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A malha que envolve você.

.

www.elían.com.br

Sem reajuste de .

salário em 2009 .

Mesa Diretora da Câmara de Mas
saranduba protocolou três projetos
mantendo os atuais salários do pre
feito, vic�, secretários e vereadores.
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Concurso não·
.

atrai médicos
.'

Prazo para inscrição foi estendido até .

6 de junho, devido à falta de profis-
. sionais interessados em trabalhar na
rede municipal.
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Grávidas que usam telefone celular
podem ter mais chances de ter filhos
hiperativos,'segundo estudo da Uni
'verSidade da Califórnia em Los Ange-
les e da Universidade de Aarhus; na
Dinamarca. A pesquisa constatou que
filhos de mões que usavam o celular
pelo menos duas ou três vezes ao dia
durante a gravidez estavam mais pro-

. pensos a ter problemas de comporta
mento e dificuldades para.lidor com
emoções e relacionamentos. Porém,
-es próprios estudiosos afirmam que o
,

estudo é inédito e deve ser interpre
tado com cuidado .

.!

,
t

Fonte: BBC Brasil

n
Malwee apresenta
Anderson no ala

Helena participa
de prova na Itália
Uma das maiores promessas da natação

.

parte sexta para' os Jogos da Juventude.
, Página 21

Jogador que estava na Europa traz
na bagagem 18 anos de futsal.
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Empresários temem alta da
carga tributário com reforma
Governo promete reduzir o peso dos impostos, mas projeto não sinal'iza queda, apenas simplificação.
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BOAS

LEMBRANÇAS,
Uma declaração"

de,allior
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Desemprego sobe
entre os jovens
o desempreqo dos jovens é 3,5 vezes

maior do que entre os trabalhadores
considerados adultos.

Página 11

o

emtomoda
Lula diz que Congresso terá de criar
receita se quiser aprovar emenda au

mentando a verba para. a saúde.
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CHARGE

O NOVO SÕ ASSUSTA

NOCOMEÇO,
QUERIDO.

AGORA, SORRIA!

A NATUREZAAGRADECE.
TE FALEI QUE ELES

ACHARIAM ESTRANHO
RECUSARMOSAS

SACOLAS PLÁSTICAS!

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

As faces invisíveis
da violência social

-

e institucional
O fenômeno da violência urbana em uma comuni

dade desvela-se através de sua distribuição sócio-es-
1 pacial. A violência é uma das fa-ces da fragilidade da
ordem jurídica dominante, já que é a manifestação
da crise institucional. Considerando o Direito pro
jeção da realidade social através da qual se definem
relações de regulação e emancipação, a ordem jurí
dica predominante cria vínculos- sociais e relações
de poder. Há uma tendência em concentrar-se nas

regiões centrais das áreas urbanas, mais rentáveis e

com mais estabilidade, mais recursos "recursos ins
titucionais" - tribunais e juristas - e também mais
recursos simbólicos - tratados legais e cultura jurí
dica dominante. Inversamente, nas regiões jurídicas
periféricas há pouco recurso institucional - justiça
inacessível, pouca assistência judiciária, poucos ju
ristas disponíveis ... - e igualmente, menos recursos
simbólicos - práticas jurídicas menos prestigiadas,
teorização jurídica menos sofisticada.

O mesmo ocorre com o uso da terra e da habi
tação. Assim como se inventam formas de sobrevi
vência, o Direito vai reinventando formas de organi-

. zação comunitárias (regulação) -que tratam conflitos,
valores e vínculos locais. Nasce uma ordem jurídica
plural, exigindo investigação teórica interdisciplinar
e nova. Este é o horizonte de saber-ação que substi
tui o dualismo Estado-Sociedade Civil. Para compre
ender a violência em suas formas de manifestação,
como face visível de uma ordem jurídica que urgen
temente precisa ser repensada. Assim, é necessá
rio discutir a possibilidade de uma ação jurídica,
legítima e eficaz que saiba ouvir a voz dos sujeitos
silenciados que vivem mais intensivamente esta re�
alidade, vislumbrando formas. de regulação e eman-

cipação legítimas.
'

EDILEUSA DEMARCHI E GHAZALEH PARHAM FARO,
ESTUDAMTES DE OiREITO DA 10". FASE

Os textos para esta coluna deverão ter no maximo 2.000 caracteres e podem ser

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251 ·200, Cx, Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

• telefone (' não serão publicados).

Excluído responsabilidade em razãode suposto conca�sa
restou evidenciado que a atividade
desenvolvida pela parte autora nas

dependências da empresa, não con

tribuiu para a doença ocupacional
alegada, tão pouco, para o agrava
mento dos sintomas descritos por
aquela.

Em recente decisão: a 3a Turma 'Nesse passo, entenderam os Ma-
do Tribunal Regional do Trabalho da gistrados não ser razoável responsabi-
12a Região, proferiu entendimento no lizar a empregadora pela reparação de
sentido de que, a concausalidade, ou prejuízos advindos de uma atividade

seja, os fatos que possam ter contri- que; em situações normais, não cau

buído para o agravamento da suposta saria mal maior à empregada, por ser
lesão oriunda de atividades laborais, - potencialmente inofensiva.
deve ser analisada sob a perspeêti- Durante tal julgamento, ainda hou
va da capacidade que detém deter- ve a ressalva de que, a adoção de in
minada conduta de, isoladamente, terpretação oposta levaria a empresa
causar dano. a um problema insolúvel: a admissão

Durante a instrução processual, de um empregado doente- aumentaria

o risco do negócio, porquanto acon

tecimentos normais, sem potencial
ofensivo, poderiam gerar danos pelos
quais seria fatalmente responsabili-
'zada,; porém, desejando se resguardar
desse encargo, não contratando aque
le trabalhador ou exigindo-lhe exa

mes complexos, provavelmente seria
acusada de prática discriminatória,
respondendo pelos danos morais dela
decorrentes.

Na esteira dessas considerações,
diante dos elementos apresentados
no caso em destaque, a 3a Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da lZa

Região, excluiu a condenação da em

presa, julgando improcedente a citada

ação trabalhista. (Fonte: site TRT 12a

Região).
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De olho
Se depender do novo presidente do Tribunal Superiór Eleitoral, Ayres Britto

. (foto) candidatos que tiverem contos o prestar à Justiça não poderão dis
putar os votos do 'população brasileiro no futuro. Essa posição ficou clara
em discurso do magistrado sergipano, quando previu que o órgão terá que
enfrentar fundamentais questionamentos para o qualidade de vida políti
co do país, como o pedido de registro de "uma candidatura notoriamente
ldentificadn pelo tarja de processos criminais e ações de improbidade ad
ministrativo, que, pelo seu avultado número, sinalizam um estilo de vida do
mais aberto namoro com o delitividade". "Será que não começo por aí o

concretízação do idéio-forço de que o povo merece o melhor?", interrogou
se Ayres Brito, antes de ressaltar que o palavra "candidato" vem de cândido,
limpo, depurado, enquanto o vocábulo "omdldntum", convergentemente,
não significo senão cimdura, pureza, depuração ético-representativo ..

. ,' O Congresso
não vai se ajoelhar. " .�-�----�

ARTHUR VIRGíLIO (PSDB-AMt
SENADOR, sobre a intenção do

governo em propor uma nova. CPME

HISTÓRICO
O PMDB é mesmo um partido histórico.
Primeiro, pelo resistência 00 governo
militar, o que levou à Constituição pro
mulgado em 1988 e, posteriormente,
00 restabeíecimento dos eleições dire- .

tos. Agora, pelo apoio irrestrito o cria
ção de uma novo CPMF, com o desculpo
de que o saúde público preciso de R$
20 bilhões. Que o governo que amparo
o partido, não investia até ag.!)ra. E, no
contramão, aumentando gostos pesso
ais e administrativos.

" Tem dinheiro

para investir no
exterior, mas não
tem para asaúde?"
JOSÉ AGRIPINO (DEM-RN),

SENADOR, questionando a nova CPME PERSISTENTES
Com 75% dos votos de quase 593
filiados presentes em convenção
municipal o deputado federal Car
lita Merss (PD' vai para o quarto
tentativa como candidato o preíei-:

solução problemática." to de Joinvill.e. Em Jara�uá,Dionei
.

.
Wolter do Silva, tombem. Nestes

GARIBALDI AlVE� (PMDB-RN), dois colégios eleitorais vizinhos
con�rória à idéia d� se c�iar. novo o PT nunca foi governo. Em nem
tributo poro a saude publico. participou deles.

NÃO QUER?
Aliás, o presidente lula disse que o

proposto de novo CPMF não é do gover
no, mas que o governo não vai interfe
rir se o iniêiativa for de parlamentares
do base aliado. É,.de novo, o "não sei
de nado", incentivando o criação do
novo tributo por debaixo dos panos. Só
que, desta vez, mais transparente do
que nunca.

"Recriar a CPMF é
correr atrás de uma
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Vereadores decidem manter salários
Subsídios para a próxima legislatura ficam os mesmos, propõe Mesa Diretora

-,-

MASSARANDUBA

Os salários pagos' ao pre-
-

.

feito, vice-prefeito, secretários

municipais e vereadores nesta

legislatura serão mantidos a

partir de l°de janeiro de 20.0.9.
A fixação dos subsídios' foi
apresentada pela Mesa Diretora
da Câmara em três projetos de
lei, encaminhados para análise
das comissões de Legislação,
Justiça e Redação,e de Finan

ças e Orçamento, na última se

gunda-feira.
Presidente da Casa eleito na

-

semana passada, Silvio Scaburri
(DEM) disse que a iniciativa con-

" ta com apoio de todos OS verea

dores. Para ele; os salários deles,
do prefeito, vice e secretários não
devem ser reajustados para evitar .

"polêmica", já que se trata de ano
de eleição municipal.

Pelos projetos, o salário do

prefeito na próxima legislatura
(20.0.9/20.12) será R$ 9.294,41, e
o do vice-prefeito, R$ 4.1o.Q,47,
remuneração também paga
mensalmente aos. secretários

municipais, Já cis vereadores re
ceberão R$ 2.870.,33. Os subsí
dios são os mesmos pagos hoje

para os ocupantes dos cargos
públicos; e foram definidos seis
meses antes do término da legis
latura passada, em 20.0.4, acres
cidos somente da revisão anual,
concedida a todos os servidores
e estendida aos vereadores.

Ainda de acordo com os

textos, caso o prefeito se afaste,
quem assumir a chefia do Exe
cutivo terá direito a receber o

salário correspondente ao car

go, proporcionalmente aos dias
em que ocorrer a substituição.
Também prevê o pagamento
integral do subsídio ao prefeito
e vice-prefeito, quando em li�

cença por motivo de saúde. No
caso do vereador, está previsto
desconto de R$ 438,38 no salá
rio, quando faltar a sessão sem

justificativa legal .:
À exceção de Schroeder,'

onde os vereadores reajustaram
os próprios salários em 85%,
as outras Câmaras do Vale aín-

.

da não definiram os subsídios
para a próxima legislatura. A
votação deve ocorrer até o dia
30. de junho.

CARO�INA TOMASELLI Presidente diz que intenção é evitar polêmica em ano de eleição

PEC que aumenta número de
vereadores deve ser votada
JARAGUÁ DO SUL PEC também prevê a redução

A PEC (Proposta de Emenda' da cota de recursos destinados
Constitucional) 333 deve ser in- ao Legislativo, hoje de 7% em

cluída na pauta de votação da
'

[araguá. Segundo ele, no texto o

Câmara dos Deputados na pró- percentual é reduzido em 0.,5%,
xima semana. Quem informa é mas é provável que nova emen-:
o presidente do PDT e coerde- da seja apresentada reduzindo

. nadar regional do partido, Ruy o repasse para 4,5% -do orça
Lesmann, que tem mantido menta do município. "Mas isto
contato permanente com o ga- de maneira nenhuma prejudi
binete do deputado Pompeo de cará as ações do Legislativo",
.Mattos (PDT-RS), autor da PEC.' assegurou Lessmann, também

Se a proposta for aprovada, a diretor da Câmara, informando
Câmara de Vereadores de Jaraguá que os gastos hoje não ultrapas-
do Sul voltará a ter 19 vereado- sa os 3,8%.

.

-

res. Este era o número de cadei- Pam ele, é preciso diminuir
ras que h�via na C�sa até final de a cota de verbas para as Câma-
20.0.3, quando 'uma ::-���l,,�qQ do ras, porém não o número de

- Tribunal Superior Eleitoral redu- vereadores, o que entende com� ziu para 11 as vagas no Legisla- prometer a representatividade.
� tivo. Para valer em 20.0.9, a PEC 'Além disso, hoje' o próprio
� deve ser votada até 30. de junho. Executivo tem ascensão consí
g Além de aumentar as vagas, derável em Virtude do número
'� determinadas de acordo com O' de vereadores. O mesmo não se

� número de habitantes, o pre- aplicaria tão facilmente com 15
Lesmann lembra que diminuição das vagas não reduziu o valor do repasse sídente do PDT informa que a ou 19 vagas", avaliou.

