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entre colegas de idades diferentes.
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( toria RH Randstad USA, existe uma

lacuna geracional nos locais de tra
balho porque os empregados de 20
e poucos anos raramente conver-

.
som com seus colegas cinquentões
ou sessentões. Especialistas temem
que essa falto de comunicação crie
uma escassez de mão-de-obra qua
lifica·da, porque uma geração estó
se aposentando sem transferir seus

.- conhecimentos..
'

..'
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carreira garantido no TV Record
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decidiu apoio
Carione Pavanello, presidente do dire
tório, diz que só não haveró coligação
com o PT no impedimento de Konell.

.
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CHARGE

A ARRECADAÇÃO SOBIO.
AS VENDAS SUBIRAM.

SÓ FALTA VOCÊ,
CORINTHIANS!!

PONTO DE VISTA

Reforma tributária sem retrocessos

GUIDO BRETZKE,
PRESIDENTE DA
ACIJS " ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE
JARMI.JÁ DC SUL

Segundo as informações que o sena

dor Neuto de Conto repassou durante sua

. participação na plenária semanal Acijs
Apevi, no início desta semana, atualmen
te mais de 20 projetos de reformas tribu
tárias tramitam no Congresso, incluindo
uma proposta de autoria do . Governo
Federal e um'projeto que o próprio Sena
do vem discutindo, objeto inclusive da
vinda do parlamentar a Jaraguá do Sul.
Disse Neuto de Conto que a proposta dos
senadores não é fechada, ao contrário, pre-

tende discutir com setores representativos
da sociedade os elementos que formarão a

nova política tributária e, conforme sua de
finição e aspiração maior de todos seja ca

paz de inverteruma lógica que tem amarra

do o crescimento do País: a de equalizar os
tributos de forma a estimular a produção.
De fato, o que se percebe historicamen
te é que se penaliza a produção e não se

dá atenção ao consumo, incentivando a

informalidade e a perda de divisas. Dado
interessante foi trazido à plenária, o que dá
idéia do quanto se precisa avançar nesta

questão. Enquanto no Brasil as empresas
padrão gastam 2.600 horas/ano somen

te para calcular tributos em nações como

Chile, Estados Unidos, Japão e Alemanha
.

esse processo não consome mais do que
300 horas. O país mais próximo da nos-

DO LEITOR

Doenças ocupacionais
sõo recenhecldes

Aumentou o registro das doenças ocupacionais desde
abril do ano passado, quando entrou em vigor o nexo técni
co-epidemiológico. De acordo com a Previdência Social, não
aumentaram os casos de doenças profissionais, mas houve
um aumento do reconhecimento dessas doenças.

Em 12 meses, desde a implantação, as notificações das
doenças ocupacionais aumentaram em 134%. O nexo esta
belece o vínculo da doença com o trabalho, assim não é o

trabalhador que tem que provar a doença profissional, mas
é a empresa que tem de comprovar que à doença não foi.
provocada pelo trabalho.

Antes do nexo, a maioriadas doenças ocupacionais, por
omissão das empresas em emitirem a CAT (comunicação de
acidente de trabalho), ficavam caracterizadas corno comuns,
sem relação com o trabalho. Esse procedimento era padro
nizado pelas empresas, pois quando a doença é classificada
como ocupacional, ela passa a ser enquadrada como aciden
te de trabalho, ficando as empresas obrigadas a recolherem
o FGTS e o empregado a ter a garantia de emprego por um
ano, após o retorno ao trabalho.

Os dados da Previdência Social mostram que havia uma
sub notificação, até 2006 a média foi de 30 mil notificações
por ano, agora com o nexo técnico-epidemiológico em me

nos de um ano já aconteceram 144mil notificações. As LER!
DaRT foram as doenças ocupacionais mais omitidas pelas
empresas, j� que no ano de 2007 foram responsáveis por
38% dos afastamentos por auxílio doença acídentário,

A legislação que implantou o.nexo técnico-epidemioló
gico também modificou o Fator Acidentário de Prevenção,
para beneficiar as empresas que reduzirem o número de aci
dentes e de doenças ocupacionais. Até este ano as empresas
recolhem entre 1% e 3% do valor da folha de pagamento
ao Seguro Acidente do Trabalho (SAT), dependendo de sua

atividade econômica.
A partir de 2009, o recolhimento do seguro ao SATficará

entre 0,5% e 6%, dependendo da ocorrência de mais ou me
nos acidentes e doenças ocupacionais. Diante dessa situação,
as empresas que não investirem em programas de prevenção
de acidentes e doenças ocupacionais sentirão no bolso.

