumava uma

cigarrilha, sobre o projeto que proíbe
o fumo em lugares fechados. Ques
tionado sobre um decreto que proíbe
o fumo no Planalto, lula respondeu:
"menos no minha solo. Eu, se for no
suo solo, certamente não fumarei por
que respeito o dono do solo. Mos, no
minha, sou eu que mondo."

URGENTE
Triste, é verdade, mos o episódio que
resultou em assassinato no Procópio Go
mes no madrugado de domingo dá o di-

. mensão exato do urgência de se instalar
cõmeras de vigilância nos principais ruas
do cidade, incluindo bairros que não se
rão abrangidos no primeira etopo de ins
talação destes equipamentos, previsto
poro até o final do ano. E ainda há quem

.

digo trator-se de invosõo de privacidade.
Só se for o privacidade de bandidos.

POIS É
Do leitor Merini: "Poro os vereadores
à reeleição: fizeram mais em 30 dias
de propagando eleitoral do que em

3,6 anos de mandato. (falam mais do
que o homem do cobro). Poro os outros
candidatos o vereador: acredito que es

tão pensando em oito anos de manda
to, pois alguns andam com o bíblia de
obras, saúde, seguranço, bairros, reali-
zações não vai ter tempo e espaço
para tonto. Por certo vão ceder algo poro
outros municípios do região. Êto festi
val de abobrinhas."

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2008

Banco
Cruzeiro
do Sui

ACUSANDO
"Iniciamos uma administração cheio de dívidas, tornando difícil. os '

investimentos em melhorias poro nosso gente. Mos seguimos em

frente, lutando e acreditando. Tiramos Joraguá do Sul do Cartório.
Nunca fui poro imprensa anunciar os dificuldades que enfrentamos
poro colocar nosso município ern dia. Preferimos o silêncio e o traba
lho". Discurso do prefeito Moacir _Bertoldi (PMOB) no primeiro comí
cio do componho, no Sociedade Coxias.

MUTIRÃO
-

No' quarto-feira, o presidente estadual do PMOB, Eduardo Pinho
Moreira, providenciou.um mutirão de apoio à reeleição de Moacir
Bertoldi (PMOB). E trouxe o Joroguá os candidatos o prefeito Mouro
Mariani (Joinville), luiz Carlos Tomonini (Corupá) e Nilso'n Byloardt
tGuoFamirim). Moreira prometeu trazer o governador Luiz Henrique,
que tem mantido silêncio até agora. LHS pode transferir votos indis
pensáveis.

ÓBVIO
No verso de 'santinho' tie um candidato o vereador está escrito: "A
partir de 2009, já como vereador eleito... ". Cloro, até porque sem se

eleger não há como pôr em prótico aquilo que um candidato promete
no componho. No coso, um escritório com atendimento permanente -

aos cidodõos que já funciono. E, se nõo for eleito, fecho? Fecho.

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais' e Estaduais'" Tribunal de Justiça
Aposentados e Pensionistas .. ,

ForçasAnnadas' e ECT" (Correios).

Conheça nosso escritório na

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

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

NAVEl
No segundo quinzena deste mês o Associação dos Magistrados do Blasil
deve divulgar o reloçõo de candidatos considerados como 'fichas �ujas'{ .

aqueles que respondem o processos por improbidade administrativa ou

outros crimes, que disputam os eleições municipais em cidades com mais
de 100 mil eleitores. No regiõo, só Ja[oguá do Sul. Já tem gente com os

barbas de molho.

nos programas de gove:riIf s à saúde dos prefeitos candida�
s à reeleição em Joroguá,'Corupá e Schroeder: vamos contratar mais
étlicos, alardeiam todos eles ees eleitores. Perguntar nõo ofende: emf

mais de três anos e meio não foi possível, mos em 2009, será? E dó Jlaro
acreditar nos candidatos apoiados pelos atuais prefeitos que nõo dispu-
tam o reeleição em Mossorondubo e Guaro.mirim e também em débito J

com o soúde público?

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

), Pfeço médio cobrado por institu esquisas eleitor.ois .comi
�
;m
a;J)m cidades do porte de Jotô9uá I �liberados poro Ô divu1g
se o candidato assim o desejor: RS 25 mil, abrangendo um universo
de pouco mais de 800 entrevistos. Ao redor de 600 entrevistos, en-
tre RS 15 .e 17 mil. Mos isso nõo inclui os custos de divulgação no

mídio- jorn'ois, tevê e emissoras de ródio, o que mantém partidos e

coligações com o pé no freio.

p o I i l·i C a @ o c o r r e i o d o P o v o . c om. b r
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"Precisamos concluir, equipar e

colocar em funcionamento o hospital
municipal. Além disso, precisamos
ampliar o Programa Saúde da Famí
lia, com médico, enfermeira, técnico
em enfermagem, agente de saúde,
assistente social e odontólogo. Àu
mentor a frota de veiculos para fa
cilitar o transporte de pacientes para
tratamento fora do domicílio (TFD) e
investir em Programas de Prevenção.
Também vamos informatizar o aten
dimento em todos os postos de Saúde,
fomecer medicamentos de uso contínuo
e ampliar o convênio para autorização
de exames laboratoriais".

ODENIR DERETTI (PP)

Comício hoje
no Rio Cerro
A coligação "Iaraguá

Nossa Gente", que tem como

candidato a prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB) e Pedro
Garcia (PMDB) de vice, real
izam hoje, às 19h30, comício
no Rio Cerro 1 e 2, na Socie
dàde Aliança. Na próxíma

.

semana, as reuniões políti
cas acontecem em diferentes
bairros, sempre às 19h30. Na
quarta-feira, em Três Rios do
Norte, no Salão da Igreja São

Roque. Na quinta-feira,' dia
11, na Vila Nova, no Salão
da Igreja Rainha da paz. E no
dia 12, sexta-feira, na Barra
do Rio Cerro, no Salão da
Sociedade Botafogo.

ENCONTRO

POLíTICA-�����-��-

Engajados na campanha
Dirigentes do DEM visitam cidade e pedem "'esforço maior"
JARAGUÁ DO SUL

Desta vez acompanhado do
ex-senador e ex-presidente nacío
.nal do DEM, Jorge Bornhausen, o
presidente estadual do partido,
senador Raimundo Colombo,
esteve ontem em Jaraguá do 'Sul
para reunião com os candidatos
e dirigentes dos partidos que in

.tegram a coligação "Unidos por
[araguá", No discurso que prece
deu almoço no Restaurante Pava- .

nella, mensagens de motivação
e um pedido de engajamento na

campanha.
Colombo também reiterou o

compromísso da direção estadu
al de ajudar a fazer''um grande
governo" na cidade, melhoran
do problemas como o trânsito e

a qualificação profissional. "O
crescimento tem um aspecto po
sitivo; mas também exige plane
jamento", defendeu o ex-prefeito
de Lages, para quem a eleição
municipal é a mais importante,
"porque pode de fato melhorar a
vida das pessoas". '1\ eleição 10-

.

cal vale pelo calor humano, pela
equipe, pelo relacionamento das .

pessoas. Assim que a política é
feita", discursou.

<' Bornhausen, que acompa
nha Colombo em roteiro por
diversas cidades catarinenses,
também destacou os aspectos
positivos do município, como

o índice de desenvolvimento e

a geração de empregos. "E, por
tanto, deve sermelhor adminis
trada", declarou o ex-senador,
citando que a opção por Cecí-

Com base em pesquisas, dirigentes estaduais do DEM destacaram aceitaçõo do eleitorado ao nome de Cecília

o roteiro dos dirigentes
o presldente estadual do OEM,

Raimundo Colombo, e o ex-sena

dor Jorge Bornhausen, membro
nato do Conselho Político do par
tido, visitam esta semana municí
pios de diversas tegiõés do Estado.
Passaram pela Foz e Vale do Itajaí,

pelo Médio Vale e, ontem, também
visitaram cidades do Alto Vale, de
pois de passar pela Região Norte.
Além de Jaraguá do Sul, estive
ram em Guaramirim, onde o OEM
comanda a Prefeitura e encabeça
chapa com lauro Frohlich.

.

para o exercício do cargo, como
também pela sua particípação
na vida c-omunitária".

Em função da forçada desis-

tência de Ivo Konen da disputa,
o líder democrata pediu "um

esforço ainda maior" da coli
gação. Para Cecília Konen, que
ainda aguarda deferimento do

pedido de registro, "[araguá já
foi muito melhor". E, por isto,
resolveu assumir o que classí
fica como "desafio". "Ouvi do
Colombo que ser líder é cuidar
do seu povo. É este meu obje
tivo", discursou Cecília, desta
cando que,seumarido a ajudará
a administrar o município.

lia Konen para substituir Ivo,
na cabeça de chapa, "foi a que
melhor poderia ter sido' feita,
porque ela tem as credenciais. CAROLINA TOMASELLI

. Volta transmissão das sessões
Juiz revogou liminar que impedia Câmara de exibir reuniões
JARAGUÁ DO SUL

O JUIz substituto Fernan-
• do Rigoni revogou esta se

mana a liminar e extinguiu
o processo interposto pela
TV RBN através do qual fo
ram suspensas as transmis
sões das sessões da Câmara
de Vereadores. Com isso,
a população pode voltar

_ acompanhar as reuniões a

� partir da próxima segunda
� feira, pelo canal 27 da TV a

___� cabo.
Reuniões passam a ser transmitidas a partir de segunda, mas nõo ao vivo Ma- por conta da lei

eleitoral, a transmissão não
será ao vivo e deve acontecer
logo após o fim de cada ses

são, que começa às 15 horas
e tem duração de duas ho
ras, as segundas e quintas
feiras. As reprises seguem
até a eleição, 5 de outubro,
e após esta data voltam a ser

exibidas ao vivo.

MANDADO DE

SEGURANÇA·
A empresa vencedora da

licitação, a Primer, de Flo-

rianópolis, estava impedi
da de fazer as transmissões
desde o mês de maio. O mo"

"tivo foi a liminar concedida
pelo juiz da terceira vara

cível, Edenildo da Silva, em
favor da TV RBN, de Jaraguá
-do Sul e que até o final do
ano passado era a respon
sável pelo serviço. A emis

sora contestava o processo
licitatório, da qual apenas à

Primer entregou a proposta,
entre as seis empresas que.
retiraram o edital.

.

•
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DE CASA NOVA
Nova sede do Sesc de Jaraguá do Sul será

. inaugurada na próxima quinta-feira, II

. SAÚDE E LAZER

JARAGUÁ DO SUL

Um espaço com 6 mil me
tros quadrados de área constru
ída, orçado em mais de R$ 13
milhões e com a expectativa de
realizar R$ 1,2 milhão de aten
dimento por ano. Os números

expressam a grandeza da nova

sede do Sese (Serviço Social do
Comércio) de Iaraguá do Sul,
que será inaugurada na próxi
ma quinta-feira, Ú, às 19h30.
A inauguração integra as come

morações dós 62 anos da enti
dade no Estado.

Em entrevista coletiva na tar
de de ontem, o diretor geral do
Sese, Roberto Anastácio Mar
tins, comnetou que a nova uni
dade do Sesc é a mais moderna
do Estado. A sede é dividida em
cinco blocos independentes, de
dois andares. As instalações
contam corn espaços voltados à

realização de exposições, apre
sentações culturais e artísticas,
atividades assistenciais, edu
cativas, lúdicas e de lazer para
pessoas de todas as idades.

São dois consultórios

odontológicos, quatro salas
ambientadas para atendimen-

to das crianças até cinco anos,

teatro, sala de música, salas de
idiomas, refeitório e banheiros
com equipamentos adaptados,
brinquedoteca e playground
externo. A biblioteca, de 110

metros quadrados, tem um

acervo de cinco mil volumes.
O bloco esportivo conta com

piscina semi-olímpica (12,5 por
25 metros) térmica e coberta,
quadra cobertapolivalente e salas

para a prática de ginástica, mus
culação e bike indoor. Também
há um campo de grama sintética,
pista de caminhada arborizada e

lanchonete. A unidade também
possui um sistema que capta e .

utiliza a energia solar e tem ca

pacidade para o reuso de 100mil
litros de águada chuva.

