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Times brigam para voltar à Divisão
Especiai, mas sofrem com a falta
de verba.

�a

Crianças recebem
vacina no sábado
Meta da Secretaria de Saúde é imu
nizar todas as crianças com menos de
cinco anos contra a gripe.
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Astronautas que integraram a equi
pe da Endeavour afirmaram que a

raça humana vai encontrar _vida em

algum lugar do universo conforme .e

avança ne- exploração espacial. "Se
. nós aumentarmos nossos limites o

suficiente, tenho certeza que vamos

acabar encontrando alguma coisa ló
fora", disse Mike Foreman, que vol
tou à Terra em março. "Talvez (nõo:

. sejam) tão evoluídos como nós, mas
é difícil acreditar que não haja vida
.em algum outro lugar nesse grande
universo", ele afirmou em TóquiO.
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Rafinha sonha em

viver da música
Vencedor do BBB8 diz que ainda não mexeu

no R$ 1 milhõo que ganhou de prêmió.
Página 9

Museu Wolfgang
Weege comemora
Em 20 anos, o local recebeu milhares de
visitantes atrós de conhecimento.

Página 13

Novo projeto·para dupliCar a
280 até a Rodovia do Arroz
ProjetoMelhoria Operacional foi protocolado pela Pre- cada entre a ponte de divisa com Cuaramirím até o trevo

feitura de Jaraguá do Sill no Dnit, em Brasília, e prevê a de acesso à Rodovia do Arroz ..As obras nada têm a ver

construção de uma ponte, dois viadutos e alargamento da com o projeto de duplicação da BR-280, que contempla a

pista. Este último transformará a 'pista simples em dupli- construção de um contorno.
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CHARGE -

NOSSO TRÃNSITO_
EU ESTAVA BRINCANDO

QUANDO FALEI:

PASSA POR CIMA!!! .

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Escola e Família _

Já há muito tempo se discute a relação da escola e

da família no processo educativo de nossas crianças e,

o que se observa, é que há um distanciamento cada.vez
maior entre ambas. O que deveria funcionar como um
elo para aproximar a criança da escola, está desestimu
lando-a cada vez mais e, conseqüentemente, a repro
vação e a evasão escolar são inevitáveis. Sabe-se que a
escola e a família, e não uma ou outra, têm a responsabi
lidade sobre a-criança, A família no processo educativo
e a escola em repassar conhecimento a.este indivíduo.
Porém, o que se observà, em muitos casos, é que a es

cola está arcando com, toda essa responsabilidade, Ela
está se incumbindo de repassar conhecimento e ensi
nar valores como respeito, limites e boas maneiras aos

seus educandos e, em muitas situações, sem o apoio da .

família. Pois são inúmeros os casos em que a família,
'

ou pelo excesso de atividades profissionais QU por puro
comodismo, está abrindo mão do processo educativo

que cabe muito mais a ela que à própria escola.
É importante salientar, também, que a educação não

é assunto exclusivo da escola, todos nós, enquanto ci

dadãos, temos nossa parcela de responsabilidade, mas
não há como negar que é no seio familiar que o indiví
duo constrói seu caráter. Hoje, o que vem acontecendo
com muita freqüência são crianças que não encontram
em casa uma figura com autoridade capaz de lhes im- .

por limites, elementos fundamentais para o um cresci
mento saudável.

Então, se levarmos em consideraçâo determinadas

situações, torna-se compreensível a atitude de rebeldia
de certos alunos em sala de aula e na sociedade. Quan
do os pais fogem à responsabilidade de exercer autori
dade sobre os filhos, exigindo deles respeito e discipli
na, cabe à escola tal função, o que, muitas vezes, acaba
em conflito entre ela e o aluno. É ainda mais desolador

quando a escola tenta exercer esse papel discíplinador
e é impedida pelos pais. Nesses casos, os pals estão dei
xando seus filhos à mercê do destino, formando assim,
uma sociedade sem critérios, sem valores éticos e sem,

objetivos de melhoras. Insisto em dizer que não bas-
,

ta apenas o diálogo para educarmos nossos filhos, eles
. precisam também de exemplos, e de bons exemplos.

ADILSON MARCOS SBARDELATTI, PROFESSOR

_ ,Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, tx, Postal 18, É obrigatório
i.nformar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serüo publicados).

Negativa de seguradora gera dano moral

THIAGO MARKIEWICZ,
OEPARTAMENfO CíVEL
E EMPRESARIAL DA -

CASSUllAOVOGADOS

'Segundo o entendimento da 3a Câ
mara de Direito Cível do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, em recente

julgamento. -realizado no mês de abril
de dois mil e oito, a negativa da segu
radora de indenizar o segurado pode
gerar dano moral. No caso em tela, a

seguradora negou a indenização por
um incêndio involuntário ocorrido na

residência de um segurado que estava
com todas suas obrigações contratuais

cumpridas. Como fundamento para a

negativa de indenizar, a empresa segu
radora alegou que o contrato excluía a

cobertura de incêndio residencial em
"imóveis localizados em favelas".

Segundo os autos, os danos ocorri
dos no incêndio, bem como a causa do
mesmo, não se relacionaram à violên
cia urbana da localização do imóvel,
mas sim, 'a uma ocorrência involun
tária, possível de ocorrer em qualquer
localidade,

' .

A relatora do processo, Des. Maria
do Rocio Luz Santa Ritta, considerou
absurda e preconceituosa a contestação
da empresa seguradora. Para a relatora,
se há limitações no contrato de seguro,
é incorreto a empresa firmá-lo, receber
os pagamentos e negar uma posterior
indenização, com base em tais restri-

ções. Afinal, vistorias são feitas pela
empresa seguradora antes de assegurar
os imóveis contra sinistros.

Da fundamentação do voto da De

sembargadora podemos destacar o

seguinte trecho: "Não é esse o trata
mento que merece um cidadão que,
mesmo com humildes rendimentos,
cumpre suas obrigações ,e paga o prê-
mio, nem é correto 'negar que alguém ,

assim tratado suporte abalo moral in-
denizável".

'

O valor da indenização foi arbitrado
pelo voto da Relatora em R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais), que correspon
dem a 50 % do valor arbitrado no juízo
de primeiro grau. A decisão foi votada
por unanimidade pelos desembargado
res presentes na seção.
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" Ele finge que nõo
está transgredindo

.

as regras do TSE."
MOZARILDO CAVALCANTI (PTB-
RR), acusando o presidente Lula

de ser grosseiro.e soberbo
00 lazer componho tom o

. PAC e revidar críticos.'

,'O país está bom

para quem tem

. plane de saúde. "
,

MAO SANTA (�MDB-PI),
'. SENADOR, em discurso sobre o

caos instalado no saúde público.

" É para acabar
com as sacanagens:"
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
(PT-SP), anunciando o adoção
de diários no lugar dos cartões

corporativos. /

. Segurança já!-'
Descentralizar a administração pública não basta. E preciso descentralizar,
também, os recursos públicos, de modo a contemplaros municípios pelo cri
tério mais justo: a participação destes no bolo da receita do Estado. Jaraguá
do Sul é um exemplo, infelizmente, de exceções II regra, embora repetidos.
discursos contemplativos. Aqui a criminalidade cresce a olhos vistos, mas

, os investimentos na'seguranço pública',e órgãos correlatos nem de longe
acompanham as necessidades. Vale-s� o Estado, com freqüência rotineira,

.

. da iniciativa privada, a grande'pagadora de impostos e sempre respondendo
positivamente a apelos freqüentes do poder público. Disse bem o vereador
(na foto) Terrys da Silva (PTB). É 'preciso que políticos aliados ao governo te
nham a hombridade de assumir e exigir solução para um problema crônico,
sem ostacerelcs de pr�xe na tentativa de justificar o injus.tificável. À oposi-

"

ção cabe cobrar em nóme dos cidadãos de bem. E é o que está fazendo .

Pela terceira vez o advogado Hum
berto Pradi, de Jaraguá do Sul,
concorre a uma vaga de desem
bargador no Tribunal de Justiça
de Santa Catarina. Por duas vezes já
figurou no lista sêxtupla votada pela
OAB. O rito segue tom a seleção de
três nomes pelo TJ, cehendo ao go
vernador Luiz Henrique do Silveira
fodicar o titular entre eles.

,

PODE?
Vereador Rudolfo Gesser (PP) mos

trou fotos de loteamento no Bairro
JOão Pessoa, que desde 9 de maio
estava sem transporte da Viação
Canarinho por causa do. péssimo
estado das ruas, totalmente esbu
racadas. Nesta semana a empresa

. retomou o itinerário. O colega Dieter
Janssen (P�) questionou o direito da,
concessionária de interromper o ser
viço por conta disso.

CIRETRAN
Câmara quer mais servidores na Cire
tran de Jaraguá em regime de urgên
cia. Moção do Legislativo foi aprovada
em plenário na segunda-feira, e será
entregue hoje ao governador Luiz Hen
rique do Silveira (PMDB). Como está, é
a visão do inferno, tanto para usuários
como pam os escassos funcionários,
que acabam ouvindo desaforos que
não lhes cabe.

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2008 .'
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ATÉ A RODOVIA DO ARROZ

POLíTICA----------

BR-280 poderá ter duas duplicações
Projeto de melhoria operacional prevê alargamento da pista, duplicando a rodovia
JARAGUÁ DO SUL'

Enquanto a duplicação da
BR�Z80 não sai do papel, a Pre
feitura anuncia nova tentativa

para melhorar a estrutura e,

conseqüentemente, o tráfego
, na rodovia. O projeto recebeu

o nome deMelhoria Operacio
nal, e foi protocolado no Dnit,
em Brasília, ainda em Z007.
Na coletiva de ontem, o pre
feito Moacir Bertoldi (PMDB)
confirmou nova ida à Brasília,
ainda este mês, para tentar

viabilizar os recursos. O mon
tante não foi informado.

O projeto prevê a constru

ção de uma ponte na divisa de
Jaraguá do Sul e Guaramirim,
110 lado da existente, e de dois
viadutos: sobre a via férrea e

no trevo com a SC-413, am-
,

bas em Guaramirim. Também
está previsto o alargamento da

pista, desde a ponte que divi
de as duas cidades até o trevo
de acesso à Rodovia do Arroz,
próximo à empresa Breitkopf.

O alargamento, informa o

vereador Afonso Piazera (PR),
transformará a pista simples
em duplicada naquele trecho,
pelo qual passa a maior parte
da produção de Jaraguá do Sul,
com destino, em sua maioria,
ao porto de São Francisco do
Sul. Mas as obras, esclarece o

vereador, nada têm a ver com

o projeto de duplicação da BR

Z80, motivo pelo qual foi cha
mado Melhoria Operacional.

Com 'abrangência maior,
desde o porto de São Francisco
até Jaraguá, o projeto da dupli
cação contempla a construção,
de um contorno. Com aproxi
madamente Z5 quilômetros, o

contorno desviará a rodovia

do seu traçado original desde
as proximidades da Weg Quí
mica, em Guaramirim.

Ainda segundo Piazera,
também engenheiro na Pre
feitura, O· superintendente do
Dnit em Santa Catarina, João
José dos Santos, deve vir à ci
dade. ainda esta semana para
verificar in loco a rodovia,
,e confrontar com o projeto

.

apresentado pelo município.
João José também deve.Inte
grar a comitiva à Brasília. Na
semana passada, Piazera e o

vereadorDieter Janssen (PP)
acompanharam o prefeito em

audiência com o diretor de
Planejamento e Pesquisa do"
Dnit, Miguel de Souza. O rela
tório da viagem foi apresenta
do por eles na última sessão.

CAROLINA TOMASELLI Vereador esclarece que melhorias nada têm a ver com o projeto de duplicação

Confirmados palestrantes para Câmara elege nova Mesa Diretora
<. "Ciclo de Debates:' 'em Jaráguá Três'dos quatro integrantes, incluindo presidente, renunciaram segunda-feira

Foram confirmados ontem
os palestrantes da terceira etapa
do "Ciclo de Debates sobre as

Eleições Municipais em Z008", '

que acontece em Jaraguá do Sul
na próxima sexta-feira. Realiza-

.

do pela Assembléia Legislativa,
o evento acontece durante todo
o dia na Câmara de Vereadores
e visa' capacitar agentes polítí-

'

,cos, pré-candidatos, servidores
de Câmaras e Prefeitura e lide
ranças comunitárias,

O tema 'Acessíbilldade, In
clusão e Cidadania das-Pessoas
com Deficiência", será apresen
tado por Anna Maria Felipe e

Clerson Larroyd. O promotor
público de Itaíópolis, Pedro Ro
berto Decomain, mestre em Ci
ência Jurídica e autor de livros
e artigos sobre crimes contra

a 'ordem tributária, .legíslação
eleitoral, do Ministério Público
e apuração e punição de atos

de improbidade admínístrativa
abordará "Regras para as Elei
ções Z008". O assunto "Presta
ção de Contas de Campanhas"
será debatido com Denise
Coulart Schlickmann, coorde
nadora. de Controle Interno do
TRE/SC e representante do Sul
do país no grupo de estudos

que minuta as normas no TSE

(Tribunal Superior Eleitoral)
e Marcelo Brognoli da Costa,
,especialista em Direito do Es
,tado e da Sociedade e analista

,

de Controle Externo e consultor

geral do TCE/SC falará sobre
"Término de Exercício Eletivo:

possibilídades e restrições NO

último ano do mandato".