Negherbo-n quer
'mais lombadas

O vereador Jaime Negher
bon (PMDB) disse ontem que
não tem sido atendido em

seus pedidos para instalação
de lombadas eletrônicas em

diversos bairros da cidade.
Cita as indicações ao Execu
tivo solicitando a colocação
na Rua Pastor Alberto Sch
neider, na Barra do Rio Cer
ro, e na Avenida Waldemar -

Grubba, que foi municipali
zada em 20.0.7. Apesar de ser

da base aliada do. governo,
Negherbon diz desconhecer
os motivos das reivindica
ções continuarem sem res

posta. "Não sei porque", dis
se, sugerindo que; no lugar
das eletrônicas, a Prefeitura

implante lombadas físicas,
hoje proibidas por urna lei

municipal. Para ele, o muni-
.

.

cípio deve rever a legislação.
"Se' todo mundo pede e os

vereadores cobram, deveria
voltar a lombada física"."
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(36 A sociedade
brasileiro nõo

suporta mais essa

cargo de tributos
tõo alto e que nõo

é aplicado
corretamente nos

úrens que mais

precisam, como
saúde e

educa�õo 99
VICENTE DONINI,
EMPRESÁRIO

(36 Tem muito

gente no Senado
empenhado em

aprovar o Reformo
Tributória. Mos
é muito difícil
implantar uma

retormq dentro de
um go-verno. Todos,

querem gan,har. 99
NEUTO DE CONTO,

SENADOR

CARGA TRIBUTÁRIA

Reforma: urgente e distante
Carga elevada de impostos preocupa empresários da região
JARAGUÁ DO SUL

.

O Brasil lidera um ranking
que em nada agrada aos empre-

,

sários e trabalhadores formais.
Somos campeões mundiais
em carga tributária. Um estudo
do Banco Mundial revela que
uma empresa padrão brasileira,

gasta 2.600 horas, ou cerca de
três meses, por ano para pagar
os impostos básicos. Para se ter

uma idéia, o país que mais se

aproxima deste índice é a Nigé
ria, naÁfrica. Essa elevada carga
tributária gera altos custos para
as empresas, favorece concor

rentes estrangeiros .induzindo à
.

importação, além de estimular
a sonegação de impostos.

Para os especialistas, o re
sultado da "injustiça tributária"
não atinge somente os empre
sários, já que tem relação direta
'com a desigualdade social no

país. Um estudo do Ipea (Ins
tituto de Pesquisa Econômica

Aplicada) mostra que 75,4% da

riqueza do Brasil está nas mãos
'dos'10% mais ricos e que os

mais pobres pagam até 44,5%
mais impostos.

Diante desse cenário, a dis
cussão em torno da Reforma
Tributáriamostra-se necessária.
Em reunião com os associados
daApevi (Assõcíação dasMicro

.

e Pequenas Empresas do Vale'
do Itapocu], na última segunda
feira, o senador e vice-presiden
te da subcomissão temporária
da Reforma Tributária, Neuto
de Conto (PMDB/SC), foi enfátí-

Empresários pressionam senador paro que a reforma não resulte e_m aumento de imposto�

explicou. O senador disse ain
da que a expectativa é de que
o novo projeto seja aprovado
no máximo, no ano que vem.

Mas para os empresários, o as

sunto é urgente. "Depositamos
no parlamento, a esperança de
uma reforma que se não reduza
tributos, pelo menos não au

mente", sugeriu o empresário
Vicente Donini. Para ele, o pro-

.

cesso' de implantação do novo

co ao afirmar que o Brasil precí- senha pará a carga tributária. modelo pode ser lento e levar
sa' de uma Reforma Tributária. Já ouvimos vários municípios, até oito anos.

"O Senado está há.15 meses empresários e universidades.
trabalhando em um novo de- O objetivo é reduzir a carga", DEBORA VOLPI
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Celesc regional exige investimentos
Agência contratou empresa de planejamento e vai pressionar governo
JARAGUÁ DO SUL

O crescimento populacio-
.

nal da região de Jaraguá do
Sul vem causando problemas
ao escritório regional da Celesc
(Centrais Elétricas de Santa Ca
tarina). Enquanto a média de'
aumento de consumo no Esta
do figura entre os 7 e 8%, no
Vale do Itapocu ele chega aos
15%. Por isso, a estatal firmou
contrato com uma empresa es

pecializada em planejamento
energético sediada na capital,
Florianópolis.

O objetivo é descobrir as

necessidades da microrregião
para os próximos dez anos. O
levantamento deve ser divulga
do após os 120 dias de pesquisa

.
reservados à instituição. Se

gundo o diretor local da Celesc,
Luiz Melro, o resultado vai ser
vir para pressionar o governo

estadual a investir na amplia
ção das redes já existentes.

A principal complicação
está em Schroeder, municí

pio que precisa de acrésci
mo urgente na quantidade de

energia elétrica disponível.
Do contrário, há a possibili
dade de fábricas deixarem de
serem implantadas na cidade
devido à escassez. Além disso,
Corupá necessita melhorias
na qualidade das linhas e o

Bairro Nereu Ramos, em [ara
guá do Sul, .também. "Temos
muitos investimentos a fazer",
complementa Melro.

A agência regional da Ce
lese conta oito subestações
que atendem também Cuara
mirim. Ao todo, são quase 70
mil consumidores diretos.

KELLY ERDMANN .

Projeto ensina música para estudantes
Olhos atentos e uma empolgação contido pelas dúvidas. Afinal, como fun

Ciono a iniciação musical? Foi pem responder perguntas como esta que Cleyton
Neumann esteve, ontem, com os alunos matriétJlados no quarto ano da Escola
Vitor Meirelles, no Santo Antonio. O professor vai coordenar os aulas de música
oferecidos pelo projeto Aplausos, do Fundação Cultural. Na primeiro visito 00

colégio, ele convidou os estudantes poro pnrtleipur da novidade. A partir do
próxima semana, é o vez de começar o ensinar percepção, ritmos e tudo móis que,
envolve o arte dos sons. Só na entidade, há vogas para 60 interessados. Mas,
além dela, outras 17 integram a iniciativa, somando mais de 1,6mil crianças
envolvidos nos diversos modalidades ofertados. Segundo o coordenador do pro
gramo, Joel Corrêa, entre elas ainda estão aulas de teatro, danço, violino, artes
plásticas, violão e formação de bandos.

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACAOOR

ALCEBIADES lUIS BASSANI
I 443 05105/2008

HEIMAR HElER CONFECCOES LTDA
I 0017 OB/OS/2008

INFOCENTERSUL COM.DE EQUIRDE INF.LTD
I 43682 24/04/2008

INFOCENTERSULCOM.DE EQUIRDE INF.LTD.
I 438948 23/04/2008

JOAO GILBERTO MARON OE LIZ
CH 000107-4 A VISTA

JOAO GILBERTO MARON DE LIZ
CH 000106-6 A VISTA

KR REPRES E PARTICI? LTDA
IMPORTADO

421.287.069-04 MECANICA CR LTDA
605,00 O MESMO .

83.138.057/0001-89 FABIO DERETTI
1.995,94 BORDA BRASIL _

08.165.518/0001-97 MAGIC LASER DISTRIBUIDORA LTDA
628,95 O MESMO

08.165.518/0001-97 MAGIC LASER DISTRIBUIDORA LTDA
209,65 O MESMO -

003.531.029-46 WIGAND MORSCH
425,00 O MESMO

003.531.029-46 WIGAND MORSCH
425,00 O MESMO

80.694.102/0001-93 UNIQUE COMERCIAL EXPORTADORA E

I 0029060A 14/04/2008 808,26 O MESMO
OSNI PEREIRA 019.355.609-05 BV FINANCEIRA S/A C.F.I.

CCB 131008184. A VISTA 2.931,32 O MESMO
50 BOMBAS COM E ASSIST TEC LTD 05.417.032/0001-00 SONDADRll COM.E REPR.LTDA

I 9848 26/04/2008 1.188,00 O MESMO

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intlmacao, faz por intermedia do presente
Edital, para que os mesmos comparecam nes1e Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589. no prazo da Lei, a fim de
liquidaro seu debito, ou entao, dar razao porque nao ofaz, sob a pena de serem os referidos protestados natorma da Lei, etc.

Jaragua do Sul, 20 de Maio de 2008

Sem �mpliações niveladas com o crescímento populacional, oferta de energia elétrica po�e entrar em colapso

Veronico perdura até final de maio
Bloqueio atmosférico deixa o amanhecer frio e as tardes quentes

, '.

JARAGUÁ DO SUL

Frescor ao amanhecer e ca

lor logo que o nevoeiro dá lugar
ao soL Os últimos dias demons
tram um cenário 'próprio do
típico veranico de maio. E, para
tristeza de quem gosta do frio,
esta configuração deve continuar
até o final do mês, pelo menos.

Segundo Francine Gomes,
do Ciram (Centro de Informa
ções de Recursos Ambientais e

de Hidrometeorologia de Santa
Catarina), a culpa é de um blo
queio atmosférico que impede
as frentes frias de entrarem no

Estado. Com isso, elas passam
pelo Rio Grande d-O Sul e, em
seguida, são desviadas para o

mar. O resultado: o ar fica seco,
as chuvas distantes e as tempe
raturas elevadas.

Entre sábado e domingo, o

tempo pode sofrer mudanças Clima paradoxal exige casacos é�oupas de verão, tudo no mesmo dia
com a possível chegada de uma
frente fria. "Esperamos que ela
venha um pouco mais forte e

consiga quebrar o bloqueio";
explica a meteorologista. Mes
mo assim, as trovoadas perma
necem isoladas. Na retaguarda,
surge uma massa de ar seço
e frio que pode amenizar um

pouco o clima quente.
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Falta de.médicos gera preocupação
Prefeitura -de Jaraguá prorrogou 0- prazo para inscrição em concurso

JARAGUÁ DO SUL

A população de Iaraguá do
Sul sofre com a falta de çlínicos
gerais e especialistas na rede
pública de saúde. Dos 180 mil
habitantes do município, mais
da metade deste contin�ente
utiliza o SUS (Sistema Unico

deSaúde).
Para suprir esta necessidade

de profissionais, a Prefeitura re
solveu prorrogar o prazo estipu
lado para inscrição do concurso

público para contratação de mé
dicos. A data, que encerrava no

dia 16 de maio, foi estendida até
o dia 6 de junho devido à falta
de profissionais interessados.

O concurso público é um

processo seletivo simplificado e

foi prorrogado pelo fato de ape
nas dois profissionais da saúde
terem se inscritos para uma das
oito vagas disponíveis.

Segundo o presidente da

associação médica, Jean Beno

Lucht, o motivo do desinteresse
destes profissionais é o salá-

. rio oferecido que fica em R$
6 mil. Jean afirma que "este
valor está defasado frente ao

de outras localidades. Por isto
os profissionais não se sen

tem atraídos a trabalharem no

município", disse.
De acordo com a secretaria

de Saúde os futuros contrata

dos serão remanejados aos PSF

(Postos de Saúde da Familia). Os
médicos trabalharão 40 horas
semanais pelo período de um

ano, podendo ser prorrogado
posteriormente.

.

O edital completo do con

curso está postado no site

www.jaraguadosul.com.br/
prefeitura e mais informações'
no (47) 2106-8000. Profissionais contratados serão remanejados para os PSF (Postos de Saúde da Família) dôs bairros

PM·apreende 48 caça-níqueis· Investigado crime ambiental em Corupá
no Bairro Três 'Rios do Sul Polícia Civil tem suspeitados caçadores que abateram onça sussuarana

JARAGUÁ DO SUL juntamente com' o caminhão,
A PolíciaMilitar apreendeu e lá encontraram um barracão

leitores de cédulas e placas- com 43 máquinas caça-ní
mãe de 48 máquinas caça-ní- queis. Nove apostadores esta

queis na noite de segunda-fei- vam no local no momento da
ra, na Rua Alvin KIoch, Bairro apreensão.
Três Rios do Sul. Os policiais O responsável pelo estabele
faziam o monitoramento do 10- cimento, S.S., 35 anos, portava
cal quando um caminhão saiu cerca de R$ 11mil em cheques
dali. A PM fez a abordagem do e dinheiro, que haviam sido re
veículo na BR-280 e, ao faze- tirados dos equipamentos. No
rem a vistoria da carga, perce- interior das máquinas a PM en

beram que no baú havia cinco controu mais R$ 1,5 mil, S.S.

máquinas caça-níqueis. assinou termo circunstanciado
Os policiais voltaram ao sí- _ e responderá pela contraven

tio onde aconteciam os jogos, ção penal em liberdade.

SÃO JOÃO DO ITAPfRIÚ

Colisão frontal
causa a morte de dois
motoristas na SC-474

Uma colisõo en�re um Gol e uma caminhonete Fiorino causou o morte dos dois motoristas
no tarde de oiitem; no SC-474, em São Joõo do Itaperiú. O condutor do Gol placa MDK-1657,
de Aroquari, Flori Merquides !>etters J[, 30 anos, e o motorista do Aorino placa LYN-8283,
de Jaraguó do Sul, Comélio Felício Gonçalves, 46, ficaram presos nas ferragens e tiveram
fraturas por todo o corpo. Segundo informações extra-oficiais, Gonçalves era vereador em
São João do Itaperiú. De acordo com os Bombeiros Militares de Borro Velho, os dois
veículos colidiram de frente e os motoristas possivelmente estariam sem o cinto de segu
rança. Não haviamais nenhum ocupante AOS veículos. A corporação informou que a Polícia
Rodo iária Estadual deverá produzir um laudo para identificar as causas do ocidente.