A nova unidade, localizada
naRuaJorge Czerniewicz, 633, -.

contará com 36 colaboradores
e abrirá para a comunidade a

partir do dia 13, um sábado.
As obras começaram em 2006
e- os recursos vieram do De

partamento Nacional do Sese
e do Sese de Santa Catarina.

Para Vereadora:

(3(3
A nova sede
vai possibilitar
uma melhor
qualidade de vida

�
. Município tem
7 mil associados

Sala de musculação é uma das opções de lazer que o Sesc oferece aos associados

o vice-presidente da Fecomércio/
se (Fedemçõo do Comércio de Bens,
Serviços eTurismo de Santa Cotarina),
Bruno Breithaupt, também presiden
te do Sindicato do Comércio Varejista
de Jamguó do Sul, ressoltou que a

ma ior oferta de atividades oferecidas
pelo Sesc acompanha o crescimento
da atividade comercial e industrial do
município. nA nova sede vai possibili
tar uma melhor qualidáde de vida à
classe comerciória e à comunidade",
comentou. Hoje, o Sesc do município
tem cerco de 7 mil associados.

DAIANE ZANGHELINI Dados sobre a unidade foram apresentados durante entrevista coletiva

,

Campo com grama·sintética e jt}sta de caminhada arborizada estão entre as novidades

c O s a

..
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Remédios com 90% de desconto
Fannácia Popular do Brasil deve abrir atéo final do mês no município

.

,
.

JARAGUÁ DO SUL

Medicamentos vendidos
a preço de custo. Este é o

principal benefício que a po
pulação .jaraguaense vai ter

quando a Farmácia Popular
do Brasil, vinculada ao Mi
nistério da Saúde, chegar ao
município. E, isto não deve
demorar a acontecer.

Conforme Sérgio Ferraz

za, secretário' de Saúde de
Jaraguá do Sul, o local esco
lhido para abrigar o projeto,
na Rua -Reinaldo Rau, Cen
tro, está praticamente pron
to. Falta apenas a instalação
do sistema de informática e

o treinamento dos funcioná
riôs. As duas etapas ficam
sob responsabilidade de téc
nicos da Fio Cruz, (Fundação
Oswaldo Cruz), executora
do programa. Cabe ao órgão
também definir a data da

inauguração, provavelmente
marcada para ocorrerao Ion

go do mês de setembro.
Assim que abrir, a farmá

cia Popular passa a oferecer
cerca de 110 tipos de remé
dios. A lista de itens disponí-

veis inclui desde amoxilina
e paracetamol até preserva-

.

tivos masculinos. As doen

ças abrangidas são as mais
comuns entre os brasileiros:

hipertensão, diabetes, de

pressão; enxaqueca, alcoolis
mo, inflamações, infecções,
verminoses e outras.

Segundo Ferrazza, todos os

produtos vão ser comerciali
zados a 10% do valor cobrado
no mercado. Para, garantir o

preço baixo,a Fio Cruz realiza

pregões com laboratórios pri
vados. Já os 17 oficiais ficam
livres de licitação.

Pará adquirir· qualquer
medicamento, no entanto,

,

os pacientes serão obrigados
a apresentar a receita médi
ca ou odontológica, emitidas
por profissionais da rede par
ticular ou pública, e o CPF

(Cadastro de Pessoa Física).
O. pré-requisito serve para
evitar a automedicação, que
pode causar intoxicações ou

mascarar sintomas de outros
,

males.

KELLY ERDMANN Implantaçõo da Farmácia Popular está em fase de finólizaçõo

'Endereço dos
setores muda

Com' a abertura da, Far
mácia Popular do Brasil em

[araguá do Sul, alguns seto

res da administração públi
ca municipal devem trocar

de endereço. O primeiro a

mudar foi o programa DST/
Aids, que antes funcionava

junto à unidade de Saúde da
Rua Reinaldo Rau, no Cen
tro. Agora o atendimento é
feito na João Piccoli. Mas,
por pouco tempo.

Segundo o secretário Sér

gio Ferrazza, a casa alugada
vai abrigar o Caps AD (Centro
de Apoio Psicossocial Álcool
e Drogas) assim que reformas
em outro local forem concluí
das. Para o novo prédio, junto
à Prefeitura, ainda serão trans-'
feridas a Secretaria de Saúde,
Vigilância Sanitária e Epide
miológica. Todas as modifica
ções previstas devem ocorrer

até o final do ano. O intuito .é
facilitar o acesso da população
aos serviços públicos.

Suspeitos do homicídio de

pedreiro estão em liberdade

Delegada Anelize Forste� nõo conversa com a imprensa sobre o assunto

JARAGUÁ DO SUL

OS suspeitos do homicídio
do pedreiro. Amauri da Costa,
42 anos, estão em liberdade. A

delegada responsável pelo caso,
Anelize Forster, não decretou a

prisão preventiva dos acusados.
Oritem, a delegada não quis fa
lar com a imprensa sobre o caso

e não divulgou o nome dos sus

peitos. Por isso, não foi possível
confirmar se o filho de Amauri

que presenciou o crime - An
dré, de 17 anos - reconheceu os

acusados.
'

Segundo informações ex

tra-oficiais, os nomes dos sus

peitos são: Alecir Bernardi, 23
fi] anos; Jonatas Gandolfi, 24; e

� Cléo Jones Muller, 27. Todos
;;; eles moram e trabalham em
If) ,

'� Jaraguá do Sul. Bernardi e Jo-
g natas foram localizados a par
� tir de urna denúncia anônima,
cy

'

;;; por volta das 2 horas de quar-
ta-feira. Eles foram encontra-

dos numa lanchonete na Rua

José Theodoro Ribeiro, na Ilha
da Figueira.

De acordo com boletim di
vulgado pela' Polícia Militar,
Gandolfi confessou ter en-

, trado em luta corporal com

Amauri e afirmou que a briga
foimotivada por um desenten
dimento no trânsito. O acusa

do também informou onde. era
a residência de Muller, que foi
detido. Para a Polícia Militar,
Bernardi e Muller confirma
ram ter presenciado a cena do
crime, mas 'não confessaram
ter agredido o pedreiro.

Procurada pela ·reporta
gem, a família do pedreiro in
formou que foi- instruída, pelo
advogado, a não dar mais

informações à imprensa. A
missa de 7° dia de Amauri
acontece no domingo, às 8

horas, na Igreja São Judas Ta-
deu (Bairro Água Verde).

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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

Festa do Pirão começa hoje em Balta Velha
BARRAVELHA

Inicia hoje em Barra Velha a

na edição da Festa Nacional do
Pirão que' acontece no ginásio
de esportes próximo à Prefeitu
ra, no centro da cidade. A esti
mativa de público para o evento
é de aproximadamente 100 mil

pessoas até domingo.
Para entreter os turistas e

visitantes haverá shows com

Armandinho, hoje, Milionário
e José Rico, no sábado, e Trio Pa
rada Dura e Nenhum de Nós, no
domingo.

Para Rosell de Oliveira Lo

zada, secretária de Turismo, o

evento vem se consolidando a

cada ano como uma das prin
cipais festas do Estado. Roseli
afirma que a Festa do Pirão atrai
turistas de São Paulo, Paraná,

Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, dentre outros. "Mesmo com
todos os atrativos a festa conti
nua sendo acessível a toda po
pulação e o ponto alto é o pirão.
Haverá diversos tipos de pratos
para todos os gostos", ressaltou.

O ingresso para os shows cus
tam R$ 10, ou R$ 20 um pacote
para os três dias. Para entrar na
festa não há custo.

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

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

acham reste Tabelionato para protesto de ntu!o�rcontra:

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

Protocolo: 84954 Sacado: GERHARDT SCHUNKE CPF: 131.659.929-91
Cedente: T CRUZADO
Número do Titulo: 850620,5 Espécie: Cheque
Apresenlanle: INTEGRACAO AGROPECUARIOA LTDA, AGRO MASTER Data Vencimento:
1711012007 Valor 497,20

Protocolo: 85251 Sacado: LARISSA MARTINS DOS SANTOS CPF: 048.444 ..199-00
Cedente: FUNDACAe UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENA\:I CNPJ: 82.662.958/000
Número do Título: 2920741 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apres�ntante: BANCO 00 BRASIL SA Data Vencimento: 1010812008 Valor: 250.00
_¥ "__"¥� " v¥ v

Protocolo: 85373 Sacado: MONK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LIDA CNPJ:
06.928.372/000
Cedente: STEC SERVICO TECNICO E COMERCIO LTDAME CNPJ: 55.203.4911000
Número do Titulo: 001234! 2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 05106/2008 Valor: 608,66

Protocolo: 85374 Sacado: MONK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ:
06.928.372/000
Cedente: STEC SERVICO TECNICO E COMERCIO LTDA ME CNPJ: 55.203.4911000
Número do Titulo: 001234/1 Espécie: Duplicata de Venda MercaniH por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento: 291051200B Valor: 608,66

Protocolo: 85404 Sacado: RODENES COREZOLA , CPF: 866.617.529-04
Cedente: BOAl PRESTACAO DE SERViCOS EM COBRANCAS lTDA
Nt)mero do Titulo: 4546 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Aplesenlante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MUlTIPLO Data Vencimento: 1510812008
Valor: t96;00

'

__________ v • --

Protocolo: 85412 Sacado: JEFFERSON LUIZARi·NER CPF: 003.521.899,16
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCi�L REINOLDO BARTEL
Número do Titulo: 6653 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: UNIBANCO,UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:
10108/2008 Valor: 119,51

Protocolo: 85413 Sacado: ROBERTO FELIPPI CPF: 895.515.409-72
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL REINOLDO BARTEL
Número do Titulo: 6653 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlan!e: UNIBANCO,UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:
10108/2008 Valor: 110,91

Protocolo: 854-:;:;-3.caoo: LEOA RANGEL ---cPF�õ7A88537,15
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL REINOlDO BARTEL
Número do Titulo: 6653 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: UNIBANCO,UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:
1010812008 Valoc 100,92

Protocolo: 85574 Sacado: CAVALETE TRANSPORTES CNPJ: 02.192.857/000
Cedente: GRUPO NACIONAL GER E LOGISTICA CNPJ: 04.064.456/000
Número do Titulo: 1250 Espécie: Outros Tipos de Dividas
Apresentante: BANCO MERCANTlLDO BRASILSA Daia Vendme!1to: 06/0812008 Valor: 2.340,00
___"_"--1 .• _

Protocolo: 85687 Sacado: TARCILLAMARTINS DOS SANTOS -

Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU CNPJ: 82.662.9581000
Número do Titulo: 2951501 Espécie: Duplicata de Preslação de Serviços por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1510812008 Valor. 903,36

Prolocolo: 85854 Sacado: TERRA TRANSPORTES lTDA eNPJ: 03.712.8361000
Cedente: POSTO MIME LTDA . CNPJ: 83,488.882/000
Número do Título: 58649 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 1510812008 Valor: 57M6

Protocolo: 85855 Sacado: ANSELMO LUIZ BRUGNAGO CPF: 310.512.359-87
Cedente; POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.48B,6821000
Número do Titulo: 2654144 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 2010812008 Valor. 400,47

Protocoo: 85677 Sacado: JCS COM.DE ARIESP.LTDA-ME CNPJ: 06.287.b,21000
Cedente: CRAMPON INTERNACIONAL IND E COM IMP EXP CNPJ: 01.345.6321000
Número do Título: ,25507 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: BRADESCO Data Vencimento: 21107l20pB Valor: 923,Q4·