• 15h - Intervalo

• 17h30 - Encerramento

Com votação secreta, a Câ
mara de Vereadores de Massa-

, randuba realiza amanhã, às 19

horas, eleição para escolha de
três dos quatro' integrantes da

-

Mesa Diretora.' Na .segunda-fei
ra, o presidente Abila Zanotti,
o vice-presidente Renato dos
Santos, e o primeiro secretário,
Almir Trevisani, todos do DEM,
renunciáram aos cargos. A exce

ção foi o segundo secretário, Val
dir Zapellini (DEM), que acabou

por presidir a sessão e também
conduzirá a eleição. Se ele tives
se renunciado, assumiria a presi
dência interinamente Ivaldo da
Costa (PP), vereador mais velho,
e da oposição. Ontem, Zapellini
preferiu não se pronunciar sobre
a possibilídade de vir a abrirmão'
do cargo naMesa. "Hoje não pos
so falar nada", desconversou.

Com minoria na Casa, o

PMDB vai esperar a eleição. A
votação poderá se _� -,da
mente, por cargo, ou um só vez,
se houver chapa inscrita. "Se a

chapa da situação não contem

plar ninguém da oposição, vamos
apresentar uma chapa só a título
de legalidade, porque sabemos

que não será, eleita", resumiu o

vereador Inácio Besen.

Na eleição ,realizada em 2006,-PMDB perdeu a única vaga na Mesa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------�ESPECIAL

Marcatto fala sobre os projetos

Projetos para
o trófeg�
• Ponte ligando o Rio Cerro 00 Rio

.

da Luz � iniciou em abril, com cus

to estimado em R$ 530 mil e pre-
.

visão de término em cinco meses;
• Ponte ligando o Rau 00 Amizade
(pelo entroncamento dos ruas Wal
demar Rau, Prefeito José Boiler e

Ervino Menegotti, no Rau, ligando'
com a Roberto Ziemann, no Amiza·
de) - iniciou no çomeço deste mês e
custará R$1,5 milhão, com previsão

� de término em seis meses;
.• Ponte ligando o Centenário a Ilha·

da Figueira (trevo do Bairro Vieiras à
Rua José Theodoro Ribeiro) - início
previsto para o fim do mês e término
em abril de 2009. Será aberta uma

rua de 1.200 metros nos fundos do
Weg II. Esta via formará um binário
com o Rinaldo Bogo, que será au

mentado em 1.800 metros;
• Viaduto no trevo do Vieiras (no
entroncamento com o Waldemar
Grubba) - previsão de início em

junho e término até fim do ano.

Todo o estruturo (ponte, abertu
ra de vias e viaduto) está orçáda
em R$ 7,5 milhões, sendo RS 3
milhões do governo Estadual e RS
4,5 milhões em recursos próprios.

• Contorno ligando o TIfo Monos o

SC-416 - Prefeitura �usca incluir
obro no orçamento de 2009 do go
verno Federal. Junto com o contorno

que ligará o BR-280 à TIfo Monos,
formará um anel que desviará o

tráfego de caminhões do centro. A
previsão é de que o obro custe cerco

de RS 100 milhões, tenho 15 quilô
metros de extensão e seja executado
no prazo de cinco anos.

• Pró-transporte ., prevê pavimenta
ção dos vias estruturais (que fazem
porte dos rotos de ônibus), recapea
mento dos principais vias do centro
e o constrvção de três pontes: duas
ligando o Jorllguá Esquerdo à Borro
do Rio Cerro, lIina delas pelos ruas

Wolter Marquardt e. João Jonuário
Ayroso e o outro do Francisco Hrus
chka o Âpgelo Rubini; e o Centro 00

.

'Baependi pelos Ruas Miguel Salai e
Nei Franco.. Prefeitura busco incluir
projeto no PAC (Programo de Acele- .

ração do cresdmento). Investimento
previsto de RS 31 milhões, sendo RS
4 milhões em recursos próprios e 27
milhões financiados em parceria
com o Coixa Econômico e o Ministé-

. rio dos Cidades.

. SEGURANÇA
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Trânsito próximo do caos
A cada ano, frota domunicípioganhamais cincomil veículos
JARAGuÁ DO SUL

. Há 25 anos, o livro "Não Ve
rás País Nenhum", de. Ignácio
de Loyola Brandão, já previa
'0 caos que se tornaria o trân-'
sito em algumas cidades bra
sileiras num futuro não muito
distante. O cenário da história
é a cidade de São Paulo, que se

transforma num lugar onde os

cidadãos podem circular ape
nas por determinadas áreas da

metrópole superpovoada, já'
que não há lugar para todos.
O meio de transporte mais
comum é a bicicleta, depois
que um colapso no tráfego im
possibilitou definitivamente
a circulação de automóveis.
Não há água nem comida sufi
ciente e a população vive uma

situação de racionamento per-
. nianente, num clima de cons
tante ameaça.

O tema tratado pela literatu
ra de Brandão em 1981 parece
estar mais atual do que nunca.

De acordo com especialistas, o

trânsito de São Paulo deve "pa
rar" dentro de quatroanos. No
Rio de Janeiro, Belo Horizonte
e Porto Alegre, o colapso deve

. acontecer dentro de, no má
xímo; dez anos. A situação de

Jaraguá do Sul parece não ser

muito diferente. Em oito anos,
a frota do município cresceu

cerca de 68%, um aumento de

quase 30 mil veículos.
.

Levantamento' realizado

pela Polícia Militar constatou

que a cidade ganhou 16 IÍliI
veículos em três anos. Isso

significa que a frota ganha, em
média, cinco mil unidades a

cada ano. A previsão é de que

OS NÚMEROS D
Mortes (de'
• Feri

Aquecimento do setor automobilístico nos-últimos dois anos contribui com o aumento do tráfego

essa estatística seja ultrapas
sada até final. do ano, já que

cinco meses.
,

O secretário de Urbanismo,
Alberto Marcatto, comenta que .

a cidade poderá ter problemas
sérios no trânsito dentro de
cinco arios, caso não ocorra um
planejamento de médio e longo
prazo. Além da construção de
pontes e de vias que desviem o

tráfego pesado do Centro, Mar-
, catto ressalta a necessidade de
melhorar o sistema de trans

porte coletivo. "No município
há pouca utilização dos ônibus.
E amelhoria depende não só de
investimentos, mas também da
mudança da cultura da popula- ..
ção", comentou.

cerca de três mil veículos fo- '

ram emplacados nos últimos DAIANE ÍANGHELINI

Setor automobilístico bate recorde
Redução dás taxas de juros e maior flexibilidade do financiamento aquecem as vendas

.

A estudante Angélica Casa

rotto, 20 anos, tem um sonho

igual ao de muitos jaraguaen
ses: comprar um carro. "Vim de
Concórdia há três meses. Como
ainda não conheço direito a cida
de, dependo da cai:ona do meu
irmão para ir onde quero", co-,
mentou. O diretor de umareveri-

. da de automóveis db município,
EdinelsonMax Góes, afirma que

'

o sonho de comprar um veículo

está mais fácil de ser realizado .

nos últimos dois anos.
Segundo a Anfavea (Associá

ção Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores), as ven- '

das e a produção de veículos no
país bateu o recorde da história
do setor em abril. Pela primeira
vez a produção superou a marca

das 30Úmil unidades produzidas
em um mês, chegando a 309,6
unidades. Isso equivale a um au-

menta de 34,4% em comparação
a abril de 2007. De janeiro a abril,
a' produção de veículos atingiu,
1,09 milhão de unidades, alta de
23,5% sobre o mesmo período
do ano passado.

,

De acordo com Edinelson, a

estatística reflete a realidade da

região de Iaraguá do Sul. "Só no
segmento de' automóveis, foram
'1:536 emplacamentos na região

, neste ano. O recorde foi em abril,

quando 491 carrosforam empla
cados", revelou. Entre osmotivos
do aquecimento do setor, cita a

maior estabilidade econômica;
o aumento do poder de compra
da classe C, a redução da taxa
de juros (em torno de 1,57% ao

mês) e a flexibilidade de finan
ciamento, que pode ser feito
em até 72 vezes. Há dois anos,
o parcelamento era feito no má
ximo em até 36 meses.
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Armado acordo
sobre-o Parque
JARAGUÁ DO SUL

"Um pecado". É assim

que Marlene Dietrich, 61,
categoríza a desocupação do

Parque Municipal de Even
tos de [araguá do Sul. Motivo
de pendência judicial entre
Prefeitura e Salvita (Socieda
de Assistencial' ao Lavrador
do Vale do Itapocu),

-

o local
está abandonado há meses e

já causa problemas aos vizi
nhos.

Segundo ti comerciante,
todas as noites o lugar ser

ve. .omo ponto de encontro

para-grupos de jovens. "O que
eles fazem ali eu não sei", co
menta. Há quem diga que os

.

portões abertos se tornaram
chamarizes para usuários de

drogas. Além disso, o pátio Vi
rou criadouro de ratos devido
ao lixo acumulado.

Sobre o processo arrasta
do na justiça desde o início
da década de 1990, o prefeito
Moacir Bertoldi disse ontem

que ele está próximo do fim.
O acerto entre as duas partes
já teria sido firmado. Agora,
segundo ele, falta apenas a li

beração do promotor Arísteu
Lenzi quanto ao valor referen
te aos serviços do advogado
da Salvita; Sávio de Azevedo.
A quantia negociada para a

posse do Parque voltar à ad
ministração municipal seria
de R$ 4 milhões e 600 mil. O

prazo de pagamento é·dê 60

meses. A reportagem de O ..
Correio do Povo tentou con

versar com o promotor, mas
ele não foi encontrado.

CONTRA A GRIPE

. GERAl------____:__----o-��

Vacinação começa no sábado
Meta é imunizar todas as crianças com menos.de cinco anos
JARAGUÁ DO SUL

Pais e mães atenção! É hora
de preparar os filhos para mais
uma campanha de imunização
infantil. Dessa vez, o foco está no
combate à grípeem crianças com
idade superior a seis meses e in
ferior a cinco anos. A vacinação
começa no próximo sábado, 17,
e segue por duas semanas, até 30

de maio, sexta-feira..
Em 2008, a Secretaria Mu

nicipal de Saúde trabalha com

a intenção de aplicar as cinco
mil doses adquiridas pela Pre
feitura para a iniciativa. Esse
total serve a cerca de oito mil
pessoas. Além de passàr nos
centros de Educação Infantil
da rede pública. e particular,
a equipe ainda. disponibiliza
o medicamento nos postos de
[aragua do Sul que possuem
sala específica para a ação. Ao
todo são 15, instalados nos se

guintes bairros: Santo Estevão,
Barra do Rio Cerro, Vila Nova,
Rio Certo, Vila Lalau, São
Luís, Ilha da Figueira, Santa
Luzia, Estrada Nova, Nereu
Ramos, João Pessoa, Três Rios
do Norte, Vila Rau, Centro e

Vila,Lenzi.
O dia "D" ocorre logo na

abertura da campanha, no sá
bado. O evento -está marcado
para acontecer das 8h às 17h,
na Praça Ângelo Píazera, no
Calçadão da.AvenidaMarechal
Deodoro da Fonseca. Todos os

EDITAL
MARGOT AOELIA GRUBBA LEHMAN�, Tabelia Oesignada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato. para protesto de Titulos contra:

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR

________��_����� �_��_��? �_:�C!�E�:� ��_:?_� �����?_� __

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PESSOA 08.736.536/0001-81 ZEPPINI COMERCIAL LTDA

ALE�CAR �lo1.Jl�f�Ll 27/04/2008
421 5��\��-9� MES��RIGERACAO OUFRIO COMERCIO. E

.

IMPORTACAO LTDA
5.6iO,00 O MESMO ,

01.832.170/0001-03 ALAMANDAS COM DE Ei,'�' LTDA ME
468,00 O MESMO

003.603.699-44 COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-
VIACREOI

N 216.065/008 10/02/2008 1.164.68 O MESMO
JOSE VlLMAR RIBEIRO DOS SANTOS' 045.565.459-00 BANCO PANAMERICANO S/A

N 000019309446, A VISTA 2.761,30 O MESMO
lUCIA PEREIRA OA SILVA ME 09.041.113/0001-00 HELIO CAPUANI.

CH 100091-8 A VISTA SOO,OO' O MESMO
MARIA aORErE DOS SANTOS 127.402.118-99 IVO ANTONIO KDlLROSS

I 342-4 18/04/2008 312.50 SAO BEN'fO COLCHOES LTDA
NAIR MARTINS ME 08.843.788/0001-00 COMERCIO DE ACOS JARAGUA LTDA

PJK LANC�Ei924/�4 28/04/20�58341.5l��tJ1_�5M5f��IBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA
.

I 329226 22í04f2008 314,58 O MESMO
f'JK LANCliE�18763 01/04i20��341.5j�g��1-Õ5M��:U�18UI90RA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA

RANTERMAGAIVER SCHUlTZT/lTSCH 018.328.600-60 MARANGONI COMERCIQ E
REPRESENTACOES LTDA

I 305142 24/04/2008.
ANDORA COM.DE UTILIDADES UOA

I 13158 22í04/2008
JOARES VALTER MANOEL

CH 850036-3 AVISTA 79,00 O MESMO

E. como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusara;" a aceitar a devida int;macao, faz por intermedio do presente
Edital, para que os mesmos cornparecarnneste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca. nr. 1589, no prazo da Lei, a fim de
liquidaro seu debito, ou entao .. dar razao porque nao o faz. sob a pena de serem os refendos protestados na forma da Lei. etc.

Jaragua do Sul; 13 de Maio de 2008

Medicamento estará disponível nas 15 unidades de saúde com sala de vacin�çõo de Jqraguá do Sul

inverno imunizadas. Ao .todo, o
município investiu R$ 403 mil
e ainda pretende desembolsai

. outros R$' 125 mil até- o final
deste mês.

Conforme a admínístração
. pública, a quantidade de inter

.

nações nos hospitais da Cidade
c

diminuiu desde que a aplicação
teve início. De 2006 pará 2007,
houve' ,25% menos de registros

.' por complicação provenientes
crianças foram atendidas, nú- da gripe, em suma', as infecções
'mero um pouco superior ao ve-

.

respiratórias,
rificado em 2006. Já no período
anterior, 1.340 começaram o"

.