CORUPÁ
A Polícia Civil, em parceria

com a Polícia Ambiental e o lha
ma está investigando a morte de
uma onça sussuarana na região
do Bairro Rio Corrêa, na localida
de conhecida como "Cabeça do
TIgre". Desconfia-se que a onça te
nha sido abatidano início de abril,
com tiros de espingarda calibre
12. A Polícia Civil já tem suspeita
de quem são os caçadores respon
sáveis pelo crime ambiental.

Depois de ser baleado e pos
sivelmente atacado por cães de
caça, o animal teve as quatro
patas cortadas .. Um agricultor .

ençontrou a onça já em estado
de decomposíção e informou
ao presidente da Ong Ecovale,
Roberto Zeininger. Os dois en

contraram as patas dianteiras
há alguns metros do local e as

colocaram no formal. Elas serão
doadas ao curso de biologia da
faculdade Jangada.

O caso chegou à delegacia de
[araguá do Sul cerca de duas.se
manas depois do ocorrido. Quan
do os policiais foram até o local,
a ossada do puma havia desapa
recido. O crime foi denunciado
ao Ministério Público e está nas
n.âos do promotorArtsteu Lenzi.

Puma foi encontrado em decomposição e sem as quatro patas

I .. WC
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MAE BAB

O CORREU) DO POVOHQUARTA·FEIRA, 21 DE MAIO DE 2008

Danielleê, s�:��?�da palavra "mae
babona", com a chegada de Noah, um loirinho de
cabelos arrepiados e olhos azuis, filho da atriz com

o ator Cássio Reis. O menino risonho e brincalhão
completou 5 meses no último dia 19. "Não consigo
me ver corno uma mãe educadora e severa, no bom
sentido. Antes dele, falava para minha mãe (Nadja,
54) que ela tinha de saber dizer não para meu irmão
caçula (Victor, 7). Agora, reconheço que ela não está
absolutamente errada. Noah vai me levar na flauta!",
entrega Danielle.

O menino faz jus ao nome que recebeu - de ori
gem hebraica, Noah significa paz - e é um bebê tran
qüilo, quase não chora. Só reclama um pouco quan
do bate a fome, já na hora de mamar.

Referência em beleza e sensualidade, Danielle
diz que conseguiu se livrar do estereótipo loira-bur
ra depois de interpretar sua primeira grande vilã, a

Sandra, de Páginas da Vida, da Globo.Com uma per
sonalidade simples e muito decidida, a atriz deixa
claro que já sabefazer suas escolhas e que dispensa
bajulação.Tara o ator é muito fácil embarcar numa
egotrip sem fim, afinal, temos assistente para tudo,
sempre há alguém no set para resolver os.menores

problemas. Dispenso. Não quero ser a bonequinha
na caixa de música. Já sei cuidar de mim".

Agora o grande desafio na vida da loira é con
ciliar com equilíbrio os papéis de mãe, esposa e

profissiona:l. "Claro que o Noah tem prioridade
na minha vida agora, mas ainda sou mulher e

profissional" .

Como mulher, Danielle já recuperou o corpo que
faz muito marmanjo babar, seguiu uma' dieta, não
muito rigorosa, por causa da amamentação, e voltou
a malhar. "Ainda preciso perder alguns quilos, mas
estou satisfeita com a minha recuperação", 'comple
tau a mãe de Noah.

... ..
'.
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

Obrigado Morcela
Se foi a sorte ou azar de teres nascido em

épocas tumultuosas, de conviver com pesso
as que sonhavam com um mundo diferente
e solidário, que imaginavam que poderia ser

mudado com voluntarismo e talento, mode
lado em novas formas de pensamento, devo
assumir meus erros nesse percurso.

Se foste seduzida por um homem que te'
tirou da riqueza confortável e te mostrou os
caminhos dolorosos da exclusão, comparti
lhando contigo D perigo da incompreensão e

da intolerância, te peço desculpas.
Se viveste perigosamente convencida de

que o poder e o dinheiro não valiam a pena
de sermos os Faustos de uma sociedade in

justa, de saberes que estávamos juntos numa
batalha antecipadamente perdida, e ainda as

sim foste capaz de olhar com altivez nossos

algozes, eu te admiro.
Se conseguimos construir juntos os traços

de rebeldia, desejos de liberdade e autono

mia, enfrentando
fronteiras desco
nhecidas, .

tendo
a certeza de que
qualquer lugar do
mundo era bom
para recomeçar,
que a revolta con

tra o autoritarismo
e a opressão valia
a pena continuar
mos juntos, eu te

agradeço.
Todos esses

anos que estive
mos lutando lado a

lado, serviram para
refazer o conheci

mento e criar novas agendas de vida. Uma
delas foi à gestão solidária de trabalhar com
as pessoas humildes, e a outra foi criar a nos
sa filha. Tudo isso deu certo até que a morte

te/surpreendeu na viagem. Daí para frente,
o mundo se desmoronou, e não consegui re
construí-lo. Por isso quero que me perdoes.

Mas te garanto. Tudo aquilo que conver

sávamos com alegria, em sintonia com as

promessas do futuro, nunca terminará en

quanto algum de nós continue presente. Os
caminhos da transcendência de seres que não
existem mais, devem ser revitalizados pelas
lembranças dos vivos, e, como tenho a cer

teza de que não há eternidade para os corpos
nem para as mentes, resta-me tributar tua

presença no inconsciente coletivo daqueles
que ainda acreditam. Talvez seja esse o segre
do de imaginarmos póstumos. É por isso que
quero compartilhar com os desconhecidos
a simples tarefa de expressar publicamente
esta pequena frase.

Obrigado Marcela.
• vadanich@unerj.br

VARIEDADES-------�----=----

JARAGUÁ DO SUL • Sp (D6b){t4h15, 21 h45 - quo)

• Cine Shopping 1
• Super herói - o filme (Dub
(15h30, 17h20, 19h10, 21bOO-sex)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - sob e dom)
(17h20, 19h10, 21h - seg e ter) (15h, 17h -quo)
• Indiano Jones e o reino do coveiro de cristal (leg)
(19,21 h20 - quo) (14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - qui)

• Cine Shopping 2
• Super herói - o til
• Homem dé Ie
(19h, 21h�0 - I

(16h30 - Sex/so
(14h - sex/sob/do

, 17h,:- qui)

• CineMl!éller 3
• Homem de ferro (leg
(14h30, lIh, m30, 21h50 - sex/sob/dom!segjterl
• O: melhor amigo da noiva (Leg)

.
(1411, 16h, l8h, �Oh, 22h - qua)

.. Cine I.feumorkt 4
• Homem de íerre (Dub) .

h ,

(t4h15, 16h50, 19h20, 21MO - sex/sob/dom/seg/terJ�
·Homem d�ferro (DubJ(13h50, t6h15- quo) " "2
• PolQrllideS,(frbonas (leg) 19h40, 21MO -iJUIf)*

. A história de
uma abelhinha

Bee Movie falo do ambicioso Barry B.
Benson que cai no mundo em busco de
néctar e aventuro. Ao falar com humanos
ele quebro uma dos regras fundamentais

. do mun�o dos abelhas e provoco fotos
que provam que uma pequeno abelha
pode fazer o grande diferença!

, • Cine Shopping 3
• Antes de partir -{Leg} (1911, 21h - lodos os dias)
• Speed Racer (Dub) (t�b30 -Iodos os diaS)
(14h - sob/dom/guo)

.

JOINVILLE
• Cine cidade 1
• Speed Racer (Dub) (1
• Homem de lerro (Leg h30 - todos os dias)
(14h, 16h30 - sOb/dom/seg/ter)

• Cine Cidade 2
• Speed Racer (Dub) (1 óh - todos os dias)
(13h20, 18h40, 21 h20 - Sex/sob/dom/ter)
(18h40, 21 h20 - seg) (13h20 - quo)

• Cine Mueller 1
• O melhor amigo do noivo (leg)
(14h, 16h, 18h, 20b, 22h-todosos dias)
• Indiano Jones e o reino dà cavemo de cristal (leg)
(19h, 21h30-todososdios)

•
-

• Soper Herói - o filme 'leg)
(14h30, 16h45 -Iodos os dias)

, • Cine Mueller 2
• Speed Racer (leg)
(16hI5, 19h -sex/sob/donVseg/ter)
• Super herói - o filme (Leg)
(14hI5, 21 h40 - sex/sob/dom/;seg/ter)
• Homem de lerro (leg) «17J1, 19h20 - quo)

Heróis e Vilões: os
homens da história
No história do guerra, um grupo de homens
atingiu status quase lendário por meio de

coragem e gênio militar incomparável.
Mos esses mesmos homens possuíam
profundos frilhas de caráter pessoal. Es
pártaco; Átila, o Huno; Ricardo Coração
de leão; Cortez; Tokugawa leyasu e Na
poleão. Como eles alcançaram posições de
poder mostrando-se tão invencíveis?

CIRANDA DE PEDRA
louro pede ajudo o Frau Herta que o acuso de
estar colhendo o que plantou. Eduardo mostro

a Cícero como o Metalúrgico ficaró após are
lormo e recebe um adiantamento. louro pede
que Daniel não comente com Virgínia o visita
de Frau Herto.letício acusa Alberto de ter aban
donado Elzinho' no clube. Virgínia e Margarido
ficam amigos. POlrício oferece dinheiro o Peixe

poro ele �or uma lição em Seu Memé. Otóvio e

Bruna pegam os jóias de louro. Daniel descobre

que Genildo conseguiu dinheiro e se mudou.

BElEZA PURA
Rokelli e Robson trocam juros de amor. Ivete se

desespero 00 ver que nenhuma cliente aparece
no clínico. Suzy enche a clínico de cachorros,
poro desespero de Guilherme. Norma garante o

Raul que não teve nado o ver com o fechamento
do clínico de Joana. O microondas do programa
de Joana pego fogo e o liquidificador explode.
Zé Júnior diz o Joana que Guilherme esteve no

estúdio e consertou o fiação. Certo de que Gui
lherme é o responsóvel pelo que aconteceu em

seu programo, Joana vai 00 estúdio dele,

DUAS CARAS
Ferroço diz que é Juvenaldo e ele e Alice cho
ram abraçados. Antônio falo poro Débora que
não suporto viver sem elo. Alice mostra o re

trato do marido. Ferroço pergunto pelos irmãos
e Alice diz que ele é o único que voltou. Alice

obfoço Renato. Rudolf beija Romana 00 chegar
à faculdade. Célio diz o Clarissa que estranho
Sílvio ter desistido tão fócil. Brorico falo poro
Alziro que Juvenol apenas o consolou e que elo
não deve jogar o felicidade foro. Sílvia diz poro
Célio que oexome de DNA foi forjado.

AMOR E INTRIGAS
Dorotéio insulto Alice e elos discutem. João fico
sem graça 00 ver Chris e o clima é de descon
forto. Chris diz que queria fazer uma surpreso
poro João e Eugênio diz pnrn elo ficar à von

tade. Eugênia diz paro eles recomeçarem o

ensaio e beijo João. Chris assiste o tudo. Felipe
mondo Dorotéia respeitar Alice. Alice vai em
bora. Volquírio entrego o livro poro Joeiro, com
uma armo e um celular dentro dele. Elo mondo
Joeiro entregar o livro poro Petrônio. Poco pede
ajudo a Pierre poro voltar com Eugênio.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Mario dó um solto e Adolfo atiro. Elo desvia
dos bolos e luta com Adolfo. Noé luto com outro

policial. Adolfo pego suo armo e aponto pilla
Mario. Noé -golpeio Adolfo. Mario e Noé se

abrQçom. Helga tem medo que achem que elo
matou Sócrates, mos Carvalho aviso que o fio de
cabelo dela provo que elo falou o verdade em

seu depoimento. Ele diz que Helga é uma tes

temunho importante poro provar o inocência
de Maria. Noé e Mario amarram Adolfo e se

preparam poro fugir, quando ouvem sirenes
do polícia.
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Jolie e Pitt não
dão detalhes
Angelina Jolie confirmou que está
esperando gêmeos, mos não quis re

velar o sexo dos bebês que elo e Brad
Pitt esperam poro agosto. Apesar de
ter guardado poro eles esses detalhes
sobre suo gravidez, Jolie disse que
soube, através de um exame, que os
bebês não terão traços iguais, porque
não foram gerados o partir de um

mesmo espermatozóide. Porém, certa-
mente, serão lindos como os pois.

'

SUDOKU

Top processada
por marceneiro
Segundo o imprensa internacional,
Gisele Bündchen está sendo pro
cessado pelo ex-marceneiro Martin
Marrero que sofreu um ocidente, no
período em, que trabalhou no coso

do, top, em Novo York. O advogado
de Martin declarou que o mansão de
Bündchen não tinha proteção poro o

tipo de reparo que lhe foi proposto. A
Supremo Corte alegoo que Martin não
tem mais condições de trabalhar.