Protocolo: B5926 Sacado: KCEl MOTORES E FIOS LTDA CNPJ: 80.474.307/000
Cedente: ELETROALIANCACOMERCIO DE MOTORES PECAS MATERCNPJ: 84.876,867/000
Número do Título: 9646 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA Data Vencimento: 24í08/2008 Valor. 139,92
------

6�J��!\�ó�yiAT�fSfdRA�����_'¥OOL�ÕA· CNPJ: O{�:�l��iÕ� 0631000

Número do Título: A2 2153?0 ESpécie: Duplicata de Venda Melcantil por Indicação
Apresentànte: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 1110812008 Vator: 425,00

Protocolo: 86007 Sacado: BV GUINDASTES LTDAME CNPJ: 07.208.190/000
Cedente: COM IND BREITHAUPTSA' CNPJ: 84.429.810/000
Número do Título: 0000000000 Espécie: Duplícala de Venda Menoantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 1810812008 Valor: 1200,00

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

Protocolo: 86040 Sacado: BAZAR CRISTAL�TDAME . CNPJ: 95.77t499/0oo
Cedente: CDNFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03.127.6161000
Número do Titulo: 1099/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 30/06/2008 Valoc 2,675,00--

Protocolo: 86041 Sacado: BAZAR CRISTAL LTDAME CNPJ: 95.7.71.4991000
Cedente: C0NFECCOES GARCIA lTDA ME eNPJ: 03: 127.6161000
Número do Tiilllo: 1101/1 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 0110812008 Valor: 1.859,00

Protocolo: 86055. sacado: DUFFY MALHAS LTDA CNPJ: 73.321.820/000
Cedent! eONFECCOES GARCIA lTDAME CNPJ: 03.127,616/000
Número do Título: 1098/1' Espécie: Dupflcata de Venda Memantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vendmenlo: 30106i2008, Vator. 2.733.00

Protocolo: 86056 Sacado: DUFFY MALHAS lTDA CNPJ: 73.321.820/000
Cedente: CDNFECCOES GARCIA LmAME CNPJ: 03.127.6161000
Número do Titulo: 1518/1 Espécie: D!Jpiica1a de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 12/0812008 Valor 1,376,00

Protocoto: 86057 Sacado: DUFFY MALHAS lTDA CNPJ: .73.321.820/000
Cedente: eONFECCOES GARCIALTDAME eNPJ: 03.127,6161000
Número do Tíilllo: 110211 Espécie: Dupftca1a de Venda Mercan", por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASil SA Data Vencimento: 01/0812008 Valor: 1.932,00

Protocole: 86062 Sacado: ENICIO K�TH CNPJ: 02.595.5§5iOOO
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ 03 1276161000
Número do Título: 1129i1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanli! por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 01107/2008 Valor: 1.926,00

Protocolo 86063 Sacado: ENICIOXATH CNPJ: 02.595.5651000
Cedenle: CONFECCOES GARCIA LTDA ME eNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 1 t 25/t Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porlndícação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1010712008 Valor: 2.550.00

Protocolo: 86064 Sacado: ENICIO KATH CNPJ: 02.595.565/000
Cedenle: MAJETEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDAME CNPJ: 06.092,667íOOO
Número do Titulo: 1370/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 30m512008 Valor: 1.890.00

Protocolo: 86065 Sacado: ENICIO KATH CNPJ: 02.595.565/000
Cedente: MAJETEX IND DO VESTUARIO LTDA ME CNPJ: 06.092 667/000
Numero do Título: 1364/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 28/05/2008 Valor: 1.851,00

Protocolo: 86066 Sacado: GILMAR THEODORO DA SILVA ME eNPJ:
02.533.196/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 1123/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 12108/2008 Valor: t .090,00

Protocolo: 86067 Sacado: GILMAR THEODORO DA SILVA ME CNPJ:
02.533.196/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: '12211 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10107/2008 Valor: 1.090,00

Protocolo: 86068 Sacado: GILMAR THEODORO DA SILVA ME CNPJ:
02.533.196/000
Cedente: MAJETEX INO DO VESTUARIO LTDA ME GNPJ: 06.092,6671000
Número do Titulo: 1470/1 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 25/0612008 Valor: 1.855,00

Protocolo: 86080 Sacado: KD VOCE CONFECCOES LTDA CNPJ: 81.849.8381000
Cedenle: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03.127.6161000
Número do Titulo: 1128/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Aoresentante: BANCO DOBRASIL SA Data Vencimento: 0710m008 Valor. 2.701,00

Protocolo: 86081 Sacado: KD VOCE CONFECCOES LTDA CNPJ: 81.849.8381000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME GNPJ: 03.127.616/000
Numero do Titulo: 1118/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10/07/2008 Valor: 1.140,00

Protocolo: 86082 Sacado: KD VOCE CONFECCOES LTDA CNPJ: 81.849.838/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME GNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 110711 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 0410812008 Valor: 1.894.00

Proíocoío: 86083 Sacado: KD VOCE CONFECCOES LTDA CNPJ: 81.849.838/000
Cedente: MAJETEX INDUSTRIADO VESTUARIO LTDAME CNPJ: 06.092.667/000
Número do Titulo: 137211 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 0210612008 Valor: 2.712,00

Protocolo: 86095 Sacado: MASKE E RODERMEL LTDA CNPJ: 95.790.481/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03.127.6161000
Número do Titulo: 1931/1 Espécie: Dupllcala de Venda Mercanbl por Indicaçâo
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 01/07/2008' Valor 1.838,00

Proiocolo: 86096 Sacado: MASKE E RODERMEL LTDA CNPJ: 95.790.481/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03.127.6161000
Número do Título: 1116/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: BA!,!CO DO BRASIL SA

.

Data vencímenío: 12108/2008 Valor: 1.016,00

Protocole: 86097 Sacado: MASKE E RODERMEL LTDA CNPJ: 95,790.481/000
Cedenle: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03.127.6161000
Número do Título: 1115/1 ESpécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresenlante: BANCO DO BRASIL SA Daia Vencimenlo: 10107/2008 Vaiar. 1.016,00

Protocoto: 86098 Sacado: MASKE E RODERMELLTDA CNPJ: 95.790.481/000
Cedente: eONFECCOES GARCIALTDAME CNPJ: 03.127.61�1000
Número do Titulo: 110511 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 01/0812008 Valor: 1.493,00

Prolocolo: 86099 Sacado: MASKE E RODERMEL LTDA CNPJ: 95.790:4811000
Cedente: MAJETEX IND DO VESTUARIO LTDA ME CNPJ: 06.092,6671000
Número do Titulo: 1469/1 . Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 18/0612008 Valor 2.171,00

Protocolo: 86109 Sacado: MSH REPRESENT COMERCIAIS LTDA eNPJ: 04.694.838/000
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03.127.6161000
Número do Titulo: 112011 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Daia Vencimento: 1210812008 Valor: 1.150,00

Protocolo: 86110 Sacado: MSH REPRESENT COMERCIAIS LTDA CNPJ: 04.694.83SIÓ00
Cedenle: CONFECCOES GARCIA LTDA ME CNPJ: 03.127.6161000
Número do Título: 1tl9/1 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 10/07/2008 Va!or: 1.150,00

Prolocolo: 86111 Sacado: MSH REPRESENT COMERCIAIS LTDA CNPJ: 04,694.838/000
€edenle: MAJETEX INDUSTRIADO VESTUARIO LTDAME CNPJ: 06.092.667/000
Número do Titulo: 1473/1 Espécie: Duplicata de Verula Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 0110712008 Valor: 2.156,00

Protocolo: 86112 sacado: MSH REPRESENT COMERCIAIS lTDA eNPJ: 04.694.838/000
Cedenle: MAJETEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDAME eNPJ: 06.092,667/000
Número do Título: 1471/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 2710&;2008 Valor: 1.776,00

Protocolo: 86113 sacado: NETDNK IND COM CONFECCOES LTDA ME CNPJ:
00.107.3511000
Cedente: MAJETEX IND DD VESTUARIO LTDA ME tNPJ: 06.082,6671000
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O CORREIO DO POVOOSEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2008

Juliano mostra a folha contaminada e diz que a previmçóo é a única saída'

PREVENÇÃO

Combate à

sigatoka é
intensificado
Praga se desenvolve mais
facilmente com clima quente
SCHROEDER/REGIÃO

Começou neste mês de se

tembro e segue até abril de 2009

o monitoramento nos bananais
da região em função do perío
do de propagação da sigatoka
negra. A praga é considerada a

mais destrutiva para a cultura
da bananeira. Para o desenvol
vimento da doença são necessá
rios índices elevados de tempe
ratura e umidade.

Segundo o produtor e en

genheiro agrônomo Juliano
Schultz; o monitoramento
acontece através de contagem

. e· amostragem de lesões nas
folhas das bananeiras. "A pre
venção tem o objetivo de con

trolar a propagação da doença
no processo inicial da sigatoka.
Para saber em que nível está a

lesão é necessário contar os

pontos nas folhas de bananei
ras", disse.

Juliano ensina que entremil
e1,5 mil pontos na folha signi
fica que li. planta está infectada
e a pragaprecisa ser controlada
o mais rápido possível. "Para
conter a propagação da doen
ça são passados fungicidas de
trint{L�IU trinta dias. É preciso

retirar as folhas secas, pois é
onde fica o foco da praga que é
transmitida através do vento e

da chuva a outras folhas".

Segundo Fabiani Sokoloski,
engenheira agrônoma da Pre

feitura, a sigatoka negra.não
ataca o fruto em si, somente
a folha da bananeira. Porém,
com as folhas debilitadas a

planta não consegue fazer a

fotossíntese comprometendo o

fruto. Desta forma a fruta não
se desenvolve, fica pequena e

pode' haver alterações no sa

bor. :'0 produtor precisa utili
zar sempre um fungicida com

princípio diferente. Somente
assim a praga não desenvolve
resistência contra a solução",
informou.

Os produtores familiares ou
que não detém o conhecimento
das práticas culturais de com

bate à praga podem solicitar o
auxílio de técnicos e engenhei-

.

ros agrônomos das prefeitu
ras dos sete municípios, bem
como associações de banani
cultores e da Epagri (Empresa
de Pesquisa Agropecuária).

OSNIALVES
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CIDADE GRANDE?
Quando acontece alguma tragédia,
como o que aconteceu no último fim de
semana, com o morte de um cidadão
jaraguaense no trânsito, eu. fico me

perguntando: cadê nosso cidadezinha
pacato e agradável? Até pouco tempo,
um ocidente no trânsito com leves do
nos materiais, era motivo de-primeira
página no jornal. As coisas evoluíram
negativamente de formo rápido e as

sustadora. As estatísticos desse Imo,
me deixam perplexo. Hoje não posso
mais dizer que não me preocupo voltar
sozinho do bolado no madrugado, ou

�

que não fico apreénsiva quando meu

filho chego cinco.minutos atrasado
do horário que combinamos, ou ainda
que posso andor tranquilamente pelo
acostamento do asfalto. Juro. Eu tenho
medo de muitos coisas que até pouco
tempo sequer consideraria acontecer.
Os fotos estão aL E se o cidade está em

franco desenvolvimento econômico, o

que é ótimo, us conseqüências vêm o

galope e temos que aprender o lidar
com elos e não dor sopa 00 azar. Não
há como se livrar disso. Ou há?

DIVÃ COM MARIA JULIA G. EMENDORF��-.
.

QUEM É VOCÊ: SOU o Julio do Cosmos. Também sou o Dono
Julio, ex- professora de muitos jaraguaenses; trabalhei
25 anos no magistério estadual. Sou mãe de Victor Neto,

.
Juliano e Daniel, avó de duas maravilhosos crianças:
Eduardo de 6 meses e de Sofia de 2 meses.