KE:LLY ERDMANN,

participantes devem. apresen
tar a caderneta de vacinação.
Este é o quarto ano consecutivo
do programa. Ern 2007, 5.782

Gasolina segue sem reajuste
Mas, consumidores não confiam lia promessa do governo federal
JARAGUÁ DO SUL

Para José Donizete da Silva,
40, o automóvel é equivalente

.

a uma família extra. Tudo por
que manter cheio o tanque do .

veículo custa cada vez mais' ao
bolso do 'trabalhador. Com o

orçamento já restrito por causa
das constantes paradas em-pós
tos de combustíveis, ele torce

. para que as ameaças do governo
. federal se consolidem e o preço .

permaneça estagnado,
Por enquanto isso vem

acontecendo, mas o balconista

anda desconfiado desde-o iní
cio do mês, quando as refina
rias anunciaram acréscimo de
10% sobre o valor da gasolina,
Segundo o gerente Giovane
Becker, porém, José Donizete

pode respirar aliviado. ''A re

dução da Cide (Contribuição
de Intervenção de Domínio
Econômico) absorveu o acrés
cimo e não tivemos aumento",
explica. E, nem dev�tiam por
que o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva proibiu os pro
prietários de alterar as cifras

indicadas nas bombas.
Mesmo assim, �: .�. -ceio con

tinua. Conforme , .rirstor do
Procon, SergioFélix, não existe

qualquer 'lei,que obrigue a fis-
. calização por parte do Progra
ma de Proteção ao'Consumidor,
"Estamos no aguardo de uma

orientação sobre isso", comple
ta. Na cidade" o litro dagasolina
está entre R$ 2,49 e R$ ·2,56. To
dos os responsáveis pelos pos
tos pesquisados garantiram que
não houve reajuste nas últimas
duas semanas.
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Turismo rural recebe impulso
com roteiro pelo Rio.Cerro
JARAGUÁ DO SUL

-

Das 15 propriedades que re

ceberam, na semana passada, a
visita do consultor do Sebrae/SC,
Adriano de Medeiros Caldas, 12
foram cadastradas - para integrar
o roteiro "Iurísmo Rural no Cir
cuito Étnico-cultural no Vale do
Itajaí". Nove delasestão situadas
no Bairro Rio Cerro e outras três
noRio da Luz, Iocalidades onde
predominam características dã
cultura germânica, concentran
do a maioria das edificações
em estilo enxaimel tombadas
como patrimônio histórico do
município.

"Nesse primeiro contato,
apresentamos o projeto e cadas
tramos as famílias interessadas
em participar", informa o servi
dor da Secretaria de Desenvolvi
mento Rural, Raimundo Rahn,

De acordo com Rahn, o próxi
mo pa�so do processo prevê o

retorno de consultores do Se
brae á Iaraguá, possivelmente
ainda no final deste mês, com
o objetivo de realizar um diag- -

.

nóstico das propriedades para
avaliar e preparar projetos per
sonalizados.

Estas propostas serão elabo
radas de'acordo com a vocação
de cada propriedade, sendo que
nove delas já apresentam carac

terísticas definidas: quatro com

produção de alimentos; uma

conta com'o primeiro moinho
de Jaraguá do Sul e outras quatro
com atividades artesanais. '�
demais não apresentam ativi
dade paralela para agregação de
valor, as quais serão trabalhadas
com os consultores do Sebrae",
acrescenta Raimundo Rahn.

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA. 14 DE MAIO DE 2008

digital nestas localidades.
RITa suprir esta demanda fi

cou acertado, no mês de abril,
que estes dois municípios serão
atendidos pela concessionária

TIM/sul de telefoniamóvel e os

serviços de internet banda larga
serão atendidos pela Brasil Tele
com. A empresa emitiu comuni
cado oficial se comprometendo
a ampliar o serviço de ADSL na

região. A previsão, para ambos os
. serviços, é de que até dezembro
deste ano esteja tudo pronto.

Atualmente o município
de São João do Itaperiú dispõe
apenas de telefonia fixa rural

que é - precária e incompatível
com o mundo globalizado.
Portanto, a internet que é uti
lizada na região central cos
tuma ser discada e não serve

para ser instalada nas escolas
do município.

.

tuição continuam ser poder-usar
os computadores.

De acordo com o diretor

João Carlos Guesser, a secre
taria de Estado da Educação
abrirá licitação para a constru

ção de três. novas salas no pró
ximo semestre. "Enquanto isto
vamos tentar utilizar o espaço
da biblioteca para deixar os
computadores em uso", disse.

OUTRAS BARREIRAS
Além da falta de estrutura

física das escolas para montar

os laboratórios de informática,
alguns municípios enfrentam
outros problemas. Em alguns
bairros de São João do Itaperiú
e Barra Velha, por exemplo, não
existe rede de telefonia móvel e
internet banda larga. Em função
disto fica inviável a aquisição de

computadores para a inclusão.

à Terra de Godah. Num cenário
.

que representa um imenso de
serto, o ator Ricardo Pipa inter
preta Hermanoteu que encontra
desde Cleópatra até mesmo 6
Filho do Todo Poderoso.

Seguindo a linha de sátiras
do grupo, "Hermanoteu na Terra
de Godah" visita a diversidade

e

Diretor da Escola São José, João Carlos, mostra os computadores que ainda não puderam ser utilizados

fALTA INfRA-ESlRUTURA

Computadores sem
uso por falta de solo
Escola aguarda construção de espaço adequado
GUARAMIRJM -

Umasdas bandeiras levan
tadas pelo atual governo de
Santa Catarina é a inclusão

digital das escolas públicas do
Estado. A promessa é dispor às
escolas as ferramentas comple
tas de informática para que to

dos os alunos tenham acesso às
ferramentas como a internet. Po
rém o que se verifica na prática
é que falta infra-estrutura básica
ern algumas escolas até mesmo

para receber os equipamentos.
Este é o caso da Estadual São

José, de Guaramirim. O colégio
recebeu do governo do Estado
12 computadores novos e Dito
usados para montar um labora
tório de informática para os alu
nos. Mas, a escola não tem sala

disponível para isso e enquanto
aguardam obras de ampliação,
os cerca de 380 alunos da ínstí-

Os Melhores do Mundo e o Antigo Testamento
JARAGUÁ DO SUL

No próximo domingo, a

Scar apresenta a peça "Her
manoteu .na Terra de Godah",
uma história de um homem

que enfrentava a ira de um·

deus hienas complacente, Her
manoteu, quando recebe uma

missão divina: guiar Seu povo
"

fantástica do Livro dás livros.
Entre as densas páginas do An
tigo Testamento, encontramos

.

nosso pacato protagonista, pe
rambulando por domínios ro

manos, entre pestes; bárbaros
e deuses pagãos. Os ingressos
podem ser adquiridos na bi
lheteria na Scar, por R$ 40.
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Café literário
À Secretnríu de Educação de Corupá
vai promover, no dia 17 de maio, o 2°'
Café literário nas dependências do
Salão Paroquial São José, cem início
às 14 horas. O encontro é aberto à co

munidade. Durante as apresentações
culturais programadas será servido
café. O valor do convite é de R$ 5 e es

tão à venda nas secretarias de escolas
e na Secretaria de Educação. O objetivo
-do evento é oportunizar aos alunos, a

Consultoria do BRDE expressão artística por meioda contação
de histórias, declamação, encenação de

A Associação Empresnrlal de Jaraguá do Sul e a AssocifJção das Micro e Pequenas peças teatrais, canto e outros. Cada esco-

Empresas do Vale do Itapocu informam que hoje, qunrtc-telrn. haverá consultoria
.

Ia participará com três a quatro apresen-
promovida pelo BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul). Os tações.lnformações no 3375-2351.
esClarecimentos serão sobre programas de crédito mantidos pela instituição. O
horário de atendimento é às 8 horas nas dependências do Centro Empresarial.

ACIDENTE ENTRE CARRO E TREM
. Na madrugada de ontem na SC-413, no Bairro Caixa Dágua, em Guaramirim os BombeirosVoluntários atenderam uma ocorrência de acidente entre carro e

trem. Ocorro, que não Joi identificado, era ocupado por quatro mulheres e seguia em direção à Joinville. A condutora do veículo, também não identificada
pelos Voluntários, alegou não ter visto o trem e nem. escutado o apito. Os Bombeiros encaminharam as ocupantes do veículo ao Hospital Santo Antônio, com
escoriações leves. No local as cancelas não funcionam desde o ano passado.

SCHROEDER

Quadra
de esporte

-

.

A SDR (Secretaria de Desenvolvimento
Regional) lançou o processo licita
tório, modalidade tomada de preço,
para a contratação de empresa que
irá efe-tuar a construção da quqdrn de
esportes com arquibancada e ilumi

nação na Escola Elisa Cláudio Aguiar,
em Schroeder. A quadra está orçada
em aproximadamente R$ 400 mil, com
uma área construída de 854,90 metros

quadrados. Declarada a empresa ven

cedora, a mesma terá um prazo de 150

.

dias para a conclusão da obra. Mais

infermeções no http://jgs.sdr.sc.gov.br
ou no setor de licitações junto a SDR.

CORUPÁ

. JARAGUÁ DO SULGUARAMIRIM

Cmdca se reúne na prefeitura
Dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos no município através de ações fo
codas no desenvolvimento social dos jovens e adolescentes guaramirenses. Esta
é a meta dos membros do Cmdca (Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente). Os representantes da enticrâde se reunirão amanhã, quinta
feira, às 14 horas, nas dependências da Prefeitura de Guaramirim.

BARRA VELHA

Atividade física
na escola

O professor de educação física, Hermes
Ernesto da Fonseca, 'realiza todas as ter

ças e quintas-feiras, na Escola Reunida
Municipal Prefeito Bernardo Aguiar. em

Itajuba, exercícios de alongamento com os

alunos. Segundo a diretora da escola, Már
cia Maria Pacheco dos Santos, o principal
objetivo é o cuidado com a saúde. A prática

. deverá se estender para as demais institui
ções de ensino de Barra Velha.

CORUPÁ
"

111 onos de-

fundação
o municípíu de Corupá está preparando
uma grande festa para os dias 4,5;6 e 7
de julhe para comemorar os 111 anos de
fundação da cidade. A Secretaria de Edu
cação definiu os membros das comissões

_ que ficaram responsáveis pelas festivi
dades. A meta agora é levantar recursos
para financiar o evento.

MASSARANDUBA

COLETA SELETIVA
O município de Massaranduba conta, desde janeiro deste ano; com coleta seletiva de lixo. O recolhimento dos
produtos é feito por uma empresa privada que leva o material descartado para um locql específico localizado na

Vila' Itoupava, em Blumenau. A iniciativa visa promover a manutenção ambiental seguindo uma corrente mundial
da preservação do eco-sistema local e meio ambiente.

VALE DO ITAPOCU

Evento reunirá os
- ,servidores públicos

A Amvali (Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) prcmeee.nos dias 15 e

.16 de maio, no auditório da Amvali, o

"2° Encontro de Apoio à Instituição e à

Operacionalizoção das Unidades de Con
trole Interno Municipais- Programa For
talecimento da Gestão Pública". A ação
tem como objetivo orientar as unidades
de controle interno quanto aos aspectos
técnicos inerentes ao funcionamento do
sistema de controle interno. O público
alvo são servidores municipais.

VALE DO ITAPOCU

Mais três escolas

ganharão micros
Em Guaramirim, além da fscoln Almi-'
rante Tamandaré e São José, que já
receberam.computadores, a Eleodoro
Borges, Felipe Manke e Lauro Zimmer
mann também ganharão novos micro

computadores do governo do Estado. As

licitações para reformas eampllcçêes de
sales atenderão também estes colégios.
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Vida de Big Brother não é mole. Que o diga Rafinha participar de campanhas publicitárias, mas o objetivo,
, vencedor da oitava edição do programa. Apesar de o mais adiante, é se dedicar integralmente à música.
músico não estar a toda hora mostrando a cara na TV; O ex-BBB também diz ser muito caseiro, continua
ele está numa correria danada, viajando sem parar pelo namorando firme e tanta ficar longe das baladas. O

Brasil. "Para se ter uma idéia, viajei 24 vezes de avião maior objetivo dele é seguir com a banda e trabalhar.
em um mês. Hoje estou em Campinas, à noite vou para "Está certo que eu ganhei um dinheiro, mas eu gosto de
o Rio de Janeiro, amanhã vou estar em outro lugar, e trabalhar, sem trabalhar a gente não é nada, Quero me

assim vai", contou ele ao Ego.' - dedicar à música, que é o que eu gosto", afirma.
Na última segunda-feira, 12, ele foi receber um dos Sobre o R$ 1 milhão que recebeu como prêmio ele

prêmios que ganhou no programa, uma moto Dafra La- diz que ainda não gastou nada "Nem mexi, ainda não

ser 150. "Vou dar (a moto) de presente para o Dedé, tive tempo de gastar. Só comprei um i-pod e uma gui
o vigia da rua onde moro. Ele é um cara batalhador", tarra até agora, ainda assim não foi com o prêmio, foi
adiantou o músico. com o dinheiro de outros trabalhos. Pretendo deixar o

A música , aliás, é o foco principal de Rafinha. No dinheiro parado, o que eu conseguir trabalhando vai

momento, ele aproveita a força da sua imagem para para pagar as despesas". /

Está certo que eu ganhei.
um dinheiro, mos, eu

gosto de trabalhar, sem
trabalhar o gente nõo é
nado. Quero me dedicar

à músico, que é o

que eu gosto

99
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

A ciência que apavora
o sociólogo sempre foi visto como uma

figura maquiavélica, tanto por sua visão sub-
.

mersa do comportamento humano, como de
seu posicionamento crítico da realidade social
(que não passa apenas de-ser uma construção
cultural). Uma metáfora tendenciosa encara o

sociólogo como um "mercenário" da percep
ção social. Alguns lutam ao lado dos opres
sares dos homens, e outros aliam-se a seus

·libertadores. Ser motivado por necessidades
humanas e não comprometer-se seletivamen
.te à consagração de uma fé dogmática, ser

compassivo e cético ao mesmo tempo, tentar
entender sem fazer prevenções - tudo isto se

configura como a possibilidade de entender
o mundo de maneira dialética. Nesse caso, a

sociologia pode atingir a dignidade da rele
vância política, não porque tenha a oferecer
alguma ideologia política própria, senão jus
tamente por não a ter.' Nesse contexto social,
àqueles que se desencantaram com as falca-

truas originadas pelo
poder consolidado, são
os mesmos que pode
riam tirar proveito da.
sociologia, que lhes in
dicaria o caminho das
alternativas políticas
que não lhe exigissem
o sacrifício da alma e,
menos ainda, do senso
de humor.