RODOLFO JAGELSKY, DIRETOR DE ASSUNTOS JI,mímcos -

SINDICATO TRAB. METAlÚRGICOS

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

enviados poro o e-mail redocao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

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

• telefone (' não serõo publicados).

sa realidade é a Nigéria, com 1.120 horas.
A iniciativa da comissão do Senado de
amplificar o debate e buscar opiniões e

com isso alcançar o consenso em torno
da reforma tributária é digna de aplausos,
ao contrário de outras propostas que em

linhas gerais não trazem grandes avanços.
Ao invés de estimular esse debate emanter
o foco único em torno de um assunto que -

afeta a todos os brasileiros, a base aliada ao
governo prefere ressuscitar 51 CPMF, extinta
depois de ampla mobilização nacional. O
resultado alcançado nos meses seguintes
ao fim do então chamado imposto do che
que mostrou que é possível manter e até

ampliar a receita, desde que a união tam
bém faça a sua parte e não inviabilize os re

cursos que poderiam ser aplicados no aten
dimento às necessidades da população.
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·FALA Aí!
- Dor de cabeça .

,

.

Coligação Salve Santa Catarina não dá sossego ao governador Luiz Henrique
da Silveira (PM DB). Depois da ação que tramita no Tribunal Superior Eleito
ral, com denúncia de propaganda extemporânea que o teria beneficiado na

,
campanha de 2006, pedindo sua cassação, agora os aliados de Esperidião
Amin (PP) pedem sua inegibilidade por três anos pelo mesmo motivo. O
que o tiraria da disputa majoritária de 2010 por uma cadeira no Senado,
desejo já manifestado por LHS. No início da semana o TSE rejeitou recurso
do governador pedindo o arquivamento da primeira ação. Se a segunda for
acatada, a inegibilidade contaria a partir de 2006 até 2009. A coligação
que representa o ex-governador Amin tem uma terceira ação tramitando
no Tribunal Regional de Santa Catarina, nesta pedindo a impugnação do
mandato de Luiz Henrique."Sou radicalmente

, a favor de mais
recursos para a saúde.,,
ARLINDO C�INAGLIA (PT-SP), I
defendendo o nova CPMF poro gerar

recursos à saúde público.

," Vamos terminar
o trabalho que o

Senado começou. "
MAURíCIO RANDS (PT-PE),
DEPUTADO FEDERAL e líder �o
partido na Câmara dos Deputados,

defendendo à novo CPMF.

NO PP
Vereador Rudolfo Gesser (PP) foi
mais que coerente na defesa de
candidatura própria do partido a

prefeito. O PP sempre fez oposição
ferrenha ao prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB) e isso, çomo sempre defen
deu o vereador, basta para ofastor
qualquer chance de aproximação.
Ou seja, fnexplicável seria para o

eleitor qualquer tipo de aliança com

o inimigo. Quanto ao Democratas,'
ainda é uma icógnita. Na Câmara, com
um único vereador, li partido apóia o

prefeito. No diretório, não se sabe.

" A não ser que o

- governanle seja filho
de checade' ra. "

EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB-AM),
SENADOR, defendendo o nepotismo

no serviço público, por entender
. que a nomeação de parentes é

procedimento normal.