TRA�ALHO: Gosto demais do que faço.
FAMILIA: Minha paixão.
BELEZA: Está no jeito de ser de cada um.

QUALIDADE PRÓPRIA: Persistente.
DEFEITO PRÓPRIO: Exigente.
PRAZfR: Viajar.
ESPECIAL: Família.
LIVRO: O último que li: Know How de Rom Choram.
FILME: O último que assisti: Sob o sol do Toscano.
PERFUME: Jadore.
HOMEM: Jesus.
MULHER: Madre Teresa de Calcutá.
SONHO A REALIZAR: Conhecer o mundo ( todinho ... rsrs).
Lugar em Jaraguá do Sul ou região: Todos.•. Gosto muito de
Jaraguá. ,

POÇAO MAGICA: "Há três métodos poro ganhar sabedoria:
primeiro, por reflexão, que é o mais nobre; segundo, por
imitação, que é o mais fácil; e terceiro, por experiência,
que é o mais amargo."

-

CONFÚCIO

CAMPANHA·
AUTOTEST

PELA VIDA

BISCOITO DA SORTE

Pronto poro mois um cli,,?

ROUPAS FEMININAS'ACESSÓRIOS

.:Marechal Deodoro, 739, loja 04
.

Defronte 00 ccléqic Bom Jesus

:
sr

.

-47 3055 0878

blogdacarmela cam.br

• Passar diariamente em frente
à Rede Feminino de Combate 00
Câncer me deixo positivamente
surpreso. Todos os dias, vejo um

grande número de mulheres à es
pero do atendimento. O que indico
um sábio e crescente interesse
pelo saúde. Cada dia mais nós,
mulheres, tomamos consciência de
que não é opção, é necessidade.

MUITAMODA
Vai ser um mês de .desfiles (na passarela e foro

. dela). Começo hoje e encerra em 30 dias o tem

porada international da modo. Quantas de nós não
dariam tudo pra estar por lá e conferir de pertinho .

as próximas tendêncles, o grande número de gente
famoso e todo o glamour do evento? Fala sério! Nova
Iorque, Milão, Londres e Paris serão palcos dessa
temporada pra lá de badalado no mundo fashion.
Ah sim! Conhecidos mundialmente, us marcas bra
sileiras Rosa Chá, lódice e Alexandre Herchcovitch,
desfilarão no primeira semana, em Novo Iorque.
Coracas! Deve ser tudo de bom acompanhar de
pertinho e em primeira mão, o que vem por aí no
mundo da moda. Peno que me falto tempo!

CEGUINHA
Uma colega comentou sobre o quão
injusto é essa vidinha de caçadora de
matrimônio. A único solteira no mesa,
acompanhada de duas casadàs e no

mesa vizinha,. umu "pá" de homens
bonitos, só espemndo pro atacar. E
quando as casados deixam o mesa poro
ir 00 banheiro, eles criam coragem e

chegam. Pedindo o telefone dos outras
duas. Verdade, amiga .. A vida às vezes é
bem mclvadinha com o gente. Mas o má
xima popular "Quem procura, acha", seria
verdadeira? Lupa no moo, amigo. Acho
que você não onda enxergando direito.

�
.-

DE 07/05 a 15/09/2008 FAÇA UM· AUTOTEST NA JAVEL.
.

A cada AUTOTEST realizado na FIAT JAVEL, serão doados R$ 5,00 para a RFCC, pela própria Jovel.'

• O que coloco nesse espaço são
opiniões minhas, coisas que acho
interessante, engraçados ou ne

c.essárias. E muitos leitoras devem
não concordar com certas coisas
aqui publicados. Isso não é ruim.
Muito pelo contrário. Nunca tive
medo de expor minhas idéias ou
meu julgamento sobre determino.
do assunto. Mos também sempre
soube dor à mão o palmatória

. quando alguém é mais convincen
te em suas argumentaçoes. Vocês
discordam de algo? Concordam?
Querem partilhar opiniões, expe
riências? Não sejam tímidos. O
e-mnllestá logo ali acima.
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NO CINEMA

Comédia sobre relacionamentos familiares e amorosos estréia no cinema

tive os person
mos aos problemas
é super-protetora e i
talvez parecida co

rente próximo, til g
de estar junto do
demonstrado desde'

n a Mãe
QuerQue Eu Case" e de outras
comédias no currículo, Diane
Keaton volta ao estereótipo de
mãezona. Desta vez, o exagero
de sua atuação e a forma cari-

rear,

da trama, são apenas quatro
dias de convivência que os

próprios roteiristas procuram o

de todas as formas criar situa- '�
ções psicóticas para fazer des- �
se convívio um inferno. zs

----_.. �
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Todo'vida
merece um livro

Toda vidamereceum livro. É com essa frase que
inicio meu novo trabalho escrito a ser lançado aqui
em Jaraguá do Sui na próxima terça-feira, intitulado
Terra Estrangeira. Todos nós carregamos nas costas

um livro de histórias para contar. Essa semana, um
amigo revelou que escreveu seu livro de poesias,
reunindo lembretes que guardara num baú duran
te-anos: "Cadamomento de reflexão eu transmitia a
um pedaço de papel", afirmava.

As pessoas são o foco deste novo livro. Numa via

gem, o que fica naminhamemória, não são os lugares,
e sim as pessoas. Um encontro fascinante que é tam
bém uma grande lição de humildade. Sim, o mundo
nos ensina a sermos humildes. Mais umavez regressei
de uma viagem com vergonha da minha ignorância,
da minha falta de cultura e saber. Conscientizei-me dê
que as culturas diferentes da nossa não nos revelarão
seus mistérios apenas porque queremos conhecê-los,

Viajar por meses é uma rotina exaustiva, e as viagens
causam dependência e assim como as drogas podem
modificar o físico de uma pessoa até convertê-lo em

uma magreza esquelética. A solidã� permitia por em
ordem meus pensamentos e transcrevê-los para o diá
rio que acabou servindo de base para esta publicação.
Uma viagem de dois caminhos: àquela que desfilava
diante demeus olhos e aomundo interior damemória.
Uma combinação perfeita.Meu destino foi sempre via
jar da,maneira que puder, sem me inquietar com um

destino exato,Viajar eraumamaneirade passar os dias,
mas como conchú com as viagens anterioresdependia
em grande parte da imaginação e da fantasia. Omundo
é umamistura de gente, de línguas, de origens, trajes e

.

aparências, e está em constante mutação. É ímpossí
vel dizer que as tribos mais isoladas na África, ou na

.

Indonésia ou no sopé db H:imalaia, não estão se trans

formando.A globalização é um fenômeno irreversível.
Foi uma volta aomundo e os continentes são enormes,
mas não inalcançáveis. Com grande alegria, quando
parti, me preparei para, além de ser um observador,
aproveitar a oportunidade de viver uma interminável
série de experiências, com novos conhecimentos, des
cobertas e vivências. Motivado com esses pensamen
tos otimistas, lá fui eu mais uma vez. Tudo começou
na Amazônia e passou para à outro lado do mundo,
as ilhas da Indonésia. No mundo em transformação,
caio 'na Palestina, onde a ocupação proíbe o homem

.

de resolver suas questões a seumodo. Ela interfere em
toda vida e em todamorte também. Interfere no IT e vir.
É ummundo armado até os dentes, a palavra paz hoje
é tema para poetas.

Na viagem tive medo de ser vítima do "eurocen
trismo", isto é, da convicção de que uma língua eu

ropéia eramais importante que a do país em que eu
estava Visitando. As pessoas que eu encontrei nas
ruas faziam-me sentir envergonhado por não falar
e conhecer as línguas e dialetos locais. A língua é a

carteira de identidade dos povos, emais doque isso,
o rosto e à alma. Para mim a Índia sempre é um caso

a parte: um povo curioso. Para eles, toda espécie de
vida parece sagrada, menos a vida humana, Mas o

próprio Brasil, em plena selva amazônica, também
se apresenta um outro mundo, dentro de um mun

do chamado Brasil.

VARIEDADES---------

• Cine Shopping l�
� Mots.do que você imagina (leg) (17h, 19h:21h
.f lod2s os dias) (15h - sob/dom/quo)

'il Cine Shopping 2 1\

• Asterix qos jogos olím�ico�(Pu6) (16h4gt.... todos
os dios)(14h20 - sex/sab/dom!qua/qui)'

"

• A múmia 3 (leg) (19h, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Casamento em 1Iose dypla (leg)*
(17hI5, 19h15;21 h15 - todos os dias)
(15h15 -, sex/sab/dom/qua/qui)

:JOlNVILLE
.,Ci.ge cidade 1 s

• Asterix nos 'ogos olímpicos - (Dub)
(14h40, os dias)
� Qpsli se 4pplll. (Leg)

,21 h2Oc,; todos os �jas)

• Cine Cidade 2
• Jogo de om,or em las Vegas (leg)
(11h. 19h, 21 h - todos es dias)
• Kung Fu P9nda (pub)
fi5h - todog ós dias)

�i

II Cme Mueller f
i Héllb�y"2: O exército dourado (Le�t �

14h/l�.h30. 19h, 21h30-todosos-dias

• Cine Mueller.2
'. Arquivo X: Eu quero âcrediiar (leg)
f16h45, 21 h45 -Iodos os dios)

,

• O reino proibido (leg)
t14h15, 19h15 - todos os dias)

• Cine MuelierS
J A

.

ha da imllglnaçfio,(pub)
(13 ; 15p40. 17h35 - todos os dias)
.� O (leg)

, �19h dos os dillS) "

(22h -'SeX/dom/seg/ter!quo/qui) .

o amor não
tem regras

Uma comédia romântico que se posso em

1920 no mundo do futebol. O proprietá
rio (George Clooney) de uma equipe de
jogadores profissionais de idade avan

çado tento fazer um nstre- universitário
desistir do time poro tentar suo sorte em

uma novo ligo profissional.

A sociedade e

os petralhas'
Esta é uma crítico ácido e implacável à
sociedade brasileiro, principalmente 00

governo petisto dos últimos seis anos. O
autor Reinaldo Azevedo é conhecido por
escrever um dos blogs político mais in
fluentes do internet, alojado no site do
revisto "Vejo". É também o criador do co-

. nhecido expressão "petrnlhc",' uma fino
ironia aos petistos no governo.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Daniel diz para Virgínia brigar por seus ideais.
Divina acusa Frau Herta de plantar o broche
nas suas. coisas.Rogério leva dinheiro poro
Menelau/Cícero, letícia estranha Cícero nfio
dar notícias da viagem. Daniel pede desculpas
a Virgínia, 'Daniel convida Virgínia para morar

com ele. Divino diz a luciana que se vingará de
Frau Herta, Menelau/Cícero se emociono com a

esmola de Conrado, loura diz a Virgínia que a

demissfio deve ter sido plano de Natércio, loura
convido Virgínia para trabalhar na Maison.

BELEZA PURA
Sônia sugere que Guilherme lute pelo seu amor.