Imagino que faça
-r

, parte do espírito civili
zado a capàcídade dé superar a falta de domí
nio particular em função de outra forma de
pensamento crítico, aceitando a diversidade.
Mesmo aqueles que são incapazes de lidar
com seus demônios internos, terão a oportu
nidade de questionar a realidade social atra
vés do contato corn uma atividade intelectual
dimensionada por uma ciência, que suposta
mente apavora, mas que ajuda, no seu derra-

.

deiro, a configurar o exercício do pragmatis
mo social. A tarefa permanente da abstração
como prática intelectual permite compreen
der a lógica do teatro humano, de modo' a re
conhecer nosso lugar nesse cenário, ampla
mente manejado por fios invisíveis e sutis.
Embora as- ideologias ilustrem com clareza

.

o que se entende por localização social das
idéias, a sociologia reivindica a análise das.
mesmas, em função do lugar da existência so

cial daquelas pessoas que as elaboram. Talvez
seja esse o melhor caminho de fazer com que
tais indivíduos, através da práxis conceitual,
tendam a ser menos obstinados em seus pre
conceitos, um pouco mais condescendentes
com os outros, um pouco mais céticos em re-

. lação às idéias predominantes - e talvez um
pouco mais solidários e compassivos em seu

percurso através da existência humana.

II vadanich@unerj.br

,."i";

VARIEDADES---------

Duas vidas: -

Gertrude e Alice
Como foi possível um casal de judias,
homossexuais e já em idade avançadõ,
sobreviver aos nazistas no França Ocu
pada? O livro falo de Gertrude Steíne
Alice B. Toklas. A escritora revela que as

duas guerras mundiais que Stein e Toklas
atravessaram juntos têm como paralelo
a guerra privado entre si, que .às vezes

eclodia em combates amargos.

Quando papai
resolve acampar

Charlie e Phil levam as crianças poro
acampãr. O acampamento Driftwood tem
Crianças de todas as idades, tipos e per
sonalidades. O que falto é Charlie ensi
nar uma boa lição aos mal educados do
acampamento Canola. Acampamento do
Papai vai ficar na história!

CIRANDA DE PEDRA
louro diz o Notércio que o considero desprezí
vel. louro tem uma crise; quando é trancado no

sótão. As filhos ficam nervosos com o reação de
loura e Frau Herta o seda. Virgínia conto poro
Otóvio e Bruno que o moe iró se separar. Genilda
agradece Daniel e ele a reconhece do acidente
com o bonde. Virgínia discute com Notércio e

ele diz que jó abriu mão de muito coisa pelo fe
licidadédela e de louro. Virgínia descobre que
Natércio foi viajar de avião cem louro. Virgínia
tento impedir que o avião decole.

BELEZA PURA
Joana resolve avisar aos familiares das vítimas
sobre o corpo encontrodo. Sh.eila ameaço contar
o participação de Norma no fechamento da clí
nica.Guilherme diz que o corpo encontrado no

Amazônia ero de um caçador e que os outorido:
des querem fazer um exame de DNA. Joana lem
bro de um cacho de cabelos de Sônia guardado
em um ólbum que Dominique lhe mostrou. Edu
ardo e Débora conversam sobre a possibilidade
de Sônia estar vivo.Guilherme se preparo poro
estrear o programo. Robson encontro Rakelli.

DUAS CARAS
Renato diz que Ferroço só se aproximou dele
para que o mãe não fosse à polícia. Ferraço
juro que mudou desde o acidente em Teresópo
lis. Renato diz que tem vergonha de ser filho de

Ferraço e que, se o mãe se casar com Ferroço,
ele foge. Guigui dlz u Juvenol que dó tempo
de desistir da política. Geraldo diz o "luvenol .

que ele vai fer-:problemas como parlamentar;
Bórbaro entrega a Ferroço os pertences de Her

mógenes. Ferraço encontro a sua certidão de
nascimento e seu verdadeiro nome: Juvenoldo
Ferreira.

AMOR E INTRIGAS
Felipe, irônico, apresenta Dorotéio paro Romeu
Toscano que o cumprimento. Elo fica quieta e

Felipe diz que Romeu tem coisas interessantes
�

poro contar. Dorotéia fica apreensivo. Alice e

Jaliainá combinam de ir poro Petrópolis fazer
visitas a trabalho. Alice diz paro Janaíno que
teve uma conversa com Pedro. Dorotéia diz que
não estó interessada em ouvir Romeu falar Dé
bora diz que estó muito interessado. Dorotéia
se levanta, mas Felipe a segura pelo braço. 00-
rotéia tem um ataque de fúria.

./

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Golias, roivoso, diz a Fernando e Juanita que
estó com fome. Fernando lhe dó um soco, e Go
lias o chuta poro longe. Fernando sai correndo,
enquanto Juanita começa a se trenstêrmer em
cobro. Golios vai poro cimo de Juanita e Fer
nando observo escondido e desesperado. Golia!;·
bote vórias vezes no cobro. Marcelo se rebelo
contro Júlio e o mondo confessor o que ela fez
com ele. Tati dó de coro com Ângelo congelado
e fico horrorizado. Elo pressente o presença do
Homem-Gelo e prepara os mãos pem agi.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mulher melancia Dupla conquista
em evento de 'Iuta para Christiane
Depois de posar poro os lentes do Dançando divinamente bem, e
fotógrafo JR Duron, em seu segundo arrasando no gafieira e no tango,
ensaio no Revisto Playboy, Andressa Christiane Torloni mostrou que seus

Soares,.a Mulher Melancia, será muitos anos de estrado realmente
madrinha de uma apresentação de serviram para trnnstermé-ln em uma

vale-tudo. O evento, que reúne os artista completo. A atriz comprovou
melhores lutadores do modalidade, seu talento e mereceu o titulo de
no primeiro edição do Watchout . campeã do Danço dos Famosos.
Combat Show, está programado poro Durante suo participação, o atriz falou
acontecer neste sábado (10) no Rio sobre o abaixo assinado do componho
de Janeiro. Amazônia Poro Sempre.

Falando do caso"

Isabella Nardoni
Glória Perez, sobre o coso Isabella:
"Por que prender uma pessoa que
roubo um pote de margarirro, e
deixar solto quem moto uma crian

ça?" Glória relembra o época do
assassinato do filho Daniela Perez,

.

15 anos atrás, quando recolheu
assinaturas para lnclulr o homicídio
qualificado como crime hediondo,
merecendo uma peno mais severo e

maior de prisão.

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 codo·linho e cada coluna. Também
não se pode repetir nymeros em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

Tempo estável com predomínio de sol entre
algumas nuvens em todo o Estado. Temperatura
estável. Vento de nordeste"ó noroeste, fraco o

moderado com rajadas.

� Jaraguá do 8ul e Região

SOlUÇÃO'
NOVA CRESCENTE CHEiA MiNGUANTE

QUI,NTA
MíN: 13° C
MÁX: 24° C
Sol com nuvens

HOJE

6Mí�: 14° ri
sz

MAX: 22° C
Nublado

SEXTA

6'Mí�: 12°c'
.MAX: 25° C

Sol com nuvens

X'GÊMEOS(21/5 a 20/6)
Sua mente estará

.

ainda mais excita
da hoje. Todos os

.

projetos que envolvam proces
sos mentais estarão na pauta.
Tenha algum controle sobre ,o

que fala, pois você corre o ris
co,de passar dos limites. Fique
atento ao ambiente doméstico.

l;,.1)... LEÃO

�,.::) (�2/7 a 22/8)
:. '} Não dê passos

� u..--: maiores do que a

perna no que se

refere às finànças. Avalie a situa

ção antes de tomar decisões. Seu
entusiasmo e nervosismo podem
atrapalhar um pouco. Não perca '.

de maneira nenhuma seu senso de

proporção. Controle a ansiedade.

-

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
É possível que hoje

-

você receba uma
r

ótima notícia ou '

tenha um fabuloso insight. Você
está esperando p�la finalização
de um processo. Tenha um pouco
mais de calma e paciência. Nem
a folha de uma árvore cai se não
estiver em seu tempo.

-11 ÁRIES

I' (20/3 a 20/4)

1
Não tra�alhe até

� chegar a exaus-
, tão. Seu sistema

nervoso estará mais sensível no
dia de hoje, não deixe, que os

estímulos externos tirem você de
seu foco, A concentração estará
mais difícil. Transforme essa

excitação em novas idéias.

.

�...., CÂNCER

I1J'
VIRGEM

é � (21/6 a 21/7) (23/8 a 22/9);�;-�f� Hoje você tem Seu desejo é o

: � . vontade de jogar .
de romper com

, para o alto tudo o tudo o que está

que está·incomodando. já pas- segurando você. Você sente que
sou da hora de tomar algumas está amarrado. De fato as coisas
'atitudes ao seu futuro. Você estão mais devagar. as soluções
não tem forças para manter e finalizações demoram a acon-

.

algumas situações. O Universo tecer. Paciência e a estrutura
está dizendo: hora de mudar! são duas importantes lições.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Novidades no
setor amoroso e
das amizades. Há

grande chance de
um encontro inesperado trazer a
vocêmomentos muito especiais.
No trabalho, procure dividir suas
idéias e coptar opiniões. Dê aten
ção às opiniões dos pessoas.

.�.
,:'YOURO
(21/4 a 20/5)
Você ,estará cheio
de nóvas idéias.

.

. ,PrJM;ure anotar tudo
o que passar por sua cabeça, por
mais maluco que seja, pois pode
fazer sentido.daqui uns dias. Se
sua área envolver comunicação,
aproveite o dia para apresentar ,

alguns projetos.

28/5

SÁBADO

6Mf�: 14° C
'.MAX: 250 C

Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Omomentodo

.

descanso ainda não
chegou, apesar de

muita coisa já ter mudado. Seus
objetivos estão quase todos em
suas mãos. Busque suas energias
e cón!1nue cominhando. Você
tem muito mais maturidade ,para
enfrentar problemas�

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

",.[. A pressão para
agir a qualquer
custo já deixou

você em paz. Agora, siga sua

vida com paciência e tranqüili
dade. Você é o signo que mais
consegue entender o tempo
das coisas. Você sabe que toda
estrutura requer essa paciência.

O CORREIO DO POVO m·QUARTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2008

DIVIRTA-SE ,

Político Famoso
Numa festa, o madame é apresentada
o um eminente político.
- Muito prazer! - diz ele.
- Prazer! Saiba que já ouvi muito falar
do senhor!
- É possível, minha senhora, mos
ningúém tem provas!

No quartel
Essa aconteceu num quartel de
Lisboa. O Joaquim'estava dando
guardo, quando se aproximo um jipe

.

com um soldado, ele aponto o fuzil
poro o cabeça do motorista do jipe e

pergunto rispidamente:
- Voc.ê sobe o senha?
- Sei.
- Tudo bem, pode passar.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O mundo das

emoções e dos
sentimentos ainda

é um lugar estranho e assus

tador para você. Você só vai
conseguir controlar esse ímpeto,
essa impulsividade, quando
sentir coragem suficiente para
compreender o seu coração.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
.... Tenha calma, p��s�� seu novo amor la

está chegando.
Mas se prepare, pois essa será
uma pessoa tão espec:ial que
toda emoção e romantismo que
tem escondido dentro de você
serão despertados. E nem adian
to fingir que nõo é com você.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ARTE E CULTURA
,

20 ANOS CONTANDO A HISTORIA
o o

MuseuWolfgangWeegetem 1700 objetos que permitem viagem ao passado
Inaugurado em 16 de maio

de 1988, o Museu Wolfgang
Weege, em seus 20 anos de
existência recebeu milhares
de pessoas em busca de co

nhecimento sobre o passado,
o presente e o futuro.

Os três espaços de exposi
ção permanente têm expostos
aproximadamente 1. 700 obje
tos que contam a nossa pró
pria história. Além de guardar
e preservar esse acervo, o mu

seu também promove pesqui
sa, atividades educativas e cul
turais.Duas das construções que
hoje são sede do museu eram

antigas residências e represen
tam dois momentos arquitetô- o

nicos distintos: uma construção
em técnica enxaimel do início
do século XX e uma construção
em estilo colonial dos anos 40

do século XX.
Os objetos que compõem o

acervo foram, em sua maioria,
doados pela comunidade des
de a criação do museu. A vida
doméstica, de trabalho, estu
do e lazer são representadas
pelo acervo que tem entre

seus objetos, telefones, má

quinas de escrever, rádios,
relógios,' ferros de passar
roupa e muitos outros que
estão relacionados ao viver,
cotidiano desde 1850 aproxi-

o

madamente até a atualidade.
São poucos os bairros ou

cidades, que tem a oportunida
de ter um museu. [araguá do
Sul é muito privilegiada nesse.

