
BIBLIOTECA PÚBLICA L>t SANTA CATARINA.
SETOR DE SANTA CATARINA

oco
. .

[araguá do Sul e Vale do Itapocu BI Sexta-feira, 16 de maio de 2008 mJI N° 5.906 ml! R$ 1,50 Il www.ocorreiodopovo.com.br.
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Imagem de Nosso Senhora foi quebrado.
Prefeitura de Guoramirim estudo o possi
bilidade de contratar um vigio noturno..
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Câmara aprova.
Pró-Transporte·
Financiamento junto à Coixo Econômi
co federal é para os mesmos obras do
Transjoraguá, mos este, garante o prefei
to, continuo tramitando em Brasília.

Página 7

Empresa prevê
crescer 16%
Duas Rodos oposto no inauguração de .

novos unidades poro alcançar o meto de

Joty,rar R$ 380 milhões. .
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A fomo de dorminhoco do bicho

preguiço está sendo contestado
por cientistas. �m vez de dormir por
mais de 16 horas por dia, como se

observo nos espécies mantidos em

cativeiro, us preguiçosque vivem no

notur.ezo descansam menosde 10
horas, de acordo com novos dados.
"Então, eles ainda podem ser con

siderados 'preguiço' em termos de
velocidade de movimento, mos em

termos de sono eles parecem dor
mir um turno nenml", afirmaram
estudiosos do Instituto Max Planck

.. de Ornitologia, no Alemanha.

Inverno pede
maquiagem
Especialistas apostam em cores vibran

.
tes para estação mais frio do ano.
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Alinne Moraes diz que Silvio de Duas
Coros foi úm presente para carreira.
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Cresce o número de casos de
.abuso sexual contra,crianças
Só este ano 11 casos foram confirmados pelo Conselho-Tutelar. Em todo ano passado foram 21 vítimas.
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. As mazelas -'
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PONro DE VISTA

Encontro com o governador
GUIDO JACKSON '

BRETZKE,
PRESIDENTE DA
AClJS - ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE,
JARAGUÁ DO SUL

A presença do governador, Luiz
He-nrique na plenária da ACIJS-APEVI,
trouxe à comunidade empresarial a opor
tunidade de conhecer com mais detalhes,
as' ações da adminístração estadual e es-'

pecialmente os projetos em desenvolvi-
mento na nossa região.

'

-

Com essa programação, as duas' en
tidades cumpriram com o seu papelde
contribuir com o debate sobre temas de

-ínteresse da região, notadamente na bus
ca de melhorias para a infra-estrutura e

para a logística do setor produtivo, como
foi o caso da inclusão na pauta dos assun
tos discutidos no Centro Empresarial das
questões relacionadas com as rodovias
estaduais e a BR-280, que influenciam
toda a economia do Vale do Itapocu. Tam
bém foi oportuno o esclarecimento em re

lação ao Fundo Social, pois o empresariado
tem omaior interesse em contribuir com os

programas sociais, na medida em que eles

proporcionam mais retorno em, obras,que
benefícíam a coletividade.

O governador demonstrou,sensíbílida
de aos pleitos oferecidos pelas entidades e

evidenciou mais uma vez- a atenção que
o Governo db Estado tem dedicado .aos

projetos microrregionais. Prova disso é
o retorno que tem oferecido a todas as

reivindicações, como tem sido o caso da

DO LEITOR

Escola e Família
Já há muito tempose 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
major 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 faniília, e não uma ou outra, têm a responsabi
lidade sobre a criança. Afamílía no processo educativo
e a escola em repassar éonhecimento a este indivíduo.
Porém, o que se observa, 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 ou por puro
comodismo, está abrindo mão do processo educativo
que cabe muito mais � ela que à própria escola.

É importante salientar, também, que a ed-ucação 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 consíderaçâo determinadas si

tuações, torna-se compreensível a atitude de rebeldia de
certosalunos ernsala de aula e na sociedade. Quando os

pais fogem à responsabilidade de exercer autoridade so

bre os filhos, exigindo deles respeito e disciplina, cabe à
escola tal função, o gue, muitas vezes, acaba em conflito
entre ela e o aluno. E ainda.maís desolador quando a es

cola tenta exercer esse papel disciplinador e é impedida
pelos pais. Nesses casos, os pais estão deixando seus fi
lhos à mercê do destino, formando assim, uma socieda
de mais problemática, sem critérios, sem valores éticos e

sem objetivos de melhoras. Insisto em dizer que não basta

apenas o diálogo para educarmos nossos filhos, eles pre
cisam também de exemplos, e de bons exemplos.

'

ADILSON MARCOS SBARDELATII, PROFESSOR

Os textos para esta coluna deveriío ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

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

Rua Procopio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx, Postal 18, É obrigatorio
informar nome completo, profissiío, ·CPF e

• telefone (. nüo serüe publicados).

construção da Arena Jaraguá, do apoio 'às
melhorias no Hospital e Maternidade São

José, e da ampliação do Núcleo de Desen

volvimentoIntegrado de Incubação Tecno
lógica - Jraguatec, por exemplo.

É importante destacar esse relacio
namento. em perfeita sintonia da classe
empresarial, por'meio das suas repre
sentações, com os poderes públicos,
pois a parceria com a iniciativa privada
sempre visa àmelhoria da qualidade de
vida e o bem-estar de toda a comunida
de:As entidades empresariais cumprem
seu papel de atuar como porta-voz dos
anseios coletivos. A reivindicação por
mais retorno ao que produzimos é justa,
na medida em que a sociedade como um

todo cumpre seu papel de gerar riquezas
e contribuír através dos impostos.
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FALA Aí!

"Temos de ser

mais enérgicos nas
reivindicações. "

EDGAR MALUTTA, PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
DE GUARAMIRIM, sobre recursos

do Estado paro o região.

"Vamos continuar

.
cobrando."

MARISTElA MENElL (PlOOB),
PRESIDENTE DA CÂMARA DE

VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL
sobre falto de funcionários no Ciretron.

" Nõo estou sendo
tratado �om justiça

per vocês. "
LUll HENRIQUE DA SILVEIRA

(PMDB), GOVERNADOR,
respondendo a empresários de

Joroguá do Sul e região quando
cobrado por mais investimentos.

Na mira
O senador Pedro Simon (PMOB-RS) é autor de projeto aprovado pelo Sena
do que obriga a Justiça Eleitoral a divulgar os nomes dos candidatos que
tenham sido condenados em primeira instância em processos criminais. A

proposta original de Simon previa a obrigatoriedade da divulgação de qual
quer processo contra o candidato. O projeto do senador gaúcho se completa
com outros dois: um que proíbe o candidatura de todos os que respondem
a processo na Justiça Eleitoral e outro que obrigo esse ramo da Justiça o

proferir sentença para todos os acusados antes dos convenções partidários.
O parlamentar lembrou que a Constituição federal proíbe apenas a candida
tura daqueles cujo condenação transitou em julgado�

FAíSCAS
"Joraguá do Sul é o maior inves
tidor do Fundo Social do Estado,
mos não é o maior receptor. Temôs
o direito de cobrar os valores que
nos são devidos." Do presidénte
do Acijs, Guido Bretzke, poro o go
vernador Luiz Henrique da Silveira
(PMDB), irritado com cobranças
eos empresários por mais inves.:
timentos. A região arrecado cerco

de R$ 2 milhões de impostos/mês:
Só de Jaroguá foram R$ 18 mi
lhões em dois anos. Com retorno'
de insípidos 2,5%.

É? -

"A obra já está licitado e isso é um

problema resolvido." A frase é do

governador Luiz Henrique do Silveira
(PMDB), sobre os últimos 500 metros
da rodovia SC-474, ligando São João

.

do Itaperiu à BR-l 01. Cuja ordem de
serviço, portanto para fazer a obro,
ele expediu dois anos atrás quando da

inauguração da rodovia em ato festivo
no entroncamento com a SC-413, em
Massaronduba. Quem esteve lá, viu.· _
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REELEiÇÃO
.

LHS confirmou apoio o candidatos que fazem porte da base aliada,
entre eles fSOB, OEM e PMOB. fy1as desviou o assunto quanto 00

prefeito Moacir Bertoldi. Amanhã o PMDB reêebe o presidente esta

dual do partido, Eduardo Pinho Moreira, poro cobrar postura clara

quanto 00 apoio à reeleição de Bertoldi. Ao meio-dia, no Igreja Nos
so Senhora do Rosário, no Rio MoJha.

O PPv
p de Jor�9U9 do Sol reúne o 4iretório na Ierço-feir discu-
tir os eleições. No Acijs, o partir dos 18h30.;;com parti ção dos
ré-candidatos a vereador. Visado pelo mo

.

dos partidos poro
mpor cho.�a à maiqrj\pria, e�p;�çiolment e PM to aos

ogressistás, lideradoS'pelo presiHente e p candid efeito,
vereador Dieter Janssen, definir com quem coligar.

AGORA VAI?
No governo de Irineu P.Í1sold (PSDB), tinha o nome de Tronsfácil. No

.gove�no di,Moacir �e�oldi (PMDB), passo� o se charnpr Tronsja
·ragua. E,' a'goro, mudo de nome outro vez, rebotizodo "que foi de

Pró-Transporte. Chamem como quiserem, mos façam.

,UNIFORMES
Com o respeito que merece osecretário da Educação Paulo Bauer

(PSDB),.� i�formaçã� de que o governo de �q.:"ta Catarina � o único
oe dá unifqrmes escolares poro alunos do·;rrde estodúaldê en

o confer�; São Paulo, só para citar um exemplo, disponibilizo gra
tamente:jpara milhões de aluaes há muitQ§:,onos.

� $

ARRAstÃO

Banco
Cruzeiro
do Sui

Atendemos: Funcionários Públicos

MUlul"tpais" e Estaduais", SAMAE*,
Aposentados e Pensionistas",

Forças Armadas' e ECT* (Correios).

Taxas a partir de 1 ,600/0
Conheça nosso escritório na

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

entre em contato pelo telefone 33714210
ou e-mail consig.adm@terra.com.br

Mais três vereadores foram poro o degolo, ppr infidelidade porti-
/>dória. Ozaide Antônio Alves do Rô'cha e Mqpri Ricardo de lima, de
Irani, que trocaram o PMOB pelo PSOB e Ro!}ério Todeo Martins, de
Campo BeJo do Sol, que saiu do PP e foi pato o PRo A listo, agoro,

26 es,
"&,;:t!

ARCHAÀRÉ
d'icaçõome novo

anta Catarina foi a o po
viou listo s'êll:tupla aoJJ para
�b,overnad iz Hen:ri�'ue esco

. <'rêcebeu ncíe de que o advo o Valmir Pomp on inhef 'f�
sexto moisvotado do lista, foi condénodoi�m primeira instô ,o

no comorc,o de Balneário Comboriú.
, " �.,

'

politica@ocorreiodopovo.com.br
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NOVO FINANCIAMENTO

pOLíTICA---------�

Câmara aprow Pró-Transporte
Votação foi unânime, com ampla discussão do projeto
JARAGUÁ DO SUL

Em votação única, a Câmara
de Vereadores aprovou ontem

projeto de lei do Executivo que
autoriza o município a contrair
financiamento' junto à Caixa
Econômica Federal, até R$ 27,3
milhões, através do Programa
Pró-Transporte. A proposta rece

beu voto favorável dos dez verea
dores, mas antes foi amplamente
discutida, já que as obras previs
tas no programa estão contem

pladas no Transjaraguá.
O vereador Afonso Piazera

(PR) foi o primeiro a se manífes
tar, informando que a nova mo

dalidade de financiamento prevê
juros de 8% ao ano; com prazo
de 20 anos para pagamento. '1\
vantagem é que exige contrapar
tida de 5% do município", disse
o vereador, explicando que o Pró

Transporte, se aprovado e libera
do, permitirá ao município fazer
parte das obras contempladas no
Transjaraguá. "Mas não é por isto

que vamos cancelar o anterior

(Transjaraguá)", afirmou Piazera.
Não foi o que disse o secre

tário de Urbanismo, Alberto
Marcatto, durante reunião da

Comissão de Legislação, Justiça e

Redação, garantiu o vereador Eu
gênio Garcia (PSDB). Segundo o

tucano, que preside a comissão,
Marcatto informou que a inten

ção do município é optar por um
dos dois financiamentos. Garcia
também considerou alta a taxa de
juros, e questionou a capacidade
de endividamento do município
ao assumir dois financiamentos.
Segundo Piazera, isto depende
do prazo para pagamento e do

_

Banco Central, que autoriza.
Já o vereador Ronaldo Rau

lino (PDB) disse que a Câmara
está aprovando há três anos

financiamentos, "e o dinheiro
não vem". Para ele, o município
deve elencar prioridades, e exe
cutar obras com os recursos de

que dispõe. "Estamos nos endi
vidando, e não é deste gover
no", disparou. Para o vereador
Terrys da Silva (PTB), as obras
a serem executadas com os re

cursos devem levar em conta

o crescimento da cidade nos

próximos anos, para que não se

tornem obsoletas.

CAROUNA TOMASELU Eugênio Garcia questionou a capacidade de endividamento do município

Prefeito: "transjaraguó continua"
Bertoldi negou substituição do projeto devido a novo pedido de financiamento
JARAGUÁ DO SUL

Prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB) negou ontem que o

Transjaraguá tenha sido enga
vetado devido a um novo proje
to protocolado pelo município
no Ministério das Cidades. Na
edição de ontem, O Correio pu
blicou reportagem sobre a, subs
tituição do Transjaraguá pelo
Pró-Transporte, informação re

passada durante entrevista co

letiva realizada segunda-feira, e
confirmada pela Assessoria de

Imprensa da Prefeitura.