ALíVIO
Como consolo, o TSE suspendeu uma

outra ação movida contra o governa�
dor quando prefeito de Joinville, por
conta de publicação de reportagem na

Revista Veja destacando os 150 anos

de fundação do município. A denúncia
tinha sido protocolada pelo Ministério
Público na 10 Vara da Fazenda Pública de
Joinville, que acatou a ação e sentenciou
o governador a ressarcir os cofres públi
cos em RS 32 mil, em valores corrigidos. ,
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Bartço
Cruxdro
do Sol

VAfPASSÀR?
Depois de cinco anos, a Comissão de' Constituição e Justiça do
S��nado aprovoy projeto qu� proíbe definitivamente a prát{ca do
nepotismo em todas as instâncias do serviço público� De cônjuge,
companheiro ou parente por consangüinidade, adoção ou afinidade '

até o terceiro grau. Que jó ocorre, no Estado por iniciativa do Minis
tério·público. Mas, a aprovação do projeto depende; ainda, de duas
votações em plenório.

CRIME TRIBUTÁRI8 1
,A 30 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça manteve sentença apli-
c ao empresário Hans Dieter Didjurgeit, dir presjdente da
H nsultorjJl de Risco� e Correto.!i;de Segu e Blutnenau,
po. e contra a. ordem tributário. Condenado is anos de pri-
são em regime aberto, teve .0 pena substituído pelo pagamento de
50 salqrios m!.�i�os e pre,���ão de .. s�' com

.

rios por do,�
anos, além de multa de 100 salários fi mos.

.

Ate:v:!e"':>5: Funcionários Públicos

Municipais' e Estaduais', SAMAE*,
. Aposentados e Pensionistas **,
Forças Armadas' e ECl' (Correios). _

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

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

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

CRIME TRIBUTÁRIO 2
O crime contra a ordem tributória ocorreu por Didjurgeit ter se es

quivadoa receber intimaçüo do fisco municipal de Blumenau para
qu� apresenta��_as notas !�cals de serviço e rel�tórios de comis
sões de uma filiãl da Her'c0;'em Ascurr,a,. Em 2003, a empresa era

investigada pelo município eela possível simulação da existência da
filial, com a finalidade de sonegar tributos. ,

.

MUDANÇAS
Na sema�a que vem os programas OST/HIV/Aids e Tuberculose/Han
seníase passam a atender no ruo João Picolli. A área do posto da
Reinaldo Rau vai 'passar per reforma para abrigar a farmácia Po
pular do Brasil. Do governa federal, que a prefeitura não queria,
chegando a devolv�r verba �e RS 50 miLpara sua instalação.

RAZÕES
Uniformes de inverno ainda não foram entregu,es aos alunos da
rede estadual de ensino porque os calçados (tênis) serão im
portados. Foi o que disse'o'secretório da Educaçüo Paulo Bauer
(���B). Total d��prestí· '·ndústria,tVa.cionaJ �&erconta dll trn-
bal'ho. qüase es«ravo e es asiótiiOs.

'

,if'

ANJS,JIA' ,

"�'f ' 'tet:, ii'
O Senado cancelou todos as multas aplicadas durante o vigência
da Medida Provisória, 415/08. A MP proibia a venda de bebidas
alco.ólicas em qualquer estabelecimento situado às margeps de
rod�yias federdis: Porém;"'ogora acrescido de inolerânêfa,$zero,
em relação a motoristas bêbados cu com o mais teve sintoma.

RBCORDE
Governo federal anuncia novo recorde na arrecadação de impos
tos em abril: RS 59,7 bilhões, um aumento real de 11,44% com

parando com o mesmo período de 2007. Mos a fome por impos
tos continua, agora com a nova CPME O govemo quer arrecadar
mais RS 20 bilhões poro a saúde pública com e novo tri .

NO;IR

politica@ocorreiodopovo.com.br
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DEM fazmistério sobre aliança
Presidente só descarta a possibilidade de coligar com o PI'
JARAGUÁ DO SUL

Mantida a inelegibilidade do

ex-prefeito Ivo Konell (DEM), os
democratas, ao menos publica
mente, preferem manter o clima
de mistério sobre a tendência do

partido em caso de coligação. A
única garantia é de que aDEM,
terceiro maior partido em núrrÍe
ro de filiados, só disputará a vaga
maior do município com Ivo Ko
nell. Do contrário, os democratas
vão apoiar alguns dos candidatos
já colocados, afirmou o presiden
te da sigla, Carione Pavanello,