Tratamento, anti
envelhecimento
No último dia 13, Marcelo Frisoni
(marido de Ano Mario Braga) esteve
em uma clínico de estético em São
Paulo, poro dor início o um tratamen
to anti-envelheci\11ento. 'No ocasião,
ele disse que está se preparando poro
novos trabalhos. "Enquanto o Ano
fico no Rio, eu fico aqui cuidando
dos meus projetos e não saio poro
nenhum lugàr poro n,ão dor motivos. A
Ano me completo", disparou.

SOBRE O JOGO .

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

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

SOLUÇÃO

VI! ÁRIES
•

(20/3 a 20/4)
,

Hole você está m�is
ammado com mulla
vontade de sair um

pouco e se divertir. Aproveite
que a maré está alta para você.
Pode ser até que encontre 01-

'

guém interessante, que acabará
se tornando alguém de maior

importância em sua vida.

TOURO
, (21/4 a 20/5)
Tire o seu dia para

, éolpcar em ordem
, todo trabalho que

está desorganizado. Dedique
se um pouco mais à sua casa

e seus familiares, pois eles'
estóo sentindo falta de seu

colo e aconchego. Cuide com o

excesso de rlspldez em casa. .

Tempo estável com nevoeiros 00 anlOnhecet
No pe'ríodo do tarde há chimçe de aumento de
nuvens no diviso do ,RS. Temperatura em elevação,
com móxima acima do médio poro época.
� Jaraguá do 8J,11 e Região

.. Fases dli lua

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

28/5

HOJE

6"Mí�: 19°C,,'MAX: 26° C '

Sol com nuvens

SEXTA

(0Mí�: 17° C ',' .

MAX: 27° C
Sol com nuvens

QUINTA

(0"Mí�: 18° C
..

MAX: 28° C
'

,

, Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Com o sol passan
do pelo seu signo e

conjunto a vênus,
a deusa do amor, você pode
esperar uma semana cheio de
agradáveis surpresos nesse se

tor de S!la vida. Você está mais
sedutora do que nunca. Apenas
deixe de lodo o seriedade.

l.� LEÃO

,�..:> (�2/7 0.22/8)
::. '} Noo arrisque

....., U---; suas finanças. O
momento é poro

ganhar e não gostar. Controle
os compulsões. Há uma energia
querendo explodir dentro de
você. Procure manter essa ener

gia sob controle. Se ficarmuito,
difícil, vá praticar esportes.

#
LIBRA'

-

(23/9 o 22/10)
O momenta de
mudar de cosa ou

reformar é ogoró:
Há possibilidades de você conse
guir mudar poro uma caso maior
e mais arejada. Pense também ,

nos mudanças que você preciso
fazer em suo casa interna. Olhe
suas emoções com carinho.

,. '" CÂNCER
'

�_.� (21/6 a 21/7)
;�,;••_�.-;�� Hoje você quer ficar
: 'quieto, apenas

colocando seu

trabalho em dia. O momento é

propício, mas nõo esqueça da
saúde durante este mês. Busque
o máximo de relaxamento que
conseguir. Se puder tirar férias.
melhor ainda. Apenas cuide-se.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Este � um momento
em que você deve
procurar se munir
de recursos para

aperfeiçoar os métodos que
utiliza em seu trabalho. Faça
alguns cursos ou mesmo uma

pós graduação. Futuramente
isso terá,um grande peso.

Of
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

,

Hoje o dia poro
você se chamo tra
balho. Parece que

o mundo está sobre suas costas.
Este momento é de estruturação

, e busca de estabilidade. Procure
descansar quando for Possível
poro nóo atingir um grou insu

portável de estresse.

SÁBADO

(0Mí�: 16° C
,MAX: 26° C

Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)

.

,

.

Se o sensaçóo de
, que você carrega o

mundo nos costas

persistir, faça algum exercício ou

meditação. Você deve aproveitar
esta época poro colocar todo suo

vida em ordem, sem pensar que
algll pode dar errado. Seja forte
eotimista.
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.

�:,

DIVIRTA-SE

Pescaria
No telefone:
- Ouerida, meu chefe me convidou
poro pescar. Vamos, ficar foro uma
semana. Esta é o chance de conseguir
o promoção. Arrume algumas roupas,
o p'ijomo novo de seda e o caixa de
apetrechos de pesco .

A mulher acha estranho, mos atende
o pedido. No retorno do pescaria elo
pergunto como foi.
Ele responde:
- Pegamos muitos peixes, mos porque
você não colocou meu pijpmn de seda,

, como te pedi?
Elo responde:
- Eu coloquei, amor! No caixa de
pesco!

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Você não se dá mui
to bem com ques
tões emocionais e

românticos, mos hoje você estará
mais sensível o isso. Algo muito
profundo está acontecendo e você
sente medo. Neste momento, você
está sendo levado contra suo

vontade o aprender a nadar.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

""" Tempo de expon-
sóo e mudanças.
Neste período você

tem a chance de recuperor tudo
o que perdeu e de restabelecer iI

'

ordem em algo que você, em al
gum momento perdeu o controle.
Aproveite o semana e reorganize
o que for necessário:

PEIXES

til. (19/2 019/3)
•• Você anda meio
.",.,� apaixonado pelo

sua cosa e pelas
pessoas que compartilham sua

intimidade. Aproveite as boas
energias poro mudar alguma
coisa em sua rotina doméstico.
Se morar sozinho, aproveite poro
mudar o ambiente.
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VIDA DE MÃE

TEMPORADA DE VACINA
Está na hora de proteger as crianças,

com menos de cinco anos, contra a gripe
�',,,' .

Vai chegando o inverno e, com a queda dos ter-
.

mômetros, a gripe ataca os pequenos sem dó. O pro
blema é que, geralmente, a preocupação com isso só

surge quando o frio já chegou e os pequenos já pega
ram a tradicional gripe, é ou não é? Então. É agora,
a hora certa de vacinar as crianças contra a gripe e

evitar que caiam de cama mais uma vez.

As crianças entre O é 2 anos formam o segundo
grupo que mais sofre com a gripe, só ficando atrás
dos idosos. Olha o tamanho do problema: segundo
a Organização Mundial da Saúde, a cada ano entre

5% e 15% da população mundial são infectados com
o vírus da gripe, considerada, além de um problema
de saúde pública, um problema econômico, já que
a doença é a maior causa- de faltas tanto na escola

quanto no trabalho. É aquela história: eles pegam
gripe, as mães acabam precisando faltar - seja pra
cuidar dos pequenos doentes, seja porque pegou o

vírus também... Por isso, a imunização contra o ví
rus Influenza, o maior cáusador de gripe, é um gran-

de avanço da medicina preventiva. Claro, converse
com o pediatra antes. Alguns homeopatas sâo con

tra, porque preferem que o corpo da criança se forta
leça, respondendo ao ataque do vírus. Mas, no geral,
a prevenção é sempre o melhor remédio.

o QUÊ:
* Vacina contra a gripe (Influenza): pode ser

encontrada gratuitamente em todos os postos de
saúde de, Jaraguó do Sul, (para menores de
1 ano, sõo duas doses e, depois, reforço anual;

paFa-majores de 1 ano, dose única e reforço anual)

Mas, e aquela conversa de que vacina de gripe
pode deixar quem toma gripado de verdade? Isso é'
mito total. Quem explica é a pediatra e chefe do CTI

Pediátrico do Hospital da Lagoa, diretora-médica da
clínica NeoVacinas, no Rio de Janeiro, Maria Cristina
Senna Duarte. "Ao contrário de outras vacinas, que
têm o vírus enfraquecido, a da Influenza é inativada,
ou seja, o vírus está morto; portanto, é impossível'
que ela cause a gripe". Se a criança toma a vacina
e fica gripada é porque já estava incubando o vírus
antes da picada ou então estava coin outro microor

ganismo que causa sintomas parecidos. Aí ela já iria
ficar doente de qualquer jeito, com ou sem a vacina.
Por isso, é recomendado que as pessoas sejam vaci
nadas com a saúde em bom estado.

A vacina da gripe não está no calendário oficial
do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Go
verno Federal, mas graças a um projeto da Prefeitura
de Jaraguá do Sul é possível tomá-Ia de graça nos

postos de saúde do município.
A vacina já eraministrada em outros países desde

os anos 70; aqui começou pelo Estado de São Paulo,
em 1992, ê atingiu o Brasil todo em 1998.
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Vqlofizâ§ão
terceira idl1U,e

(o;

,Até o dia 25 dt) maio os partici-.
pontes do oficina de Arte Gergf9Q
Centro de Convivência do Terceira
Idade (COl) expõem seus traüalhos
na agência do ,H§BC, ,sediado, na
Prefeitura Municipal· de Jataguá do
Sul. Mglduras tot�.gráficas éluüoro
.�as comrefugos de madefta, res.ló�i\�
de moss9. corrido, tecidos\� el(lS�"\�i
tic't� de�ç�rtados pelos h;dú�trias

•

• '. ..,.

acómoda

LOTERIA '

LOTOFÁÇIL
CONCURSO N°' 324

01 - 02 - 03 - 04 - 06
01-08-09-10-12
16'- -21-

VlTRINE----------

Cer�o de 2;5 mil pess anharam, neste o en-,
• • +,

. .' .
•• '

" ill

contl;o ,de Willing (lfianobrps lipm motos) e DJs que aconteceu eJll
frente 'à Arena Jarag.uá,/promo�ido pelo' Fundação Municipal de
Esportes, através do Proglamdivo Jovem. A apresentação do equi-
pe X Spa .Moto Show teve cerca. de três horas de duração, e, além
disso� s e revez�ram,na {Inimação do evento: O pr9�imo en
tro promov.ido pelo pr.ogra!1jo será no domingo, dto 2 'há;
Ieci[la (BaiEra Nereu.�amos), onde acontece�á �ma

'

,en�re clubes e trilbéiros, a partir dos 10 boros, cOluen,

\

NOTíCIAS ROTÁRIAS
Rotary Club o maior prestador de serviços sem fins lucrativos do mundo,

sempre objetivando o paz e o ético entre os povos.
Reuniões todos os terços-feiras às 19h30 no aconchegante Kayros, venha

nos visitar.
O Clube rotário recebe mais dois novos companheiros. Luis Freitas e André

Francisco forom empossados na reunião festiva dedicado as mães. As boas vin
dos aos novos companheiros.

O Presidente Renato Escobar já preparo a posse do novo conselho Diretor
sob o cDmando do presidénle eleito Carl Heinz Muller.

_

<' Em uma de nossos reuniões rQtários onde os intercambistas se fizeram
presentes, notamos como o nosso Clube carrego um dos seus objetivos maio-

, res a PAZ, como excelência de seus princípios onde pudemos notar mexicano,
dinamarquês, alemão e americano juntos falando em nosso idioma pátrio é a

satisfação de estar com os brasileiros. Essa marco de bem estar e de bem querer
com certeza o Rotary está fazendo há mais de 100 anos.

ÉTICA A RAZÃo MAIOR. É O MINIMO QUE SE EXIGE
DO SER HUMANO. COMPARTILHE A ÉTICA

Relação Públicas: arixavierl0@terra.com.br

EDITAI_ DE SDEGllNDO E m:nMO PUBLICO LEILÃO E
_' DE NOTlFI,CAÇÃO

Ex_cqücntc e.Ceedoe-a Ifjpotec�rja: Empresa Gestora de Ativos - Emgea

DATA: 28 de maio de 2008
LQCAL: Em frente ao Fórum da Cidade de Jaraguá do Sul !se.
CELIO DE SOUZA - Leiloeiro Oficial, estabelecido à Rua Bocaiúva, n. o 2245 - Centro -

Florianópolla/S'C ,- CEP 88015 530,-, Foue (48) 3224,152) -- Celular (48) 91357414, Faz saber '

que, devidamente autorizado pelo agente fiduciário designado, na forma da Lei (Decreto-Lei

'�.����i.e lc1/t1Ji86d� \e�#):n�e:�d%:áo e�S�I��d�t�l' -ÚI��1-:8pútlj��6lcil:o�-2:"o�ia���
mfnimcs informados, sujeitos à atualização pera Emgea 24 horas antes de sua reaqjzação, no
dia e Iocal e hera descritos, o(s) imóvel (eis), adiante descrito pera pagamento de divida
hipotecária em favor da Empresa Gestora de Ativos - Emgea
Horário: 12hOOmjn

.