Segundo o prefeito, o

Transjaraguá continua aguar
dando a liberação dos recursos,
através de financiamento junto
ao BNDES (Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico
e Social). O que acontece, es

clarece, é que o município se

cadastrou em um novo finan
ciamento para investimentos
em sistema viário, chamado
Pró-Transporte. Este, informa
Bertoldi, através da Caixa Eco
nômica Federal.

"O projeto é o mesmo. É

só mais uma opção de finan
ciamento", salienta o prefeito,
acrescentando que foi infor
mado da existência do novo

programa pelo Ministério das
Cidades, considerando o inte
resse do município em obter
recnrsos para infra-estrutura.
No Pró-Transporte, são R$ 27

milhões, com R$ 5 milhões de
-

contrapartida do município,
para construção de pontes, pas
seios e ciclovias. E, também,
para obras de pavimentação as

fáltica em ruas pelas quais pas-

sa o transporte coletivo;
Ainda segundo o prefeito, in

diferente de qual financiamento
for liberado, a Viação Canarinho
continua comprometida em in
vestir R$ 3,7 milhões em obras,
incluindo a construção do novo

terminal central e de 11 mini-ter
minais de bairros. As obrigações,
lembra, constam em lei aprova
da pela Câmara no mês passado
é que, se não forem executadas,
permitirão ao município cance

lar o contrato de concessão com

a empresa e abrir nova li�itação. -

Mirins vão
à sessão

Guiados pelo mascote do
programa Luz, Câmara, Ação!,
Leco Legis, os vereadores mi
rins assumiram ontem seus

lugares no plenário para acom
panhar, pela primeira vez em

caráter oficial, a sessão ordiná
ria da Câmara de Vereadores.
Eles foram eleitos em 2007,
mas só agora começam a de
sempenhar atividades no Le

gislativo através do Programa
Prefeito e VereadorMirim.

Em abril, o vereador Terrys
da Silva (PTB) teve aprovado
projeto estipulando as atribui
ções dos vereadores mirins,
que não eram contemplados
com atividades no projeto ori
ginal do Executivo. Os mirins
terão de se reunir uma vez

por mês nas dependências
da Câmara para discutir pro
jetos e indicações, que serão
encaminhadas aos vereado
res. Pelo projeto, os pequenos
também deverão participar
de palestras, promovidas pela
Câmara e pela Secretária de

Educação.
Depois de receberem as

boas-vindas dos titulares, a

presidente da Câmara Mirim,
Geovana Stipp,' agradeceu a

oportunidade emnome dos co-

-legas e destacou algumas das
atividades que serão desem

penhadas durante o mandato,
que termina em dezembro.

Presidente titular e a mirim
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CONSELHO TUTELAR
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Crescem casos de abuso sexual
Somente neste ano, órgão registrou 11 agressões a crianças e adolescentes
JARAGUÁ DO SUL

O Conselho Tutelar tem regis- -

trado um aumento no número de
casos de abuso sexual de crian

ças e adolescentes. Nos cinco pri
meiros meses deste ano, o órgão
já teve 11 denúncias confirma
das. Em 2007, foram 21 registros.
Todas as vítimas estão recebendo
acompanhamento psicológico
através do Programa "Sentinela".

A conselheira tutelar Ala
cir Lourenço acredita que o

aumento das ocorrências está
relacionado não apenas com o

crescimento da violência nas

cidades, mas também com a

maior iniciativa das famílias
em denunciarem os abusos.
"Quebrar o silêncio é a única
forma de acabar com a violên
cia", ressaltou.

Segundo ela, há situações em
que a familia sabe dos abusos,
mas não denuncia o agressor por
medo. "Às vezes o abusador faz

ameaças ou é o único provedor
da familia", comentou. Normal
mente a violência é descoberta

pela mãe, que percebe vermelhi- _

dão ou sensibilidade na região
pubiana da criança, ou quando

a vítima se mostra muito tímida,
agressiva ou com sensualidade
excessiva.

O mais alarmante é que a

maioria dos abusos são come

tidos pelos próprios familiares.
Levantamento da Abrapia (As
sociação Brasileira Multiprofis
sional de Proteção à Infância e

Adolescência) constatou que
mais de 80% dos casos aconte
cem dentro da casa da própria
vítima e que mais de 50% das
ocorrências têm como autor do
abuso o pai ou o padrasto da
vítima. "O agressor geralmente
conquista a confiança da crian

ça e ela não conta a ninguém o

que aconteceu", pontuou.
De acordo com Alacir, a fai

xa etária das vítimas é bastante
variada, chegando normalmente
até os 14 anos. 'lá cheguei a aten
der um caso de abuso de uma

criança de três anos e de uma

adolescente que ficou grávida
do próprio padrasto", relembra,
acrescentando 'que as estatísticas
semostram equilibradas em rela
ção ao sexo das vítimas.

DAIANE ZANGHELINI Alacir acredita que as famílias estão denunciando mais os abusos

Cláudio de Jesus (em cima) e'Silvonir dos Santos continuam foragidos

Foragido do presídio assusta
moradores do Rio da Luz
JARAGUÁ DO SUL

Moradores do Bairro Rio da
Luz ficaram preocupados com

a presença de um dos detentos
que fugiram do Presídio Re

gional, na noite de domingo.
Adelar Moraes, 21 anos, acu

sado de tráfico, foi recaptura
do na noite de quarta-feira: nas
proximidades da Seara. Até o

fechamento desta edição, con
tinuavam foragidos os deten-
tos Cláudio Pereira de Jesus,
30 anos, acusado de tráfico, e

Silvonir Ferreira dos Santos,
31, acusado de furto.

A agricultora Ilete Krüger,
46, conta que o marido Silber
to Voigt, 46,' também. agricultor,
percebeu queurn homem cami-:

o nhava na Estrada Eurico Duwe
.<

� e que _

ele parecia estar carre-

� gando um pedaço de ferro nas

� mãos. '1\ impressão era de uma
ê pessoa que caminhava sem for-
ças", comentou a agricultora.

Depois de algum tempo
andando, o bandido parou em

frente à propriedade do casal.
Foi quando Silberto teria per
guntado ao detento o que ele
estava fazendo aí. "Meu marido
não conseguiu entender direito
o que ele disse, mas parece que
falou que queria água", relem
brou Ilete. Pouco tempo depois
a viatura da PM apareceu no

local e recapturou Adelar. A
denúncia foi feita por um mora

dor das proximidades.
Na tarde de ontem, a Polí

cia-Civil e a Polícia Militar fi
zeram campana em Guarami
rim, onde um dos foragidos,
que tem parentes na cidade.,
teria sido visto na-quarta-feira.
O local em que a operação de
busca foi - realizada e o nome
do detento procurado não fo
ram informados pela equipe
do presídio e nem pela Polícia
.Cívíl de Guaramirim.

Acusado foi
liberado

O caso mais recente de abu
so sexual na região aconteceu
na semana passada, quando
uma menina de oito anos foi
molestada dentro da própria
casa por um homem de 35, em
Jaraguá do Sul. Amenina ligou
para a mãe informando que ele
teriaacariciado seu órgão genital.
Amãe e amenina estão passan
do por tratamento psicológico.
O acusado foi preso e liberado
dois dias depois. O delegado
responsável pelo caso, UrielRi
beiro, não foi encontrado para

-

falar sobre o assunto.

DENÚNCIA
Para denunciar abuso sexu

al de crianças e adolescentes, é
preciso ligar para a PM, no 190,
ou acionar o Conselho Tutelar. .

O telefone do órgão é 3371-
0324. O atendimento acontece
de segunda a sexta-feira, das
7h45 às 11h45 e das 13h15 às
17h15. Depois deve ser feito o

registro do fato delegacia.
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Bauer garante entrega em junho

Estado preparo
os uniformes

_/

JARAGUÁ DO SUL

Dois meses depois do
início do outono, os 450 mil
alunos da rede estadual de
ensino ainda não receberam
os uniformes escolares pró
prios para o frio. Conforme
o secretário de Educação de
Santa Catarina, Paulo Bauer,
as roupas devem chegar até
o final da primeira quinzena
de junho.

Os kits são compostos
por um par de tênis, duas
camisetas, calça, jaqueta e

dois pares de meias. Cada
estudante vai ganhar uma

caixa identificada com o

nome e o tamanho dos aga
salhos solicitados pelos pais
no ano passado. Por enquan
to, a triagem dos uniformes
necessários para seis regiões
do Estado está pronta. O res

tante pode ficar pronto nós
próximos 14 dias. Segundo
Bauer, a culpa pelo atraso é
da greve dos auditores fis
cais que impediu a entrada
de produtos vindos do exte
rior. Com isso, a chegada do
calçados foi prejudicada.
A entrega, ao contrário do

que ocorreu no ano passado,
não vai acontecer em meses

diferentes, mas durante uma
semana. O governo pretende
investir cerca de R$ 38 mi
lhões na iniciativa. As rou

pas de verão chegam em se

tembro, provavelmente. _

NOVA SEDE

GEML----------------�--

Sesc programa inauguração
Espaço tem seis mil metros quadrados de área construída
JARAGUÁ DO SUL

A maior e mais moderna
estrutura de Santa Catarina. É
assim que a diretoria do Sesc

(Serviço Social do Comércio)
de Jaraguá do Sul vem categori
zando a nova sede da entidade,
prestes a ser aberta ao público.
Mesmo sem data certa para a

inauguração, que deve aconte- ___
cer até o início de agosto, a pro
gramação já está quase pronta.

Conforme a gerente Mery
Laise Warmling, o local vai

possibilitar a oferta de servi

ços antes não realizados no

município. Na área da educa
ção, a novidade é a ocorrência

periódica de mostras e a aber
tura de turmas para alunos
entre 3 e 5 anos. Na saúde,
o Sesc pretende aumentar a

variedade de procedimentos
odontológicos e a quantidade Obras estão adiantadas e inauguração acontece, provavelmente, nos primeiros dias de agosto
de profissionais disponíveis
aos usuários.

Além disso, o espaço ainda
contará com atividades espor
tivas e de lazer. A lista inclui
aulas de natação, hidroginás
tica, capoeira, caratê, futebol,
vôlei, basquete e handebol.
Uma quadra coberta e um

campo de grama sintética tam
bém foram construídos.

Para quem prefere o seg
mento cultural, o Sese instala
uma biblioteca, galeria de ar

tes, oficinas de musicalização,
pintura, cinema e dança. A

instituição terá local próprio
para apresentações de peças de

teatro. Os espetáculos devem
ocorrer de terça-feira a domin

go. O restante da estrutura fica

disponível, diariamente, aos

comercianos e população em

geral, sem fechar nos finais de
semana. Aos pais que freqüen
tarem as atividades, o Sese re-

serva a possibilidade de deixar
os filhos sob responsabilidade
da equipe da brinquedoteca
durante todo o período.-

A sede, localizada na Rua

Jorge Czerniewicz, tem seis
mil metros quadrados de área
construída, cerca de cinco ve

zes do que a atual. As obras

começaram em setembro de
2006. O Serviço Social do Co
mércio possui mais de 11 mil
sócios na microrregião de Ja
raguá do SuI.

KELLY ERDMANN

Começa rodeio do CTG Laço Jaraguaense
Programação inclui bailes, competições e brincadeiras para divertir o público

-

JARAGUÁ DO SUL dia. Além das competições tra-
Começa hoje, às 14h, a 27a dicionais, os participantes ain

edição do Rodeio Crioulo Na- da podem conferir a apresenta
cional do CTG Laço [araguaen- _ ção do TáxiMaluco com equipe
se. A sexta-feira inicia com as . Babàlu, de São Paulo. No palco
provas de laço e as gineteadas alternativo, a festa fica por con
em touros. -À noite, é a vez dos ta do grupo' Sagarana e de in

�
bailes com as bandas Explosão vernadas artísticas. Às 23h, é a

(!J Fandangueia e Criado em Gal- vez do fandango em dose dupla
� pão. Os ingressos antecipados com Marcação e Fogo de Chão.

.

� custam R$ 12 e sobem para R$ As entradas custam R$ 15. Mas,
êl:
g 15 no local. quem deixar para comprar no

� _ Já no sábado, os portões se CTG paga R$ 20.

� abrem mais cedo, às Bh, e a pro- No encerramento do rodeio

Programação inicia na noite de hoje gramação segue durante todo o no domingo, brincadeiras como

a Mesa da Amargura '3 o Futboi
fazem à alegria platéias.
Antes, às 10h30, tem missa

campeira. O valor do acesso à

domingueira, às 16h, é de R$ 7.
Em compensação, o pátio será
aberto ao público. Os escoteiros
ficam com 20% da remia. Os
interessados nos bailes podem
adquirir os ingressos na Casa

Campeira, Gauchita, Smurfs
e Posto Marcolla. Outras in

formações pelo telefone 3376-
3694 ou no e-mail ctglj@netu
no.com.br.
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MARGOT ADELIA GRlJBBA LEHMANN, Tabella Dosignada
da Comarca de Jaragua do Sul. Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

DEVEDOR
DEVEDOR

ESPECIE NUMERO
DOC���U��NTO CRE���OOR

VENGIMENTO VALOR SACADOR
�--------"-------"----"-----------------------------------_-.----------""--------------------------------------�---------

; INVES�����'õ%�ANGARTE FAVARO '018.925.859-44 AYMORE CREDITO,FINAN.CIAMENTO E
.

Cf 008120010379441 A VISTA 46.477,71 O MESMO
COM VAREJ DE COSME'" fACE E CORPO LTDA 07.221.619/0001-75 ORTOFIBRAS DISTRIBUIDORA LTOA ME

I 984/01 , 01/05/2008 508,25 TINTOTEX INO TEXTIL
CONDOMINIO RESIDENCIAL VERNON 08.336.716/000.1-76 JOSE lUIS PETRI ME

I 003070 30104i2008 2.160.0.0 O MESMO

CONDOMI�IO3���IPEN�V'[ Y��70�'20ri8 2.02�8ó�36g����I�'-76 JOSE_LUIS PETRI ME

.CVI COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE lTOA
.