Olavo diz a Rakelli que Adamastor levou uma

cópia do vídeo para o juiz. Rakelli pede a Olavo
para contar a Robson que nfio estava contra ele.
Tomás diz a Sônia que mandou apdgar registros
de seu outrá nome e que perdoou sua dívida.
Eles fazem as pazes. Erik pede abrigo a Betão e

Anderson. Olavo conta a Sônia sobre os diaman
tes. Alex comemora estar COII'�oOs diamantes.
Guilherme diz a Joana que terminou com Sônia

porque é apaixonado por ela. Eles se beijam,

A FAVORITA
Donatela tento explicar que não � a Diva, mas
lobato debocha, Romildo diz a Diva que lobato
está atrás dela. Pedro'aceita morar na casa que
era de Donatela. Pedro trata Flora bem na fren
te de todos. DamifiD e Dedina se beijam, Dodi
ameaça Flora e a manda ir embora do teatro
com ele. Flora diz a Zé Bob que Pedro passou

. mal e sai. Halley leva flores para lara que nfio
resiste, Flora 'promete que viajará com Dodi.
Camila diz o Zé Bob que gosta dele. Flora conta
a Silveirinha qi/e decidiu se livrar Dodi.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Marcelo e Tati se livram dos insetos e sfio sur

preendidos por centenas de moscas. Maria, Noé
e luciano chegam à praia subterrônea. Juli re
cebe alerta de invasores humanos e diz que eles
serão atacados pelas noves e os repttltnnes, Per
pétua acompanha Beto a Sfio Paulo. Aristóteles,
Danilo, Regina, Janete, Aquiles, Cléo ficam no

ilha. Um reptiliano atira e moto luizfio. A liga
do Bem corre. Ari, Oanilo. Regina, Cléo e Érico
vfio para um lado, enquanto Aquiles, Janete,
Hiromi e Zulu correm para o outro.

CHAMAS DA VIDA .

Vilma grita que Beatriz não tem nada na cabe

ço, Tomás liga e avisa Diego que Beatriz está
num racha.lvonete diz à Suelen que está balun-

o

çada por Tomás, Sue len diZ para Ivonete virar
o página de Pedro, Manu joga o carro em cima
do carro de Beatriz. Beatriz passa Manu e cruza

a linha de chegada. Manu se irrita. Antônio sorri
discretamente. Marreta diz que apostou em Manu
e perdeu uma grana. Manu diz que Beatriz roubou.
Beatriz manda Manu aprender a perder e pede os

cinco mil reais que ela lhe deve.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade das emissoras).
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Morre criador
do Snoopy
o desenhista do simpático persona
gem Snoopy, Bill Melendez, morreu de
causas naturais nesta semana, aos

91 anos, em Santa Monica, no Estado
umerlcano da Califórnia. Melendez foi
desenhista profissional de animações
por quase sete décadas. Começou
em 1938, nos estúdios Walt Disney e

trabalhou com desenhos de Mickey
Mouse e clássicos animados como
"Plnéqule" e "Fantasia".

o romance

da baiana
o atual affair de Ivete Sangalo saiu do
anonimato. O estudante, Daniel Can
dy, de 23 anos, confirmou à Revista
Ouem desta semana, que está mesmo

namorando a baiana. "Estou muito
feliz. lá em casa todos gostam dela.
Afinal, quem não gosta?", brincou
ele; A cantora engatou o romance

com o Jovem dois meses depois de
terminar o namoro de cinco meses

com o empresário Felipe Simão.

Cantor morre
aos 75 anos
o c.antor Waldick Soriano morreu

ontem aos 75 anos, em conseqüência
de um côncer de próstata. Ele estava
internado desde terça feira por conta
de problemas respiratórios. Waldick
descobriu o côncer em 2006, já na

fase de metástase. O cantor deixa
a esposa, Wando, com quem estava
casado desde 1971, oito filhos e um

neto. Seu maior sucesso foi "Eu Não
Sou Cachorro Não".

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também'
nõo se pode repetir números-em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO ' Fonte: Ciram/Epagri

o tempo fica instável com chuva no decorrer do
.

dia, em todas as regiões. Risco de chuva forte
e temporal isolado. Umidade do ar elevada no

Sul do estado. Temperatura em leve declínio

e Região

CRESCENTE CHEfA NOVA

15/9 22/9

MINGUANTE

HOJE SÁBADO DOMINGO SEGUNDA

MíN: 16° C I MíN: 15° C MíN: 12° C MíN:11°C
MÁX: 20° C e r , MÁX: 17" C MÁX: 20° C MÁX: 23° C r r

Sol com pancadas Chuvoso Nublado Sol com pancadas
de chuva de chuva

�I! ÁRIES

'flli' (20/3 a 20/4)

l� I' Dia de "!�ior reflexão
'" � que sera Importante

para a tomada de
decisães no futuro. Importantes
questães no setor profissional
devem ser reavaliadas e nenhum

passo dado precipitadamente.
Sociedades e relacionamentos
caminhl!m tranqüilos.

)(.
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Seu trabalho maior
neste momento, .

apesar das boas

energias, é o de estar atento às
questões que estão relacionadas
ao lar e a família. É preciso levar
ainda mais a sério as necessi
dades de todos os participantes,
não somente as suas.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Sorte e facilidade

. em qualquer ação.
Você não preci

sará fazer muita força para as

coisas acontecerem. Você pode
dar andamento com result.ados

rápidos, planos e projetos já
focados em suo nova vida que
se inicia no final deste ano-.

A. LEÃO

�..:> (22/! a 2.2/8).
::. '} Sua Imogmaçoo

� u.-: pode ser grande
aliada na,tomada

de decisões definitivas poro a

.vida pessoal e profissional. O
setor financeiro também deve
ser reavaliado. Você terá grande
capacidade de dar os primeiros
passos em busca do que deseja.

TOURO -

.

(21/4 o 20/5)
Você estorá focado
no trabalho. No
entanto, seu corpo

pede cuidados especiais como

uma dieta saudável, a prática
de exercícios, especialmente
aqueles que unificam mente e

corpo como a yoga, o tai chi ou

alguma massagem relaxonte.

� �
CÃNCER .

�;_�� �:él�::n�!/:�i con-
: ; tinuor cultuando o

passado? Abra suas

garras e solte de uma vez por
todos as amarras que ainda cul
tiva no·coração. Falta coragem
ou a certeza de que tudo acabou.
A vida continua conceriano,
arrisque e vá em frente!

I1f
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Fase' de r0'!1�imen

.

tos necessorlos.
Deixe de lado

apegos a coisas e situações por
medo de avançar. Você preciso'
aprender o confiar nas mudan
ças e buscar nova� experiências.
De vez em quando precisamos
deixar a vida tomar o iniciativa.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O momento pede um
pouco de introspec
ção no tomado das
decisães importan

tes. O trabalho exige mudanças
para seguir adiante. Procure não
se perder em pensamentos sem
sentido. Mantenha os pés bem
firmes no chão.

. SAGITÁRIO

Cr
.... (22/11 0.21/12)

Vibrações altas ao
seu redor. Amor,
trabalho compen-

sador e vontade enorme de sair
galopando vida aforo. Se ainda
toca energias do passado, trate
de movimentar-se em direção a

um-novo alvo. Você deve é saber
o que quer para o futuro.

CAPRICÓRNIO .

(22/12 a 20/1)
� Suas hO.bilidadesestão evidentes e

nada do que faz
passo despercebido. As exigên- .

cios 110 trabalho são muitos, mas
os resultados, compensadores.

'

Aguarde uma melhora a partir
do dia 8. Pode começar a sorrir,
sua vida volta a caminhar.
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DIVIRTA-SE

Remédio

29/9

No meio da noite o veterinário atende
o telefone:
-Doutor, é minha cadelinha! . começa
a senhora aflita. - Um vira-lata entrou
no quintal e está em cima dela. O que
faço para separá-los?
- Seguinte - explicou o veterinário
de mau humor - coloque-os perto do
telefone, vá até um orelhão e ligue
para a sua caso. Ouando ouvirem o

telefone eles irão se separar!
- Mas, isso funciona? - perguntou a

mulher incrédula.
-Bem, pelo menos comigo funcionou!

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Trate de incremen
tar sua vida com

seu famoso pio-
neirismo. Não se deixe levar pela
rotina. Coloque seu privilegiado

, cérebro poro funcionar fi injete
energias na vida cotidiana. Suo

intuição estará mais aguçada no

dia de hoje. Aproveite.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Não se deixe cair
....".., em armadilhas.

Você está meio
confuso. Muitos rampimentos
aconteceram, mas existem algu
mas arestos ainda. A sensação de
menos valia pode fazer seu astral
baixar. Para isso não aContecer,
mantenha os pés no chão.
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TRÊS COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!'

, Desfile' tirito
''''Pom comemomra D1(11'do Independên"
cig.doiBrosil, solaados do W Batalhão;
da Polícia Militar vão obr.ir o Desfile Cí
vico, em Jomguó do SuiT o JlDrtir dos 9h

; de domingo (7)., .
no Jwo Reinoldo RuU.h

Cerco de4mil pessooSdevem passar pelo
. �iêmo, além de representantesde21 ins-

'

tituiçiies dos;�e$;.municipol, estoduQI �é
pmfial!gr de erlsino. O perculSOdo desfile.
começtl'na Rua Gabo HonyHodlich .fpro-.

'

xirttidOdés doSupennercodo Breilhaupt) e
encemí no rUo Ouintino Sócoiúva - Praça
:Ângelo Piozero"

tfi,Cultivo de
uídels

VITRINE-------�--

Recital de violino
o violinista Harry Schroeter Filho deve subir no palco do Scar neste sábado
(6), com recital agendado poro as 20h30. O compositor nascido no Rio de
Janeiro é respeitado no músico erudito brasileiro. Com apenas oito anos

ingressou no Curso Extraordinário de Músico Infantil do Universidade
Federal de Santo Mario (RS). Os interessados devem adquirir os ingres
sos no valor de R$ 10 e R$ 5 no Bilheteria do Scar. Mais informações
pelo telefone: (47) 3275-2477.

Curso de
Oratória

A Unerj Empresarial realizo no mês
de outubro mais uma edição do curso

"Oratório e Apresentações Eficientes",
que deve ser ministrado por Lena
Souza - campeã mundial de oratório
pelo Federação Mundial de Jovens
Empreendedores. A capacitação é di
recionado o universitários, executivos e
us pessoas que buscam evoluir no campo
profissional através do comunicação. O
investimento é de R$ 124,29 e pode ser

parcelado em duas vezes de R$ 62,15. -

Mais informações pelo telefone (47)
3275-8295 ou através do e-mail exten-

.

soo@unerj.br e do site www.une_rj.br.

Semana da Administração
A II Semana do Administração está agendado poro segundo-feira (8), ter
ço-feira (9) e quarto-feira (10) do próximo semana, o partir dos 19h15, n-o
teatro do Scar. em Jaraguá do Sul. O investimento para os acadêmicos é
de R$ 15 e os demais interessados devem pagar R$ 30. Mais informações
através detelefene (47) 3373-2000 ou no secretario do Fomeg.

FALECIMENTOS

Faleceu às 23h15 do dia 3/9, o Sr.
Âhf(l!'t'l

.

Bertoldi, com idade de 85
anos, o sepultamento foi realiza
do dia 4/9, com saída do féretro
do Igreja Capela Mortuária do Vila
Lenzi, seguindo poro o cemitério
Municipal do mesmo localidade.

LOTERIA

CONCURSO N° 1001

CONCURSO N° 859

CONCURSO N° 04274,

Risoto
Beneficente

Um .Risoto Beneficente, promovido
pelo Associação de Bombeiros Comu
nitários de Borro Velho, será realizado .

no dia 27 de setembro, às 21 h, no Sa
lão do Paróquia Divino Espírito Santo. O
valor do ingresso, é de R$ 10, incluindo
�inco rodados de bingo. Os recursos do
evento serão porn custear os despesas
do viagem 00 X Encontro Cotorinense
de Bombeiros, nos dias 14, 15 e 16 de
novembro, em Chapecó. Os interessados
em adquirir os ingressos devem se dirigir
à sede do Corpo de Bombeiros de Borro

-

Velho ou ligar para os telefones: (47)
3456 - 0790 ou 9145 - 9615.

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE,PARA A M(SSA DE SÉTIMO DIA

"Eu sou a ressurreição e a vida.

Aquele que crê emmim ainda quemorto viverá.
E todo aquele que vive e crê l!m mim,
jamaismorrerá... "João 11:25-26

Buscal1do'Conf�rto no Evangelho de São João e na certeza de que o Criador, na sua infinita misericórdia. dará a ele o

.descanso eterno. agradecemos as inúmeras manifestações de pesar, recebidas por ocasião do infausto e prematuro
falecimento de nosso querido e inesquecível marido, pai, sogro e avó GIL"IARMIGUEL SCHWARTZ.