Atência ;'araguá do Sul - :Proccsso ,," 41162 - CU N°. 31141700001108 -- S�:D N°. 219/07
_E OMIR.JOAO STENGER, brasileiro, casado,

__ pub1icitário. inscrito no CPF sob n''. 31 0.428.489-
04 e sua esposa ANA MARIA DE CASTRO STÉNGER, brasiteira, do lar, inscrita no CPf sob
n". 891.923.979-72, ele 'residente e domic itlado em Jaraguá do Sul, ela encontra-Se em local
incerto e não sabido.'
IM(.)VEL: Apartamento u". 204, Jocalizado no 2',' andar ou 3(1 pavimento do Bloco "8", do
Condomínio Residencial da Amizade, com área 87.36502n12. 'filais a vaga de �aragem n". 11,

lORaJ!z�3 �oI����?(g!�t�;����2íõ:ei!��geU���s�uI7Sê��a{�Ó���l �:ui:'�m;t���iad��a�ri
Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, sob ° n". 23,459,{apto) e

23.460 (vaga de garagem).
A. venda será mediante pa�lllel1to à vista, podendo o arrematante pagar no ato. corno sinal,

;2t" ��avd�orc�daad��i-��lçd�d� ���ou�iliz��ã�câ�t�e��r�zdoo iF&TSte[�:J��i��;�i!��t����
da �arta de '�rabilitação), Carta de crédito ori.unda de instituição financeira. Caso o unôvel
esteja ocupado, 0. arrematante flea ciente que será o respousávcl petas prOVidência.s de
desocupação do mesmo; havendo tercerrots) arrema.tante(s). caberá aO(5) mesmors) os

encargos decorrentes de tributos incidentes sobre o (5) imóvel (cis) bem como o pagamento
das despesas de execução remuneração do agente fiduciário e comissão do leiloeiro.
Ficafm) desde já notificaJo(s) do presente leilãors) o(s) mutuáriofs} acima indicado(s) caso

não sej�(rn) Iocalizadors). Demais informações sobre o leilão com à(s_) Agencia(s) da, CEF, no
endereço(s) : Av, Rio Branco, n." 936 - Florianópolis/Se - Fone (48) 3224 8004,

Florianó_pol.is, 13 de maio de 2008,

CÉLIODE SOUZA
Leiloeiro Púb lico Oficial/Se

Matricu la AARC/02

.Insaitos do Festival
da Canção Sertanejo
o Festival do Canção Sertanejo e Popu
lar vai reunir 41 inscritos poro partici
par de mais duas etapas além do final.
A primeira etapa será no Anna lowe
Nagel, às 19h30 no dia 7 'de junho, e

o outro acontece dia 14 de junho na

Escola Holanda Marcelino Gonçalves,
e 12 de julho no Renato Pradi (CAlC).
Já g final está agendado para o dia 19
de julho, às 20 horas, no Sociedade

. Esportivo Recreativo Aliança. O objeti
vo do Festival do Canção Sertanejo .e
Popular é motivar o população para o

arte do músico, aprimorar e desenvol
ver o cultura musical, promovendo um

tntercâmbin artístico-cultural.

Colônia

Húngara,
A solenidade de lançamento do livro
"Colônia Húngara no Joraguá", de au

toria de Olga Piazera Majcher, Alcioní
Macedo Canuto e Sidnei Marcelo Lopes,
ocorrerá no Museu Weg, dia 28 de maio.
A obra -busco, além do resgate históri
co, a divulgação do enredo húngaro no

região. Com uni pouco do história geral
do Hungria, o livro narra ri saga dos imi
grantes húngaros, o "quase" perda do
identidade étnico, o resgate de costumes
e tradições, o retorno às origens em uma

viagem memorável à Hungria em 2001
pelo Grupo de Danças Húngaras Dunán
túl de Jaroguá do Sul, o publicação tem
o apoio cultural da Weg.

Agradecimento a toda comunidade
Em homenagem ao Dia das Mães, a Escola Podre Mathias Maria Stein, localizada
no Bairro Caixa D'Água, em Guaramirim, sob o direção de Francisco Olczyk, reali
zou Culto Ecumênico de Ação de Graças, no capelaSão Pedro Apóstolo. A direção
agradece o presença da Igreja Assembléia de Deus, sob responsabilidade do pastor
José Almir Angewicz, dos professores e do comunidade em geral, pelo participação
de todos no Culto Ecumê�ico de Ação de Graças. A ocasião reuniu cerco de 650
pessoas. A comunidade escolar também agradece pela moção apresentado pelo
vereadora Mario Lucia do Silvo Richard na Câmara de Vereadores.

EDITAL
Registro de Imóveis daComarca de Jaraguá do Sul /SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do
Sul / SC, torna público pelo presente edital, que
MARCATTO ADMINISTRADORA, DE BENS

LTDA, CNPJ sob n° 76,874.700/0001-77, com sede
na Av, Marechal Deodoro da Fonseca n° 1188,
nesta cidade, requer com base no art, 18 da Lei n°
6,766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado na Rua 409-Antonio J. Macedo, Bairro

Jaraguá Esquerdo, perímetro urbano de Jaraguá
do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de [araguádo SUl/SC, con-

forme certidão n° 314/2007, expedida em 22.08.2007, assinando como responsável
técnico, a arquiteta e urbanista Carine Eliza Picoli Marcatto, CREA n° 59182-6, ART
n° 2614079-3, O desmembramento é de caráter residencial 'possui a área total de
3.200,00m2, sendo constituído de 9(nove) parcelas.
O prazo de.impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da

últíma publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av, Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do SUl/Se

JARAGuÁ DO SUL, 06 DE MAIO DE 2008,

AOFIClALA

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul
isc

.

ISAMARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala do Regis
tro de Imóveis da Comarca de [aragua do Sul / SC,
torna público pelo presente edital, que U1WALD

WESTPHAL, CI n° 5,596,555-SESPDC-SC, CPF n°
381.612,909-97, brasileiro, solteiro, maior, pedreiro,
domiciliado e residente na Rua Luiz Bosse n° 570,
nesta cidade, requer com base no art. 18'da Lei n°
6,766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado na Rua 44-Luiz Bosse, perímetro urbano de"

Corupá-SC, abaixo caraeterizado, aprovado pela Pre-
feituraMunicipal de Corupá/SC, conforme certidão

,

n° 051/2007, expedida em 05,07.2007, assinando como responsável técnico, o arquiteto e

técnico em agrimensura Franklin de Oliveira, CREA n° 248693, ART n° 2576707-0. O des
membramento é de caráter residencial possui a área total de 12.957,50m2, sendo constituído
de 5(cinco) parcelas e rernanescente,Q prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze)
dias, contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante aOãcíala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.Marechal Deodo
ro da Fonseca, 1,683- centro, Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUÁDO SUL, 06 DE MAIODE 2008.

·AOFICIALA
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Como preparatório para a 1 a Conferência Nacional, os estados organizam palestras com GLBT

VOCÊ CONCORDA QUE O SUS FAÇA
CIRURGIA DE MUDANÇA DE SEXO?

TARCíslO FAGUNDES,
40 anos, aux. de produção
"Eu não concordo, eu acho
que se nasceu deve continuar
normal. Eu não aceitaria, mas
se é o desejo, que façam".

LEAL RODRIGUES NUNES,
61 anos, aposentado
"Não, nasceu assim, fica assim.
Eu não tenho preconceito, mas
a cirurgia ser paga pelo SUS é
demais".

FRANCIELE CRISTINA
-

SIQUEIRA, 22 anos, do lar

"Não. Com tanta gente preci
sando de cirurgia para continu
ar a viver, fazer a troca de sexo

pelo SUS deveria ser proibido ".

ANTONIO CARLOS RIBEIRO
BORGES, 58 anos, aposentado
"Não. Deus fez o homem e a

mulher. Mas respeito todos

p_orque criticar é fácil".

BEATRICE GOMES,
42 anos, fotógrafa
"Esse é um assunto polêmico.
Eu aceito quem quer fazer,

-

mas njio concordo com a

cirurgia" .

DIONíSIO CHORNOBAI,
29 anos, pedreiro
"Eu acho que sim, porque não
devemos ficar julgando as pes
soas. Pode fazer tranqüilo, mas
tem muito problema na saúde".

. ,..,

scrlçao para
troca de sexo

POLÊMICA

O CORREIO DO POVO rnQUARTA·FEIRA. 21 DE MAIO DE 2008

inicia este ano
SUS deve atender, em dois
anos, as primeiras solicitações
JARAGUÁ DO SUL

Até o final deste ano, o SUS

(SistemaÚnico de Saúde) abrirá
inscrição para cirurgia de .mu
dança do sexo masculino para
feminino. A notícia foi anun
ciada na sexta-feira passada du
rante ala Conferência Estadual
de Políticas Públicas para Gays,
Lésbicas, Bissexuais, Travestis
e Transexuais (GLBTT) do Rio
de Janeiro.' O encontro integra
o ciclo estadual preparatório
para ala Conferência Nacio

nal, marcada entre os dias 5
a 8 de junho, em Brasília. O
tema "Direitos Humanos éPo
líticas Públicas: O caminho

para garantir a Cidadania de

Gays, Lésbicas, Bissexuais,
Travestis e Transexuais" será
discutido em todas as reuni
ões estaduais com o objetivo,
entre eles, 'de estimular o Le

gislativo, poder mais atrasado
no reconhecimento dos direi
tos homossexuais.

Segundo a diretora do De

partamento de Apoio à Gestão

Participativa do Ministério da
Saúde, também divulgadora
da notícia sobre a cirurgia,
Ana Maria Costa, o pedido da

transgenitalização (troca de
sexo) deve ser feito no posto
de saúde e, entre o tempo da

-

solicitação até ao da cirurgia,
devem se passar dois anos.

Este prazo mínimo é estabe
lecido pelo acompanhamento
psicológico, para ter certeza

de que o paciente não mudará
de idéia. A diretora estimá que
a procura inicial envolva cer
ca de mil pessoas e que o pro
cesso oposto, feminino para
o masculino, ainda é experi
mental, mas que também, no
futuro, poderá ser oferecido.

"Nunca me interessei por
este assunto", afirma o urolo

gista Osmar Andreatta, "ain
da mais neste país que é uma

anarquia". Para Andreatta a hi

pótese de se especializar e fazer
a cirurgia está fora de cogitação.
"Fazer cirurgia pelo SUS é um

favor, além de ser o sistema que
mais tem processo", garante
Andreatta, "se a cirurgia não
ficar como querem, te proces
sam". O urologista entende que
a transgenitalização é mais um _

direito adquirido pelos transe

XUaIS, mas que não deve haver
interesse da parte médica: "A
medicina é tão complexa que
não vence e este é outro ramo,

-

que não vejo como mérito". Ele
diz que o processo da cirurgia é
considerado de grande comple
xidade e que "deve ser perfeito"
porque envolve também a parte
emocional.

LUCIANA DE AGUIAR
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RESPONSABILIDADE ZERO
Alguns pais de alunos continuam insistindo em estacionar o carro em mão
dupla para apanhar seus filhos na escola, principalmente nos colégios do
centro da cidade. Cá entre nós, com certeza eles não sabem que estão cole
cando os seus próprios filhos em risco!!!??? Só pode ser! Ou não, como diria o

nosso querido baiano Caetano Velosó.

CRIADO SONHADO
Numa cachaçada no barzinho do Zezão,
bairro do Vergel, o proverbial Baú Pé

. de Galo desabafava, com ar sonhador,
-. perante o colega Juca Venta de Burro:

- Sabe mano vélho, a coisa que mais
gosto de fazer é acordar cedo e apertar
a campainha para chamar o criado.
- Pô meu, você tem um criado?!
- Não! Criado, não. Eu tenho uma cam-

painha..

LEITOR DO DIA
.

O leitor do dia é meu amigo, meio di
reito e músico dos bons, Renato Stefa-:'
ni, o popular Tubarão, que lê a coluna
todos os dias para ficar antenado no

que acontece na nossa Urbe SorrisQ.

" Um amigo nõo

apenas segura a

barra. Um amigO, .

segura a mõo ,
ANA MARIA BRAGA

MIL VIVAS!!!
.

Esta semana a' Marisol, para marcar

os 44 anos, vai brindar a data com
diversas inaugurações, entre elas a

abertura de uma loja One Store, que
será inaugurada hoje em Jaraguá do
Sul. Além disso, a companhia catari
nense inaugura também tim Centro de
Memória e o Prédio da Academia do
Varejo, ambos na fábrica matriz aqui
na cidade. Valeu!

HARMONIA
-Móveis-

3373-0490

www.harmoniamDveis.com.br ::.:

ANIVERSÁRIO
Ninguém pode esquecer de para
benizar a minha amiga Jandira Sil
veira, sem dúvida o aniversariante
mulsfestejnde desta quarta-feira.

BONITA
Uma jovem que admiro pela sim
patia, beleza e cemunicnbllldcde
é Marlize Aciolly. Continue assim,
menina!

.
DIZEM POR Aí•••
Que umcmeçe. disposta a tudo,
estaria entrando com um pro
cesso contra uma loja aqui de
Jaraguá, acusando-o de fUmá�
la enquanto experimentava uma

calça no provador. Ela já estava
sem roupa quando reparou na

câmera.

SEM FERIADO
O Kantan monda avisar e lembrar
todo mundo, que vai funcionar
normalmente neste feriadão. E que
quinta-feira é dia de Double Drink
de caipirinha e Chopp Brahma.

GAROTA FATEJ
.

No próximo dia 12 de junho, às
20hs40min, no Dia dos Namora
dos, vou participar do corpo de ju
rado que vai eleger o Garota Fatej.
O babado acontecerá no pátio da
escola.

As gatíssimas Bárbara Oliveira e Vanessa Alves,
presenças jovens na Festa do Champanhe

GENTE FINA
• O empresário Hélio Micheluzzi, da Karlache, amanheceu hoje em Jaraguá,
depois de curtir aproximadamente duas semanas em Paris, onde participou -

de feiras e muito busslness.
-

.