09.123.307;0001-54 VERSATIL INO E COM DE TINTAS LTDlI
I 03873-A 01/05/2008 121,87 O MESMO .

DOROTI ����IR1�ro��468 AVISTA16iAOi m�:J O �g:OANCEIRA S0 CH
EDINEI NERES 899.916.649-M MARANGONI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CH 000073-6 A VISTA 150,00 O MESMO
.

EDSON JOSE 639:806.499-20 DJD IMOVEIS lTDA
; ·1 D25RPi13A24 10/04/2008 355,20 O MESMO
; GERALDO APARECIDO DE SOUZA E· SILVA 006.187.369-1:1· GRATTOFAC-FOMENTO E ASSESSORIA
; COMERCIAL lTDA -

,

CH oonoss-e A VISTA 4.000,00 O MESMO
GERENCIAL EMPREENDIMENTOS ADMINISTR 02.945.261/0nD1-QO BANRISUL-BCO ESTRIO GRANDE DO S

JARAGUA �A���n��Ã5ME 20/0212008
08 8�i.'J�7!��ll���P g�,,���eE8��u��6�I�OtNEGOCiaS LTDA'

.

I ROD1701/01 28/04/2008 100,00 RODOVIA INDUSTRIAL lTCA.
,JOSE JAISON SCHMIDT ME

-

08.536.36210001-03 ICRO INFORMATICA lTOA
I 5025-5 18104/2008 452,00 O MESMO

JULIO CESAR GONSAlVES 963.540.209-06 - POSTO MIME UDA
I 458313 15/04/2006 . 73.51 O MESMO

LUCIA PEREIR', DA SILVA ME 09.041.113/0001-00 NELLEUS IND.E COM DE OONFLlÍJA
: CH 100109-4 A VISTA 997.00 O MESMO
i LUCIA PEREIRA OA SILVA ME ' 09.041.113/0001-00 NELLEUS IN0.E COM OE CONELTDA
; CH 100066-7 A VISTA 500.00 O MESMO
, LUCIA PE��IRA1g�0�k�: ME A VISTA 09.0:rio�Jg/08<UÉ��ONELLEUS IND.E COM DE CONELTOA

; LUIZ FERNANDO BARTH 420.682.159-34 JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTOA
; I 62054/E 29i04i2008 100,00 O MESMO.
; MARCIO ANTONIO GUINDANE ; 969.957.269-87 PRODOCTOR COMERCIO DE EOUIPAMENTOS
i OOONTOlOGICOS

I SIN 30;04/2008 347,00 o MESMO'. .

-

ROSA PEREIRA
.

035.619.219-90 AGM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTOA
I 0377003 29/04/2006 1.080,00 O MESMO

: SANTA MARTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 61.874.562/0001-66 COMERCIO E INDUSTRIA
;_ BREITHAUPT S:A.
; O 149710-01 . %/12/2007 4.047.50 O MESMO
; SANTA MARTA CONSTRUTORA E INCORPORAOORA LTDA 61.874.562/0001-66 COMERCIO E INDUSTRIA
; SREITHAUPT SA .

.

D 149611-01
SILMARA BALSANELLI

CH 547140-0

05/12/2007 756.24 O MESMO .

036.260.519-00 TEXTIL PEROlA LTOA.
1.661.00 O MESMO

.

A VISTA

:
• I

1 e, como ps ditos devedores nao foram-encontrados ou se recusarama acenar a devida íntímacao, faz por íntermcdto do presente
r Edftal, para Que os mesmos cornoarecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo da Lei, a jim de
; üqutríaro seu debito, ou entao, rtarrazaopor que nao o faz, snb apenaríe serem os referidos urotestaocs na forma õa Lei, etc.

Jaragua oc Sul, 17 de Maio de 2008
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o zelador, Valdir Waltz, mostra a imagem de Nossa Senhora que ficou totalmente arruinada pelos vândalos

SEM SEGURANÇA

Vandalismo no Morro
da Santa causa revolta
Imagem de Nossa Senhora foi quebrada
GUARAMIRIM

Os relígiosos e autoridades
de Guaramirim estão indigna
dos com as depredações que.

aconteceram no Morro da San
ta nos últimos dias. Vasos, qua
dros, cruzes- e até a imagem de
Nossa Senhora ficou arruinada
após atos de vandalismo.

De acordo com o zelador
Valdir Waltz, 47, que trabalha
no local há quatro anos em

horário comercial, as ações
dos marginais são diárias. '1\0
escurecer há muita movímen
tação de jovens e adolescentes

que sobem o morro, Todos os

dias eu recolho camisinhas,
cachimbos de drogas e peda
ços de artefatos religiosos que
brados", disse.

O secretário de Turismo,
Romeu Butcha, afirma que a

Prefeitura irá tornar as medi
das necessárias para corribater
os atos de depredação no local.
"Há um projeto que foi envia
do ao Congresso Nacional para
captar recursos e revitalizar por
completo o. morro. Porém, até

que seja aprovado o projeto, im
plantaremos um portão na subi-

da, placas indicando o horário
de visitação e portas sanfonadas

. nas capelas", informou. Amedi
da visa inibir o acesso ao local
fora de horário comercial e com
bater o vandalismo.:

Segundo informações do
Executivo, também está sendo
estudada a possibilídade ríe
contratação de um vigia notur
no no Morro da Santa. O mor

ro é ponto turístico da cidade e

fica.próxiino ao Hospital Santo
Antônio.

OSNIALVES

Organizadores planej�m a Festa do Pirão
BARRA VELHA

O município de Barra Ve
lha realiza, nos, dias 5, 6 e 7 de
setembro; a Festa Nacional do
Pirão. Esta festa, que já está na
12° edição, é uma dasmais tra
dicionais atrações do Vale do
Itapocu.

Os interessados em adqui
rir espaços comerciais para
trabalharem 'na festa de-vern
ficar atentos, pois as barracas
já estão. sendo comercializadas
pela organização .. De acordo
com Johni Borba, da secretária

.
de Turismo, o valor dos estan-

des varia de .R$ 400 a R$ 1 miL
A comercialização será realiza
da apenas para barravelhenses

pelos próximos 30 dias. CÇl
merciantes de outras cidades
poderão adquirir os estandes
a partir do dia 15 de' junho. A
organização montará duas ten
das de mil metros quadrados
e 55 estandes pata a vendá de
artesanatos, lembranças e par
que gastronômico,

Para a 12a edição, os organi
zadores esperam um público es

timado de 150 mil pessoas, que
devem ser atr: .das também por

seis shows nacionais.

PROGRAMAÇÃO
Serão duas apresentações por

noite começando' com Gian e

Giovani e Armandinho no.dia 5.
No dia 6, sábado, o baile fica por
conta de Milionário e José Rico e

a última apresentação é do grupo
de Reggae .. Chimaruts, O encer

ramento da Festa do Pirão será
realizado pelo Trio Parada Dura
e na seqüência se apresenta: o gru
po Nenhum de Nós. O ingresso
custará R$ 5. Outras informaçõ=
pelo telefone (47) 1446-1231.
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GUARAMIRIM

Fameg inaugura
núcleo jurídico

A Fameg (Faculdade Metrcpolitonn de
Guaramitim) inaugura no dia ·19 de
maio, às 19 horas, o núcleo de práticas
jurídicas da instituição. Aproveitando
a oportunidade, a faculdade realiza
nos dias 19 e 21 o primeiro simpó
sio de Direito da Fameg. O objetivo é
integrar de forma acadêmica e social
estudantes de Direito de todo o norte
catarinense. üs interessados podem
ligar para o 3373-2000.

BARRA VELHA

Semana da

enfermagem
No dia 12 de maio é cememoredo o Dia
da Enfermagem. Para celebrar a data,
a secretaria de Saúde de Barra Velha
promoveu uma série de eventos aos

profissionais da área. A programação
encerra hoje, sexta-feira, com pales
tras sobre saúde mental e qualidade
'de vida. A cerimônia final acontece às
.21 horas com entrega de diplomas aos

participantes .

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

Os integrantes·do Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso elegeram, por
aclamação, a conselheira Nídia Tere
zinha Heineck como presidente. Nídia
substitui Co ius Ananda Xavier. Caius
pediu desincompatibilização do cargo.
Já nos demais cargos da mesa diretora

A ConJroladoria Geral da União está promovendo o Programa de Fortalecimento da Gestão Pública. O evento acontece não houve alteração, permanecendo
hoje, das 8h30 às 17h30, na sede da Amvali. O Programa objetiva orientar os agentes públicos de municípios de pequeno . Alceu Uber como vice- presidente,
e médio porte sobre a correta aplicação de recursos repassados pelo Governo Federal. A seleção dos municípios para Carla Susana Mtiglich (10 secretária) e
portlciper do programa é feita por meio de sorteio público. Hadra Mônica Kuester (20 secretária).

.

A NATUREZA NÃO SE OPÕE AO DESENVOLVIMENTO.

APENAS EXIGE RESPEITO.

VALE DO ITAPOCU

. AMVALI PROMOVE OS JOGOS DE INTEGRAÇÃO
A Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu) divulga nos próximos dias a agenda do "1° Jogos
Integrativos da Amvali". As modalidades serão futsal masculine e voleibol feminino. Primeiramente, o evento
será realizado uma vez ao ano. Cada município ficou de inscrever 15 pessoas por modalidade para participar
dos jogos. As datas e horários ainda não foram definidos.

VALE DO ITAPOCU

Gestão Pública

JARAGUÁ DO SUL

Inscrições para
Festival Sertanejo

A coordenadora de Eventos da Prefei
tura de Jaraguá do Sul, Maria do Car
mo Delgado de Souza, informa que en

cerre hoje o prazo para se inscrever no
Festival da Canção Sertanejo e Popular.
Os intéressados em participar devem
se ir até a Fundação Cultural, na Rua
Ida Bona Rocha, 101, das 7h30min às
11 h30min e das 13h às 17h.

JARAGUÁ DO SUL

Conselho do idoso
tem nova diretoria

A natureza não pode pagar o preço do desenvolvimento, Por isso, em Santa Catarina. as 'empresas e novos investidores buscam

obedecer ao equllibrio sustentável do estado, possibilitando o crescímento sem afetar a natureza. Faça a sua parte você também:

não jogue lixo nas ruas e matas, evitando poluição, enchentes e alagamentos, Não jogue fora cigarros acesos, evitando incêndios.
Feche bem as tornares, evitando o desperdício. O meio ambiente é um só e topos devem fazer a sua parte para um futuro melhor.

'. .
.

Secretaria de Estado
doDesenvolVimenlo
Suslentável
www.sds.se.an.br SANTA eATARINA
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cheia de charme
Alinne Moraes comemora sucesso

da personagem que vive em Duas Caras
Depois de muito tempo de análise,

Alinne Moares comemora o fato de estar
solteira. E muito bem, diz ela. "Estou sol
teira e dou graças a Deus por isso. Sempre
fui muito carente e namorei muito tem

po seguido", revela a atriz, que está feliz
com tempo que está tendo -para si mesma
e também por 'não ter. que dar satisfação
para ninguém'.

Ern entrevista ao Ego, a vilã Silvia de
"Duas Caras" comemoraa ótima fase pes
soal e profissionaL A trama de Aguinaldo
Silva está chegando ao fim e Alinne foi
um dos grandes destaques da novela.

"Essa personagem mudou o olhar das

pessoas em relação ao meu trabalho", diz
ela, acreditando que. definitivamente a

,_' partir de Silvia não vai mais ser lembrada

AS M£UtoRES

CQ(i.�tURjlS,;;- .

O CORREIO DO POVOHSEXTA·FEIRA, 16 DE MAIO DE 2008

somente como ex-modelo ou como unia
mulher linda. "Até eu mesma, quando
vejo minhas cenas, me assusto com o meu

olhar", contou Alinne ao Ego. "Fico com

medo de mim", emendou.
Alinne diz que-Silvia foi uma grata sur

presa na sua carreira. "É de longe o meu

principal trabalho. Foi tudo uma grande
_surpresa não só pra mim, mas também
para o autor.' Inicialmente a Silvia seria

.

uma mocinha e aos poucos foi tomando
outro rumo".

Esta foi a primeira vilã da atriz que gos
tou de sentir o prazer da maldade cênica
'1\ mocinha é muito mais difícil de fazer e
pata ficar na coitadinha é um passo. Já a

vilã ganha destaque porque é fora do nor

mal. Nela tudo é possível", diverte-se.

AGtUDADE �A

CGTAçAMtmnUIO
lMEOiAUI

�tl FECHAMDUO.
IIftll CURTESli PltM
I} SEU vficuU}

IL"

Para você ficar seguro
�iiJa Llesuulllf li: vid� à 1\��'\,sã!:m {istar b1HlqiJiiiJ, rê,�l(£Idô, E }l�ra i}SS�ur$if lr'a�itid�, J���u� d'J Sullll�li.tI

contam CtilH i.I tia Bl)�ptlntlí �mlt!)i'il·� S�J!I1S- A tl�frit�m !)I�1l� piltlíl� Im�InM�

lutonuívlis� -Residencial, Ctulsreial$ ServiçusJ Empresas, CfnidDmínios� ,
fD de ViII e

DE$C{}�'WS
IUfERtfiCIAlttlS

AlEHDt�,am�
nOllC�UAR

(41) 32151581

Lançando tendências
Todo o sucesso com a repercussão da novela e o dências. Basta dar uma volta na rua pata ver a quanti-

fato da atriz estar solteira aumentou a curiosidade dade de mulheres que usam a franjinha à lá Silvia ...
da imprllns(l e d.os fãs sobre sua vida pesseal. mas "Fico impressionadJl com isso. E olha que o cabelo
Alinne garante que tenta lidar bem com isso. "Hoje foi muito criticado no começo. lembro de ler màté-
em dia até evito pegar carona com um amigo, pois .. rias com profissioJUlis acabando com o visual dela. A
sei que vão dizer que é namoro no dia seguinte. Já franja da,Silvia foi uma idéia do Fernando Torquatto
fiquei mais irritada com isso, mas como escolhi essa e eu adorei. Só que-dá um trabalho danado".
profissão e quero envelhecer nela ísse não me inco- Na contagem regressiva para o fim da novela,
moda mais". Alinne já planeja as Iérius, só não sabe o roteiro

A personagem também fó! uma lançadora de ten- .

ainda.