Convidamos também seus amigos, para a missa em sufrágio de sua alma, a ser realizada ás 19 horas do dia
05/09/2008, sexta feira, na Igreja Matriz São Sebastião - Centro.

� Jaraguá do Sul, 04 de setembro de 2008.

Elenice, Geyza,Alan, Natali, Thomas, Ana e Amanda.
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FLOR
DA PELE

Podes crer, devassos no poro íso per
dem. A primavera nem chegou, mos us

confusões emocionais do série "hor
mônios em dia" andam' do jeito que
o diabo gosto! Espalham que depois
de beberem umas caipirinhas, alguns
belos e belos do pedaço - mesmo po
sando de pombinhos no área - não
sobem mais em que time jogam. Mos
sem perder o carão!

\IN "

Quem é bom nunco soi de
ceno. Só dá um tempo! É
o coso do omigo Fernondo
Roboch, do Konton, que
troz para coso um cardápio I

cheio de pratos quentes,
Coiso fino!

" Eu permito o

todos serem como

'quiserem, e o mim
como devo ser.."
CHICO XAVIER

PASSANDO UM FIO.
Olho só, até parece anúncio dos Or

ganizações Tabajara: se você costumo

passar pelo desespero de estar preso
num engarrafamento e, de repente,
sente uma vontade incontrolável de ir
00 W.C, tonto poro opção "número 1",
quanto poro o "número 2", seus pro
blemas acabaram. Uma empresa japo
nesa lançou um banheiro portátil para
carros. A engenhoca vem com uma

cortina para ocultar o usuário e uma

sacola plástico poro coletor os dejetos.
É sentar no troninho e acelerar. Desse

jeito você não precisará mais fazer pit
stop. É só o que faltava.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é minha querido ami-

.

go Andréa Costa Menel que sempre lê
esta coluna poro ficar por dentro dos
melhores novidades do sociedade.

Obrigado mesmo!

SOBE E DESCE
Gente, vocês notaram? A cotação do dó
lar regulou no inverso do situação do Pal
meiras na Brasileirão: o dólar em quedo
livre, e o Palmeiras em franco ascensão.
Vai entender os verdes! Dá-lhe "Porco".

i� e ess

'i12�kt-.�
3371-2552

Charles Lux e Odonis Micheluzzi sõo os grandes anfitriões da Sexto Sertanejo, hoje à noite nu Moinho

BOA PEDIDA·
O meu camarada "Paraná", o bam
bambã do Smurf's lanches, mondo
avisar que o final de semana será
quente. No sábado seu estabeleci
mento estará aberto o partir dos 11
horas, com direito o telão poro assis
tir o jogo do Malwee. Já no domingo,
às 16 horas, tem a presença do exce

lente bando Coyote Jock. Garanti0 de
muito agitação. Vale conferir

PERUA
Meu Deus! Ainda se comento nos

rodos do city sobre o look estilo
"Rainha Vitória" de uma metido o

moderninho, em recente casamen

to. Era tonto informação no vestido
e acessórios, que todos os pesco
ços viravam quando a bem nascido
passava. Questão de gosto não se

discute! Eu, hein!

Ah ... !!! Gente, nesse casamento
rolou mais babados. Teve outro

riquinha, deslumbrado com o con

to bancária do marido, que adoro
fazer pose de joveniinha critican
do os roupas dos amigos quando
chamam mais atenção do que elo:
Bom, elo esqueceu um acessório

importante. O vestido até estava

bonito, bem decotado, mas faltou
o lib ... Escorregou?!

��� c����fo�m pegos de surpreso com a mudança de faixa na Rua João
Franzener, no sinaleiro em frente 00 'Urbano. Sobrou para eles circularem,
naquele trecho, somente a calçada. Do outro lodo, as motoristas estão rindo
a toa. É lamentável!

-

A modelo Susana Werner e seus filhos, Giulia e Cauet, posam com os

bonecos do Ulica e Tigor, durante a inauguraçõo do loja do empresa
Marisol no shopping Via Parque, na Borra do Tijuca, Rio de Janejro

SOUTO
Atenção mulherada!! Quem anda com o coração solitário, à procura de uma

. namorada, é o amigo Odonis Micheluzzi. Segundo os amigos, ele está queren
do achar a sua cara metade. Será? Pelo sim, pelo nãe.; estamos tercende por
você e com certeza vai chover na sun horta!

•Ronaldinho Gaúcho veio de
Paris no domingo pelo Air France.
A bordo, tomou uma meio dúzia
de lotas de cerveja.

• Componho eleitoral pego fogo
e segue nesse embolo. Deve ser
assim, no empolgação e no dispu
to, sem baixaria nem violência.

• Dizem por oi: aqpela moreno .

acima do peso ainda não conse
guiu enxergar o love de tontos
anos do marido gorducho com

secretário loiro e "reboculosa".
O casinho amoroso está duran
do... Em Jaraguá tudo se sobe.
Só pedindo minha veuve

.

clicquot brut, geladinho.

• O bar O Meu Boteco, do alÜlgo
Nelson Grand, adotou às quintos
feiras como o dia do boa músiclf
e tem arrostado gente de "A o I"
poro prestigiar o rapaziada.

• Hoje à noite no Moinho Disco,
tem Sexto Sertanejo com o par
ticipação do duplo Flávio B�oga e
Raphael, além do DJ Igir limd.>

• No domingo, o AABB de
Jaraguá promove, no sede social
do clube, um almoço esperto

'

alusivo 00 dia sete de setembro.
No cardápio: um delicioso rodízio
de picanho. Boa pedido.

• Neste sábado tem baile do
RH do Unerj, no Amizade, com o

porticip�ção musical do excelente
Bando Sygnus.

• Tem gente que não apreende
mesmo ... !!!!

.

.Uma ótima sexto-feira o todos.

• Com essa, fui!
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Medalhis,ta no bolão
Jussara Bisoni jogo bolão há 13 'anos. Ouando estudava no Escola
Heleodoro Borges, foi até o Baependi fazer um trabalho e se encan

tou com o esporte. Começou o jogar, incentivado pelo amigo etambém
.

bolonista Joice Pauli e, nesta terço-feira (2/4), voltou do Alemanha onde,
com o Seleção Brasileiro Júnior de Bolão 16, ficou em terceiro lugar no
Mundial. Orgulhoso, elo exibe os três conquistas pessoais: é o quarto
nielhor atleta do mundo no individual, no duplo feminino e no sprint
(onde vence quem foz o maior número de 'strikes' em 20 bolos).

Elo nunca se imaginou viajando poro jogar bolãó. E teve de sofrer
muito poro conseguir emborcar. Primeiro com o falto de patrocí
nio. Conseguiu apoio no último hora e confirmou o presença. De
pois teve de encarar uma rotina forte de treinos. Aqui'no Brasil.
nos competições de bolão, são jogados dez bolos em cada uma dos
quatro conchas. No Mundial foram 30 por concha. Agora elo volto
os atenções poro os competições locais, como o Estadual e os Jose.
''Até teria outro competição internacional poro disputar, mos não tem
como conciliár com o tra'balhil", comentou'à atleta.

-ESPORTE����������

.

Márcio Leal dos Santos teve de esperar cinco horas na fila para ser o primeiro a comprar os ingressos

Não tem mais lugar
para decisão da Liga
Foram 8,2 mil ingressos vendidos em 4h
JARAGuÁ DO SUL

Não temmais ingresso para
a final da Liga Futsal. Ontem,
no final da tarde, todos as 8,2
mil entradas colocadas à ven
da se esgotaram. Serão 1.870
pessoas na arquibancada infe
rior (incluindo os sócios-tor

cedores), 5.545 na superior e

1.200 na arquibancada móvel,
além de 585 nos 20 camaro

tes. No total, a Arena Jaraguá
receberá, neste sábado às 13

horas, 9,2 mil pessoas. Os só
cios-torcedores que ainda não
retiraram seus ingressos de
vem comparecer até o fim da
tarde de hoje, nos fundos da
Arena Jaraguá. Vale lembrar
também que apenas crianças
de colo não pagam ingresso.

Estava estipulado para as

13 horas de ontem, no Posto
MimeMatriz, o início da venda
de ingressos para a final entre
Malwee e Ulbra, mas já tinha
gente às 8 horas na fila. E os

primeiros a chegar vieram de
São Bento do Sul..O vigilante
Márcio Leal dos Santos e o fi
lho Thiago resolveram descer
a serra bem cedinho para não
se frustrarem como em 2007.

"Deixamos para a última
hora no ano passado e fica
mos de fora. Desta vez nos

NA EXPECTATIVA

Márcio diz que é preciso ter cautela

programamos para não aeon- garam não saberem do número
tecer o mesmo", comentou. mínimo de ingressos. Outros'
Motivados, eles levaram cinco também falaram que deveriam
ingressos, inclusive para ami-

.
distribuir em mais locais para

gos da cidade. "Sábado vamos evitar. que a fila ficasse tão
vencer.' Já conseguimos um grande. O diretor financeiro da

grande empate ontem (quarta- Malwee, Osni Matheussi, falou
feira), agora é só comemorar", sobre o assunto. "Limitamos o

disse o empolgado torcedor. número para evitar a ação de
Apesar da grande fila e da cambistas. E foi tudo normal.

compra limitada de três íngres-
. Todo mundo que estava na fila,

sos por pessoa, tudo aconteceu que teve de esperar, garantiu o

normalmente, sem grande tu- seu ingresso", afirmou.
multo. Algumas poucas recla
mações de torcedores, que ale- JUUMAR PIVATTO
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CIDADANIA

Estudantes em clima de integraçãú
Três mil alunos de 42 escolas participam dos Jogos da Semana da Pátria
JARAGUÁ DO SUL

Durante esta semana acon

tece em [araguá do Sul os Jesp
Gagos Escolares da Semana da
Pátria). As disputas têm o ob
jetivo de integrar alunos de até
12 anos de escolas jaraguaen
ses. Mas este ano o número de
estudantes bateu o recorde, são
mais de 3 mil participantes de
42 unidades escolares.

Um desses alunos é João Pau
lo Machado, garoto de 12 anos e

estudante daEscolaLilíanAyroso
Oechsler.Namanhã de ontem es-

descreveu o estudante.
Pata o professor de educação

física, da mesma escola de João,
LéoMoczulski, esta é a oportuni
dade da garotada sentir o clima
de jogo. 'Aquí eles já se ambien
tam para outras competições e

vivem momentos de integração
com crianças de outras escolas",
descreveu o professor.

As modalidades individuais
dos [esp estão decididas. No atle
tismo, a Escola Machado de As
sis levou amelhor no masculino,
e aEscolaMax Schubert no femi-

�
�
o
c::
UJ

0::.

tava ansioso para entrar em qua- nino. Na natação, o Colégio Bom
dra. Ele joga como fixo no time . Jesus/Divina Providência venceu
de futsal da escola e estreou nos nos dois naipes. As disputas se

Jesp contra as atuais campeões guem até sábado e a tabela com

do Colégio Evangélico Jaraguá. pleta da competição está no site
Pela posição, já se deduz qual é o www.fmejaraguadosul.com.br.
ídolo de João. "Eu gosto do Leco,
do jeito que ele joga, com raça", GENIEW RODRIGUES Partidas de futsal aconteceram ontem no Arthur Müller, onde a garotada estava na expectativa da estréia

PONTA-ESQUERDA
Se o pensador alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche tivesse jogado futebol, teria sido ponto-esquerdo. Tão
imprevisível quanto o jog'o em si, ali no ponto-esquerdo é o lugar de encontro dos loucos e dos sábios. íste
contraste de severo e suave, grosseiro e fino, familiar e estranho, sujo e puro, pombO e serpente, estão pre
sentes tonto no filósofo quanto no ponto-esquerdo do futebol. Eles não têm o liberdade de separar o corpo
do olmo, como foz o povo, e menos liberdade ainda de separar o olmo do espírito.