-

Segundo ele, neste momen

to o partido não está pensando
com quem coligar. A decisão,
garante, vai ficar para o final de
junho, quando acaba o período
das convenções para escolha dos
candidatos. "Estamos correndo
atrás para ter um nome de peso", .

disse, referindo-se à ação em que
Ivo Konell tentar reaver os direi
tos políticos. 'N depois, se não
der certo, vamos sentar com ou

tros partidos", completou.
Pavanello também disse que,

o diretório defende um proje
to para a cidade, e não para o

partido. "Quem tiver a melhor
proposta, �amos estar juntos.

O DEM não busca empregos",
declarou o também vereador li
cenciado, citàndo possibilidade
de aliança com PMDB, PSDB, Pp,
além de siglas menores. "Só não
vamos coligar com o PT, porque
eles têm sempre o mesmo can

didato", disse, em referência ao

ex-deputadoDionei da Silva, que
deve concorrer a prefeito pela
quarta vez.

Extra-oficialmente, é ventila
. da a aproximação do DEM com

o PMDB do prefeito Moacir Ber

toldi, que deve tentar a reeleição.
Bertoldi, inclusive, confirmou
convite feito aos democratas para
uma· aliança, condicionando o

apoio às eleições para 'deputado
em 2010. Na Câmara, o único ve
reador do DEM vota com o pre
feito. No início da semana, ques
tionado sobre quem irá apoiar se
não puder disputar a eleição, Ivo
Konell desconversou e revelou

que, caso não concorde com a

decisão do partido, irá se licen
ciar. No ano passado, Ivo Konell
trocou o PMDB pelo DEM logo
após o ingresso do prefeito Móa
cir Bertoldi naquela sigla.

CAROLINA TOMASELLI Pavanello diz que sigla só disputo o vago de prefeito se for com Konell

, '-

Garcia propõe Conselho de Deficientes
Líder de governo solicita envia de ofício ao prefeito para realização de fórum
JARAGuÁ DO SUL

Seguindo a iniciativa da
Câmara de. Guaramirim, o ve

reador Pedro Garcia. (PMDB),
defende a criação do COnselho
Municipal dos Direitos das Pes
soas com Deficiência em Jara
guá do Sul. O líder de governo
solicitou à Mesa Diretora o en

via de um ofício ao prefeitoMo
acir Bertoldi (PMDB), que deve
ser encaminhado hoje, pedindo
que seja realizado, O quanto.an-

tes, um fórum que resultará na

criação do conselho.
De acordo com o vereador, as

sim como existeo conselho federal
e o conselho estadual, é necessária
a criação do conselho municipal,
para que, em âmbito local, sejam
definidaspolíticas públicas e ações
em favor dos deficientes. "Será
uma forma que eles terão para co
brar os seus direitos", acredita.
, Garcia cita a Ajadefi (Asso
ciação Jaraguaense dos Defi-

cientes Físicos), Ama (Associa
ção dos Amigos dos Autistas),
Apae (Associação dos Pais e

Amigos dos Excepcionais) e

Adavi (Associação dos Defi
cientes Auditivos do Vale do

Itapocu), entidades que, segun
do ele, estarão representadas
no conselho. Com isto, explica,
terão mais força para organizar
suas ações, exigir seus direitos
e implantar políticas públicas.

-

O vereador também infor-

ma que a criação do conselho

precisa .passar por aprovação
da Câmara e que a iniciativa de
apresentar o projeto deve ser do
Executivo. No município exis
tem hoje 19 conselhos.

.

Em Guaramirim, o projeto
foi apresentado, pela vereadora
Maria Lúcia Richard (pMDB) e

aprovado pela Câmara, mas veta
do pelo prefeito. O presidente da
Casa, Evaldo Junckes (PT), pro-

.

mulgou a lei no último dia 15 ..