Franja da atriz
foi copiada
pelas mulheres
de todo país .
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITO

Descaso ou impunidade
Num recente relatório da ONU foram publica

das as mazelas brasileiras. Alto índice de assassina
tos entre jovens, prisões superlotadas, que a polícia
continua torturando e casos de. racismo, estavam lá.
O que choca e nos envergonha nesse tipo de docu
mento é que, como a ONU ressalta, o Brasil tem se

mostrado incapaz de fazer cumprir suas próprias
leis pata eliminar as suas mais variadas formas de
violência e impunidade. Afinal impunidade está em
dois acontecimentos dos últimos dias. O conflito em
Roraima e a absolvição do assassino da irmãDorothy
rio Pará. A redeínternacíonal de televisão CNN fez
o nosso marketing. Levou esses assuntos ao rnundo
afora com debates ao vivo e programas especiais do
tipo Globo Repórter.

Na semana passada, dez índios foram feridos à
bala pelos capangas do fazendeiro e prefeito Paulo
César Quarteiro, que lidera o grupo dos rizicultores
deRoraima instalados de má-fé dentro da Terra indí
gena Raposo Serra do Sol. Eles se recusam a aceitar
a decisão do governo de reconhecer os direitos dos
índios. Impedem e desafiam o trabalho da Polícia
Federal destruindo pontes, estradas e utilizando ar

mamentos pesados. Vale lembrar que os argumentos
amparam os direitos dos índios da Raposo Serra do
Sol. A área foi demarcada durante o governo Fernan
do Henrique Cardoso e homologada pelo governo
Lula em 2005. Sabem, esses fazendeiros que essas

terras pertencem aUnião - terras indígenas são bens
da União. O que espanta é que o governo do estado
apoio os rizicultores, chamando os índios de terro
ristas que pretendem inviabilizar economicamente
Roraima. Obvio que foi o governo estadual que no

início dos anos de 1990 deu sinal verde a esses in
vasores. Certamente terrascedidas por meio de pro
pinas e subornos, em que lá pelas bandas do norte,
nesses acertos, não muito se preocupam em camu

flar. Só falta publicarem no jornal, ,

'

As terras indígenas de Roraima correspondem a

46% do território. Lá vivem algumas das tribos mais
curiosas do planeta, de culturas única. Junto com as

tribos do extremo Amazonas Oeste, são as últimas
tribos realmente indígenas do nosso país. Muitas
de hábitos nômades e costumes que atravessaram
séculos. Não haverá antropólogo do mundo afora
que deixará de mencionar alguma tribo de Roraima.
Como deu na televisão, vindo de um desses fazen
deiros; sisudo, vingativo e com cara de vilão dos
filmes de Indiana Jones, os índios que temos aqui
aindanão são domesticados, dizia ele.

Enquanto o impasse de Roraima parece longe de
alcançar ummodelo sustentável, um outro aconteci
mento vai de impacto a esse. A absolvição do fazen
deiro Vitalmiro Bastos, acusado de ser o mandante
do assassinato da irmã Dorothy, no Pará. Casos como
esses, fazem parte do ciclo histórico da impunidade

.

dos crimes praticados contra os direitos humanos no
Brasil. No caso' de Dorothy, O Executivo e o Judiciá
rio sabiam da leniência da Justiça paraense em punir
os crimes do latifúndio. Mesmo assim, o Supremo
Tribunal de Justiça rejeitou, em 2005, o pedido para
que'o caso fosse julgado pela justiça federal. Quando
o fazendeiro é absolvido, o ministro do Supremo e o

próprio presidente da República se' espantam e se di
zem indignados. Aqui, como na Raposo Serra do Sol,
fica no ar uma pergunta que não se cala: o que sobra
mais nesses casos, descaso? Ou impunidade?
.• charlesautor@gmail.com

VARIEDADES-,-------'----------l

JARAGUÁ DO SUL .. Speed Racer (Dub) (14h15, 71h45 - quai

CIRANDA DE PEDRA
Daniel percebe que·o policial nôo tem um mon

dado de prisôo e se recuso o sair do ônibus. Lou
ra explico que está indo para Sôo Paulo por von
tade próprio. Natércio mondo Justino sacrificar
o cavalo de Louro. Seu Memé pinto o cabelo de
azuL Eduardo e Elzinha vôo à. Metalúrgica por
causo do anúncio .de emprego. Natércio proibe
Virginia de sair de coso. Daniel avisa Luciano
que Lauro iró morar cem ele. Louro .teme que
Natércio a afasle dos filhos. Natércio vai à cosa

de Daniel com dois oficiais de justiça.

• Cine Shopping 1
• Super herói - o filme (Dub
(15h30, 17h20, 19h1 0,21 hOO - sex)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20 - sob e dom)
(17h20, 19h10, 71h - seg e ter) (15h, 17h - quo)
• Indiano Jones e o relne do coveiro de crislol (Leg)
(19, 21 h20 - quo) (14h20, 16h40, 19h, 21 h20 ...: qui)

• Cine Mueller 3
• Homem de ferro (Leg
(14b30, 17b, 19h30, 21h50 -sel/sob/dom/seg/ter)
•• (h e1hOt Qrnigo do noiva (Leg)_

óh7' 18h, 20h, 22h - quo)

BElEZA PURA
Joana acho que o môe pode estar vivo, mos

Betôo acho impossível depois de tente tempo.
Guilherme diz o Raul que desconfio de Norma.
Rakelli sai de novo poro atender um chamado
de Adomostor. Adamostor tronco Sheila em um

quarto e sugere o Robson que faço uma limpeza
de pele com Rakelli. José Henrique coloco me

dicomentos p·roibidos no almoxarifado do Amor
do Pele. A polícia diz que recebeu uma denún
cio anônimo e pede paro verificar o estoque. Os
policiais encontram os medicamentos e Joana
é preso.

DUAS CARAS

• Cine Slfôp
• Super herói - o filme (Dub) (15h, 17h - qui)
• Homem de ferro (Leg)
(19h, 21 h30 - lodos os dias)
(16h30 • Sel/sob/dom/seg/ter/quo)
(14h - sel/sob/dom/ter)

,

• Cine Shopping 3
• Antes de partir - (Leg) (19h. 21h - todos os dias)
• Speed Racer (Dub)(16h30-todos os.dl.os)
(14h. - sob/dom/quQ)

, JOINVI.
• Cine cidade 1
• Speed Racer (Dub) (14h, 16h30 - quo/qui)
• Homem de ferro ((�) (19h, 21 h30 -Iodos os dias)
(14h, 16h30-sab/dom/seg/ter)

.

• Cine Cidade 2
• Speed Racer (Dub) (16h - todos os dias)
(13h20, 18h40, 21'.h20 • Sel/spb/dom/ter)
(18h40, 21 h20 -'seg) (13h20 - quo)

• Cine Mueller 1
• O melhor omi99,�9 noivo (Leg)
(14h, 16h, �8h;�ZOh, 22h-todososdios) .

• Indiano Jones e o reino do cavemo de cristal (Leg)
(19h, 21 h30 -todos os didS) .

• Super Herói - o filme (Leg) .

(14h30,16b�5-todososdios)

• Cine Mueller 2
• Speed Racer (Leg)
(16hI5,'19h -seY/sob/dom/seg/ter)
• Super herói - o filme (leg)
(14h15, 21 h4�- seX/sab/dom/;seg/ter)
• Homem de f�rro (Leg) (Ph, 19h20 - quo)

-

Ferraço conto poro Renato que descobriu seu

nome verdadeiro, que foi vendido pelo pai e

pede que o filho o acompanhe em uma viagem
à' suo cidade. Ferroço aceito os exigências de
Mario Paulo e pede permissãe poro viajar com
o filho. Ramona el(ige que Rudolf digo quem
verdadeiramente é. Sílvio vai olé o coso de
Joôo Batista. Juvenal propõe renunciar e apoiar
Evilósio. Célio bote no porto de Bronco. Ferraço
é grosseiro com Jonete e Mario Paulo o repre-

.

ende. Mario Paule consente que Renato viaje
com o pai.

AMOR E INTRIGAS
Eugênio diz poro Pierre que preciso criar um

plano infalível poro conquistar Comilo. Fobíolo
conta poro Antonio que Poco foi demito por Eu
genio. Antônio diz que Fobíolo é interesseira.
Fobiolo diz que só gosto de homens com boa
conto bancária. Dorotéio, indignado, diz que
Romeu distorce os fotos. Romeu diz que Edu
ardo se queixou de como Dorotéio o tratava na
intimidade. Romeu diz que Dorotéia nôo queria
fazer amor com o marido e que chegou a insinu
ar que Débora e Felipe nôo eram filhos dele.

CAMINHOS DO CORAÇÃO .

Demétrio se assusto com os dentes de Isis. Elo
pede descu.lpos e conto ter sido mordido por To
veira. ísis pede poro Demétrio. nôo abandoná-lo
e Vavá se coloco no frente dele poro defendê
lo. ísis fica invisível e Vovó, Demétrio e Pochola
ficam com medo. Pocholo começo o se trans

formar.em lobisomem. ísis aparece prestes o

morder o pescoço de Demétrio. Gór, Meduso e

Metamorfo sôo surpreendidos pelo cheyada de
Draco e Telê à Progênese. Os três ficam apreen
sivos e perguntam o que eles querem.

liVRO DVD

Uma verdade
e dois amigos

Eles cresceram juntos em uma favela
carioca e hoje fazem 18 anos. Encaram
os primeiros dificuldades como adultos.

· Acerola tem um filho poro criar. laraoji-
.

nha quer encontrar o pai. Remexendo no

passado, os dois descobrirão uma verda- .

de que ameaço separá-los.

GERALDINE BROOKS

.;& Melrúy'it[JtLú)/(;w
MANllS'Cl\'JTO !)B Sbih\.JEVO

Desvendando ''As
memórias do livro"
Do Espanha de 1480 até o enfraquecido �
Sarajevo de 1996, um livro sagrado'de
valor incalculável, cheio de mistérios, é
coçado por fanáticos políticos e religio
sos. Seu destino está nos mãos de uma

.

talentoso conservadora de livros, o char
mosa e corajoso protagonista Hanna, e

suo recuperação resulto em um mistério
histórico arrebatador.
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Ator descartn a
saída da Record
Tuca Andrada desmentiu os boatos
sobre uma possível mudança para
a Rede Globo. O ator afirmou que
está muitó bem com o seu vilão Eric,
na novela "Caminhos do Coração",
exibida pela Record. Animado com o

espaço que seu personagem ganhou
na trama, Tuca revela que o reco

nhecimento por seujrabaího tem lhe
dado muita motivação.

Big Sister no
capo do Playboy
Agora é oficial: Natália Casassola,
participante do "8888", acaba de
fechar contrato com a revista Playboy,
de acordo com o jornal Extra. O
ensaio será o primeiro sem roupa.da
gaúcho, que só posou poro fotos sen
suais. A direção do Playboy ainda 'não
decidiu de quem é o copo de junho,
se de Not ou de Andressa Soares, o
Garoto Melancia.

Dira Ptles leva
filho para casa
Inácio, o filho do atriz Dira Paes
nasceu prematuro e ficou internado
numa clínica, até ganhar peso. Agora,
com Inácio já em coso e saudável,
o atriz escolheu cuidar do filho sem

a ajuda de uma babá. "Minha mãe
•

veio do Porá para me ajudar, e meu

marido, Pablo, é muito presente. A
gente está dividindo o obrigação e a

devoção", disse a atriz.

SUDOKU'

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e viciante. 11 objetivo _

·é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cadà quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Nevoeiros em boa porte de SC 00 amanhecer.
No decorrer do período o 'sol predomina em

todos as regiões, com aumento de nuvens no

período do tarde.

� Jaraguá do Sul e Região.
12/5

� Fases lia lua

NOVA CRESCENTE Ct1EIA MINGUANTE

28i5

SÁBADO
MíN: 11° C
MÁX: 26° C
Sol com nuvens

SEGUNDA

MíN: 16° C
MÁX: 2r C ,t, I

Sol com pancadas
de chuva

HOJE

6Mí�: 11° C '.
.

MAX: 26° C
Sol com nuvens

DOMINGO

6Mí�: 14� C .

MAX: 2r'C
Sol com nuvens.
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DIVIRTA-SE

No velório
Numa dinâmica de grupo poro
trabalhar numa multinacional foi

. feita o seguinte pergunto para três
candidatos:

-

"O QUÊ VOCÊ GOSTARIA QUE FALASSEM
DE VOCÊ NO SEU VElÓRIO?"
O 10 candidato disse:
- Que eu fui um grande médico e um

ótimo poi. de família'.
O 20. candidato disse:
- Que eu fui um excelente pai de
família, e um professor de grande
influência no futuro des crianças.
Aí o 30 arrasou:
- Gostaria que eles dissessem: "OLHA,
ELE ESTÁ SE MEXENDO! '

\I
ÁRIES

)(
GÊMIOS � LEÃO

#U8RA .�
SAGITÁRIO AQUÁRIO· .

(20/3 a 20/4) (2.1/5 a 20/6) �
-e

(22/7 a 22/8)
.