GENIAIS. - LOUCOS - LÚCIDOS
No futebol moderno, não se uso mais o termologia "ponta
esquerdo", mos ele esta ali, mais vivo do que nunca. Dis

farçado de meio-atacante, é o chove poro abrir o porta dos
chamados defesos impenetráveis. Cristiano Ronaldo, Messi,
Rabinho, Tevez e Ronaldinho Gaúcho são os mais conhecidos.

Imprevisíveis e irresistíveis aprontam dos suas. Ouando se

espero um cruzamento, lá vem à bomba direto poro o gol. ou
um toque sutil com o bolo morrendo mansamente no fundo
do rede, pegando todos de surpreso, goleiro, zagueiros, seus
companheiros de time e até mesmo os câmeras do TV. Peda
lados, dribles desconcertantes, posses e finalizações inespe
rados fazem porte do repertório destes filósofos que desfilam
suo genialidade lá na ponto-esquerdo.

OS'NOSSOS MALUCOS�BELEZA
Em nosso região, estes malucos geniais fizeram história.
No Baependi, Norberto Hafermann, Osvaldinho, Turíbio,'
Aldinho, Lola, Mário Bastos e Alceu Simas. N-o Acaraí, Uli
Fachini, Luizinho Erchinger e Edi. No Seleto, Babo. No Bo

tafogo, Acácia Gadotti. Nil]oão Pessoa, Mário Verbinen,
No Estrelo, Edi. No Dom Pedro, Nilo e Natalino. No Cru
zeiro, Wilibert Wells e Geraldo Moyer. No Juventus, Ro
quinho, Emílio, Mazico, Alceu Simas e índio. Troçaremos o

perfil de alguns deles.

Baependi em 1963; em pé: Cascudo,
Piazer.a,-Schunke, Americano, Túlio
e �ico; agachados: Baba, Horst,
Toronto, "Bujão e Turí.bio
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Só a vitória afasta Seleção da crise
Dunga aposta em Robinho e Luís Fabiano como carrascos do time chileno

cinco deles nos últimos

dois jogos' contra o rival
·sul-americano. É o segun
do maior artilheiro do con

fronto só fica atrás de Pelé,
que tem oito. E antes do rei
do drible, Luís Fabiano era

o terror dos chilenos. Ele

mareou o gol brasileiro, por
exemplo, no último jogo pe
las eliminatórias em Santia

go, em 2004.

"Tenho um retrospecto
favorável contra o Chile. Se

jogar, espero ter a felicida
de de marcar mais um. Fiz

um gol nas últimas elimi
natórias quando joguei ao

lado do Ronaldo. E na Copa
América de 2004 também

fiz o gol da vitória no últi
mo minuto", lembra.

Rabinho é o artilheiro da
era Dunga com nove 'gols ao

TERESÓPOLIS
Em quinto lugar nas eli

minatórias da Copa do Mun
do de 2010 e com o técnico

Dunga sob pressão, a Sele
ção Brasileira precisa de
um bom resultado contra o

Chile neste domingo, 7, em

Santiago, para .evitar que a

crise. E para isso, tem que
acabar com um incômodo

jejum. Já são 3J 1 minutos

sem fazer um gol. O último
foi marcado em maio, no

amistoso contra o Canadá.

Depois vieram as derrotas

para a Venezuela e para o

Paraguai, ambas por 2xO,
e o empate sem gols coin a

Argentina. Por isso, nada.
melhor do que apostar em

carrascos.

Rabinho já fez seis gols
em cima do Chile. Sendo

lado de Kaká. Cinco deles
foram feitos em. cima dos

chilenos durante a Copa
América de 2007. O atacan

te costuma dar sorte contra

o Chile. Ele já enfrentou

quatro vezes o rival e ven

ceu todos os jogos. Porem

falta desencantar nas elimi
natórias. Em seis jogos, Ra
binho não balançou a rede.

"Na seleção as coisas

saem bem. Sinto-me em

casa, sempre jogo ao lado
de grandes jogadores", dis- (,

se Rabinho.
O problema é que fora de

casa nestas eliminatórias, o
time de Dunga só fez um gol
em três jogos. Caso passe
em branco contra o Chile, a

seleção vai chegar a quatro
jogos sem marcar, fato que
não acontece desde 1990. Robinho (D), artilheiro da era D.unga, promete balançar as redes chilenas

��.O INCEN11VO DE SANTACATARINA..

Para se desenvolvere crescer, uma empresa precisa mais do que trabalho, Precisa de incentivo.Com o PRODEC (Programa deDesenvolvimento

da Empresa Catarinense), empresas e indústrias recebem incentivos fiscais que permitem a implantação e a ampliação dos-seus negócios..

Com as últimas 100 empresas beneficiadas, o PRODEC ajudou a atrair grandes investimentos, gerando, assim, 15 mil empregos para o nosso Estado:

É muito mais oportunidades de crescimento para o empreqador e para o trabalhador catarinense.

·�."eSi!h "�.$"e:&'iiP1eS podeparticipardo PRODEC.

11 ..s· S .. c•• ".'

SecretariadeEstado
dIDesenvolVimentD
Ec0n6mlco SUstell1áJel

Gouerno do Estado

SANTACATARINA
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Por
RicArdo
DA NieL Trels

As gatinhas Luana Pacheco da Rosa e Bruna Farcione
Rebello Silva, no Choperia Blerbude

VALE AVISAR carlC:ox

•
�.�'

Em novembro Balneário
Comboriú explode: já estão

agendados eventos com Carl
Cox no Green Volley e

Laurent Garnier no Worung
Beach Club.

cues
Nosso fotógrofo Marcelo "llbo" agendou poro este

domingo um "sofád'otográfico" no Porque Molwee. Todos
amantes do arte estão convidados o participar do
churrasco e passeio que serão feitos para troco de
experiências e figurinhas. Ligue para o 8826 3533 e vejo
como participar.

.

Trazendo uma foto da Feijoada do Moa para
apresentar nosso amigo Tony Gonçalves na coluna
,I

contati)@p.oracaso.com I www.poracaso.cóm

CUIDADO COM A EPITÁCIO
A última do endereço é que agora estão rolando simulações de acidente paro
atacar os que ainda arriscam prestatividade. O cidadão passo devagar para
ver porquê há um corpo estirado no meio da rua e então é atacado por
indivíduos que priorizam arrancar a chave da ignição do corro. Feito isso e

estando em maior número, a corja agride e saqueia o motorista, terminando
o ação com prático de vandalismo no veículo. Pro piorat do depoimento do
vítima ainda consta reclamação quanto ao atendimento do 190 do PM, que
00 saber de tratar-se de assalto no região infestada de travestís desligou o

.

telefone no primeira ligação dizendo "bem-feito!" Poderio ser exagero, mas
nãoé.

Destaque para o lindo perfil de Ana Nart, em foto na Choperia Bierbude

NA ESPERA
Neni Junkes pede pra informar que, devido adequações exigidos poro a realização
de shows 00 vivo, o Scar Lounge infelizmente estará por tempo indeterminado foro
de atividade. O rapaz agradece todo carinho do galera, e fala que o quão antes

possível estarão de volto às atividades, e trozendo boas novos.

PIRÃO!
Passou batido na agendo ontem, mos o

gente aproveito a edição pra divulgar: esse
finds rola em Borro Velha o 12° ediçãõ do
Festa do Pirão, e no programação noturno
tem show do Armandinho poro hoje,
Chimarruts poro amanhã e Nenhum de Nós

poro o domingo.

MOMENTO DA CITAÇÃO
"Michael Jackson - 50 anQs.
Tá aí uma dato que ele faz
questõo de passar em

branco." - nadaver.com

e

MAX·

1..01huh. Ech,,-adn,mll
Iàl

�
w_.ladyrosa'fIoque.J,log...........

3371-0202

FAIXAS DESTA SEMANA: Wtw ünmge & Emmol1ueUe - Rosemmy'slulloby I
Soundgorden • Spoommm I John íennon- look ot Me I Romonas· JudV
ísc Punk I DenIo Cob íer Cutie " Bixby, Canyon Bridge

AGENDÃO SETEMBRO
Além dos grandes programados poro este finds que já foram divulgados
no Agendoê! ontem, integram us boas deste mês us dotas de:
- 10de setembro, quarto-feira. Em Joinville, no coso Moom Art' n Music,
Emmerson Nogueira e bando farão show nacional.

- 12 de setembro, sexto-feira. Vai rolar no AABB o bolado inédito Full
Dual Party, com house. e sertanejo universitário figurando. Os destaques
do festa são OJ Pig e o duplo Henrique e Diego. E pro deixar o público
indeciso, no mesmo doto o Moinho Disco vai ser palco de apresentação
especial do bando Os Chefes, que estará comemorando 10 anos de
carreiro em show comquotro horas de duração.
- 13 de setembro, sábado. Rolo novo edição do bolado Flora Style, cujo
estrelo do line-up é OJ Puff. o top do gênero hip-hop no país.
- 19 de setembro, sexto-feira. A Choperio Bierbude dará uma

diversificado no repertório, trazendo o célebre duplo Sondrinho e

Paciornik poro o palco do coso - noite para quem estava com saudades de
uma boa bolado eletrônico esboldor-se. Indo no mesmo linho, o

Corambo's traz poro Indoiol o duplo de produtores nacionais Doll' Anese
e.Fábio Castro, para opresentóção live de e.music.
- 20 de setembro; sábado. Acontece evento exclusivo em Guo rami rim no

Curupira Rock Club, que já pôs à vendo os trezentos ingressos disponíveis
para o show bando carioca Moptop • o único do novo turnê que irá rolar
em Santo Catarina. Já em Joraguá do Sul acontece no Scar mais um dos

sempre lotados shows do bando Coda Pink Floyd, que pelo fidelidade é

imperdível para fãs de Waters e cio. Indo poro o veio pop, no doto rolo

gronde festa do pagode regional no Moinho Disco, com grupo Novo
Tendência abrindo suo tour "Coisa de Cinema" em noite com convidados
especiais e captação de imagens poro futuro lançamento de OVO.
- 26 de setembro, sexto-feini. Em Indoiol o sertanejo vai soar alto, com o

duplo Edson e Hudson apresentando-se no palco do Corambo 's.

UM DESENHO

"Solo Criativo", por Chilenus - flickr.com/chilenus.
.
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MAIS FEEDBACK; MAIS CHANCE DE SUCESSO
Poro os chefes que se consideram líderes, uma boa dica. "Feedback é uma crítico construtivo que se foz o outro pessoa ace

lerar seu aprendizado, seu desenvolvimento", Quem explico é Sandro Betti, professora do Fundação Dom Cabral. Após anos
trabalhando no área de carreiras, Sandra chegou a uma conclusão: quem recebe mais feedback tem mais chance de sucesso pro
fissional. Suo percepção está de acordo com os resultados de uma pesquisa realizada há cerca de sete anos junto a profissionais
bem-sucedidos, que na época ocupavam cargos executivos em grandes empresas, e pessoas desempregadas ou estagnadas. Ela
revelou uma característica comum aos bem-sucedidos: todos haviam recebido muito feedbock:Portanto está na hora de ter uma
conversa franca com os seus liderados. Apresentar a eles suas fragilidades e também seus pontos fortes.