Os salários
dos médicos

Vereador Afonso Piazera

(PR) informou, na última ses

são, os salários que recebem
os médicos contratados pelas
Prefeituras de Joinville, Blume
nau, Brusque e Itajaí. A -inten

ção foi mostrar que os salários '

pagos pelo município aos pro
fissionais não estão defasados
em relação a outras cidades

, da região, de maior, menor ou
porte semelhante a [aràguá do
Sul.

O problema da falta de
médicos na cidade é atribuído

pelos representantes da classe
médica aos salários, que con

sideram baixos. A alegação
recebeu respaldo por parte de

alguns vereàdores, da oposição
e também da situação.

Na sessão, antecipada de

quinta para quarta-feira em

função do feriado, Piazeramos
trou que os salários na região,
de acordo com a carga horária
e formação (especialização),
são semelhantes aos aplicados
pelo município. "Os salários
são boris, o que precisa é que os .

médicos tenham possibilidade
de entrar no corpo clínico dos

hospitais", defendeu 'Piazera -.

O vereador Ronaldo Rau
lino (PDT) disse que, no caso

de Joinville, existem 45 mil
consultas represadas. "Não
estamos aqui para comparar,
salários, mas para achar UIJia

solução", completou.

"Salários sõo considerados bons"

'( -,
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Informação é
,.,

prevençao'
Ser a "voz" da comunidade

junto aos órgãos públicos. Esta
é a defirrição do traballlo dos
Conselhos Comunitários 'de
Segurança' para o presidente
do Conseg da Ilha da Figueira,
Lairto de Andrade. '1\ informa
ção é a base para prevenir e re
solver os problemas da comu- -

nidade", comenta.
Pensando nisso, Andrade

desenvolveu o projeto "Dia da

Segurança na Ilha da Figuei
ra". -A idéia é estipular lima
'data para que fi comunida
de tenha, num mesmo lugar,
acesso a orientações e infor

mações sobre serviços rela
cionados à segurança públi
ca, como: assistência social,
combate às drogas, violência
doméstica, meio ambiente,
vacinas, entre outros.

O presidente do Conseg
também destaca a necessi
dade de se criar uma área de
lazer no bairro para toda a.

família. '1\s áreas de .Iazer no
bairro são voltadas 'so!llente
para crianças e adolescentes.
Precisamos de um lugar para
que toda a família possa se di
vertir, como uma pracinha",
sugere, lembrando que a Ilha
da Figueira é o bairro mais
populoso do município, com
cerca de 15 mil moradores.
Outra frente é incentivar ati-

,{

vidades escolares.

TAC: uma
,

_ conquista

INICIATIVA

Luta contra a criminalidade
, Consegs realizam ações preventivas para garantir a segurança
JARAGUÁ DO SUL

Estabelecer lima relação de

confiança entre a sociedade e

as polícias, buscando soluções
integradas em relação à segu
rança pública. Este é o objetivo
dos Consegs (Conselhos Co-

, munitários de Segurança), que
atuam para prevenir a crimina
lidade. Hoje, a região conta com
17 deles, dos quais 13 estão em I

Jaraguá do Sul. O presidente da
Aconseg (Associação dos Con-
selhos Comunitários de Segu
rança do Vale do Itapocu), José
Laurentino Schmidt, destaca que
o papel principal é a orientação,
disseminando a idéia de polícia
comunitária. !'É impossível ter
um policial em cada esquina.
Mas, em cada esquina tem um

cidadão, e um cidadão atento e

informado pode ajudar a muitas
outras pessoas", comentou.

Entre as ações realizadas pe
los Consegs estão palestras nas

escolas sobre o uso de álcool e

drogas é a educação no trânsito.
Outro objetivá é ampliar o pro
jeto "Vizinho Solidário", reali
zado pelo Conseg de Schroeder.
A ação consiste em reunir a vi

zinhança para debater e estabe
lecer regras de proteção, como

'

vigiar a casa de um morador

que viajou ou ligar 'para a PM

(190) ao ver alguém suspeito
rondando as residências.