- sentido. Os museus possibili
tam a ligação entre diferentes
tempos históricos, costurries e

práticas culturais. Os museus

apresentam, através de seu

acervo, as muitas transforma
ções do cotidiano e promovem
uma reflexão crítica sobre o

presente. São lugares de sau

dades, de memórias, de his
tórias, de esquecimentos, de

lembranças, de sentimentos.
Ao invés de "coisas antigas",
sem uso e estragadas, como o

senso comum costuma pensar,
o museu guarda histórias, me-

o mórias, princípios humanos,
valores que hoje se perdem
nesse presente em que tudo
parece ser descartável.

lO
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. INSCRiÇÕES

Atendimento ao

Cliente na Aciag
A Aciag (Associação Empresarial de Guaramirim) promove curso de "Atendimen
to ao Cliente". Será realizado entre os dias 26 a 29 de maio, das 19h às 22h45,
na sede da Aciag. O instrutor PilUlo Gomes abordará temas como ações estrcté
gicos, o perfil do profissional e medindo a satisfação do cliente. Para associados
o investimento é de R$155 e para demais interessados custa R$260. Outras in
formações e inscrições pelo telefone 3373-0037.

FUNDAÇÃO CULTURAL

Show de banda em Corupá
A Prefeitura de Corupá, por meio da Fundação Cultural, as bandas da cidade e a

Rádio Amizade FM promovem o show de bandas "Corupá In Festival". Será dia 17 de
maio, no Ginásio de Esportes de Corupá, com início às 20 horas. Com li objetivo 'de
oferecer à comunidade uma opção de lazer e valorizar o trabalho desenvolvido pelas

.

bandas do gênero pop/rock, � evento contará com seis àpresentação: Kafiaã, Kravan,
Nóis, Bedinis, Fótons e Até o Ultimo Copo.lngressos antecipados no valor de R$ 5 com
integrantes das bandas e na Fundação Cultural. No dia o ingresso custará R$ 8. Outras
informações com Lane, no telefone 3375-1399.

COL
.

Nova edição do Brincando no Bairro
A COL, SESC, RH Brasil e Faculdade Jangada estão programando mais uma edi
ção do Projeto "Brincando no Bairro". A programação inicia às 9 horas deste
sábado, no bairro Vila Lenzi, no campo ao lado do Supermercado Lenzi. Se chover
o evento acontecerá no Ginásio da Escola Albano Kanzler.

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul j se

"t}�..,t /
, ,.

ISA MARTA MOHR,ZlEMANN, Oficiala do Registro de ' �J "'irI110\el� da Comarca de Jaraguá do SuI I Se torna público pelo presente edital, qu�, ..

/
PETRONILHA GELSLOISCH J ER nETZ, C! RO n' 2iC·3 37Q 566-SSI'·SC CPF nC"-,,=�/
9�7.81O.289-}4, aposentada e seu marido FRANCISCO TIETZ, Cl n" 4.767.169-6·
SESP-SC, CPF nO 352.357.999-68, aposentado, brasiíeiros. casados pelo regime da
Comunhão Universal de Bens, anterior a vigência-da Lei 6.515/77, fcsidenres c

domiciliados na Rua 5-l'refeito José Bauer n' 1.856, Bairro Três Rios do Sulnesta
cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n' 6.766i79, o REGISTRO DE
DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 5- Prefeito José Hauer, 443-Ericll Koch e 6�8-
José 1Hz. Bairro Três Rios do Sul. perimclro urhano de Jaraguà do Sul/Se, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme
certidão n? 272/2007, expedida em 09.08.2007. assinando como responsável técnico, u

engenheira civil Ana Maria Badura, eREA n" 16605-3, ART n" 2614219-8. O
desmembramento é de caráter rosidencial possui a área total de 2.897,02012, sendo
constituído de 2(duas) parcela e remanescente.

O pram' de impugnação por terceiros é de 15( quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por-

escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal .

Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do·SulíSC

JARAGUA DO SUL, 06 DE MAIO DE 2008.

AOPlCIALA

Situoçõc:

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul í SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Of'icialado Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sui f Se. lorna público pelo presente edital,
que VITOR BEHUNG. CI n" 176.241-9-SESP-SC, CPF nO 122.S t 7.519-53,
mecânico de automóveis c sua esposa HERTA .KlENK BEHLING, Cf RO nO
414.421-0-SESP-SC, CPF ,," 853.512539·68, do lar, brasileiros, casados pelo
regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515i77,
residentes e domiciliados na Rua Henrique Behling 11" 85. Bairro Amizade, nesta

. cidade, requereram com base 110 art, 18 da Lei n" 6.766179. o REG1$TRO DE

DESMEMBRAMENT.o, situado nas Ruas l l-Roberto Zuemann e 1205CHcdwig
Achterberg Behling, Bairro Amizade, perímetro urbane de Jaraguá do SllIfSC.
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se,
conforrue certidão n° 408/2007, expedida em 06.12.200í, assinando como
responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio d:a Fonseca, CREA n?
36872-9, ART n' 3214018-3 . O desmembramento é de caráter residencial possui a
área total de 9.24420m', sendo constituído de I (umajparcela e remanescente.

.

O prazo de impugnação por terceiros c de 15(quill2e) dias,
comados da data da úlrima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.
Marechal Deodoro da Fonseca. 1.683- ccntro, Jaragná do SulíSC

JARAGuA DO SUL, 06 DE MAlO DE 2008.

AOFIC1ALA

�FALECIMENTOS, _.
"

'

VITRINE����------

Faleceu dia 10/5, o Sm, Alida Ehlert,
com idade de 67 anos, o sepultamento
foi' realizado dia 11/5, com saído do
féretro do Residência no Estrado Itou
povo Sul em Schroeder, seguindo para
o cemitério de Santo Luzia.

Faleceu dia 10/5, Ema Bolduan Haffer
mann, CQm ida4e de 8 anos, o sepul

. tomento foi realizado diu 11/5, com

saído do féretro do Salão do Igreja
Evangélico.Cristo Salvador no Borra
do Rio Cerro, seguindo para o cemi
tério de Marthin Luther no Estrada
Garibalde.

Falecéu às 1 h30 do dia 11/5, o jovem
Ricardo Grutzmacher, com idade de
18 anos; o sepultamento foi reali
zado dia .11/5, com saído do féretro
do Capela Mortuária do Vila Lenzi,
seguindo poro o cemitério Municipal
do Vila Lerizi.

.

Faleceu às 8h30 do dia 11/5, Elzidia
Lemke Muller, com idade de 3 anos, o

sepultamento foi realizado dia 12/5,
com saído do féretro do Salão do Igre
ja Evangélica Cristo Salvador no BalTa
do Rio Cerro, seguindo para o cemité
rio de Rio do Luz I.

Faleceu às 10h30 do dia 12/5, o Sr.
Henrique Pedro Cardozo, com idade de
48 anos, o sepultamento foi realizado
dia 13/5, com, saído do féretro do Sa
lão do Capela Mortuária do Vila Lenzi,
seguindo para o cemitério Municipal
do Vila Lenzi.

Faleceu às 20h30 do dia'12/5, o Sra.
Anibele Demarchi, com, idade de 77
anos, o sepultamento foi realizado
dia 13/5, com saído do féretro do
Igreja Católico de Santo Luzia, se

guindo poro o cemitério -do mesmo .

Localidade.

Faleceu às 11 h do dia 12/5, o Sra. DiI
ma Correio dos Santos, com idade 'de

.

68 anos, o sepultamento foi realizado
. dia 13/5, com saído do féretro do Igre
ja Sagrado Coraçóo de Jesus, Bairro
Estrada Nova, seguindo para o cemité
rio Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 4h30 do dia 13/5, o Sr. João
Tomazelli, com idade de 50 anos, o

sepultamento sera realizado dia 14/5
os 8h, com saído do féretro do Igreja
Sagrado Coração ite Jesus em Massa- .

randuba, seguindo para o cemitério
Municipal de Guaramirim.

LOTERIA
.

, LOTOfÁCIL
CONCURSO N° 322

01 - 02 - 03 - 05 - 01
12-13-15-16-11
18 - 20 - 21 - 23 - 24

ARTE

EXPOSIÇÃ() REFLETE
l VIDA MODERNA

Os detalhes do olhar de um especialista. A exposição, intitulada Apofenia,
é o resultado da profissão do médico Sérgio Canfield estilizada na arte.
Para ele as manchas e rupturas da pele, vistos de perto, representam o caos

da atual sociedade. A exposição fica aberto ao público até 29 de junho, no
Anexo 2 do Cidadela Cultural Antárctica doMuseu de Arte de Jonville.

UNIVILLE�

Palestra Futebol em Joinville
Amanhã, às 19 horas, no auditório da Univille (Universidade da Região de Join
ville), acontece a Palestra Futebol com discussão sobre o processo de formação
de talentos. O evento é marcado pela presença do professor da Universida,de
Federal de Viçosa(MG) e doutor em educação física, Próspero Brum· Paoli. A en

trada é franca.

ADH promove curso de licitação
Amanhã e dia 21 de maio, a Assessoria de Oe�enYolvimento Humano·da Prefei
tura de Jaraguá do Sul e a Escola de Governo da Microrregião da Amvali ofere
cem Curso de licitação Avançada e Pregão, com os ministrantes Andreia, Sueli,
Rodrigo e Rose. O curso acontece na sede da Amvali das 13h30 às 17h. Outras
informações pelo telefone 2106-8213.
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ISA \1ARTA MOHR ZIEMANN� Oficiala tio Registro de \,
_.. �/

j Imóveis (.ta co.mar.ca de lar.agUá do SUI,I. se, torna público pelo presctll"(.� edital, que
. /�",I("I /1 RUDl.6lELpW, Gin" 646.�78-0-SES1'-Se, CPFn" 292.144.839-49, aposentado e sua '. ./

l esposa ELSrNA GIEL.oW. Cl n'' 1,476,3 t3-SESI'DC-SC, C1'F11" 472.1 g5.099-91, do
... _-

! lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior a
j vigência da Lei 6.5 L5i71, residentes edomicilíados na Rua 502MBertha WL"Cge. Bairro
! Jaraguã 99, nesta cidade, requereram com base no art. IS da Lei n(l 6.766n9, o
! REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 502-Bcrtha Wecge e 721-
l Heinrich SeU, Bairro Jaraguá 99, perímetro urbane de Jaraguá dO,Sul/Se. abaixo
i carecrerizado, aprovado pela Prefeitura Municipal.de Jeragua do Sul/Se, conforme"

. ! certidão n° t 19!2006, expedida ern 03.05.2006 e revalidada em 28.03.2007, Proc. N'"
[ 5890J2007 assinando como responsável técnico. a engenheira Ana Maria Badura.
i CREA n" ,16605�3. ART n" 2452304-3. O desmembramento é- de caráter residcncial
possui a área total de 1.017,60012, sendo constítutdo de 3{trcs) parcela e sistema viário.

. O prazo de impugnação per terceiros i: de 15(quinze) dias.
! contados dadata da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
!, escrito perante a Oflciala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av, Marechal
! Deodoro 'da Fonseca, 1.683- CC1Itro, Jaraguá do Sul/Se

JARAGUÁ DO SUL, II DE ABRIL DE 2008,

A OFICiALA
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---------COMUNIDADE

"Se o negro tiver que comemorar algum dia, que seja o 20 de novembro, dia de Zumbi", diz Corre0
A

VOCE ACHA QUE O NEGRO A'NDA
É'VíTIMA DE PRECONCEITO?

PAULO COELHO PRATES,
38 anos, metalúrgico

. "A sociedade num iÓdo ainda
é preconceituosa. Já morei
em outros lugares, mas aqui
o preconceito é bem maior. A

gente notá".

ELCI GREUEl,
24 anos, desempregada
"Acho que nao. Eles as vezes

se fazem de vítima e dizem
que sofrem preconceito. Aí ln
ventam as cotas, mas o branco
também é pobre".

NÁDIA DENISE DA COSTA,
37 anos, servente Y�.
"Sim. Percebo na maneira
de falar, nas brincadeiras,
no atendimento nas

lojas. Aí que notamos
a diferença".

GIOVANA SCHMIDT,
29 anos, aux. administrativo

"Depende muito da situa
ção. Hoje qualquer coisa é
preconceito, o termo é usado
para qualquer situação desa

gradável".

VILMAR ANTUN'ES,
.'

53 anos, aposentado
"Acho que não. O pessoal já
está bastante desenvolvido na

maneira de pensar. A culturei e .

a educaçÍío do povo já respeita
o negro".

IVO KIENELT,
55 anos, aposentada
"Tem gent� 'que é. Eu não sou

dessa opiniiio, porque para
mim é todo mundo gente.
Sempre gostei de trabalhar
com negros e brancos".

13 DE MAIO

O CORREIO DO POVO IE'QUARTA·FEIRA, 14 DE MAIO DE 2008

Entidade diz
que doto não
é expressivo
Ap'és 120 anos da abolição,
política ainda é insuficiente

segundo pesquisa do Ibope/Ins
tituto Ethos. "Não podemos co

brar de imediato uma situação'
provocada a mais de 500 anos",
assume Everaldo Correa, "a
nossa peça-mestra é abrir jane
la com direitos igualitários de
sociedade daqui para frente".
A necessidade de mexer nas

.polítícas públicas torna-se mais
sensível até nas discutidas co-

tas para negros. Correa ressalta
que os negros não querem se

beneficiar com cotas, mas dese
jam ter condição financeira para
pagar o estudo; "essa é uma ques
tão social".