• A lunelli Têxtil convida para participar no próximo dia 28 de maio, às 19
horas, no Auditório do Secretaria Municipal de'Educação, Cultura, Esporte
e lazer, de Corupá, do lançamento do projeto Preservar é Amor, 2008, nA
natureza dá frutos. Preserve", Ano 7.

BIERBUDE
Nesta quarta-feira o meu amigo Amarildo Melo, dó Bierbude, traz paro mo

vimentar sua choperia a Banda São Rock.

CENTRO: 3311-1},&00
BARRA: 3370�Dl':I72

w�a.tun.G.J(,ÍQm.br
.

www.w&iar:djamSua.com.11r '

• Hoje à noite tem músiea ao

vivo e �as boa� no Smurf's lnn
�ches. Vale Q pena.conferir.
I .

.. Amanhã, mais conheclda,como
. qui'nta-feiro, o boi! ,praça Mir�
Ma�a promove çm su.a chácara
uma der" ijoada. tylas de
50 pess convidados. •

i,' T�,ºgo novidades do Pub que
�$tcí.em obras em Jaraguá. Chico
Piermann, um dos'bambambãs do
pedaço garante que até setembro
o flabado está funGiollando;

• No próximo dia 3l de maio
acontece a 3° festa Anupl\! t

AEAJS. O evento que t(irnbém� ....

c�ntará com a .entreg(t,�o Troféu
�Ilgeííheiro Rubens MissfelHt;, .

acontécerá a �artiF Has.9fi;na
Re�reativa Breithaupt.

Como véspera de feriado, que tal
comprar uma carne esperta no

Mr Beéf, reunir os amigos e fazer
aquele churrasco esperto..

.
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. Tecnotok realiza convenção
A indústria fabricante de empacotadeiras e enfardadeiras Tecnotoc de Jaraguá do Sul, localizado no Bairro João Pessoa,
promove deste o dia 18 e com encerramento previsto poro hoje, o convenção anual de vendas com seus representantes
comerciais. O local escolhido foi o Hotel Fazendo Estância Ribeirão Grande, que proporcionará momentos agradáveis e

descontraídos poro trocar experiências e aprimorar conhecimentos. A convenção acontece anuàlmente, onde os represen
tantes de todos os regiões do Brasil se encontram poro visitara empresa, conhecer de perto os s�rviços e produtos por elo
oferecidos, tendo assim o oportunidade de aperfeiçoar suas funções e o mais importante, atualizar seus conhecimentos o

respeito do Planejamento Estratégico do Tecnotok.

GUARAMIRIM
Com indicação do vereadora Mario lúcio do S.
Richard, foi encaminhado ofício o Telesc Brasil Te
lecom com o finalidade de solicitar o implantação
de linho telefônico no comunidade de Bruderthal,
mais especificamente começando no propriedade
do senhor Rodolfo John até o diviso com Joinville.
.'frota-se de uma região muito utilizado poro quem

, trofega pelo Rodovia do Arroz.

MARISOL COMPLETA 44 ANOS
Hoje, o MarisoJ- uma dos maiores lndústrlns de
vestuário do Brasil - completo 44 anos e poro
comemorar o doto, o empresa organizo algumas
ações especiaiS em Jaraguá do Sul. Serão três
inaugurações, entre elos: Prédio do Academia

. do Varejo Marisol, Centro de Memóriá e o

loja One Store, todos localizados no unidade
fabril motriz.

WEG GANHA PRÊMIOS
A 120 edição.do Prêmio Point & Pintura contemplou o Weg Tintos no

catego�ia de Melhor Indústria de tintos em pó e o seu diretor, Reinaldo
Ritcher, ficou em segundo lugar no categoria Personalidade Dirigente .

dos indústrias de tintos: Organizado pelo revisto Point & Pinturn, o
premiação é resultado de uma pesquiso feito com os principais forne
cedores de tintos do mercado e é também o mais importante poro o

setor. Ao todo são 34'categorias para us empresas e maisnove poro os

personalidades do segmento, No ano passado o Weg já havia recebido
o prêmio no categoria de tintas líquidos in
dustriais, agora em 2008 o reconhecínente
v�io poro os tintos em pó

INDICADORES CÂMBIO'

PESQUISA

VARIAÇAÓ
.0.11%

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,648 1,650 0,00%
1,565 1,566.0,85%

·PETRÓLEO ABENÇOADO
A ministro-chefe do Coso Civil, Dilma Rous
seff, afirmou ontem que o cidade de Santos,
no litoral de São Paulo, é "abençoado por
Deus" por suas reservas de petróleo. Elo
participou do lançamento do Programo de
Aceleração do Crescimento (PAC) no Baixado
Santista. "Santos foi abençoado por Deus,
porque tem em suo costa, em seu mor, uma
dos maiores reservas de petróleo do mundo",
disse o ministra. "Esse petróleo será um dos
instrumentos que nós teremos rios próximos
anos pato tornar esse País cada vez mais um

país desenvolvido, afirmou otimista". Dilma
disse ainda que o trem de alto 'velocidade
que será construído poro ligar São Paulo e

Rio de Janeiro ajudará o resolver os proble
mas de concentração habitacional dos cidades.

Desemprego é maior entre jovens
Falta de emprego prejudica 3,5 vezes mais a juventude, revela pesquisa
BRASíLIA

Pesquisa divulgada ontem

detalha uma realidade que os

jovens já percebem na prática, a
falta de emprego. Segundo pes
quisa do Ipea (Instituto de Pes

quisa Econômica Aplicada), o

desemprego entre jovens de 15
.

a 24 anos é 3,5 vezes maior do

que entre os trabalhadores con

siderados adultos, com mais de
24 anos. A taxa utilizada pelo
estudo é de 2005 - para permitir
a comparação com outros países
- e apresenta crescimento em re

lação a anos anteriores. Em 2000,
o desemprego dos jovens era três
vezes maior áo dos adultos, em
1995, 2,9 e, em 1990, 2,8 vezes.

O desemprego entre os jovens

no Brasil também é um dosmaio
res entre dez países pesquisados,
em relação a situação dos adul
tos, perdendo para a Itália (3,9),
Suécia (3,8) e para a Reino Uni
do (3,6). Abaixo do Brasil estão:

Argentina (3,1), Estados Unidos
(2,8), França (2,7), Espanha (2,6),
México (2,4) e Alemanha (1,4).

O índice de desemprego entre
os jovens é.de 19%, aponta a pes
quisa, à maior dos anos pesquí
sados: 18% (2000), 11% (1995),

.

7% (1990) e 6% (1985).
Em 2005, 46,6% dos desem

pregados eram jovens, contra

participação de 43,8% em 2000,
de acordó com estudo. Em 1995,
no entanto, os jovens eram 51,1%
dos desempregados.

Segundo o estudo, o desem
prego é maior entre os jovens
porque a demissão desses tra
balhadores tem um custo mais

. baixo para as empresas e porque,
por terem menos experiência,
podem ser considerados menos

'essenciais'. O dado, no entanto,
é confrontado pela pesquisa pelo
fato de os trabalhadores mais jo-

.

vens apresentarem, em média,
melhores atributos de escolari
dade que os mais velhos.

Os pesquisados. ressaltam,
portanto, que, em um período
de rápida transformação nos pro
cessos produtivos, as empresas
podem ver vantagens em con

tratar funcionários com menos

. experiência. Em 2005, 46,6% dos desempregados eram jovens entre 15 e 24 anos
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AGRONEGÓCIO
'

SANTACATARINA---------

,

Reunião discute exportação
EUA vão inspecionar o rebanho catarinense no próximo mês
FLORIANÓPOLIS

Terminou ontem a 3a Reu
nião do Comitê Consultivo
Agrícola Brasil Estados Uni
dos, em Brasília. Durante o

evento ficou acertado pelos
representantes dos dois países
que 'uma missão norte-ameri
cana virá ao Brasil no mês que
vem para verificar as condi
ções sanitárias do rebanho de
bovinos e suínos do estado de
Santa Catarina, considerado
livre da febre aftosa sem ne

cessidade de vacinação. O Mi
nistério da Agricultura pede o

.reconhecímento também de ou
tros estados, já que, no caso da
carne bovina, os catárinenses
não são um grande produtor.
Em contrapartida, no entanto, o

governo norte-americano pediu
que o Brasil reconheça os Esta
dos Unidos como país livre do
mal da vaca-louca.

O subsecretário de Progra
mas Agrícolas e Assuntos In
ternacionais do Departamento
de Agricultura dos Estados
Unidos Mark Keenum, ressal
tou que seu país vem batendo
recordes em produção, des
tinada tanto para o abasteci
mento alimentício como para
a produção de combustível.
Já o secretário de Relações In
ternacionais do Agronegócio,
Célio Porto, do 'Ministério da
Agricultura, disse que o go
verno brasileiro mareou sua

posição contrária as barreiras
ao comércio. ,Subsecretário Mark Keenum (E) e Célio Porto na reunião sobre agronegócio

Fatma faz
concurso

Estão abertas as inscrições
para o concurso público da
Fatma (Fundação do Meio

Ambiente). Serão contrata

dos 144 novos servidores,
entre técnicos de .nível su
perior e pessoal de apoio,
com ensino médio. As ins

crições, que devem ser fei
tas pela internet (no site da
Udesc: www.udesc.br}, fica
rão abertas até 18 de julho.
O edital completo está dis

ponível no endereço eletrô
nico www.fatina.sc.gov.br.
As vagas são regionalizadas
e contemplam as 14 coorde
nadarias regionais da Fatma.
O salário é de R$1200 mais
vale alimentação e gratifica
ção de produtividade para

� -os cargos de nível superior
;s. e R$900 mais vale alimenta-
=>

,� ção e gratificação de produti-
Z vidade para os càrgos de nível«� dmé ia. As provas acontecem

no dia 17 de agosto.

Café da paz
Como foi agendado os líderes da bancada governistas tomaram um café da manhã na Agronômica. O governador de
monstrou um certo desconforto com as rusgas entre governistas que começam a se tornar freqüentes. Deixou claro que
estava ali para reconstruir a harmonia da base que poderá ficar comprometida caso prossigam nesses desencontros.
De 'um tempo surgiram�alguns desentendimentos que acabaram abastecendo a imprensa. De'sgaste desnecessário.
Cómo estamos na véspera de uma eleição, além de projetos importantes para serem aprovados nada mais adequado
do que um freio de arrumação. Foi o que fez Lui,z Henrique selando, desta forma, com um café da paz. Quanto tempe
vai durar? Não aposte por um longo prazo, apesar do empenho do governador.

E O DEM?
-

O comentário foi de que os democratas
, entraram silenciosos no café da ma-

nhã com o governador Luiz Henrique. _

Comeram Dão de queijo símbolo de
Minas Gerais. Ou seja, como minei
rinhos fitaram colados só ouvindo. A
brigo envolvia muito mais peemede-
bistas etuennos,

'

E AGORA?
O Democratas ainda não jogou a to
alha. Na segundo-feira à noite lide

ranças estaduais do partido estive
ram reunidas poro avaliar o quadro
em Palhoça. Não está completamente
descartada a candidatura do coronel

,

, Ivon, embora o gato subiu no telhado_
Deve entrar em cainpo o governador
Luiz Henrique para uma conversa mais
próxima com os democratas. O"gover
nadar trabalha uma aliança em torno
do reeleição de Ronério Heiders
cheldt. '

CARGO X CONTRIBUIÇÃO ,

Tem gente contra, inclusive dentro da bancada do PSDB. A
direção executiva enviou QS regionais um ofício solicitando
"uma contribuição voluntária" daqueles que estão ocupando
cargos indicados por lideranças tucanos. E para complicar, os
inadimplentes com o caixa do partido são intimidados com

o risco de perder o cargo. Deu para entender? O PSDB está
cobrando uma contribuição dos comissionados que caso não

, efetuaremlí pagamento "poderão viabilizar o surgimento de
um novo pretendente à vogo." Assinado pelo, presidente Le
onel Pavon e pelo sectetúrlo-qeral José Martins. Tem nariz
torcido no Centro Administrativo.

CRESCENDO
A Eletrosul voltou ao status de geradora 00 pnrtlclpnr do consórcio que
fará a obra da Usina de Girou no Rio Madeiro em Rondônia a 130 qui
lometros de Porto Velho. Vem poro abaStecer o Brasil. Represento um terço
'do usina de Itoipu. O interessante é que em 1998 a Eletrosul vendou, dentro
do programo de privatização, a geração para a Troctebel através do Suez,
que hoje comanda o consórcio da Usina de Girou, que por suo vez per
mitiu que a Eletrosul voltasse o ser o geradora que era dez anos atrás.
Como diz Q presidente do empresa, "sac os tramóias do destino."
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Esquenta debate sobre a CPMF'
Lula diz que Congresso terá de criar receita se 'quiser aprovar mais verba
BRASíLIA
.

O presidente Luiz Inácio Iná
cio Lula da Silva disse ontem,
que os parlamentares vão ter que
encontrar fontes de receita para
financiar a aprovação da emenda
29 -que amplia recursos para a

saúde. Segundo ele, o Congresso
não pode aprovar a elevação de

despesas sem encontrar uma for
ma de cobrir o novo gasto.