(23/,9 a 22/10) (22/11 a 21/12) (21/1 a 18/2)
invista todas as Sua mente estará 1.2..-:: Se está com os Sua sensibilida- Não desanime Dia inspirado.
suas cartas em um um pouco instável � . nervos à flor da de. estará mais porque tem muito Seu coração está
novo amor. As ener- neste dia. Procure

-

pele, perceba que aflorada no dia trabalho. Não era transbordando de
gias estão todas voltadas para organizar suas emoções, pois o a maior parte dos problemas são de hoje. Estará mais maternal, isso que você queria? Pare de alegria, mas é uma alegria cal-
os relacionamentos equilibrados reflexo da desorganização que causados pelos teus fantasmas e acolhedor e dedicado. Aproveite reclamar e faça. Agora você já ma e serena. Procure não deixar
e harmônicos e o dia de hoje tem sentido está causando algum tua ansiedade. Nada que exista. para receber as pessoas que conhece a dificuldade, depois que a confusão atrapalhe este
traz a você a óportunidade de estresse. Se·estiver pensan�o em realmente. Reflita se vale mes- mais gosta, preparando um belo de tantcs anos dentro dela� O dia. Esteja atento também ao

. concretização de uma relaçãc '. mudar de casa ou ambiente de mo a pena se torturar com tanta
.
e refinado jantar de um jeito que momento pede que você se or- seu excesso de energia que está

com uma pessoa muito especial.
.

trabalbo, esta é a hora. energia mal direcionada. só você sabe preparar. ganize só um pouquinho mais. sentindo desde há alguns dias.

W
TQURO .p ""

CÂNCER

I1f
VIRGIN ti �,ESCORPIÃO

�
CAPRICÓRNIO PEIXES

(21/4 020/5) �;_;�. �!��6e:t!�:) (23/8 a 22/9) �':*% (23/10 a 21/� 1)
.

(22/12 a 20/1) til.. (19/20 19/3)
.
Se vO,cê é do último- . Trabalhar na hom ;::=�S�:::::: Devagar voce val Você será acometi- ""... Rompimentos afe-
deéanato desse : •

preparando para do trobalho e ';� conquistando o do por um excesso
.

. .livos, mudança•

signo, poderá sen- uma grande virqda descanse na hora f
.._: . seu território. de otimismo hoje. de trabalho, tudo

tir o sol aquecenao sua. face. em sua vida. Você sabe que seu do descãnso. Tome seu banho Quietinho vai Coisa'difícil de acontecer com o que tem vi.vido nos últimos
Com o resultado crescente de tempo está passando, mas ailida demorado, pratique exertícios seduzindo, quase ninguém você. Mas como você sabe que tempos tem afetado seu estado
seu trabalho, você pode fazer não se sente seguro e calmo o regulares e cuide de sua alimen- percebe, mas você sabe que

v •

está em uma fase cheia de de espírito. Deixe de lado as

planos· com relação ao seu suficiente. Se você já sabe ql,le tação do jeito que gosta. Organize está quase lá. Não desista nem bênçãos. Está no caminho certo, noitadas e álcool nem pensar.
futuro. Aproveite para cuidar as mudanças serão i!.levitáveis, seu cotidiano para sentir que o por um segundo, porque suas como sempre, O momento pede O que você está realmente
de seu corpo, pele e cabelos. para que adiar essa decisão? controle não saiu de suas mãos. percepções .,õo estão erradas. que você se abro para o amor. precisando é parar e se cuidar.
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Mulher maravilha
Devemos muito do que somos hoje (fortes, desbravadoras e persistentes) às nossas pre
cursoras, que deram inicio e continuidade a uma luta de igualdade e justiça entre os

sexos. Participar de provas olímpicas, ter direito ao voto, atuar profissionalmente em

áreas de domínio masculine, ingressar na ccrrelru política, a implanta.ção de leis que
garantem nossa integridade física e moral, entre tantas outras conquistas süe frutos de
uma luta antiga da qual colhemos os frutos, ano após ano. Por ordem cronológica, pude
mos citar alguns nomes que fizeram parte da história do nosso país e por conseqüência,

.

da história evolutiva dos direitos femininos: Marquesa de Sentes, Marió Graham, Maria
Quitéria, Bertha lutz, Chiquinha Gonzaga, Cora Coralina, Ana Néri, Beiledita da Silva,
Irmã Dulce e Rachel de Queiroz, süo exemplos de persistência é vitória no que tange às

.

conquistas femininas na história. Nos dins de hoje é notório e significativo o fato de
que avançamos nessa luta. Mas aind.a (e às vezes sequer percebemos ou identificamos)
sofremos a desigualdade entre os sexos. Pesquisas constantes revelam a diferença no

mercado de trabalho, nos rendimentos, na posição empregado/empregador, no nível de
desemprego e no grau de escolurldnde. Se pararmos pro pensar, nós somos as mulheres
do presente e devemos dar continuidade a essa busca incessante do reconhecimento e

valorização. Não somos o sexo frágil. Somos mulheres de fibra, que lutamos pelo que
queremos e somos capezes. sim, de realizar tudo o que nos 'propusermos. Assim como as

mulheres citadas acima, que deixaram seu nome nos registros da história, cada uma de
nós pode escrever um capítulo, somando ao todo uma história vitoriosa.

MULHER----------

Raquel de Oueiroz: a primeira mulher a ingressar
na Academia Brasileira de Letras

FRIO GOSTOSO
As vitrines estão repletas de boinas
e chapeuzinhos graciosos� Seja com

uma roupa mais despojada, ou num

modelo mais elegante, 'a peça fala
por si só e já não exige nada mais.
E só para constar, citando cultura (!),
a boina tem origem militar e campo
nesa e é um complemento do traje
típicó dos escoceses (aqueles estrnn-
geiros de saias).

.

Ana Néri:

pioneira brasileira
na enfermagem

FESTA DO CHAMPANHE
Hum! Mulher adora um paparico. Passar uma noite inteiri-

. nha, conversando coin as amigas, num ambiente gostoso,
com gente bonita, degustando champanhe, morangos do:
cinhos, queijos finos... Ah! Isso é tratamento de primeira. •

Tudo isso para dizer que eu adorei a 2° Festa do Champa
nhe. Parabéns ao Moa, colunista do'O Correio do Povo. Ele
provou que entende de muíherí

Silvana
Mannes, Katia
Vieira, Nite
Rubini, Cláudia,
Avancini e Ao
gela Devi!iilli,
na Festa do

ChampclDhe

BISCOITO DA SORTE
�

• Sapato confortável é tudo.
Realmente não adianto você
estar linda de morrer, cheia de
energia para gastor,.louca pra
se divertir e sentir seu dedo
mindinho apertando e gritan
do por liberdade. Dá vontade'
de chorar. A 'dica é encontrar
um sapato no estilo que você

,

quer, mós que te permito andar
sem parecer que você está num

campo minado .

• Iemhrc'de.umn amigo veh
dedoro de uma loja aqui do'
centro, que 00 atender uma

cliente (dois minutos antes de'
fechar a loja), desceu todos os

caixas possíveis, deu palpites,
buscou outros modelos no de-

.

pósito e acabou não vendendo
sequer uma meio. E no dia
seguinte, o cliente apareceu
novamente, com os três filhas,
a mãe, a sogro e d-ua� tias que
estavam em férias' no cidade.
Essa é a diferença do verdodei- '

ro vendedor.

; ,', ."Hoje" vou I visitar lI1e� pai.
í

� Jnferíohõo, mUfto verde, rios.: .

e, mosquitos. Adoro ir pro caso.
do poeVe po�or as noites jo
gando�Gf(Jrho Com ele e meus

irmãos. Sei que poderio ser
. 'mais assídua nessas visitas.' �.

Mos isso não me fo,z esquecer
" qúem são e o que eu sou por
causô deles. �embrar �onca
é demais: Família é tudo de

"';',1ii

'�' 'bom! Cabe o nós'Colaborormos
. � (. poro uma. boa relação. y,

.... " Talvez 'olguém me' atire
p.edrlls depois de ler isso:' No

.,minha ppfnião, o porto normal
é p,orte ipteg�onte do gestoçõo:
B�nefícios? A r.ecupero,çõo mais '

rápida do mulher, o menor risco
dé 'complicações com anesté
sicos e leite materno em maior
quantidade. Pino o bebê, a di
minuição. dos rlsecs de doenças
respiratórios, cO,mo bronquite e
asma. Preciso ,mais?
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MODA E VISUAL

MAQUIAGEM VIBRANTE
OUIos ganham destaque na próxima estação, trazendo aparência alegre e de luz
Cores fortes e vibrantes que

iluminam o rosto. Esta é a pro
posta da maquiagem inverno
2008. Verde limão, rosa pink,
laranja, salmão, roxo e violeta
sâo �s apostas dos profissio
nais para dar vida aos olhos.
As cores também são intensas
na boca - vermelho, vinho,
groselha, chocolate, marrom e

suas variações. Porém, muito
cuidado quando estiver à fren
te do espelho.

O inverno é a estação que
permite mais ousadia e cria
tividade quando o assunto é

maquiagern, pois sem a corzi
.

nha saudável do verão, a pele
- se torna corno uma tela' em
branco. Partindo deste pon-
to, o maquíador.. cabeleireiro
e empresário Duda Molinos
afirma que os olhos virão com

'mais força na próxima estação.
"Eles estarão mais marcados e

destacados. Ou p�lo delínea-

dor mais gráfico ou pelos tons
mais densoscomo o marrom e

o cinza", destaca. "Eu aposto
bastante no tom salmão, nas

pálpebras ou na parte interna
do olho para dar uma ilumina
da no olhar."

O maquiador Marcos Cos
ta, responsável pela beleza de

quatro desfiles no último São
Paulo Fashion Week (SPFW),
sustenta que a estação mais

gelada do ano virá regada de
. muita cor, alegria e luz. "O in
verno deixou de ser sisudo. As
cores tradicionais da estação,
como marrom, preto e cinza,
virão como complemento este

ano. Os destaques ficam por
conta das cores vibrantes - la-·

ranja, limão, rosa pink -, que
tornarão 'o inverno mais ilu
minado e quente", diz. "Mas
os tons pastéis permanecem, .

pois fazem parte da maquia
gem da mulher."

Cautela indispensável
Um simples troço acima do linho dos cílios transformo o

oihar. �sse é o poder do delineedor um produto tão conheci
do pelas mulheres. Porém, o inverno 2008 trará uma proposta
mais ousada: a maquiagem da cantora britânica AmyWinehou
se, que é marcada cem um grosso traço de delineador, que lem
bro um pouco o formato bonequinha <te luxo reformulada, será
"a lebre" do inverno. "O formato é mai� estiloso, mais retrô e

. mais agressivo O traço vai além do comprimento do olho", diz o

maquiador Cayo lanza, do Studio W. A cor mais usada é o prelo,
.

que é a combinação perfeita com a estação. "Mas tenias os

coloridos e metalizados, que proporcionam diferentes eleitos",
completa Cayo '

.

-

Na' opinião dé Dudo Molinos, este

traço deve ser usado com cautela por
ser mnís ousado e nuda democrático. "É
um conceito mais retrô e nada sutil. Ele
deve ser usado paro aquelas jnulheres''
que figuram o ·.Iook fushlen". pondero.
Duda aconselha os olhos sutilmenté con

tornados com o lápis preto, que também
expressam um ar moderno e sofisticado.

.

"Ele só não deve ser usado nas mulheres que têm olhos peque
nos. Coso contrário, o uso é liberado", diz.

Os profissionais ressaltam que o estrelo do inverno - que tam- ,

, bém foi no verão � será o boca. Elo virá acompanhado do elegân-
-.

cio e do glamour do vermelho. "É um clássico domaquiagem que
esteve bastante presente no verão e continuará no inverno", diz .

Marcos Costa. A mesmo tendência é compartilhado por Duda. "üs
tons nos lábios virão mais fechados, típicos do inverno. O vermelho
continuará no embolo do verão, mas os tons de marrom também
estarão presentes", afirmo.

.
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Valorização da tercelm idade
Até o dia 23 de moio osportlcípentes da oficina de Arte Geral do Centro de Convivência: da Terceira Idade (CUI) expõem
seus trabalhos na agência do HSaC, sediada na Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Molduras fotográficas elabo
radas cem refugos de madeira, restos de massa corrida, tecidos e elásticos descartados pelas indústrias têxteis locais
acomodam imagens que resgatam a trajetória do idoso no município, retratando momentos vividos e a atualidade. Para
interessados em participar das oficinas ministradas pelo CUI, o telefone para contato é 337G-7562,

Concurso estadual
de'leitura

Pomerode, a cidade mais alemã do Bra
sil, se prepara para receber a .eliminató
ria estadual do Concurso de leitura em

língua Alemã, promovido pela primeirà
vez em Santa Catarina, De todo o Esta
'do, alunos'que se destacam no uso da
linguagem dos imigrantes germânicos,
disputam hoje a final da "Vorlesewet
tbewerb". A prova ocorre a partir das
8h30, na Câmara Municipal de Vereado�
res (av. 21 de janeiro, 1235, no centro).
Os estudantes são avaliQdos nas catego
rias "alemão como língua estrangeira",
"alemão como 20 língua" e "dialeto", O
aluno vencedor será premiado com uma

viagem a Brasília para prestigiar a "Kul
turfest - Estação Cultura Alemã 2007-

,

2008", que segue até o mês de outubro.
"

LOTERIA

CONCURSO N° 969

"
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-Apresentação do ópera Lo Traviata marco o comemoração de aniversário do Centro de Cultura

MENSAGENS EM HOMENAGEM AOS
CINCO ANOS DO CENTRO CULTURAL

MARIA CEcíLIA BEZERVANÇO
DE LIMA, Secretário do Educação
"A Jaraguá de antes e após o

inauguração do Scar aproxi
mou e proporcionou à comu
nidade do região o acesse aos

grandes espetáculos".

GUSTAVO WOLF DE LlMA�
21 anos, promotor de eventos

"O Centro Cultural é impor
tante porque traz cultura à
cidade, com teatros, shows e
outros eventos. É um atrativo
diferencial".