O comandante do 14° Ba
talhão da Polícia Militar, Cé
sar Nedochetko, destaca que a

iniciativa, embora .recente, já

José Schmidt ressalta que o cidadão consciente pode ajudar a prevenir muitos crimes e.contravenções

nicípio são os furtos e roubos
- cerca de 85% deles ocorrem

no Centro - e os acidentes de
,trânsito, que' correspondem à
maioria dos registros policiais.
Levantamento da PM constatou

que os furtos e roubos cresce

ram 26% entre agosto de 2007
e março deste ano. Mas,segun
do o comandante, este tipo de
ocorrência teve índices reduzi-

,

dos neste ano devido à intensi

ficação do policiamento, espe
cialmente no Centro.

O coordenador de Polícia
Comunitária e Consegs junto
à Polícia Civil, Adilson Macá

rio, lembra que uma das gran
des iniciativas dos Consegs
foi o TAC (Termo de Ajuste
de Conduta) firmado em abril

, de 2005, que çulminou .com o
,

fun da comeréialização de be
bidas .alcoólícas nos postos de
combustíveis da região depois
das 22h. "O acordo reduziu as Para Carlos César Pedrottti, Vila Lenzi. Projetos e abaixo- é o incentivo aos projetos' de
ocorrências de perturbação do presídente do Conseg Ovídio assinados foram encaminha- conscientização ambiental

sossego alheio", destaca. Nunes, o papel do Conselho dos à Prefeitura.reivindicando nas escolas.
Macário também ressalta a é "identificar e prevenir pro- melhorias como redutores de A prevenção aos furtos

,

importância da integração en-
" blemas na comunidade". Nos .velocidade, passarelas e aber- nos bairros Vila Lenzi e Nova

tre Policia Givil.Polícia.Militar quatro 'bairros abrangidos' -tura de-novas vias. Brasília também é uma das
,

e coiuunídade para "trabalhar :'- 'Víla"Lenzi, .Nova Brasília, t ü'Conseg também selici-. frentes trabalhadas, "Há casas
" -a-prevençãc B" .alcançar uma.. ,:Á'gUa Verde B Chíoo-de'Paulo, .: tau -à·Itrijama: [Fundeçãojarae =qne já.foram arrombadas mais'

:- _ ..:, plelP-(i)t. < quàli��e -,de .vída", -< -.
.. ·,�a. principal preocupação é -'o "�guaense, de-Meio ��b�enteh,::de 'cinco.vezes:'; eomenta. � Pe-.. . - ��

: Os 'Consegstambém apóiam '-�
.,

. �ttãnsito� :É o caso da BR-2BO; "mais fiscalização, para 'evitar 'drotti 'ressalta a importância
-

. o projeto delei que tramita na
.

.: no trecho que corta o bair- crimes ambientais como -as-' dos moradores regístrarem as

Câmara de Vereadores de Iara- -

- � fa Água Verde; 'na Joaquim " soreamentos de rios causados ocorrências na delegacia, para
_ -guádn.Sul proibindo ,o GOllSll- ,:." § .Francísco de Paula, no Chico, pelos "desmatamentos, ..princi- que a PM possa fazer a distri-' " , .,'

, mo de bebidas alooóliea:s em-> . �<'de i>cmlo; e-na Antônio Carlos ',:palmente- no Bairro Chico de - buição justa do policiamento "Ó,

.:- ':-- ruas e logradourospúblioos. -' f�-fedAt1ti4istaJlçÕeS1luollfunidade,' -:Ferteirá eMarcelo Barbi, na" Paulo::_Outra ação' - realizada c nos bairros.

mostra resultados positivos.
'1\s pessoas estão denunciando
mais os crimes e contravenções.
Isto é sinal de que a comunida-

de se sente co-responsável pela
segurança", comentou.

Nedochetko destaca que as

principais ocorrências no mu- DAIANE ZANGHELINI

Projetos para melhorar o trófeg�o
No Conseg Ovídio Nunes, o trânsito e os furtos sãoas principais preocupações
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Policial ferido
durante blitz
JARAGUÁ DO SUL

O policial militar Car
los Alberto Borges Pereira
foi ferido na perna esquer
da durante uma blitz na

madrugada de ontem na

BR-Z80, no Bairro Água
Verde. O comandante do
14° Batalhão da Polícia'
Militar, César Nedochetko,
disse que a PM fazia uma

barreira perto do Chopp
e Club e ordenou que um
motorista parasse. Como o

condutor não obedeceu, o

policial mirou no pneu do
carro, mas a bala acertou o

aro e um estilhaço do pro-
. jétil atingiu a perna dele.