"Se o Congresso quer regula
mentar a emenda 29 e aumentar
os recursos para a saúde, é im

portante que .os companheiros
pensem como vão aumentar as

despesas da saúde sem ter uma
nova receita", disse Lula. "Só dá
para aumentar despesa se tiver
uma nova receita."

.

-

Lula afirmou que a proposta
de criação de uma nova fonte
de receita -como a recriação da
CPMF- não será criada pelo Pla- .

nalto. "É um problema do Con"

gresso Nacional."
O presidente Lula reuniu

ontem a equipe de coordenação
política para discutir a recriação
da CPJ\.1F. No encontro, ficou de
finido que H' discussão sobre a

proposta de recriar a CPMF será
. feita pelo Congresso, sem interfe
rência clara do governo. "

Mas a oposição promete
barrar a recriação da CPMF no

Congresso se a base aliada dó

governo apresentá-la como al
ternativa para compensar a cha
mada emenda 29 (que amplia a

. destinação de receitas para a

saúde). Líderes do DEM e PSDB
afirmaram que a proposta não
tem chances de ser aprovada
no Senado, uma vez que a Casa

Legislativa foi responsável por
derrotar a prorrogação da CPMF
no final de 2007.

.

Lula tenta desvincular a imagem da possível recriação da CPMF, mas alerta para necessidade de receita

Gasto'com alimento eleva endMdamento
Maior parcela está entre os que ganham ate três salários mínimos

Os gastos com alimentação fo
ram as despesas que mais contrí
buíram para a inadimplência do
consumidor paulistano emmaio.

Segundo pesquisa da Fecomer
cio-SP (Federação dó Comércio •

do Estado de São Paulo), divulga
da ontem, 18% apontaram o item

_ como o quemais afetou as dívidas
atuais, seguido por eletrodomésti
cos (16%) e vestuário (15%).

Conforme o levantamento, no
.

. entanto, o nível de inadimplência
dos consumidores em São Paulo

.

ficou em 31% emmaio, três.pon
tos percentuais abaixo do apura
do no mês anterior e 12 pontos
percentuais inferior ao mesmo

.

período de 2007, quando foi de
43%. Já o nível de endividamen
to ficou praticamente estável
neste mês, em 50% (ante 49%
em abril). Em relação a igual mês
no.ano passado, o indicador caiu

. dez pontos percentuais.
A pesquisa aponta que a

maior parcela de inadimplentes
(consumidores com contas em

atraso) está'entre os que ganham
até três salários mínímos (4:2%),
seguida pelos que ganham. de
três a dez salários (30%). Os con
sumidores com renda acima de
dez salários representam 19%. 18% dos entrevistados apontam os gastos com alimentação como vilão

Antonio·Nardoni contratee
consultor do- caso PC Farias
SÃO PAULO

O advogado Antonio Nar
doni, avô paterno da garota
Isabella, confirmou ontem,
que foi dele a proposta de pro
curar o legista George Samuel

Sanguinetti Fellows para ava

liar os laudos elaborados pelo
Institute de Criminalística e

pelo Instítuto Médico Legal.
-Os laudos serviram de base
para incriminar o filho de An

�_ tonio, Alexandre Nardoni, e a

nora dele, Anna Carolina Trot
ta Iatobá .

Entre outros casos de re

percussão nacional, o legista
questionou os laudos elabora
dos pelo perito Badan Palha
res a respeito da morte de PC
Farias e de sua namorada, Su
zana Marcolino. PC Farias foi

,

tesoureiro de Fernando Collor
de Mello, ex-presidente e atu
al senador.

O pai e a madrasta de Isa
bella, apontados como auto
res do crime, cumprem prisão
preventiva desde o último dia
7. Na tentativa de libertar Ale-

'5. xandre e Anna Carolina, os

g advogados de defesa já sofre
� ram duas derrotas na Justiça.
A primeira foi a negativa do

TJ (Tribunalde Justiça) de São
Paulo, e a segunda foi a deci
são no STJ (Superior Tribunal
de 'Justiça). Agora eles estu
dam se ingressam com um

pedido de liberdade no STF

(Supremo Tribunal Federal).
Lacônico, Sanguinetti

disse irá realizar o trabalho.
"Estou no caso", se' limitou
a dizer. Ele, que reside em

Maceió (AL), afirmou que na

próxima sexta-feira (23) ou

sábado (24) irá a São Paulo'
com o intuito de aprofundar
seus estudos. Ele afirmou na

segunda-feira que teve aces

so a parte dos laudos há mais
de uma semana e desde então
os analisa. Sanguinetti disse

.

que contará com o apoio de
outros dois peritos de São
Paulo.

Antonio afirmou que não
conhece pessoalmente San

guinetti e que o contato com

o legista ocorreu por meio de
uma amiga em comum. "Eu o

conhecia no caso do PC Farias.
Ele [Sanguinetti] tem uma

personalidade boa, é compe-,
.

tente e possui bastante cora-
'

gem para o trabalho", disse o

advogado.
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CICLONE NARGIS

INTERNACIONAL---------

ONU se reunirá com chefe militar
, '

Organização diz que apenas 500mil dos 2,5mi de desabrigados receberam ajuda
��\GENEBRA

O secretário-geral da ONU
, (Organização das Nações Uni

das), Ban Ki-moon, se reunirá
com o líder da junta militar de
Mianmar amanhã para discutir
a assistência às vítimas do ci
clone Nargis.

John Holmes, subsecretário
geral da ONU para assuntos hu
manitários, esteve em Genebra'
ontem com o objetivo de persu
adir a junta militar birmanesa a

aceitar a entrada de mais assis
tência internacional às vítimas
do fenômeno ocorrido 2 e 3 de
maio, deixando mais de 70 mil
mortos. De acordo com a ONU,
das 2,5 milhões de pessoas afe
tadas pela tempestade, apenas
�OO mil receberam ajuda inter
nacional até agora. Os agentes
humanitários ainda não chega
ram a algumas áreas devastadas
do delta do Rio Irrawaddy.

Ainda ontem, o diretor-ge
rente do Banco Mundial, Juan
Jose Daboub, disse que a ins

tituição não enviará ajuda fi
nanceira ou fará empréstimos
para . Mianmar, em razão, das
enormes dívidas do país com o-

banco,�que não são pagas desde
1998.

As Nações Unidas e os pa
íses- ocidentais persistem com

sua pressão para que o governo
permita o desembarque de equi
pes militares com ajuda huma
nitária. Quatro navios militares
dos Est�dos Unidos, um francês
e outro britânico continuam an

corados a poucos quilôi:netros '

da costa de Mianmar.
Os navios norte-america

nos) que transportam ainda 14

helicópteros e 120 médicos da
Marinha, têm capacidade para
purificar 265 mil litros diários
de água para consumo huma
no. As embarcações francesa e

britânica contam com equipa-·
menta e pessoal especializado
na assistência a zonas atingidas
por desastres naturais. _

O porta-voz do Programa
Mundial de Alimentos da ONU,
Marcus Prior, assegurou que
70% dos sobreviventes conti
nuam sem receber os alimentos
enviados pela comunidade in
ternacional..

AGÊNCIA ESTADO

B�sil melhora pontuação, mas
'ca'i em mnking da paz mundial
LONDRES níveis de acesso às armas.

Apesar de melhorar na
' Em 2007, quando o ranking,

pontuação, o Brasil caiu sete .contcu com 121 países, o Bra

posições e passou a ocupar a sil era o 83°, com 2.173 pon
colocaçâo de número 90 no tos. Em :2008, o país soma

Índice' Global de Paz, uma 2.168 pontos. Pelo critério da

classíficação que compara as classificação, quanto menos

nações na dimensão da paz. pontos melhor a colocação.
O ranking com 140 países Assim, a Islândia é o paísmills

foi apresentado ontem, em Lon- pacífico do mundo com 1.176

. dres, e foi elaborado, por ana-: pontos, seguido por Dinamarca
listas da revista britânica "The . (1.333), Noruega (1.343), Nova

Economist", em colaboração Zelândia (1.350) e Japão (1.358).
com um grupo internacional de Os cinco últimos são: Isra

especialistas: que levaram em é'l (3.052), Afeganistão (3.126),
. consideração z.i variáveis. .

Sudão (3.189), Somália (3.293)
O Índice Global de Paz e Iraque (3.514).

(IGP) considera desde os gas- O primeiro colocado no con

tos no setor militar ao respeito tinente sul-americano é o Chile,
aos direitos humanos. A elas- que está em 19°, com 1.576 pon
sificação leva em consideração tos, seguido de perto pelo Uru
também os níveis, de crimes guai, que tem 1.606 e é o 21°.

violentos, a instabílidade polí- Ainda na frente.do Brasil es
tica, o número de policiais, a tão países como China (67Õ), Egi
incidência dos homicídios, o to (69°), Paraguai (70°), Bolívia
número de pessoas presas e os (780), Peru (800) e Sérvia (850).

Segundo a ONU. 70% doS sobreviventes do ciclone Nargis ainda niio receberam ajudo internacional

,Brasil doa
US$ 200 mil

o Brasil doou ontem o equivalente
a USS 200 mil em produtos para as ví
timas do pior terremoto da China des
de 1976, que até agora deixou 34 mil
mortos. Os produtos doados incluem
490 barracas, 4 mil agasalhos, 2 mil
cobértores, 4 mil caixotes de macarrão
"e 24 mil garrafões de água mineral.

Bush vai atacar
o Irã, diz jornal
o presidente dos Estados Unidos, Ge

orge W. Bush, pretende atacar ó Irã nos

próximos meses, informou o jornal "The
Jerusalem Post". Um membro do gover
no israelense teria afirmado que um

integrante dó governo norte-america
no dísse que, durante uma reunião a

portas fechadas, Bush e seu vice, Dick '

Cheney, concordaram que uma ação
militar era necessária no país árab�.:
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No último dômingo (18/5), o Socie
dade Acaraí recebeu o 2° Etapa do Cir
cuito Amivôlei de Vôlei de Praia. E quem
levou o melhor no masculino foi o duplo
Marcelo Coraccini e Brion Rosa. Os dois
venceram, no decisão, Arquimedes e Ro
drigo Telles, com Anderson Giese e Mau
rício Rodrigues completando o pódio.

----------ESPORTE

Braçadas com destino
às piscinas italiana,s
Helena é a quarta jaraguaense na competição

JOGOS DA JUVENJUDE

JARAGUÁ DO SUL

Helena Cschwendtner tem
apenas 14 anos, mas desde os

três já demonstrava que nas

ceu para nadar. Há oito anos

ela defende a equipe Urbano/
FME e já-está pronta para dis

putar sua primeira competi
ção internacional. Nesta sex

ta-feira, dia 23, ela embarca

para Roma, onde disputará
os Jogos da Juventude Italia
na. Ela alcançou o índice nos

50m costas no último fim-de
semana em Belo Horizonte

(MG).
A expectativa é enorme.

"Estou bem animada. Quero
dar o meu melhor e tentar bus
car uma medalha", disse Hele
na. Ela é a quarta representan
te jaraguaense a participar da

.

fase mundial da competição
- antes dela foram Eduardo
[unkes, Bárbara Hermann e

Mayara Martins.
Helena não sabe o que a

espera em piscinas italianas,
já que não conhece as adver
sárias. "Acredito que terei
mais surpresas". A atleta diz

que sempre gostou de piscina
e foi incentivada pelos pais a

participar de competições.
Foi depois de uma delas que
foi chamada para integrar
a equipe jaraguaense. "Eu

sempre quis ser nadadora e a

Iara (Fructuozo, a treinadora)
sempre me dizia para seguir
em frente que um.dia eu po
deria disputar esta competi
ção na Itália", lembrou.

A jovem é considerada

Marcelo e Brian
vencem circuito

A jovem Helena Gschwendtner disputará a prova dos SOm costas

uma das maiores promessas passado. E neste ano preten
da natação jaraguaense e des- de fazer bonito também na

tacou, entre suas principais Olesc (Olimpíada Estudantil

conquistas, oito medalhas Catarinense), onde competi
em competições estaduais rá pela segunda vez.

e um bronze nos 100m cos-

tas no Sul-Brasileiro do ano JULIMAR PIVATTO
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Definidos os
classificados

Impulso promove
prova de duatlo
As inscrições poro o 2° Duatlo Aquó

tico Academia Impulso/Mannes estão
abertos. A competição acontecerá no dia
1° de junho, com 400m de notação e 3,4
mil metros de corrido. Como os vogas são
limitados, os interessados devem procu- _

ror o academia para confirmar o partici
paçõo. A provo é aberto 00 públ!co.:

agem da sua 100luesa!
colaborodoles .c;ol'llli!\Jl1i

os com tecidos da
is alia qualidade.

I
(47) 3371-5558 e-mail: kaiapos@.netunQCOm_br-www.kaiapos.com.br

_ A fase classificatória do Olesc em

Guaramirim definiu os classificados poro
o etapa regional - no voleibol feminino
foram Jaraguó do Sul, Joinville, São Ben
to do Sul e Guaramirim; futsal feminino:
Sao Bento do Sul, Rio Negrinho, Corupó
e Joinville e futsal masculino: Joinville,
São Bento do Sul, Corupó e Porto União.