O racismo estruturado no

Brasil delineou o formato da atu
al sociedade, no qual de cada dez
pobres, sete são negros. Esses são
"fatores inaceitáveis, mas de feri
das passadas", segundo Correa.
Ele acredita que o preconceito
no Brasil acontece pela diver
sidade de contrastes, "do negro
com o branco, do homem com

o homossexual, da pobre com a

madame", e que o brasileiro deve
conviver com isso. Correa ainda
afirma que o negro não quer
ganhar espaço "de graça" e que
as conquistas devem ser tan
to jurídicas quanto sociais. "O
nosso espaço será preenchido
sem atrito, sem briga", garante,
e acrescenta que o negro vai se
destacar pelo orgulho benéfico.

JARAGUÁ DO SUL
�

No aniversário da' abolição
da escravatura, ontem, o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) divulgou um mapa
da distribuição de negros no Bra
sil com o objetivo de, orientar a

formulação de políticas públicas
voltadas à igualdade. Entretanto,
as comemorações dos 120 anos

da assinatura, pela princesa Isa
bel, da Lei Áurea não são pres
tigiadas, por algumas correntes

do movimento negro, como um
'

marco de liberdade. "Se o negro
brasileiro tiver que comemorar
algum dia, que seja o 20 de no
vembro, dia de Zumbi, ummar
tir, um líder defensor das cau

sas em prol do negro", assinala
Everaldo Correa, presidente da

Conejas (Comunidade Negra de
Jaraguá do Sul). Para ele o dia
13 de maio deveria passar des

percebido porque "a escravidão
foi criada pelo homem".

A coincidência da alta con

centração negra nos portos
que receptavam escravos, fez o

IBGE traçar no mapa que os ne

gros ainda vivem nas mesmas

áreas que ocupavam no perí
odo de escravidão. A falta de
avançá demográfico também é

,

expressa no setor profissional.
Apesar da população negra
corresponder a 49,5%, apenas
3,5% ocupam cargos de chefia,

'ociedad� negra em Jaraguá
negros vivem no cidade jaroguoense,
locolizados entre o morro do Boo Visto e

o Vila lenzi. Ouonto o decloroções que·o
negro se foz de vítima, Correio concordo
que isso posso ocontecet "pelo cóStume
de ser discriminado". Ele acredito que p
negro já espero ser repreendido e tem
dentro de si que é vítima. "Ele fico com

medo, em cimo dele vive o acusação".

"Pelo predominância germânico,
Joraguá do Sul nóo pode ser conside
ro(fq preconceituosa", saliente Evelllido
Corre0, presidente do Conejas, ')leio
número do população, eu vejo muito
.C0501 fprmodo por bronco e negro uni
�os e também tem muito oportunidade
de" trabalho no regióo". O presidente do

'

comunidade colculo que cerco de 10 mil
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'FESTA .00 CHAMPANHE
f.,�

Hoje à noite, a partir das 20 horas, é o grãnde dia dàs mulheres mais descola
das da nossa região, reunirem-se no Kantan, para festejar em gra�de estilo a

2° Festa do Champanhe. Babado, sem dúvida nenhuma, com mil novidades.
Outra coisa, as belas poderão saboreqr muito champanhe e antepostos dos
melhores da região, totalmente free. Poderão ainda, acompanhar vários
desfiles de moda das melhores grifes do Brasil. E o que muito melhor: Elas
estarão ajudando a Apae de Jaraguá.

GENTE FINA
Alessandra Klein da Silva, do Re
ceituário, é mais uma presença 'bo
nita na 2° festa do Champanhe, hoje à
noite, no Kantan. Outra figura elegan
te, confirmada na badalada noite, é a

da senhora Iara koentopp, da Gabivel
Veículos. Quem também nã.ó vai f{Jltar
é a bonita empresária Diana Couto.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo José Car
los Junckes, do Plásticos Zanotti,
que sempre lê esta coluna peru
ficar por dentro das novidades de
nossa sociedade

NOVO POINT
.Passando pela Rua Rio Branco a gente

, já pode observar que o novo dono do
Got DE PLACA antigo espaço do Restaurante Alegro,
Parece que a maré de azar está, enfim, reqlmeníe veio com força total para

.

dando vez a uma onda de sorte para marcor'um novo segmento na cidade.
'Ronaldo Fenômeno'. O que circula A casa foi toda repaginada e a área
nas revistas é que, segundo a mãe externa levou um trato significotivo.
dele, a ex-namorada do jogador, Bia Agora basta esperar à inauguração
Antony, está grávida. Até pode ser, mas'

. para poder conferir de perto se o Xan-
cá entre nós, depois desse escândalo, gilt nome do restaurante chinês, tam-
quem será o pai? bém traz excelência no atendimento e

qualidade nos pratos que será servido.
Estou na torcida. Quem viver verá!" Você não caminha

.

sozinho. há muitos
outros peregrinos em

.

busco dq mesma meta "
FREI ALMIR R. GUIMARÃES

EUROPA
Há um punhado de jaraguaenses cir
culando no Europa, com permanência '

muior em Paris. Entre eles o meu cama

roda,Hélio Micheluzzi, da Karlache, que
está curtindo o país e realizando muitos
bussiness.

SURURU
Olha SÓ, a onda !I.e rejeição e de
"achaque" ultrapassau as pessoas da

.

madrasta e do pai da menina morta
Isabella Nardoni. Os três advogados
de defesa do cosal estão sendo achin
calhados por onde passam e o prédio
onde têm escritório já é alvo de indig
nação dos populares. Com a entrevista
da mãe da menina; Ana Corolina de
Oliveira, no domingo, o Fantástico
registrou sua maior audiência este ano,
com picos 50,5%.

'

�Sp;;dP;;��
112�__"k��
I 3371-2552

�'

.

A modelo Giovana Schineider, da Nayama Cia de Modelos,
deixa a coluna desta quarta-feira mais bonita'

RESPOSTA ÓBVIA
Além de tremendo gozador, o saudoso Jorge Vilar tinha sáídas inusitadas
para situaç.ões das mais incríveis. E respostas ideais para perguntas cret
inas. Urn dia ele saía de determínndn'fnrmécln quando deu de cara com um

amigo, e este perguntou,
.' ,

- lá doente, Jorge?
- Não, por quê?
� Porque você está saindo da farmácia!. ..
- E se eu estivesse saindo do cemitério por acaso estnrin morto?

Raphael e Arthur Cavalcanti, no Maracanã, felizes da vida,
, comemorando o Título de Campeão Carioca: Eles ainda não
sabia o que lhes esperavam. Dá·lhe América!

,- � .

TE CONTEI!

• Errei! COlnen!�,i na eoluno<de pn
tem, f o �mdest()que, que oeantor 1

. '

nia�o>t��iq,Jeito sho,w"em
nduRo; 'o,çoireto.é Jolnville.
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PAC Industrial
O programa lançado na segunda-feira pelo Governo Federal já era por muito tempo aguardado pelos.empresários do Vale.
Ele foi intitulado como "Política de Desenvolvimento Produtivo", mas já foi apelidado de PAC Industrial. Foram estabeleçl
dos os focos do programa no investimento em tecnologia, nas exportações e no incentívo às micro e pequenas empresas e

também na criação de um Fundo Soberano para sustentar o pacote de medidas.

AS METAS CENTRAIS
A nova política estabelece quatro metas principais, e

que est.ão diretamente alinhadas com medidas de d.e
soneração da lndústrle e financiamentos, focados em 25
setores da economia. A primeira das quatro é elevar o

investimento direto nll economia para 21% do PIB (Pro
duto Interno Bruto) em 2011. Em segundo lugar, pre
tende-se estimular a inovação industrial, elevando os

investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento
para 0,65% do PIB em' 2010. -Após a meta é de ampliar
a participação brnsrtetm nas exportações mundiais para
1,5% do comércio mundial em 2010. No ano passado o

participação do Brasil foi de 1,17%. Na lista ain-da es-

_
tão medidas de incentivo, crédito e financiamento do
BNDES para micro e pequenas empresas exportadoras.

FINANCIAMENTO
Na nova política o custo do financiamento de máquinas e

equipamentos será menor, pois será aplicada uma redução
do spread, de 1,14 para 1,1% e de intermediação financeira de
0,8% a 0,5%. Alé,!! da redução dos custos, os prazos de finan
ciamentos do Finame serão alongados de cinco para 10 anos.

SETORES BENEFICIADOS
A nova político também estabelece um pacote de subsídios e desonera
ção tributária aliada com os financiamentos mais baratos e mais longos,
desta formo, os principais setores do Vale contemplados serão o indústria
têxtil e a indústria moveleira, que estão sofrendo as conseqüências do'
dólar com valor cambial mais baixo. Este último setor tem_ perdido muita

competitividade internacional e até mesmo

no mercado nacional, frente ao grande vo

lume de produtos importados.:

INDICADORES' CÂMBIO

EMERGENTES

VARIAÇÃO
0,12%

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,655 1,657 -0,48%
1,547 1,548 -0,42%

RESULTADOS PRÁTICOS
No discurso, foi muito interessante, mas

na prática como será realmente o resul
tado de todas essas políticos? Para a

indústria têxtil e prloctpulmente a move

leira as medidas terão o efeito esperado?
Numa IÍnálise em curto prazo será difícil
as medidas alcançarem os resultados es

perados. Até porque elas vão até 2011. E
muitas empresas estão no último suspiro.

. Um dos principais motivos é que financia
mento de máquinas e equipamentos não
dão fôlego novo paro as indústrias desses
setores, até porque na sua grande maio
ria já possuem modernos equipamentos.
O que deveria haver realmente é uma

ampla e imediata desoneração fiscal da
produção, pois é sobre essa situação que

�

a jndústria do Vale perde em competitivi
dade. As medidas claro que ajudam, mas

representam somente um remédio poro a febre e não para a doença.

'Brasil chega na ·Iinha de frente'
Segundo jornal 'Wall Street [ournal', o Brasil-finalmente colocou o 'B' em BRIC
BRASíLIA

Reportagem do jornal norte-
.

americana Wall Street Journal
publicada ontem afirma que
o Brasil "se juntou à linha de
frente das novas potências eco

nômicas", alcançando Rússia,
Índia e China.

Assinada pelo repórter Matt
Moffettde São Paulo, a reporta
gem diz que o pais "está colocan
do o 'B' em BRIC", em referência
ao acrônimo para Brasil, Rússia,
Índia, China, usado para desig
nar as potências emergentes.

"Por muito tempo nesta déca
da, o lento Brasil parecia fora da
sua liga, jogado no mesmo bojo
das economias emergentes dinâ
micas da Rússia, Índia e China,

no chamado grupo BRIC. Céticos
diziam que RIC era mais corre

to", afirma o texto.

"Mas lentaniente e sem gran
de estardalhaço, a economia do
Brasil dobrou uma grande esqui
na. Já uma grande potência na

agricultura e em recursos natu

rais, o Brasil adicionou um ingre
diente chave que .muito tempo
lhe faltou: uma .moeda com po
der .de permanência".

O repórter afirma que a mo

eda estável ajudou o Brasil a

desencadear o maior movimen
to de prosperidade no país das
últimas três décadas, atraindo
investidores estrangeiros em

grande número, O Wall Street

Journal destaca que o Brasil deve

alcançar um crescimer'Ito de 5%
pelo segundo ano consecutivo,
um índice muito distante da
China, mas impressionante para
um país que "parecia na beira de

.

uma moratória em massa de dí
vidas em 2002".

"O Brasil não tem a poupan
ça e os níveis de investimento
da China e da Índia. Mas o Bra
sil atingiu um estado mais ma

duro de desenvolvimento do

que a China e a Índia, com uma

população urbanizada maior
e uma riqueza per capita mais
alta =então é simplesmente me
nos provável que ele dê grandes
saltos hoje em dia".

AGÊNCIA ESTADO Jornal afirma que real estável ajudou o Brasil atrair investidores
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CARDUME,

SANTA CATARINA�-_'_______-------

Operação centra crimes pela web
Foram cumpridos 27 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão
BRASí�IA/FLORIANÓPO[lS.

A Polícia Federal realizou
ontem, a Operação Cardume,
contra um &UPo especializado.
em crimes pela internet. Segun
do a assessoria de imprensa da
PF, foram cumpridos 21 man

dados de prisão e 42 de busca
e apreensão rio Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Bahia e Sergipe. A estimativa. é
de que a quadrilha fez mais de
200 vítimas e que as fraudes te
nham atingido cerca de R$ 500

mil, por mês.
A polícia informa que os

criminosos conseguiam obter
senhas baricárias por meio de .

programas que capturam os

dados digitados por usuários

r.:�. .

de sistemas de home banking, �Ção . criminosa 'utilizava �
Com essas informações, eles fa- golpe conhecido corria phishing
ziam transferências para contas scam. Para colocá-lo em prática,
de "laranjas", efetuavam com-. spammers enviam mensagens
pras pela internet e pagamen-

.

para milhares de usuários, suge
tos de contas. Participaram da rindo que eles cliquem nos ar

operação 215 policiais federais. quivos em anexo ou Visitem um

As ínvestígações começaram endereço na internet. Quando o

no ano passado, depois da Ope- intemauta segue a dica, acaba baí
ração Navegantes, que resultou xando involuntariamente em seu

.'
na prisão de 15 hackers e "larari- computador programas maliclo
jas", que emprestavam contas sos que podem tomar a máquina
correntes-para onde o dinheiro vulnerável ou roubar dados pes
era enviado:Os suspeitos po- soais do usuário, por exemplo. Os
dem responder por furto quali- criminosos da Operação Cardume
ficado, formação de quadrilha, usavam softwares para obter se

interceptação informática não nhas bancárias. Com essas infor
autorizada e receptação. . mações, eles conseguiam realizar

transferências para a conta dos "la
ranjas" e também efetuar compras
pela internet

GOLPE
Para desviar dinheiro, a orga- Polícia Federal prendeu quadrilha especializado em crimes pelo internet

Benefícios para ex-presidentes
Seria interessante realmente cortar benefícios que, no maioria dos vezes, estõo no contmmõo do bom senso; como o coso dos corras e

agentes pam ex-presidentes que consomem milhões por ano. Porque o Viúvo, ou seja, a Uniõo, tem que orcor com determinados benesses
(la custo do tmbolho árduo do cidodõo bmsileim? Dias atrás discutiam no Cômom o auxílio funeml sob o argumento debochado do pre
sidente do Coso, Arlindo Chinoglio, que muitos deputados eram pobres e necessitavam desses recursos. O valor gim em torno dos
RS 1 Z mil. Foi engavetado por enquanto, mos certamente voltará à tono. Nõo deixorõo esse dinheiro sem embolsá-lo. Recordo de
uma monifestoçõo de Freimut libwe que dizia enquanto Q� p�IJticos. ganharem cem vezes mais que seus eleitores, vocês nõo YÕO
conseguir diminuir os desigualdades sociais, até porque nênhtinrgovernotêm poro dQr, �jo,o quem for, um só_tostão que nõo seja
tirado de alguém. E o gente trabalho no mínim,o quatro meses do ano poro que o governo dê poro alguém o tostíÍ'fquenos é tirado.
Mos se for poro nos dor um retorno em infra-estruturo, saúde, segurança, educoçõo ainda dá poro assimilar, mos 'infelizmente é

para atender esse tipo de benesses, que procuradores do Ministério Público Federal de Joinville estõo cobrando com rozõo.