MÔNIKA HUFENÜSSLER
CONRADS, Presidente do Scar

"O espírito do Scar é centrl
buir poro o desenvolvimento
do cultura, como base de sus

tentação pani uma sociedade
mais crítico".

JULIANA GARCIA,
,

19 anos, estudante .

"O Brasil e o mundo precisam
de cultura. O Centro Cultural
traz um entendimento sobre o

cultura regional, informação e

conhecimento".

NATÁLIA PETRY, Ex-presidente
do Fundação Cultural

"Não só imponente pelo beleza
de suo edificação, mos pelo
conjunto de ações que 00 len

go desses cinco anos propor
cionaróm à comunidade".

DIRCE TERÉZINHA TABORDA,
69 olios, pensionista
"Quando tem evento

sempre acontece lá ..0 muni
cípio está ganhando muita
coisa, como teatro poro
os idosos".
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ARTE EM FESTA

Cinco onos
.

ganho para o

setor cultural
·Centro·de Cultura comemora
aniversário com grande ópera
JARAGI,JÁ DO SUL

-

e partícipação da sociedade,'
-. Os ínstrumentos de corda através de voluntários e recur

e de sopro brincam com as
.

sos financeiros de empresas.
vozes afinadas. O resultado A entidade sem fins lucrativos
da bela sinfonia entorpece traçava a sua próxima neces

qualquer ouvinte, mesmo sídade: a instalação de um

. que inerte. O riso, o choro e Centro Cultural com espaço
a �urpresa da platéia se sin- adequado para acompanhar o,
tonizam 'com os sentimentos desenvolvimento cultural 'do
do ator. Um momento mági- município.
co, num lugar de magia. O O sonho dos fundadores e

ritmo das impressões e dos freqüentadores foi concreti
gestos encanta pela recipro- zado em 16 de maio de 2ô03,
cidade do momento. O Cen- sob bases sólidas e modernas
tro Cultural de [araguá do do edifício do Centro Cultu
Sul comemora hoje os cinco ral. O espaço com cerca de

.

anos de inauguração com 10.000 m- ficou de dividido
muitas lembranças e aeon- em grande teatro {capacidade
tecimentos culturais, Foi o para 1000 lugares), pequeno
espaço artístico que alçou teatro (capacidade pata .250

projeção nacional de espe- lugares), salas de exposição
táculos, trazendo à região do segundo e quarto piso, es-

.

jaraguaense O convite para paço 'panorâmic9 multiuso,
prestigiar obras que .antes piano bar, salas de aula, salas
só eram compartilhadas nas de aula de música individu
capitais brasileiras. ais e coletivas (oito unidades

A Sociedade, Cultural e de diversos tamanhos), sala
Artística - SC'IX nasceu da de ensaio de música (orques
iniciativa do casal Fernando tra, camerata etc.), salas de
e Adélia Fischer, em 1956. dança, sala de aula para te
O objetivo era o mecenato a atro e oficina de artes plás
uma orquestra de músicos da ticas. Antes da inauguração
cidade e também valorizar a oficial, a Scar já atendia no

produção. artística local, seja .Centro Cultural com cursos e

através do teatro, da dança, apresentações.
da pintura ou da música. O

projeto cresceu pelo interesse LUCIANA DE AGUIAR
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MENU
Alo, alô, atenção, por favor; amantes do, café e do vinho tinto ein
doses diárias, estão dizendo por ai que eles podem beneficiar o

coração, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Assim, uma
taça de vinho para as mulheres e Duas para os homens, todos os dias,
melhoram a circulação, principalmente em pacientes com o coles
terol elevado. Já o cafezinho tamb,ém é saudável, se consumido, no
máximo, eni quatro xícaras diárras. Mas, atenção! Nada de exceder
ao recomendado. Se não motorzinho nõo vai!

POUSADA
Gente lembro daquela mansão, com cenório de tirar o fôlego, no 'filme
A Noviço Rebelde, com Julie Andrews? Virou hotel. Para quem adoro
um "pemõn" pelo Europa, estó aí uma ótimo pedido: passar o noite
no belo coso dos Tropp, em Solzburgo, no Áustria. llm pernoite custo o

pechincho de 100 euros - algo em torno de R$ 256,00. Quase nado!

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo empresá
riePaulo Chiodini, o Paulinho do
Posto Mime, que sempre lê esta
coluna para ficar por dentro das
novidades da nossa sociedade.

IN LOVE
Depois de ter se separado e curtir
a vida de solteiro longe dos emba
los jaraguaense, o big show Paulo
André Hufenussler, o popular Nica,
apareceu na última quarta-feira,
na Cachaçaria Água Doce, a tira-

- colo de uma morena, simplesmen
te estonteante.

DÉBORA
Gente por favor, não esqueçam de
ligar para Débora Petzinger, pois
hoje é o dia dela receber o coro de
parabéns. Estão esperando o quê?
Liguem já!

j
1

I,

, " Quase todos os

homens podem
suportar o adversidade,
mos se quiser testar
o caráter de alguém,

'

dê-lhe poder."
ABRAHAM LINCOLN -

EXPRESSO ��.

Pra galera que ficou mandmido e

mail querendo saber o dia que o

grupo, original do Expresso Rural
'estaria em Jaraguá, aqui vai: será
dia 31 de maio, no Panorâmico da
Scar. Paulo David, o Paulito, é quem
está movimentado o babado.

As bonitonas Thaiana Peixer e Andreia Caviguioli, presença
jovem na Festa do Champanhe, na quarta, no �antan

TRIBO DAS BOAS
Uma animada galera em nossas baladas
de destaque é aquela comandada pelo
meu confrade Zeca Jr. Ali não tem pra
ninguém!

HARMONIA
-Móveis-

NOITE DAS SOPAS '

Hole, a partir das 20 horas, na

sede social do Círculo Italiano de
Jaraguá do Sul, acontece a Noite
das Sopas Italianas. Num friozinho
desses, nada melhor.

3373-0490
DEU NO TV FAMA
Essa é boa. A polícia do Estado ame

ricano de Wiscounstn prendeu um ho
mem por furtar milhares de calcinhas
usadas de varais. "Ele gostava de ficar
cheirando as peças íntimas". País de
senvolvido é outra coisa. Aqui, os cerns
ainda estão naquela de cheirar cola.

www.harmoniamoveis.com.br

SAI DESSA VIDA
Olha só, li na revista Quem que a

Sandy diz que quer ser dona-dé
casa a partir dos 30 anos. E os pIa
nos não param por aí. Quer lançar
um livro de contos e poesias e ain
da por cima pretende investir em

sua banda de jazz. Cá entre nós,
. sinceramente, acho que o mais im-

,

portante é ela parar de contar.

£
, Cirurgia Plástica

(J Mi�ru�a
.

Dr. Rodrigo Tanus
CRM - se: 13079 RQE: 6360

'

Especialis�a peleSociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

, Micmtransplante capilar - Otoplastia
- Prótese de mama -Reduçâo mamária
� Lipoaspiração -Abdominoplasfla
- Rejuvenescimento Facial -Rinoplasfia

Rua João Januárto Ayroso, 747
Tel: (47) 3370-6749 - Jaraguá doSul

,

www.drtapus.com.er

TE CONTEI!
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MERCADO REGIONAL

Fundo Social e obras
Guido Bretzke, presidente da Acijs e do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, considerou proveitosa a vinda do governador
Luiz Henrique para uma plenária especial que tratou de questões importontes para o município e região. O empresário fez
as cobranças por mais investimentos e ouviu elogios do governador à participação do Vale do Itapocu na contribuição ao Fundo So
cinl, com a promessa do chefe do Executivo estadual de que se a participação continuar ativa novos projetos serão contemplados.
O governador homenageou a cidade, fazendo uma referência ao hino de autoria do empresário Rudolfo Hufenüssler (que estava
na platéia) ao lembrar uma das estrofes: "Jaraguá do Sul és vibrante, Não haverá quem te suplante".

.

MARISOL- OBTÉM REGIME ESPECIAL
A Marisol obteve do Secretnrtn Estadual da Fazendo, benefí
cio de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (lCMSt poro importação de sete jets, máquinas
pa'ra tratamento de tecidos, poro purgar, tingir e lavor por
processo acelerado, de duplo ação de tlntn. As máquinas
aguardam liberação no porto de São Fmncíscc do Sul. O trâmite
aduaneiro e a consultoria paro obtenção do isenção foi realiza
do pela Freitas Comércio Exterior, de Joinville, e proporcionou
redução nos custos do importação de aproximadamente R$ 500
mil. Nos quatro priméiros meses do ano, explico Marlene Frei
tas, diretora do Freitas, o empresa obteve isenção de ICMS em

diversos processos totalizando benefícios de R$ 800 mil.
.

ADLIN PLÁSTICOS
A empresa jaraguaense Adlin Plásticos, fabricante de soluções
em plástico industrial injetado para o agroindústria e também
fabricante de produtos médicos descartáveis, desde março des
te ano. conta com a consultoria do escritório de design e bran
ding, Design Inverso, estabelecido em Joinville.
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t VENDAS DO COMÉRCIO BATEM RECORDE
Segundo o IBGE(lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatístico). no

primeiro trimestre de 2008 as véndas do comércio varejista brasileiro
cresceram 12%, tornando-se o melhor resultado desde 2001. quando
o instiMo iniCiou o acompanhamento estatístico.

BRASIL É O 43° PAís EM COMPETITIVIDADE
O Brasil é o 43° país no classificação mundial da compe
titividade, liderado mais uma veZ' pelos Estados Unidos,
seguido por Cingapura e Hong Kong, segundo um estudo
publicado ontem, pelo Institute for Management Develo
pment (lMD) de lausanne, Suíça. O País conquistou seis
posições em apenas um ano. Entre os 20 primeiros países
dos 55 analisados se encontram dez europeus, dentre os

quais. Suíço (40). Luxemburgo (5°). Suécia (9°). Holanda
(10°). Noruega (11°) e Irlanda (12°). A China está no 17°
lugar, após perder duas posições em relação ao ano passa
do, assim como a índia, 29° esse ano, 27° em 2007. Entre
os países emergentes, a Malásio se encontra em 19° (230
em 2007). e o Chile, o país mais competitivo da América
Latina, mantém seu 26° lugar, bem na frente do Brasil. A
Rú�ia está no 47° lugar (43° em 2007). superando por
pouco o México,(500) e Venezuela (55°).

I·NDICADORES CÂMBIO
íN(}ICE VARIAÇÃO MOÉDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
I BOVESPA 2,09% .Dólar comercial (R$) 1,653 1.655 -0.48%

NEGÓCIOS Euro (em US$) 1,543 1.543 • -0,28%

�1�r�!������I��U������� Econômico
Aplicada) no. Brasil 75.4% de toda a riqueza do país

O'
esta cencentredc em apenas 10% da população. Com

� piovo-se mais uma vez que o distribuição das riquezas
no país ainda é falha e necessitamos evoluir como país.

A Duas Rodas Industrial, de
Jaraguá do Sul, é uma das princi
pais fabrícantes de ingredientes
para a indústria de alimentos da
América Latina. Para esse ano,
a empresa pretende atingir os

R$ 380 milhões de faturamento,
valor que representa 16% a mais
do que o total conquistado em

2007. Mas os planos da empresa
não param por aí. Este ano, será

inaugurada uma novafábrica em
Manaus (AM) e para os próximos
seis anos a companhia pretende
adquirir novas empresas, obje
tivando entrar para o "clube do
bilhão" catarinense, Além disso,
investimentos serão feitos no au

mento da- capacidade produtiva
e no incremento de novos mer-

. cados da América Latina, afirnia
Leonardo Zípf diretor-superin
tendente da Duas Rodas em en

trevista ao Noticenter.A empresa
quadruplicou o seu faturamento
nos últimos seis anos.

A Duas Rodas possui emseu
portfólio mais de 3.000 itens. En
tre eles estão aromas, produtos
para fabricação de sorvetes, con
dimeritos e aditivos, extratos na
turais, flocos de frutas, entre ou

tros. Além da matriz em Jaraguá
do Sul, a empresa conta com uni
.dades no Nordeste brasileiro, no
Chile, Argentina, e Peru e exporta
para toda a América Latina, Amé
rica do Norte e países da Europa,
África eÁsia. Sãomais de 25 agen
tes espalhados pelo mundo todo.

.
.

.

Duas Rodas deve crescer 16% este ano.
.

.

Aumento na produção e investimentos emtecnologia impulsionam expansão-
Com mais de 80 anos de funda
ção, a empresa vive a transição
da terceira para a quarta geração.
Segundo Leonardo, os moldes
da govemança corporativa estão
sendo implantados para que esse

processo seja bem planejado.
Sobre a abertura de capital,

Leonardo comenta que, no mo

mento, a empresa tem recursos

para fomentar seu desenvolvi
mento, mas que isso não impede
que a abertura aconteça no futu
ro. "Como a família será muito
grande, possivelmente alguns
queiramvender sua parte ou sair
do negócio. Essa é uma postura

. normal", afirma.

MARINA MEU, NOTICENTER

c,
o
o

�
:oJ
O'
c:
..