O policial foi levado
ao Hospital São José, para
uma cirurgia e está fora de
perigo. O motorista que
não parou na blitz.foi deti-

.

do. Segundo Nedochetko, o
condutor estaria dirigindo
sem a CNH (Carteira Nacio
nal de Hahilitação).

Acidentes na
.

,

madrugada
JARAGUÁ DO SUL

. Duas'colisões de automó
vel contra poste provocaram
queda de energia entre a noi
te de quarta-feira e a madru

gada de ontem. O primeiro
acidente aconteceu por volta
das 10hzo, na Rua Roberto
Ziemann, Bairro Amizade.
O motorista Anderson Lima,
Z9 anos, teve apenas feri
mentos leves.

O outro acidente acon

teceu às 4h, na Rua Adélia
Fischer, Centro, em frente à
Recreativa da Marisol. Nel
son da Silva Franca, Z7, e

a passageira Paula Daniela
Horstin, 18, tiveram apenas
ferimentos leves. O outro

ocupante, Adão dos Reis, 18,
teve ferimentos nas costas,
nariz e foi levado ao Hospi
tal São José com suspeita de
fratura na perna esquerda.

DAIANE ZANGHELINI

ALIMENTOS·

GERAVPOLícIA---------

Alta surpreende consumidor
Produtosda cesta básica fazem população rever orçamento
JARAGUÁ DO SUL

Algumas semanas atrás o

operário José de Araújo, 41,
foi ao supermercado e com

prou cinco quilos de farinha .

.

de trigo por menos de R$ 7.

Ontem, ele aproveitou o feria
do e voltou ao mesmo estabe
lecimento. Levou um susto.

Agora, o item da cesta básica
custa .quase o dobro do preço
praticado anteriormente.

Assim como ele, a coor

denadora pedagógica Fabiane
Heller, 39, também se impres
siona toda vez que precisa
abastecer a despensa de casa.

O orçamento reservado para
isso possibilita, cada vez mais,
a aquisição de menores quan
tidades. "Está um horror. Os
alimentos não param de subir,
principalmente o arroz e o lei
te", destaca. Na opinião dela,
a alta mais significativa pôde
ser. sentida no bolso dos con"

sumidores a partir dos últimos ,

José de Araújo se impressiona toda vez que vai ao supermercado. Preços sobem semanalmente, constata
30 dias.

.

Para Araújo, aconteceu o

mesmo. Ele e a esposa pro
duzem salgados e os vendem

para garantir dinheiro extra no
final do mês. Se antes o casal
optava por utilizar a ·farinha
de trigo com maior qualidade,
hoje eles se sentem obrigados
a economizar. Por isso, com

pram a mais barata encontra
da nas gôndolas do mercado,
ou seja, aquela que, segundo
o operário, não oferece resul
tada tão positivo assim. Dessa
forma consegue deixar o valor
do produto estagnado. Mas,

nas contas de. casa. O preço do
quilo da carne sofreu acrésci
mo, o feijão e o óleo de cozinha.

0. idem. No primeiro caso, o sus

to foi grande. De uma semana

para outra; a adição alcançou
os �$ Z. Em compensação, ele
comenta que uma das únicas
quedas percebidas é a do açú
car. Se emmaio de Z007 os .con
sumidores pagavam R$ 5,99
por cinco quilos, atualmente

'gastam 36 centavos a menos.até quando não sabe. A pos
sibilidade de seguir a alta do
ingrediente já não é muito re-

mata. "Q lucro caiu", explica.
Além disso, Araújo ainda

comenta que sente os aumentos KELLY ERDMANN
.