E AGORA?
O clima 'está contra o advogado Adriano Zonotto que ambiciono
ser desembargador. Venceu o primeiro posso, mos tem outros dois
pelo frente e o mais complicado posso pelo Tribunal de Justiça. A
Associoçõo Cotorinense dos Magistrados lembro que quando pre
sidente do OAB Zonotto junto 00 Conselho Federal do entidade, re
presentou contra o lei que determinava no Poder Judiciário local a
conto único, fonte de reensesünenceírcsque hoje contribuem, de
formo preponderante e decisivo, poro os investimentos realizados
no TJISC. Os juízes ironicamente indogo-m: Será que agora ele dirá
que nõo vê mais nenhuma inconstitucionalidade no legisloçõo?

NOVO RUMO '

"" ,_" ,

O deputado Paulo Bornhausen informou tempos atrás q coluna
que em maio seria .Ionçodo ti pré�condidoturo do coronel lren
de Souza poro prefeito' de Palhoça com o presença de lideràri�
ços nacionais do DEM: Pelo visto nem o coronel acredito mais.
Sentiu o pressõo do governo dó Estado poro que os democrótos
fechem com o PMDB de Ronéri'o Heiderscheidt, que declarou'
que o qualquer momento anunciará o tríplice aliança em torno
de suo reeleiçã�'. '

.

HOMENAGEM
Falto só ser aprovado no plenário do Senado
poro ser instituciono�izodo o Dia Nacional do
Ciclista. A doto escolhido foi 19 de agosto em

homenagem 00 ciclista e biólogo Pedro Davi
son, atropelado por um corro em Brasília em

19 de agosto de 2006, quando tinha apenas
25 anos. Foi atropelado por um motorista bê
bado. Existem dados revelando que circulam
no Brasil cerco de 60 milhões de bicicletas.
Ainda falto cultura e uma político em defeso
desse meio de transporte saudável e que hu-

, monizo,os cldedes.: Cc,
._

.�'t- :Z •

PROBLEMAS'
O vereador Xohdi Fóntes escopó!! 'de' uma cossOÇÕil no

Cômóro em Florionõpolrs;· masde repete terá dor de ca

beça no·judiciário. Corre o risco, devido àó usei irregular
de verbos públicas, df ter es bens indisponíveis.
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IJ nega liberdade a pai e madro.sto
Advogados de defesa querem antecipar o julgamento,do habeas corpus do casal
SÃO PAULO

Com a negativa do desem
bargador Caio 'Canguçu de
Almeida

-

sobre a liminar pe-
.

dida em habeas corpus para
liberdade', Alexandre Nardoni
e Anna Carolina Jatobá con

tinuam presos. Canguçu de
Almeida reafirmou que a' prí-.
são preventiva do casal está

"largamente fundamentada"
na "cuidadosa investigação" e

que, por isso, não faria senti
do conceder liberdade em de
cisão liminar. O desembarga
dor ainda classificou o crime
como "gravíssimo".

, Ganguçu Almeida contra

balançou sua decisão na possi
bilidade de libertar' o casal, se

dados evidenciassem uma "in
tolerável injustiça", o que "não

parece estar acontecendo". Para
ele, não houve, coino argumen-

-. taram os advogados de defesa,
qualquer prejulgamento do
caso por parte do juiz,Maurício
Fossen, que acolheu a denúncia
do MinistérioPúblico e trans

formou o casal em réu.
A decisão de Ganguçu Al

meida -é provisória, pois o mé-

rito do habeas corpus ainda
será julgado pela 4a Câmara
do Tribunal de Justiça, forma
da, além de Ganguçu Almeí-

.

da, por mais dois desembar-

. gadores .. Como a 4a Câmara se

reúne todas as terças-feiras, a

estimativa é, que o mérito seja
julgado em 20. dias. Os advo

gados de defesa do casal não
vão esperar pelo julgamento,
pois querem antecipar e en-·

trar com recurso no Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

Alexandre e Anna Carolina
tiveram prisão preventiva decre-'
tada e estão presos desde a noite
do dia 7 de maio. O desembarga
dor Caio Canguçu de Almeida é
o mesmo que libertou o casal
da prisão temporária durante
a fase de investígação do cri
me. Alexandre e Anna.Carolina
passaram oito dias pr.esos. Aoli
bertar os dois, o desembargador
afirmou que naquele momento
não havia motivo para prisão,
mas no decorrer das investiga
ções os fatos poderiam vir a jus
tificar a medida.

AGÊNCIA ESTADO

. CPI dos Cartões convoca
secretário e assessor tucano

, -

O secretário de Controle In- que não haja mudança de ver

terno da Casa Civil, José Apa- sões. "Tenias de fazer uma aca

recido Pires, terá de dar expli- reação para confrontar quem
cações à Comissão Parlamentar está falando a verdade com

Mista de Inquérito (CPMI) dos quem está mentindo", disse o

Cartões Corporativos. Ele é deputado Índio da Costa (DEM
apontado como responsável RJ) um dos autores do reque
pelo vazamento do relatório rimento de convocação., José
com gastos presidenciais na' Aparecido Pires e André Fer

gestão de Fernando Henrique nandes podem ser convocados
Cardoso. Aparecido teria enca- para prestar depoimento na

.minhado os dados por e-mail Comissão- Parlamentar Mista
-

ao assessor do senador Álvaro . de Inquérito (CPMI) dos Car
Dias (PSDB-PR), André Fer- tões Corporativos ainda nesta

nandes. Depois disso, os da- semana.

dos chegaram à imprensa. A A Comissão dos Cartões Cor-
.

convocação de André Fernan- porativos rejeitou requerimento
des também foi aprovada pela que pedia a convocação do presi-

..CPMI. A votação foi simbólí- dente do Banco doBrasil para dar.
ca. Mas as oitivas só deverão explicações sobre os dados par
ser marcadas depois que a CPI 'que, segundo o-deputado Car-los
obtenha cópia dos depoímen- -. Sampaio (pSDB-SP), as informa
tos dados Polícia Federal. ções que chegaram naComissão

.

Os dois serão ouvidos ao são diferentes das encaminhadas
mesmo tempo pela CPMI para, s auditorias do Tribunal de Con
segundo os deputados, garantir. tas-da União (TCU) ..

Anna Carolina e Alexandre Nardoni estãn presos desde dia 7 de maio: pedido de habeós corpus foi recusado

Brasil é maior,
parceiro da UE
'o Brosil é-o ptincipoi porceiro co

merciol .do Uniõo hropéio no Américo
lotino e no Coribe. É o que mosíraram,
os números divulgodos ontem pelo
gobinete de estotístic'os dos Comuni
dodes Européios. A pesquiso forá porte
dos discussões qo 50 Cúpulo Américo
lotino, Coribe e Uniõo Européio, que

- ocontece nesto sexto-feiro.

Fortalecer o
cultivo familiar
Cerco de 70% dos-olimentos .que

compõem o meso dos brosileiros vêm do
agriculturo fomilior, ofirmo o secretá

'. rio nocionol de Seguronço Alimentor e
Nutricionol do Ministério do Desenvol-

. vimento S.ociol e Combote Fome (MDS);
Onour Ruono. Poro ele, é preciso for
tolecer esse segmento poro priorizar
ocombote fome e go'rontir o seguronça
olimentor e nutricionol no poís.
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Casas destruídas pelo clclnne

Vítimas sem'

ajuda, diz ONU
RANGUN.

.

A ONU (Organização das
Nações Unidas) afirmou on

tem que apenasurna peque
na fração da ajuda interna
cional enviada à Mianmar
está chegando às vítimas do
cicloneque devastou o país
em 3 de maio. Fortes chuvas
atingiram ontem os sobrevi
ventes, complicando -ainda
mais a distribuição de ajuda

. humanitária a cerca de 1,5
milhão de vítimas.

.

"Existe obviamente gran
de frustração com o fato de
todo esse esforço de ajuda

.

não ter sido acelerado dez
dias depois da passagem do
ciclone Nargis"declarou Ri
chard Horsey, porta-voz das '

operações humanitárias da
ONU em Bangcoc, capital da

.
vizinha Tailândia. A ajuda
internacional continua che

gando lentamente ao país, e
é cada vez maior a pressão
externa para que a junta mi
litar bírmanesa acelere a dis
tribuição dos mantimentos
aos necessitados.

A tempestade devastou
a região do Rio Irrawaddy
e deixou um s'aldo de pelo
menos 62 mil mortos ou de
saparecidos, de acordo com

a contagem da junta militar
birmanesa. A ONU especula
que o número real demortos
provavelmente superaria a

marca dos 100 mil.

w
u,
w

Bush acredita em acordo

TERREMOTO

INTERNACIONAL---------

Mortos. ultrapassam ·12 mil
28mil estão sob escombros, porém mau tempo prejudica busca.
PEQUIM

O número de mortos no ter

remoto, que atingiu a província
chinesa de Sichuan segunda
feira, 12, superou os 1£ mil,
segundo informaram equipes
de resgate ontem. Este novo ba

lanço de vítimas do maior ter
remoto no' país há três décadas
foi anunciado por um porta-voz
das equipes de resgate, que são
comandadas pelo primeiro-mi
nistro da China, Wen Jiabao.

A agência oficial Xinhua
informou que pelo menos

duas mil pessoas morreram e

mais de 10 mil pessoas estão
soterradas somente na área
de Mianzhu, no sudoeste da

província de Sichuan, próxi
ma ao epicentro do terremoto,

.

de 7,8 graus na escala Ritcher.
Outras 18 mil estão soterradas
nos escombros da cidade de
Mianyang, onde outras mais
de 3.600 foram confirmadas
i:nortas. Ainda não se sabe se .

as vítimas de Mianyang es

tão incluídas na contagem de
mortos do desastre.

'Atualmente se desconhece
a situação exata em Wenchuan

(epicentro), Lixian e Maoxian,
porque as equipes de resgate
ainda não puderam chegar a

estas áreas", disseWen. "Temos
muitas dificuldades para reali
zar os trabalhos de resgate, pois'

. os caminhos estão bloqueados,
as comunicações cortadas e a

contínua chuva dificultammui
to nossos esforços", afirmou.

O governo chinês agradeceu
à comunidade internacional
pela, disposição de enviar aju
da para os desabrigados pelo

terremoto. '� China já abriu os

canais internacionais para rece- .

ber doações e dá as boas-vindas
à ajuda internacional", disse

Qin Gang, porta-voz do Minis
tério das Relações Exteriores.

Apenas em UIÍl condado,
Beichuan Qiang, onde estima
se que até 80% das construçôes
foram destruídas, Em Shifang,
duas fábricas de químicos des
moronaram e centenas de pes
soas estão presas nos escom
bros. Cerca de 80 toneladas
de material corrosivo vazaram

e seis mil pessoas tiveram de
ser evacuadas e, 'segundo a Xi
nhua.

-

AGÊNCIA ESTADO

.
Ônibus em estrada bloqueada por desabamento provocado pelo terremoto de segunda-feira, 12, na China

\

Paz. nõo depende de Olmert,·diz Bush
Declaração ocorre junto a temores de que primeiro-ministro de Israel possa renunciar

JERUSALÉM
O presidente dos Estados

Unidos, George W. Bush, dis
se que o processo de paz no

Oriente Médio não depende de
um só homem, em referência
aos temores de que. o primei
ro-ministro de Israel, Ehud 01-
mert, renuncie se for' acusado
de corrupção.

Segundo o jornal Ha'aretz,
durante um encontro com jor
nalistas israelenses na Casa
Branca·antes de partir para o

Oriente Médio, Bush insistiu'

que as conversas de paz não
envolvem apenas uma pessoa,
tanto no caso de Olmert como
no do presidente cia Autoridade .

Nacional Palestina (ANP), Mah-
.

maud Abbas.
O presidente dos Estados

Unidos confia que Israel e a

ANP possam "conseguir algo
definido" ántes do fim do ano,
destaca o Ha'aretz, .

Bush indicou' que gostaria'
de ver as duas partes chegando.

.

a um acordo sobre as fronteiras
do futuro Estado palestino ..

O presidente norte-america
no ofereceu palavras de apoio a

Olmert, que é investigado sob

suspeitas de ter participado de
um caso de suborno. A investi

gação se centra na suposta en

trega a Olmert de centenas 'de
milhares de dólares pelo em-.

presário 'americana Morris Ta

lansky, no final dos anos 90 ..
Bush visita Israel esta sema

na, e deve participar de uma

conferência organizada por seu
colega israelense, Shimon Pe
res, em Jerusalém.
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Festival ide canoagem
acontece neste sábado

.