INFLAÇÃO DA BAIXA RENDA
ACUMULA ALTA DE 6,27%-ATÉ AGOSTO
O.IPC-C1 (índice de Preços ao Consumidor- Classe 1) acumulou varia
ção de 6,27% nos oito primeiros meses do ano, de acordo com ,dados
divulgados pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) ontem. No mesmo.pe
ríodo, a inflação geral, medida pélo IPC-BR, registrou taxa da 4,54%.
Nos últimos 12 meses encerrados em agostu, o elevação dos preços
para a baixa renda é de 8,45% e para a média do Brasil, de 5,93%.
Entre julho e agosto, o IPC-C1 apresentou variação de -0,32%. A desa
celeração é resultado do.ligeiro decréscimo.do grupo dos alimentos,
vestuário, saúde e cuidados pessoais. Considerando o segmento de
educação, leitura e recreação, o índice subiu de 4,36% para 4,85%
no período. O grupo de transpertes subiu de 2,53% para 2,56%( e o

grupo despesas diversas, de 4,M%�para 5,55% Ou seja, como sempre
a população mais carente do país 'sofre mais.

.

AÇÕES RECOMENDADAS
PARA SETEMBRO

. -

A Souza Barros divulgou sua carteira recomendada
para setembro, com ações que, segundo os analis
tas, oferecem boa possibilidade de valorização no pe
ríodo. Tendo como parâmetro a liquidez e o timing dos
papéis, a corretora traz sugestões focadas em grandes
empresas que compõem o índice Ibovespa. PEDIDO DE FALÊNCIA REGISTRA QUEDA

O número de pedidos de falências no País registrou queda de 34,2% em

agosto último, na comparação com o mesmo mês de 2007. OS.dados fo-'
rom divulgados pela Serosa na quarta-feira. Segundo o levantamento,
houve um total de 152 requerimentos, contra 231 em igual período do
ano passado. Já as falências decretadas tiveram redução de 35,8% no

.

período analisado: foram 97 contra 1'51 decretos no quarto mês aé 20G7.

CONFIRA AS RECOMENDAÇÕES
Empresa Código Preço-alvo* Upside**
........................... - ..........

CCR Rodovias CCR03 RS 39,70 41,28%
Petrobras PETR4 R$ 60,00 84,05%
........

Vale VALE5
.

R$ 68,00 85,54%
Gerdau G6BR4 R$ 47,00 66,37%
Bradesco BBDC4 R$ 54,00 77,05%

COL DE JARAGUÁ ·00 SUL
-a,

Para agendat neste dia 6 de setembro, o CDL de Jaraguá do Sul pro
moverá mais uma edição do Sábado Legtll. Onde o Comércio Varejista
funcionará até as 17h. É o momento para fazer uma boa pesquisa
para adquirir ótimos produtos a preços convidativos.

'Visondo dezembro de 2008. "De acordo com o fechamento de 3/9/08

INDICADORES CÂMBIO
íNDICE

. VARIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
IBOVESPA

f'

-3,96% Dólar comercial (R$) 1,715 1,717 2,32%

DEBATE
Euro (R$) 2,459 2,459 -1,23%

e t a r r e k @ ter. r a . c om. b r

Voluntários

para pingüins
FLORIANÓPOLIS

Cerca de 280 pingüins fo
ram encontrados sujos de óleo
nas praias de Florianópolis ti

Imbituba desde a semana pas
sada. APolíciaMilitar Ambien
tal pede doações e a ajuda de
voluntários para os banhos dos
animais. Segundo a voluntária
ManuelaOsório, daAssociação
R3 Animal, os banhos para re
tirar o petróleo começam nos

próximos dias, Os interessa
dos devem entrar em contato

pelo e-mail associacaorãani
mal@hotmail.com. Para os

banhos, a associação pede
doação de álcool líquido, pa
pel alumínio, toalhas velhas e

caixas de papelão. O material

pode ser deixado com guardas
na entrada da sede do Pelotão
da Polícia Ambiental, em Flo

rianópolis, onde os animais es

tão sendo tratados.

-

Mostra de material pedagógico
No Congresso de Prevenção da Cegueira, novas fonnas de ensino
SÃO JOSÉ

O 18° Congresso Brasilei
ro de Prevenção da Ceguei
ra e Reabilitação Visual está
acontecendo no Centro de Ex

posições CentroSul e vai até
amanhã. A Fcee (Fundação
Calarinense de Educação
Especial), em parceria com a

Acic (Associação Catarinense

para Integração do Cego), ex
põe materiais pedagógicos no

evento. Lá estão sendo reali
zadas palestras, apresentação
de trabalhos científicos, sim
pósios e mesas-redondas para
discutir assuntos de interesse
dos oftalmologistas e deficien
tes visuais.

Os artefatos adaptados,

como brinquedos e peças pe
dagógicas, são feitos na Fcee,
pelos funcionários do CAP

(Centro de Atendimento Pe

dagógico). O objetivo é auxi
liar o professor na prática do
ensino e obter resultados no

processo de aprendizagem. O
material é doado para as ins

tituições com salas adaptadas
aos alunos com deficiências.
A mostra no Congresso Bra
sileiro de Prevenção da Ce

gueira e Reabilitação Visual é
uma oportunidade para a es-

.

cola aprimorar as práticas de
ensino. Para hoje, às 10h, está
agendado a palestra "Orienta

ções Educacionais para a In-
clusão do Defíciente Visual". Materiiiis pedagógicos são adaptados para ensino dos deficientes-visuais
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Samh ataca Obama e rebate críticas
Vice diz que vai aWashington para servir ao país e não agradar repórteres
ST. PAUL

Sarah Palin conseguiu cum
prir sua missão após dias de po
lêmicas exploradas à exaustão

pela imprensa: eletrizar a platéia
na Convenção Republicana, que
está sendo realizada em Saint
Paul, Minnesota. Em pronuncia-·
menta essa semana, a candidata
a vice de John McCain aprovei
tou os holofotes para distribuir
"pancadas" no democrata Barack
Obama. A campanha de Obama

reagiu, acusando Sarah de repe
tir os "ataques feitos há oito.anos"
pelo presidente George W. Bush.

Mostrando disposição, Sa
rah se definiu como uma "ho
ckey mom" (mãe de alguém
que pratica hockey): "Sabem
qual a diferença entre uma

hockey mom e um pittbull? O
batom", disse ela.

Com estilo firme e agressivo,
Sarah definiu Obama como um
homem de duas caras, inexpe
riente e intoxicado pelo som

de sua própria voz, ecoando as

críticas republicanas de que
o democrata age mais como

uma celebridade do que como

um político.

Segundo ela, Obama "diz
uma coisa em Scranton e outra

em São Francisco" e afirmou

que o democrata escreveu duas
memórias, mas jamais foi o au

tor de qualquer lei.
O discurso serviu, ainda,

para Sarah aceitar oficialmente
a sua candidatura para vice-pre
sidente dos Estados Unidos. A

republicana usou sua fala para
. reagir às críticas que recebeu da
imprensa desde que foi apre
sentada como vice de McCain.

"Eis uma nova noticiazinha

para todos esses repórteres e

comentaristas: hão estou indo
a Washington em busca da óti
má opinião deles. Estou indo a

Washington para servir ao povo
deste país".

O texto foi redigido por
Matthew Scully, que escrevia
discursos para o presidente Ge

orge W. Bush. Contratado por
McCain, ele já tinha preparado
a peça antes de Sarah ser apon
tada como candidata. Por isso
no texto _continha parágrafos
agressivos ressaltando a falta
de experiência de Obama, tema
central dos republicanos.

Temporão defende aborto em

caso de fetos anencéfalos
BRASíLIA

O STF (Supremo Tribunal
Federal) realizou ontem a ter

ceira audiência pública sobre
a possibilidade de interrupção
da gravidez em casos da cons

tatação de que o feto é anencé
falo - sem cérebro.

O ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, que partici
pou da audiência, defendeu a

liberdade por parte de a rnu-.

lher optar por interromper ou
não a gestação.em situações
em que há constatação de mal

formação cerebral do feto.

Segundo Temporão, o SUS

(SistemaÚnico de Saúde) tem
condições de realizar exames

precisos para diagnosticar a:

anencefalia. "Defendemos o

direito de escolha da mulher

grávida sobre a antecipação
dos partos nesses casos", afir
mou o ministro, completan
do que os procedimentos de

ecografia trazem a garantia de
diagnostico 100% seguro.

Para basear a posição do
Ministério da Saúde, Tempo
rão destacou que uma pessoa
sem atividade cerebral é con

siderada morta. ''Até para efei
to de transplante esse critério
é usado", lembrou.

Desde o último dia 26, o

Supremo ouve especialistas
no assunto, De acordo com o

relator da ação que será julga
da no STF, ministro Marco Au
rélio Mello, a matéria deverá
ser votada no plenário da Casa
em novembro.

A ação que será analisada
foi protocolada no STF em

2004, pela CNTS (Confede
ração Nacional dos Trabalha
dores na Saúde), que recorreu
para que deixasse de ser con

siderado crime a antecipa
ção do parto em caso de fetos
anencéfalos.

Candidato republicano o vice, Sarah Polin junto com os filhos e o futuro genro no palco do convençõo

Projeto prevê
dedução no IR
BRASíLIA

Os inquilinos brasileiros po
derão ser beneficiados, nos pró
ximos anos, com a dedução dos
gastos com aluguel no Imposto
de Renda. A permissão está pre
vista no Projeto de Lei 317/2008,
apresentado no Senado. A pro
posta será votada nos próximos
dias na Comissão de Constitui
ção e Justiça.

''A moradia está entre os direi
tos sociais expressamente protegi
dos pela Constituição Federal e é
um dos itens mais significativos
da despesa de uma família. Além
disso, o Fisco acaba por receber
dos dois lados: do locatário, que
não pode deduzir a despesa, e do
locador, que é tributado pelos va
lores recebidos", justificou o autor
do projeto, o senador Expedito
Júnior (PR-RO). A proposta esta
belece que a dedução será aceita
com apresentação de pagamentos
especificados e cOlllprovados de
quem pagou e.de quem recebeu,
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Compre um seminovo e ganhe
um cheque de R$ 600,00

1"'=600,00-=::-/

Caraguil Auto Elite-

�Uà Bernardo Dornbusch
Fo"", (47) 3274,60DO

_(tWJgwi Aatb £/di
* *: * *: CLJE;;;:NT;E;;fS;;;;PE�'C!A;::;L-::;:-'==-.:.:�-;---_

- - CARAGliA AUTO EUTE * * '* *
Venha aproveitar a promóçâo Che _

.

um semlnovo*' e leva no ato u�uehna Mao Caragua Auto Elite. Você compra
.

carro. Vénha conferir! Veículos, totalmeCntequ� de R$ 600,00 pra investir no seu
- e revIsados e com garantia de até 6 meses.

OS MELHORES USADOS DA REGIÃO
,.,

S DE 130 OES
f E NOVOS

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
4732746000 Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança.
Ofertas válidas até 06/09/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. "I'C não inclusa para todas as modalidades de financiamento, que

estão sujeitas a aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen. Consulte sua concessionária Volkswagen ou a Duvidaria Banco Volkswagen: 0800.701 2834.

PROMOÇÃOVÁLlDASOMENTE PARASEMINOVOS.Cheque bônus para negociações com preço de tabela e sem troca.

O.i� de 5� série do £.£..8. Prot!! Valdele I. P. ZindDrs e Turma doQua'!rinho da AJAP

�peIo Prot''!'!. cnstino Prettiopresentam, em quodrinhos, caricaturas, desenhos

eJt1!'I�.t ffl�¥e ourros formas of'tlsticos" alguns elementos dessa histôrk».

�'EMft'1!£�lJMllJ 1tVecoe
?"""il.<;C .IV\:"twct!.

.�

Ir\lmlll¥bll\wltll:we.�nu�Mai!.to�

��
��li1H."�t1."al: mI': �e-ah-1l1h

ffirlul&Oo:fu'se.ru:annr §.lt3Q) U'lne�:n�

�
,��lDl.lJt�mu�l�¢mmhlt _m�.AtQlm>.t:w.
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