Fabricante de ingredientes poro indústria de alimentação prevê crescimento
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SEM PROCEDÊNCIA

SANTA CATARINA��-�-----'--�---

Apreensão de cigarros fa-Isificados
- Policial Rodoviária destaca o risco de consumir cigarros sem fiscalização
FLORIANÓPOLIS ra e sem documentação fiscal é

Policiais ,rodoviários fe- a dúvida quanto à qualidade do
derais de. Blumenau apreen- produto, podendo gerar grave'
deram ontem, às 5 horas da risco à saúde dos usuários. A
madrugada, 1.750 pacotes de falta de fiscalização e contro-,

cigarro estrangeiros sem doeu- le não assegura a qualidade'
mentação fiscal. A apreensão desses produtos em nível na
do contrabando foi feita no

.

cional. No ano de 2007, a PRF
Km 58 da BR 470. A mercado- em Santa Catarina apreendeu
'ria estava em um automóvel 13.544 pacotes dá cigarros,
Fiat Mareá Week, placas de todos vindos de contraban
São Paulo/SP, e foi encaminha- .

dos. Este ano já foi retirado de
da para a Central" de Polícia circulação mais de 8.000 ,pa
de Blumenau, O condutor e cotes que não continham do
autor do ilícito, Marcia Alves cumentação. A Polícia Rodo
de Lima, 31 anos, natural do viária Federal ainda não tinha
Paraná, foi detido e também informação sobre a rotina do
encaminhado à central para contrabando e nem as infor
prestar seu depoimento. .' mações sobre o depoimento

, O maior risco de consumir de Marcia Alves de Lima até o
·

cigarros de fabricação estrangei- fechamento desta edição. PRF/SC apreendeu 1.750 pacotes de cigarro contrabandeado ontem, neste ano o número já chega a 8 mil

Peri,go enlatado
Não é o primeira vez que a Polícia Federal atuo no preservação do saúde, inclusive, de crianças. Desta vez deflagrou uma

operaçüo denominado de lactose onde desarticulou uma quadrilha que adulterava leite.em pó integral, além de falsificar
notas fiscais. Foi lá no Paraíba, mos respingou em Santa Catarina, até porque segundo policiais, empresas catarinenses
poro encobrirem.a saído de produtos em maior quantidade-burlavam a fiscalização com notas frios. Essa gente colocava na

prateleira um produto que na confiança era adquirido podendo prejudicar o saúde de milhares d_e pessoas. Olha só o risco
que corremos. Estornos embrutecendo e o cada dia nos tornando mais desconfiados devido o esse tipo de ação marginal
e criminosa. Não dá para acreditar em mais nado. Até lei em pó que é consumido por crianças. Será que serão presos e

condenados? É aí que está o grande problema: o impunidade.

·MEDIADOR
·

A direção da Aprasc quer chegar no gover
nador luiz Henrique. Poro isso está tentando
uma aproximação com o deputado Mouro
Mariani, pré-candidato à prefeitura de Join
ville. 'Hoje terão uma reunião com o parla
mentar do PMDB poro expor os ansiedades
em torno do lei 254 e pedlr que intercedo
junto 00 governailor. No verd,ade vão tentar
restabelecer o diálogo com luiz Henrique.

· QUETE VIU...
. ,

Algumas ,derrotas de lulo no corrido presi
dencial tiveram o oval dos, bancos preocu
pados com suo asçensó.o. e temerosos com

o interferência de um petista no Planalto.
Pois é, desde 1995 os bancos brasileiros não

atingiam o rentabilidade que .eenqulsínmm
neste último' trimestre. Transitam somente
no azul desde que lula colocou o faixa pre
sidencial. E agora? Você imaginava que um

governo de esquerdo ajudasse tanto os insti

tuições financeiros?
.

EM ALTA
Mos além de lula o presidente do Banco Central o milioná
rio Hen'rique Meirelles também vem se consagrando junto
às instituições financeiros. Tudo bem que contou com ventos
o favor, mos soube dor um ritmo o político ec�nômica que

. vem rendendo ótimos índices" apesar dos juros elevados.
Ambiciono presidente do República.

. PREOCUPAÇÃO .

'.
.

Serão realizados três audiências públicas poro avaliar o situação crí
tico dos olarias de cerâinica vermelho em Santo Catarina. A proposto
partiu do deputado Valmir Comin, que relatou os dificuldades en

frentadas pelos empresas:'
\\ São 753 empresas-desse tipo no Estado

- no País, chegam o 12 mil -"quase 100%'familiares"e gerando 40
mil empr.egos. O problema é que o pJodução é primário, sem quali
ficação, e por isso, sem condições de competir com os empresas de
São Paulo, que operam com automação. Poro o parlamentar do PP é

-.

necessário uma ação urgente do poder público, que forneço incenti
vos e. recursos através de bancos de fomento, facilitando linhas de
crédito r)�-n " 'r> "�IJ'rtd "
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Desigualdade continua crescente
Segundo o Ipea, 10% mais ricos no Brasil detêm 75% de toda riqueza
BRASíUA

O Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) elaborou
um levantamento que aponta as

desigualdades no Brasil. Um dos
dados mostra que os 10% mais
ricos concentram 75,4% da ri

queza do país.
Os dados foram apresentados

ontem, pelo presidente do Ipea,
Márcio Pochmann, ao CDES

(Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social). O objetivo,
segundo ele, é oferecer elemen
tos para a discussão da reforma
tributária.

A pesquisa também mostra
como é essa concentração em

três capitais brasileiras. Em São
Paulo, a concentração na mão
dos 10% mais ricos é de 73,4%,
em Salvador é de 67% e, no Rio
de Janeiro, de 62,9%.

Para Pochmann, a injustiça
do sistema tributário é uma das
responsáveis pelas diferenças.
"O dado mostra que o Brasil, a

despeito das mudanças políticas,
continua sem alterações nas de
sigualdades estruturais. O rico
continua pagando pouco impos
to", afirmou.

Apenas para efeito de com

paração, ao final do século 18,
os 10% mais ricos concentravam
68% da riqueza no Rio de Janeiro
- único dado disponível. "Mes
mo com as mudanças no regime
político e no padrão de desenvol
vimento, a riqueza permanece
pessimamente distribuída. É um

absurdo", afirma.
A pesquisa do Ipea também

mostra o peso da carga tributária
entre ricos e pobres, que chegam

.
a pagar até 44,5% mais impostos.
Para reduzir as desigualdades, o
economista defende que os ricos
tenham uma tributação exclusi
va. Pochmann afirmou que um

dos caminhos é discutir uma

reforma tributária que melhore a

cobrança de impostos de acordo
com a classe social. "Nenhum

país conseguiu acabar com as

desigualdades sociais sem 'uma

reforma tributária", afirmou.
A pesquisa do Ipea também

mostra um dado inédito. A carga
tributária do país, excluindo as

transferências de renda e paga
mento de juros, cai a 12%, con
siderada por Pochmann insufi
ciente para o Estado.

Alto des alimentos continuo
e o IGP-1 O triplico em maio
A inflação medida pelo Ín

dice Geral de Preços - 10 (IGP-
10) mais que triplicou emmaio,
registrando uma taxa de 1,52%
- a maior do ano. Em abril, o

indicador ficou em 0,45%. To
dos os componentes do IGP-I0

pesaram sobre a aceleração do
indicador, segundo a Fundação
Getulio Vargas (FGV).

O destaque ficou para os pre
ços por atacado, que variaram,
emmédia, 1,91% emmaio, ante
taxa de 0,35% em abril. Amaior

pressão sobre o Índice de Preços
porAtacado (IPA) veio do arroz

.

em casca, O produto registrou
alta de 31,Q5% no mês, após re
cuar 1,25% em abril.

Entre QS bens finais, con

tribuiu em especial para a ace

leração o subgrupo alimentos

processados, que teve sua taxa

elevada de 0,57% para 3,15%.
Entre os bens intermediários,
destaque para combustíveis e

lubrificantes para a produção,
cuja taxa passou, de 0,44%
para 3,92%.

O Índice de Preços ao Con
sumidor (IPC) também regis
trou aceleração em maio, com
variação de 0,67% ante 0,61%,
em abril. Os preços dos alimen
tos voltaram a pesar, subindo "

1,70%, frente aos 1,13% em

abril. Reflexo da alta do trigo,
tiveram destaque de alta os pro
dutos panificados (de 3,24%
para 5,78%) e massas e farinhas
(de 0,80% para 3,22%). Só o

pão francês. teve alta de 8,44%.
Carnes bovinas também pesa
ram, subindo 2,12%.

Em sentido oposto, estão: ta
rifa de eletricidade resídencial,
que recuou 1,69%, 'após subir
0,93% no mês anterior; pas
sagem aérea (de 4,31% para -

0,25%); gasolina (de 0,94% para
0,39%); e cerveja (de 0,54%
para -0,24%).

Presidente do Ipea diz que os pobres são os que mais sofrem com o peso da carga tributária no país

Novo empresa
no setor aéreo

O presidente da Gol, Cons
tantino Júnior, afirmou em en

trevista à revista Época Negó
cios que não teme a chegada
da Azul ao mercado brasileiro
e que sua companhia aérea
está pronta "para enfrentar" a

empresa de David Neeleman,
também dono da americana de
baixo custo JetBlue.

A Azul, que deve começar
.

a voar em janeiro de 2009, já
encomendou 36 aeronaves Em
braer 195. A nova companhia,
que receberá investimentos de
US$ 150 milhões, enfrentará
concorrência da TAM e do gru
po Gol. Juntas, as duas empre
sas comandam cerca de 90% do
mercado doméstico.

Constantino diz que a Gol e
a Varig podem "enfrentar qual
quer rival no mercado. "Ele
(David Neeleman) está indican
do que oferecerá passagens mais
baratas e serviçosmelhores. Esta
mos preparados para concorrer".
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CICLONE 'NARGIS

INTERNACIONAL---------

Mianmar aprova Constituição militar
Agência eleva número de vítimas para 43 mil, Cruz Vermelha fala em 128mil
RANGUN

A junta militar que gover
na Mianmar (antiga Birmânia)
anunciou que a nova constitui

ção do país foi aprovada pela
maioria dos eleitores durante
um referendo realizado no últi
mo sábado. A rádio estatal di
vulgou ontem que a nova Carta,
que para os críticos do governo
foi escrita para solidificar o re

gime militar, foi aprovada por
92,4% dos 22 milhões de elei
tores. O anúncio foi feito no

mesmo dia em que a imprensa
estatal elevou para mais de 38
mil o número de mortos pelo
ciclone Nargis.

A votação foi postergada
em duas regiões afetadas pelo
ciclone, mas segundo a rádio
estatal, o resultado não pode

.

ser matematicamente revertido

pelos eleitores que não vota

ram. O governo anunciou que
haverá eleições gerais no país
em 2010. Mas a nova Constitui"

ção garante 25% dos assentos
.

no Parlamento para os milita
res e permite que o presidente
transfira todos os seus poderes
para os esse grupo num estado

Chávez alerta
a Colômbia

de emergência.
Os últimos números ofi

ciais divulgados pelo governo
de Mianmar afirmam que qua
se 43,3 mil pessoas morreram,
outras 27,8 estão desapareci
das. Mas a Cruz Vermelha afir
ma que o número de mortos
pode chegar aos 128 mil.

Enquanto isso, a junta mi
litar continua sem atender aos

pedidos da comunidade inter

nacional, e sua última medida
foi vetar a entrada nas zonas

afetadas no delta do rio Irra

waddy, aos meios de imprensa
e a qualquer cidadão estran-

.

geiro. Além disso, o governo
exige que sejam seus próprios
funcionários os encarregados
de distribuir o material de
emergência .

Segundo subsecretário-ge
ral de ajuda humanitária da
ONU (Organização das Nações
Unidas), John Holmes, muitas
outras pessoas vão morrer se

o governo militar não permitir
que a ajuda chegue às regiões
afetadas mais rapidamente.

AGÊNCIA ESTADO

<'

Ciclone Nargis atingiu Mianmar há quase uma semana e deixou mais de 43 mil mortos e 27 mil desaparecidos

CARACAS

Hugo Chávez afirmou que
não aceitará que a Colômbia
instale na fronteira de Guajira
uma base militar norte-ame
ricana. Para o presidente, a'
mudança da base militar dos
Estados Unidos de Manta, no
Equador, para a Guajira colom
biana seria inaceitável.

Chávez disse que a atitude
reviveria uma velha disputa
territorial com o vizinho. "Se 0-

governo da Colômbia se atreve
a instalar uma base imperialis
ta na Guajira, nós começaría
mos a pensar então e a recordar

.

qué essa, toda essa.Guajira era

_ venezuelana", afirmou.
Chávez se referia ao comen-

� tário do embaixador dos EUA,
William Brownfield,

.

sabre a

possível mudança da base mi
litar de Manta. O ministro da
Defesa colombiano, Juan Ma
nuel Santos, negou que a base
dos EUA será em Guajira. Moradores atingidos por terremoto fazem filo para receber águo

China recupera
_
represas;

.

mortos chegam a 19,5 ,mil
PEQUIM

O governo da China informou
ontem que cerca de 400 represas
ficaram danificadas após _

o ter
remoto que atingiu na segunda
feira a província de Sichuan. O
pior tremor no país em três déca
das deixou pelo menos 19,5 mil
mortos e outras dezenas de mi
lhares feridos, conforme a agên
cia oficial Xinhua. O governo
trabalha com a possibílidade de
mais 30 mil mortes.

Grupamentos militares es

tão realizando minuciosas ins

peções nas represas. Só para'
a instalação de Zipingpu, nas

'proximidades -de Dujiangyan,
foram enviados 2 mil militares -

após suspeita de "graves da
nos". O nível da água foi bai
xado para evitar maior pressão
contra a estrutura.

A contagem de vítimas não
a: pára à medida que os destroços

são revirados. Ontem, as equipes

de resgate encontraram 270 cor

pos que ficaram soterrados nos

escombros de uma escola de três
andares na localidade de Qing
chuan. Apenas 139 dos 853 alu
nos conseguiram escapar do dor
mitório quando o abalo sísmico
ocorreu. Um grande número de

, estudantes continua sob as ruí
nas de escolas em outras regiões.