Expectativaé reunir 30 atletas da região

CANOAGEM

JARAGUÁ DO SUL

As águas do Rio Itapocu
estarão movimentadas neste
final de semana. É que está
marcado para este sábado, dia
17, o 10 Festival Aberto de Ca

noagem Velocidade, promovi
do pelo Clube de Canoagem
Kentuky. Devem participar
canoístas de Iaraguá do Sul,
Schroeder, Guaramirim, Blu
menau e Benedito Novo. A ex

pectativa da organização é de
reunir cerca de 30 atletas que
vão disputar as modalidades:
Wave, Turismo, Especial, K1
Escola, K1 Olímpico, Duck e

especial feminino..
O evento, que inicia às

14h, é aberto a todo o públi
co. "Amantes da canoagem,
familiares dos atletas, e até

quem deseja conhecer mais
sobre o esporte podem par
ticipar. 'o convite está aber
to a todos", afirma um dos
organizadores' do festival e

presidente do clube, Odilon
Manske. As provas serão re

alizadas nos fundos da sede
do clube, que fica próximo a

ponte que dá acesso ao Bair
ro Amizade. As inscrições
custam R$5 e podem ser fei
tas no local da competição.
Os três primeiros colocados
em cada categoria serão pre
miados com medalhas.

Para Manske, o evento é
,

uma oportunidade de divulgar
o esporte, pouco incentivado
na região, e integrar os adep
tos. '� canoagem é pouco re

conhecida em Santa Catarina.
Nos [ogos.Abertos, por exem-

,

..Inscrições
abertas

Para quem gosta de natação e corri-
, da, estão abertas os inscrições para o 2°
Duothlon Aq'uático, um evento do Acade
mia Impulso ,e da Mannes. As vagas são
limitadas e podem participar esportistas
de toda a região. O 2° Duathlon acontece
no dia 1 ° de junho, na próprio ilcademiô.
Outras informações: 3275-1862.

A imagem dasue empresa!
Vista seus (olaboradores (om uniformes
produzidos com tecidos da
mais allã qualidade.

i
(47) 3371:5558 e-mail: kaiapos@netuno,comor- www.kaiapos.com.br

Com apenas 18 anos, Ricardo
Grutzmocher era um dos atletas
mais carismáticos e competentes
do bicicross joroguoense. Durante
14 anos, ele fez o que mais gas-

,

tovo, que era subir no bicicleta e
, competir. Mos, no fim-de-semo
no, ele faleceu depois de sofrer
vários complicações decorrentes
de uma cirurgia de cpêndlce..
Ontem, no faculdade que ele
cursava (lei usc, em Joinville), foi
rezado um culto ecumênico em

,suo homenagem. Desejo forço à
família de Ricardo,"

Evento pretende divulgar a canoagem e integrar praticantes da região

plo, o remo está presente, mas até mesmo, em Jaraguá, temos
a canoagem ainda não está", rios· de águas limpas; bons
lembra. Ele diz ainda que a re- para a canoagem. O esporte
gião norte do Estado possui ci- poderia ser mais bem explora
-dades favoráveis para a práti- '.do.na nossa região", conclui.
ca da canoagem. "Em Corupá,
SãQ Bento do Sul, Joinville e ,DEBORA V01.pr

Jaragu'aense '

fica c.om o'vice
. Equipe disputa
o Brasilei.ro

O joroguonese Antônio Ribeiro
participou no último fim-de-semono

.

do MMA ,Vale Tudo, no Rio de Jo�ei
roo O lutador conquistou o medalha
de prato 00 perder poro Thiago "Big
Monster". �\O adversário era mais pe
sado cerco de 20 quilos, mos foi um

excelente evento", disse Antônio.

A equipe Vieirense/FME de Bolão
23 feminino disputo, entre os dias 22
e 25 de maio, o Campeonato Brasilei
ro Master, no cidade de Blumenau. É
o primeira participação de uma equi
pe joraguaense na competiçõo, tendo
conqulstcde a voga 00 vencer Campeo
nato Catorinense Moster de 2007.
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MOLEQUE TRAVESSO

Sai a tabela da Divisão Especial
Times esbarram na falta de patrqcínio para iniciar bem o campeonato
JARAGUÁ DO SUL rio dia l°de junho.

A sessenta dias de começar .

A informação é do diretor
a guerra para retornar à elite do de futebol Alcir Pradi. Para ele
futebol catarinense, ó Grêmio o tempo (aproximadamente 45

Esportivo Inventus conheceu dias) será o suficiente para fa
ontem os duelos que tem pela zer uma boa pré-temporanda.
frente. No fronte de batalha 'Aínda não chegamos a conver

estão Brusque, Joaçaba, Inter- sar com ninguém, somente ne-
. nacional (Lages), Concórdia gociações internas", divulgou,
e Grêmio Pinheiros [Timbó], emendando que o time será

pela Chave A, e Guarani (Pa- montado de acordo com a "situ

lhoça), Próspera (Crícíúma), ação financeira do clube" ..
Imbituba, Camboriuense, Na- A falta de dinheiro é a tô-

vegantes e Hercílio Luz (Flo- nica de praticamente todos os
.

rianópolis] pela Chave B.
.

times que disputam a Divisão
Ainda sem soldados e co- Especial. Os clubes juntam os

mandante, o tricolor- de Iara- cacos. e tentam se manter vi

guá continua a busca por pa- vos. Mesmo com esse aparente
trocínio. Seguindo a mesma "equilíbrio", todos estão con

linha dos times adversários, o fiantes na conquista da única

Juventus apresentará o elenco vaga na Divisão Principal.

'.

Jilventus e Brusque foram reb�jxodos este ano e lutolD para voltar à elite do futebol de Santa Catarina
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Tim s lutam or

vaga na semifinal
· Quartas-de-finais serão decididas hoje

Botafogo, Atlético-MG,
Sport, Internacional, Corin
thians-AL, Vasco, São Caeta
no e Corinthians brigam pela
sonhada vaga na semifinal da

Copa do Brasil. O campeona
to é considerado o caminho
mais fácil para a Libertadores
da América e por isso é tão al

mejado pelos clubes.
Atlético Mineiro e Botafogo

entram em campo hoje no Rio
de Janeiro. O jogo de ida não
saiu do OxO, por isso o Fogão
precisa vencer o confronto de
hoje. O time já anunciou que
vai partir para cima. "O empate
sem gols levará o jogo para os

pênaltis. Não podemos nos pre
servar, vamos para cima", disse
o volante Túlio.

Já o Internacional chega com'
vantagem em Recife, pois venceu
o Sport por lxO no jogo de ida.
Para o goleiro Clemer, a equipe .

terá de ser cautelosa para garantir
a vaga. "O Palmeiras jogou muito
aberto (quando foi desclassifi
cado pelo Sport), achou que ia

ganhar a partida de qualquerma
neira. O futebol não é assim. Tem
que ver que do outro lado tem

Um time de qualidade também.
Então, a gente vai ter que ser cau-

teloso", opinou Clemer,
.

Vasco .perto da
· classificação.

O Vasco é a equipe que está
mais confiante na classificação,
já que venceu o Corinthians-AL
por 5xl. O time espera não ser

surpreendido no estádio Nel
son Feijó. Quem dá a receita é o

craque Edmundo. '1\melhorma- Vasco está com um pé no classificação, mos Edmundo pede cautela
·

neira de respeitar um adversário
é fazer b máximo gols que você

conseguir. O Corinthians elimi
nou duas grandes equipes do fu
tebol brasileiro. O Vasco precisa
ter calma porque sonhamos com
esse título", comentou.

São Caetano e Corinthians
fizeram o confronto ontem à
noite, mas até o fechamento

· da edição o jogo não tinha en
cerrado.
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"Quero merecer jogar no
Flamengo",. revela Ronaldo
RIO DE JANEIRO

Com o sonho de defender o
Flamengo depois que finalizar a
recuperação da' cirurgia sofrida
no joelho esquerdo, o atacante
Ronaldo disse ontem, em entre
vista ao programa.Mais Você, da
TV Globo, que espera ser mere- .

cedar de defender o clube.
"Depende de negociações,

mas depende também se esta
rei bem, em condições de jogar
no Flamengo. O futebol é sem

pre o próximo jogo, ninguém
joga com a história. Se. não me

recuperar, não conseguir ser rá
pido corno antes, não conseguir
emagrecer, não merecerei estar
no Flamengo e em nenhum ou-

tro time", afirmou.
.

Ronaldo tem contrato com.

o Milan até junho deste ano.

O flamengo já manifestou
interesse em sua contratação,
mas' a negociação' só deve ser

iniciada depois que o atacan
te estiver próximo do retornes
aos campos..

. "O que tem na verdade é o

meu sonho, por enquanto. E tam
bém é um sonho do Flamengo.
Vamos ver. Só depende daminha
recuperação", completou.

O presídente do Flamengo,
Márcio Braga, declarou ao vivo
no programa, por telefone, que
tem "33 milhões de rubro-ne
gros" esperando Ronaldo voltar.
O atacante agradeceu e desta
cou a sua paixão pelo clube.

Giba pode voltar ao Brasil e
negocia ida pam Florianópolis
SÃO PAULO

Eleito duas vezes o me

lhor jogador do mundo, Giba
pode voltar a jogar no Brasil.
Atualmente jogando na Rús
sia, pelo Iskra Odintsovo,
com quem tem contrato por
maisduas temporadas, o ata
cante se reuniu ontem, em

São Paulo; com dirigentes do
Florianópolis para negociar
sua contratação.

"Confirmo que a negocia
ção existe. Giba é hoje omaior

jogador do rriundo, e tem pro
postas de clubes 'do mundo
inteiro. Não posso dizer em

que pé estão as conversações,
mas estamos nos reunindo",

diz Jorge Assef, empresário do
jogador.

O Florianópolis; time bi
campeão da Superliga mas

culina, está confiante. na

contratação do capitão e ti
tular absoluto da Seleção
Brasileira. Segundo o comu

nicado publicado no site do
patrocinador oficial da equi
pe, é possível que ele retor

ne ao Brasil, apesar de ainda
ter um contrato em vigorna
Europa: "Conforme as defi

nições durante o encontro de
amanhã (ontem), em breve
deverá retornar à terra natal
para jogar novamente perto
da torcida brasileira".

"OBRIGADO POR TEREM ENRIQUECIDO
NOSSA TARDE COR-DE-ROSA COM A

FEL�CiDADE DE SUA PRESENÇA!!!
Em nome da Diretoria e Voluntárias da Rede Feminina

de Iaraguá do Sul, apresentamos sinceros agradecimen
tos pela colaboração e apoio recebidos durante a realiza-
ção de .nossa Tarde Cor-de-Rosa.

.

Nossoevento foi coroado de pleno êxito e devemos isto
a todos colaboradores que todos os anos nos apoiamo

A verba arrecadada será aplicada em causa nobre e

sabemos que tudo o que fazemos pensando em ajudar ao
próximo, pela própria lei da natureza nos é devolvido
em dobro.

Obrigada e esperamos contar com o apoio no próximo
ano.

Rozanda.Balestrin
Presidente RFCC Iaraguá do Sul
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ARTE POR AMOR

CONTRA-CAPA--------------,---

ças, com idades a partir de quatro'
anos, nas horas livres. "Curso de
teatro é caro, muitos são de famí
lias de baixa renda. Eu acabo des
cobrindo talentos", explica.

Elen Cristina de Oliveira; 10

anos, uma das alunas de Fabrí
cio, diz que já gostava de teatro,
mas agora a paixão cresceu ainda
.rnais, "Uma vez por semana eu te-,
nho teatro, se não estivesse aqui
.estaría em casa vendo televisão.
Ê' o trabalho do professor é muito
bom", afirma a menina.

Também são as crianças que
ajudam na confecção do figurino,
dos cenários, e apesar de poucos
recursos, a ambição é grande.
"Queremos mostrar o que o Mor
ro da Boa Vista tem de melhor.
Precisamos de uma escola maior,
mais salas,. mais vagas. Muitos
alunos andam mais de 40 minu
tos para ir a uma escola no cen

tro", argumenta.

DEBORA VOLPI

GRUPO AUTO ELITE
A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA

Aplausos para a. força de vontade
Fabrício é professor voluntário de teatro no Morro da Boa Vista

JARAGUÁ DO SUL

Flores de papel e balões dão
colorido ao cenário. Simplicida
de nas. palavras, gestos ensaiados
e uma boa trilha sonora garantem ,

os aplausos do público emocio
nado. Em cena, atores mirins,
ainda um pouco tímidos e nervo

sos com a estréia, mas firmes na

atuação. Na platéia, moradores
do Clube de Idosos, do Bairro Boa
Vista, homenageados através de,
poesias é gestos de carinho; E a

escola Adelino Franzler se trans

forma em um teatro.
Mas por trás deste espetáculo e

de tantos outros promovidos pelo'
'

grupo de teatro Gabevi (Galera
do Boa Vista), existe o trabalho
intenso e voluntário do professor
Fabrício, como é chamado entre

as crianças.
Carlos Fabrício Rosa, 27 anos,

cresceu no Morro da Boa Vista e

revela que a paixão pela arte cêni
ca é antiga. O operador de máqui
nas ensina teatro para 28 crian-

& ,,-

Fabrício ensino voluntariamente 28 crianças, mos sonho expandir o projeto e abrir novos vogas

1
Jaraguá do Sul
4732746000

Caroguá Auto Elite "

Uma relação de confiança.1 -I 1 1
f

Capinzal Ca<:ad.or CuritibQMOS Rio do Sul Lages São Joaquim
.4935552255 4935671111 4932412411 47352.10200 4932219100 I 4932330899
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