Nova estrutura
O tênis jaraguaense posso o ter uma novo estrutura parp o próximo
mês. A quadra coberto do Clube Beiro Rio seró inaugurado rlurante
o segundo etapa do Circuito ATJ de Tênis de Campo, programado
poro cconteeer de 9 o 13 de junho. O espaço é um ganho poro os

praticantes do cidade, que pode agora até receber competições
estaduais com maior freqüência. Lembrando só que o primeiro etapa
do circuito começo no próximo quarto-feira (dia 28) no Baependi.

ventus fec OJ os
mails chegaram en

aqui dois. O primeiro erto Brigido; que se

nado e pede qual é o plano de trabalho que o Juventus tem ho oro

buscar novos parc�ilos. Respondendo: Não se sobe. No verdade o que
xiste no diretoria é um emp,urro-empurra. O presidente lido Vargas
stó viajando e achar algum dirIgente no clube é um coso raro.

rl'osAlberto Kru
rlpcipalmente os

Joda esta sitpllçõ
"lIois.lados. Todos estõo lá p, spontânea vontade, como v

.
ó

"rios:se dividindo entre olrabolhoe o clube. E hoje em dia fico complicado
:administrar futebol desta mtineira. Quem sobe, um sangue novo com dis
osiçõo e empenho posso dar uLDu.nova coro ao clube.

uipe Fênix de Cicli
, que tem laFgo:da

ansen em Joinvillé. A
Serro Doná francisco e na

largando do Bairro Vila Nav.Q e

I de 22 o 25, do Copa Sail
em frente 00 Cêntre

indo etapas em Pirab
do Arroz (esta última-H go,
inville e vindo -até GuaraqtiJim).
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MALWEE FUTSAL

Anderson é sinônimo de experiência
Ala se apresentou ontem e traz a experiência de estar 18 anos nas quadras
JARAGUÁ DO SUL pa, Carlos Barbosa e Vasco da

Com a intenção de dar ainda Gama. Na Espanha, o ala de
mais experiência ao elenco, a

.

fendeu o Caja Segovia e o Fiat
Malwee Futsal apresentou on- Carnicer. Seu último clube foi o
tem o ala/armador Anderson de Gestesa Guadalajara.
Andrade. Depois de sete anos Para o supervisor técnico
na Europa, ele passará por um Kleber Rangel, que atuou com

período de adaptação para se Anderson no. Vasco da Gama,
'

integrar ao grupo e recuperar o jogador é bastante habilidoso
a forma física, já que as inseri- e tem características parecidas
ções para jogos oficiais abrem com as. de Falcão, já que atua
somente em agosto. como ala/armador e driblamui-

No entanto, Anderson está to bem.Anderson vempara re-,
animado com a possíbílidade forçar o time para.o segundo se-

.

de voltar para o Brasil defen- mestre onde aMalwee participa
dendo a camisa da Malwee. do Catarinense, da Taça Brasil,
"É sempre bom retornar, ainda do [asc Gagos Abertos de Santa
mais no melhor time do País", Catarina) e do Sul-Americano.
revelou o jogador. No auge dos O jogador não poderá atuar na

seus 32 anos, experiência é o
.

Liga Futsal, pois a janela de ins-
-

que não falta para, o jogador, crições está encerrada.
Anderson tem 18 anos de car- Os próximos compromissos
reira, começou com apenas 14, . daMalwee tiveram datas altera

jogando pela Sadia, em Concór- das. No dia 26 o time enfrenta o

dia: Atuou por vários clubes do Petrópolis, às 19h10. No dia se

Paraná, como o Paraná Clube.. guinte, 27, pega o Uberlândia,
Foz Futsal e Ponta Grossa. Du- às 20h15. E dia 31, faz o último
rante a passagem pelo ti.nie de confronto da primeira fase con
Foz, Anderson foi consíderado tia o Atlântico, às 19horas, no
a estrela do 'esporte nacional. Rio Grande do Sul.

No currículo estão ainda
times de renome como Banes- Anderson tem uma longo experiência no futsal, iniciou o carreira com 1'4 anos na.Sadia e atuou no EspanhaGENIELl-I RODRIGUES

JCVL recebe carta de' captação
para'melhorias no Boa Vista

Ilmepeníe
amistoso

A semana não começou bem poro
o equipe de hondebol feminino do
ADHJ/FME. O time perdeu poro o Join
vill.e por 32x16, em amistoso realizado
no segundo-feira, no Arena Joraguá. A
partido serviu como preparação para o

regional do Oiesc. O time terá ainda
mais dois amistosos contra Joinville e

Blumenou e, de 6 o 8 de junho, dispu,
torá o Copo Joraguá.

JARAGUÁ DO SUL

O Projeto de Desenvolvi
mento Turístico do Morro do
Boa Vista deve sair do papel.
Isso porque o JCVL (Jaraguá
Clube de Vôo Livre) recebeu
uma carta de captação no va

lor de R$ 178 mil. O presi
dente da JCVL, Edson Luiz da
Rocha, explica que o recurso

servirá para melhorias na in-

fra-estrutura do local.
O local é o acesso para a ram

pa para prática de esportes de'
aventura e utilização do morro

pela comunidade e turistas. Se

gundo Rocha, o local é um dos

principais pontos turísticos da

região e precisa: demelhorias. "Lá
são praticados muitos esportes
de aventura como vôo livre, jeep
ride, tracking, escalada e rapel".

Vôlei infantil no

Copo Joinville
As equipes de voleibol infantil da

FME confirmaram o participação do
5° Copo Joinville de Voleibol, de 22 o

23 de nioio. O feminino, representado
pelo ADV/FME, jogo contra o Uniõo,
Condor, Martin luther e Joinville. Já os

meninos, do Morisol/FME, enfrentarão
Círculo, Minas, Unisul, União e CÊP.Morro do ,Boa Visto receberá melhorias poro receber mais túristas
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LIBERTADORES

M
,."

a
São Paulo saiu na frente.rnas Flu promete não dar moleza
RIO DE JANEIRO

Fluminense e São Paulo
disputam hoje, às 21h50 no

Maracanã, Ulna vaga para a

semifinal da Taça Libertado
res da América. No duelo dos
tricolores, os paulistas estão
em vantagem por terem ven

cido o primeiro jogo, no Mo- '

rumbi, por lxO. Com isso, os
cariocas precisam vencer por
dois gols de diferença para se

classiflcar. Se fizerem lxO, a
decisão irá para os pênaltis.
Qualquer outra vitória do
Fluminense por um gol de
diferença ou o empate classi
ficam o São Paulo.

O Fluminense tem um

retrospecto favorável para
entrar em campo ainda mais
confiante no jogo. Nas quatro

. oportunidades que jogou'no
Maracanã, contra, Arsenal
ARG, Libertad-PAR, inu
EQU e Atlético Nacional
COL, o tricolor cariocaainda
não sofreu gols. O zagueiro
Roger, que será o substituto
de Thiago Silva, caso o mes�
mo não reúna condições de

jogo, se apega ao histórico
para ajudar o Fluminense a

avançar de fase.
"Esse retrospecto é interes

sante. Ainda mais neste mo

mento em que a vantagem do
adversário é mínima. O São
Paulo venceu o jogo no Mo

rumbi, mas acredito que pela
nossa capacidade podemos in
verter o placar desfavorável",

Chelsea sonda
Robinho

De acordo com informações do jor
nal espanhol "Marca", o Chelsea esta
ria disposto a pagar até 35 milhões de
euros (cerca de R$ 90 milhões) para
contar com o brasileiro Rabinho, do
Real Madrjd, na próxima temperndn.
Pelo outro lado, os dirigentes do clu
be merençue não estariam tentados
a liberar o jogador e teriam uma

proposta de .renovoção para ampliar
(I permanência do atleta em Madri. Na
última sequnda-felru, o próprio Robi
nho afirmou que deve continuar dan
do alegrias aos torcedores da capital
espanhola.

Fluminense e São Paulo fazem jogo decisivo hoje no Maracanã e os paulistas entram em campo em vantagem

analisou.
Já os jogadores do time do

,

Morumbi evitam falar em elas
sificação. "Mesmo se fizermos
um gol, não estará nada resol-

vida. Vimos' o que aconteceu
com o Flamengo (que perdeu
por 3 a O para.o América do
México e foi eliminado do tor
neio), então não podemos dar

bobeira. Tenho certeza que a

equipe vai estar muito faca
da para que esse tipo de coisa
não aconteça", disse o atacan

te Dagoberto.
E, para o camisa 11, uma

das principais características
,do time pode ajudar' nessa
meta. '''Desde o ano passado
estamos tendo sucesso .fazen
do uma forte marcação, com o

time bem postado na defesa.
Se encurtarmos os espaços
podemos facilitar a partida.
Estamos crescendo muito fa
zendo esse tipo de jogo".
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Maradona volto
,

O. falor de Pelé
CANNES

Diego Armando Marado
na havia jurado que nunca

mais falaria (mal) de Pelé,
mas, como ele diz: "É mais
forte do que eu". Numa
cena de Maradona By Kus

turica, exibido na manhã
de ontem, para a imprensa
no 610 Festival de Cinema
de Cannes, na França, de

pois de falar francamente
sobre a sua dependência
de cocaína, o astro argenti
no lamenta o fato somente

porque poderia ter sido um

jogador muito maior. -

Na entrevista coletiva,
.após a projeção, Maradona,
de 47 anos, disse o que pa
recia uma bravata: se não
fosse a cocaína, não haveria
nenhum jogador maior do

que ele, nem mesmo Pelé.
O argentino também bateu
forte no brasileiro João Ha- ,

velange, dizendo, em tom

apocalíptico, que Deus é

justo, porque nos 20 anos

em que o dirigente a quem
chama de "mafioso" dirigiu
a Fifa, o Brasil nunca foi

campeão mundial.
Mas Maradona também

presta tributo a outro bra
sileiro, o meia-atacante Ro
naldinho Gaúcho. Ele pede
que os torcedores e dirigen
tes do Barcelona parem de
criticar o jogador e que o

mantenham no clube - caso

contrário, se arrependerão
amargamente por tê-lo dei
xado ir embora.

Argentina testa

seleção olímpica
A Argentina fará um amistoso contra

a Catalunha no próximo dia 24, no Camp
Nou, para testar a equipe que tentará
o bicampeonato olímpico nos Jogos de
Pequim, em agosto. O tecnico da equi
pe olímpica argentina, Sergio Batista,
chamou para o amistoso o meia-ata
cante lionel Messi, do Barcelona, e o

atacante Sergio Agüero, destaque do
Atiético de Madri e recente vencedor
do Troféu HE. Ficaram de fora da re

lação o meia Juan Román Riquelme, '

nome certo entre os jogadores acima de
23 anos e que disputa as quartas-de-fi-
nal da libertadores pelo Boca Juniors. Maradona jurou não falar de Pelé
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CONTRA O FRIO
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Camp n a reco e a asa h S
Iniciativa é das igrejas cristãs, que pretendem arrecadarmais de 30mil peças
JARAGUÁ DO SUL

OS dias frios chegaram e

seu armário está abarrotado
de calças e casacos que você
nem pensa em vestir? A idéia
é encontrar algum tempo livre
durante a semana para separar
essas peças, descongestionar o
guarda-roupa e ainda ajudar a
quem precisa. Tudo' porque
começou mais uma Campa
nha do Agasalho. A iniciativa
é da Associação das Promo
ções Humanas das Entidades
Religiosas Cristãs de Jaraguá
do Sul.

Conforme a presidente
Ana Moretti, o recolhimento
será feito nas casas dos doà
dores e em pontos fixos es

palhados nos maiores bairros
da cidade. Depois disso, todas

.

as vestimentas serão distribu
ídas a pessoas com carência
financeira. A ação engloba 27

instituições representativas
das igrejas Católica, Luterana,

Assembléia de Deus e outras
vinculadas ao Cristianismo.

Em 2007, a iniciativa anga
riou 30 mil itens. Neste ano,
a meta é superar essa marca.
"Quem for participar precisa
lembrar de repassar somente
as roupas que ainda poderia
utilizar, ou seja, em bom es

tado de conservação", destaca
Ana. A associação existe há
seis anos e possui cerca de
cinco 'mil cadastros.

'

Paralelo à campanha do aga
salho, o grupo também auxilia
famílias com cestas básicas.
Na sexta-feira passada, foram
encaminhadas seis toneladas
de feijão, quatro de açúcar
mascavo e 3,5 de farinha de
mandioca. Os alimentos che
garam da Conab (Companhia
Nacional de Abastecimento)
através da Secretaria Munici

pal de Agricultura.

KELLY ERDMANN

-

Ana Moretti convida a população para praticar solidariedade e doar roupas para Campanha do Agasalho

Copinzol .1 Cocado. I Curitibanos I Rio d� Sul � lagos I São Joaquim4935552255 • 4935671111 4932412411 47.35210200 I 4932219100 4932330899 I Jaraguá
do Sul

4732746000
Caraguá Auto Elite

. Urno relação de confiança.
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