Muitos dos sobreviventes
são retirados dos escombros
seriamente feridos. Em Mian

zhu, onde milhares de pessoas
morreram, os soldados conse

guiram retirar com vida 500

pessoas soterradas.
O Banco Popular da China

{Banco Central) anunciou a li
beração de US$ 785 milhões

para financiar as operações de
resgate. Mas a ajuda vem tam
bém da população. Chineses
fizeram filas para doar sangue
e outros ofereceram comidaaos

desabrigados.
..
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Boco!Tim/Wiflurest/Posto Cidade/Águia Negra, já foi vice-campeão do Sul-Brasileiro de Motovelocidade

MOTOVELOCIDADE

Boca disputa 20 etapa
do Bmsileiro de Velo
Piloto está em 3° e quer voltar com o título
JARAGUÁ DO SUL

O piloto jaraguaense Lu
ciano de Oliveira, o Boca, re
presenta Jaraguá do Sul neste
final na segunda etapa do 10

Campeonato Brasileiro de Ve

locross, au Motovelocidade.
Os pegas acontecem na cida
de de Teresópolis no Rio de

Janeiro, no domingo.
A expectativa é grande, já

que o piloto está na terceira

colocação na categoria VX1 e

os pilotos que lideram a prova
não vão participar do circuito.
"Será uma oportunidade úni
ca de sair na frente em busca
do título, além de um aprendi
zado. Estou confiante e prepa
rado, treinando bastante e fo
cando na competição. Quero
trazer este título para Jaraguá putar posições.
do Sul", garantiu. O Brasileiro é dividido

A motovelocidade é a mo- em seis etapas e o piloto que
dalidade dó motociclismo que mais pontuar é sagrado earn
possuí mais adeptos no Bra- peão nas categorias: VX1,
sil. É realizada em uma pis- � VX2, VX3, nacional A e B,

. ta de terra com cerca de -1;6 TTR 230cc e Lander : 250cc.

mil metros de extensão, 'com Este ano é a primeira vez que
os mesmos padrões do moto- acontece um campeonato des
cross, porém, sem os obstácu- te nível. Segundo Boca, isso.
los. Tem como característica é reflexo do crescimento da
as disputas nas curvas, acen- motovelocidade. ''A velo ga
tuadas, onde vários pilotos nha cada vez mais adeptos
podem ao mesmo tempo dis- no Brasil e os pilotos estão se

Boca quer melhorar pontuação

profissionalizando, tanto nos

equipamentos quanto as equi-
pes", analisou. ,

Por isso o nível da competi
ção é bastante elevado. Os pa
ranaenses são os favoritos, mas
Santa Catarina tem tradição no

esporte. ''A região Sul é a mais
forte, mas é difícil citar um fa
vorito, .a modalidade teve uma

ascendência forte nos últimos
anos", observou.

GENIELLI RODRIGUES

O .CORREIO DO POVO fI]SEXTA·FEIRA, 16 DE MAIO DE 200ã

A imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos do
mais alta qualidade.

O basquete masculino, através das
equipes da Unimed/FME, vive um

momento de renovaçõo. Sofreu
com a perda de jogadores nos últi
mos dois anos (18 deixaram o clu
be) e agora aposta na base para
reviver os bons momentos. Para
ajudar. o técnico Milton Mateus
terá agora o retorno do armador
Artur Borowicz (foto), destaque
no vice-campeonato da Olesc em
2006. Artur estava nos Estados
Unidos e a reestréia com a cami
sa jaraguaense será nos dias 10
e 2 de junho.
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TENIS .; HISTORIA
Por iniciativa do senhor Oswaldo Heuse e de seus com

panheiros de Rotary Club, no dia 19 de julho de 1955 foi
fundado o Itajaro Tênis Clube, cujos atividades sociais e

esportivos, incluíam o prático do tênis. A primeiro quadro
do modalidade no região foi construído; piso de saibro,
iluminação poro jogos noturnos, muro específico poro trei
namentos, vestiários e banheiros; enfim todo o estruturo
necessário poro o perfeitofuncionamento do modalidade.

JOVENS PIONEIROS
As instalações ficaram completamente prontos em 1963.
Então foi contratado um' dos melhores profissionais do
tênis Catarinense, o professor Armando Caparelli, cujo
missão era formar uma plêiade de jogadores em nosso

Jaraguá.· E o fez! Eis, o esquadrão pioneiro: Victor Zim
mermann Júnior, Joõo Carlos, Dorval Junio. e Gilberto
Marcatto, Flores Baratto, José Alberto Klitzke, Ouico
Caparelli, Fronk Borg, Arthur Neto, Bruno e Roberto
Breithaupt, Wolfgang Riedtmann, Thomaz Cesar Fruet e
os mulheres: Ivone Wolf, Jnnete Caparelli, Yara Spring
mann, Juçara Ramos, Yolani Marquardt, Lilian Wolf, Síl
vio Blosfeld, Neusa Nicolini, Ruth Hertel e Florindo Enke
Donini. Homenageando os fundadores e os pioneiros,
destacamos três tenistas que com talento e determina
ção, marcaram uma geração de jovens vencedores.

Ivone Wolf, Janete Caparelli, Vara Springmann, Juçara Ramos (menor), Yolani Marquardt, Lilian Wolf,
,

Sílvia Blosfeld, Neusa Nicolini, Ruth Hertel e Florindo Enke Donini

Victor Zimmermann Junior,loio Carlos Marcatto, Flores Barotto, Dorval Marcatto Junior, Gilberto Marcatto (frente), José Alberto
Klitzke, Quico C!lpareli, Roberto Breithaupt (frente), Arthut Breithaupt Neto (frente), Wolfgang Riedtinann e Thomós César Fruet

.

�
.

FLORINDA 'ENKE 'DONINI
Poetisa do tênis, versejando com o roquete, jogando o bolinho pro lá e pro cá, no quintal das adversários. Ótimo jogando no fundo do

.

quadro, excelente junto à rede. Iniciou no tênis em 196( conquistou o título de campeã invicto nos anos de 1964 e 1965; lnterrnmpeu
o carreira poro se dedicar aos estudos; retornou em 1976 e encerr.ou o ciclo de conquistas em 1998. Participou de oito campeonatos
estaduais no categoria acima de 25 anos, e venceu todos. A suo principal adversário era Alice Kuerten, mãe do lendário Guga (Gustavo
Kuerten). Representou Jaraguá do Sul nos Jogos Abertos em duas oportunidades. Em 1984, venceu o torneio de inauguração dos quadros
de tênis do Baependi, quando participaram todos os principais tenistas de Santo Catarina. Em nosso cidade a adversária mais difícil o

ser batido era Ruth Hertel, cujo golpe forehand (direito) era arrasador. O seu repertório de golpes era um verdadeiro arsenal de guerra:
ace, approach, backhand, lobby, voleio, smash; mos, sobretudo, o forehand e o cruzado curto, que eram os seus golpes mortais. Enfeitam
suo galeria de conquistas, mais de trinta troféus e um número enorme de medalhas. É o tenista mais fantástico de todos os tempos de
nosso Jaraguá. As belos memórias do tênis jaraguaense continuam o ser relatados no próximo sexto-feira. Até lá.

<
•
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Brasil jogará dois amistosos e as Eliminatórias
RIO D.E JANEIRO

A volta do atacante Adria
no, em boa fase no São Paulo,
foi a grande surpresa da lista
de convocados para a seleção
brasileira, anunciada na tarde
de ontem pelo técnico Dunga.
Foram chamados 25 jogado
res, para os próximos quatro
compromissos do Brasil: dois
amistosos e duas rodadas
das Eliminatórias da Copa do
Mundo de 2010,

Entre os 25 jogadores, o la
teral-esquerdo Marcelo (Real
Madrid) e o atacante Rafael
Sóbis (Betis) foram convoca

dos apenas para os dois amis
tosos, ambos nos Estados Uni
dos: dia 31 de maio, contra o

Canadá, em Seattle, e dia 6 de
junho, contra a Venezuela, em .

Boston.
Por outro lado, o atacante

Adriano (São Paulo) e o late

ral-esquerdo Kléber (Santos)
estão convocados apenas para
os jogos das Eliminatórias,
para nã_o prejudicar seus times
na Libertadores. Assim, eles
defenderão o Brasil contra o

Paraguai, dia 15 de junho, em
Assunção, e contra a Argenti
na, dia 18 de junho, em Belo
Horizonte.

'Convocação
. foi merecida'

Segundo Dunga, Adriano
precisava apenas recuperar a

. forma e a confiança para re

tornar à seleção. "O futebol
dele nunca foi colocado em

dúvida. Ele está .mostrando .

força de vontade, demons
trando um bom futebol e me
receu ser convocado", expli
cou Dunga. O artilheiro que
voltou à boa fase no São Pau
lo não participará dos dois
amistosos da seleção, contra
Canadá e Venezuela, nos dias
31 de maio e 6 de junho, e

voltará ao time nacional di
reto em partidas decisivas na
briga P9r uma vaga no próxi
mo Mundial.

Jogador do São Paulo foi a grande surpresa da escalação de Dung'a

i:

:P:' /'

• Goleiros .'l ter de Milão), Donir( lego Álves (Almeria)
• Zag�eiros ..<Jul!fl (Roma), Lúcio (Bayern de Múnigue), L�isõo (Benfica) �
Alex (CheJseaJ

.

c, ';j(
.

erAlves (Sevilla), Maicon (tntetae Milão), Gilberto (Her
'berlSantos) e Marcelo (Real Mildrid)•

•

¥

• Meio s" Mineiro (Hertha Berlin), Elanôl'(MancJlester City), Gil-
berta senan, Josué (WQlfsburgtAnde ançhester United)!

, JúUô BaQ.ti (Real Madrid), Diego (Werdef.:8.. e Kbká (Milag)t jY

• Ata'dntes� :fiiÚabiano (Sevilla), RafQe� SóbJs tis),"Aílriano (São
PaOlo), Alexand.re Pato (Milan) e Rabinho (.ReaÍJV1a d)
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· Tudo pronto' para a festa de
\

despedida de Gustavo Kuerten
bastava cumprir uma forma
lidade, como aconteceu nes-

'

ta 'quinta-feira.
Aos 31 anos, Guga está se

aposentado por falta de con

dições físicas para continuar a
carreira. E resolveu fazer .uma
turnê de despedida, que aca

bará justamente em Roland
Garras, .

onde ele colecionou
suas maiores glórias - foi tri

campeão do torneio, em 1997,
2000 e 2001.

Depoisdo período de re

cuperação da contusão ,e de

preparação para o último
torneio, realizado em Flo
rianópolis, Guga embarca
na próxima, segunda-feira
para Paris, onde espera viver
momentos emocionantes na

despedida do tênis.

A
·

O

seleção brasileiro
PARIS

Está tudo pronto para. a

grande festa de despedida do
brasileiro Gustavo Kuerten
como tenista profissional. Re
cuperado da contusão museu

lar na perna esquerda, sofrida
· no final de abril; Guga recebeu
ontem o 'convite oficial para a
disputa de Roland Garras, tor
neio que começa no dia 25 de
maio, em Paris, na França.

Como não tem posição
no ranking mundial que lhe
permita disputar um torneio
de Grand Slam como Roland

· Garras, Guga dependia de
um convite dos organiza
dores para entrar na chave'
principal. Mas, diante do seu

prestígiona competição fran
cesa, isso não foi problema:

Rebeca é suspensa por doping
e .pode ficar fora da Olimpía�a
RIO DE JANEIRO

A nadadora Rebeca Gus
mão foi condenada na manhã
de ontem a dois anos de sus

pensão, a contar de 2 de no

vembro de 200?, por uso de

doping. A decisão do Painel
de Doping da Fina (Federação
Internacional de Natação) tira
Rebeca das Olimpíadas de Pe

quim, em agosto.
Ela ainda será julgada na

Fina por outra denúncia de uso
de esteróide anabólico (testos
terona), feita: pelo Comitê Exe
cutivo da Odepa (Organização
Desportiva Pan-Americana).
Recentemente ela foi liberada
de outro processo de doping,

::;; já que Corte Arbitral do Espor-
8 te julgou-se incapaz para ana

� lisar uma acusação de doping.·
ê>

_

Se for considerada culpa-:'
da novamente, a nadadora
brasileira será banidà defi-

nitivamente do esporte, por
reincidência; como determi
na a Fina. O julgamento des-

. te outro caso, que se refere a

exames feitos nos dias 12 e

18 de julho do ano passado e

que também constataram uso

de testosterona, não tem data
definida.

A suspensão por dois anos,

segundo determinação da Fina à
CBDA (Confederação Brasileira
de Desportos Aquáticos), deve
ser cumprida imediatamente.

Rebeca Gusmão' pode re
correr da decisão ao Tribunãl
Arbitral do Esporte (TAS), que,
nó entanto, não costuma rever
decisões antidoping . tomadas
pela Fina, Na semana passada
a nadadora obteve uma vitória
no TAS, que a deixou esperan
çosa de participar das Olimpí
adas de Pequim (ela tem índi
ce olímpico nos 50m livre).

Nadadora é acusada de usar testosterona e pode ser banida do esporte
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Cidadania em Ação no campus da Unerj
População tem acesso a orientações médicas e programação cultural

� O CORREIO DO POVO·
SEXTA-FEIRA, 16 liE MAIO DE 2008

Pelo quinto ano consecu

tivo, um evento que se con

sagra corno oportunidade de
integração da comunidade,
promete reeditar no campus
da Unerj momentos de soli
dariedade e lazer. O projeto
"Cidadania em Ação", que
acontece no próximo domin

go, 18 de maio, é uma ativí-

dade comunitária em parce
ria com o Serviço Social do
Comércio - Sese e diversas
entidades e empresas que
apóiam a programação, que
acontece das 10 às 17 horas,
sem nenhum custo para os

participantes.
Com caráter didático-pe

dagógico, o projeto "Cídada-

nia em Ação" oferece várias
alternativas de serviços à po
pulação. 'Dentre as atividades
estão apresentações culturais,
orientações de saúde, do meio
ambiente, de odontologia, e de
conservação dos alimentos. A
Rede Feminina também dará

orientaçõespara o auto-exame
das mamas. Entre as atividades previstas estão exposições de arte

Tudo em pronta-entrega,
venha o quanto antes!

, ...........
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