Itens sofrem até 1 00% de acréscimo
Farinha de trigo, arroz, feijão, carne e óleo de cozinha são os recordistas
JARAGUÁ DO SUL

Quem costumava ir ao su

permercado em maio de Z007

conseguia levar para casa um

item ou um quilo de cada

produto da cesta básica por
R$ 48,17. Doze meses de

pois, a mesma quantidade
não sai por menos de R$
JO. O' acréscimo no total a

pagar é puxado, em suma,

por produtos como o arroz

.e o feijão. O preço de am

bos praticamente dobrou'

alo longo de um. ano.

Outro recordista nesse

quesito é a farinha de tri

go; que segue o exemplo
dos outros dois produtos.
Durante as últimas quatro
semanas, o valor cobrado
des consumidores foi de
R$ 8,99 para R$ 9,99. Quan
do a pesquisa inclui abril
de Z007, a diferença é ainda
maior. Neste período' foram
embutidos R$ 3 a mais no

cálculo.
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CORPUS CHRISTI

Di d o
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fé
Celebração ao Corpo de Cristo leva milhares de pessoas às ruas da cidade
JARAGUÁ DO SUL

OS materiais eram os mais
diversos. Serragem colorida,
flores, restos de malha, cartazes,
pó de café e até mesmo tampas
de garrafas deram colorido ao

tradicional tapete que enfeitava
as ruas. Os desenhos refletiam
criatividade, traziam mensagens
de paz, esperança e de fé.

A celebração de Corpus
Christi, que aconteceu às 9h
de ontem na Matriz São Sebas
tião, levoumais demil pessoas
às ruas, segundo a Polícia Mi
litar. O evento começou com

uma missa celebrada pelo Pa
dre Carlos Alberto Rodrigues,
onde os católicos renovaram a

fé na presença de Jesus Cristo
na Eucaristia, o principal sa

cramento para a Igreja. "É im-.

portante nos alimentarmos do

Corpo de Cristo. É importante

também sabermos se estamos

vivendo ou apenas sobrevi
vendo", lembrou o padre, que
também destacou a importân
cia dos jovens se encontrarem

na religião.
Após a missa, jovens, ido

sos, famílias e até os mais pe
quenos seguiram em procissão
pelas ruas Domingos da Nova,
Reinaldo Rau e Henrique Pia
zera. Ao mesmo tempo em que
cantavam hinos de louvor, os

fiéis apreciavam o trabalho cui
dadoso de quem confeccionou
os tapetes. A caminhada ser

ve para lembrar os passos do
povo de Deus, que é peregrino,
em busca da Terra Prometida.
Já o tapete feito pelas mãos dos
fiéis simboliza alegria, gratidão
e reconhecimento.

DEBORA VOLPI

Casal chegou às 5h30 poro ajudar no montagem do topete

Trabalho começou bem cedo
Para o casal Adelina Campes

trini, 50 anos, e Gelásio Campes
trini, 56 anos, a demonstração
de fé começou bem cedo. Às
5h30, eles já estavam nas ruas

trabalhando na confecção dos

tapetes, junto com outras cerca

de 30 pessoas da comunida
de Rainha da Paz. Além deles,
representantes de outras paró
quías de Iaraguá do Sul ajuda
ram no serviço. "Todo ano ell

participo e gosto muito", afirma
Adelina. Ela conta ainda que o

trabalho já é adiantado nas pró-
,

prias paróquias e envolve toda
a comunidade que participa da
Igreja. "A gente já deixa prepara
do os cartazes, com as frases e o

desenho. Chega aqui é só mon

tar", explica. Ainda segundo o
'

casal, o trabalho levou cerca de
duas horas, e pelas 7h30 todo o

tapete já estava montado.
'.

" Todo ano eu participo
e �osto muito "
ADELINA CAMPESTRINI

Mais de mil fiéis renovaram o fé e caminharam em procissão pelas ruas enfeitados com topetes

Oraçóes,'p,ara 'pedira cura
Nelcy Lourenço" 73 anos, e,

o marido Orestes Lourenço, 73 ,

anos, tinham um-motivo a mais

para acompanhar de mãos dadas
toda a celebração.Mesmo com di
ficuldade para caminhar, o casal
também participou do percurso
da procissão. "Estamos doentes.
Viemos pedir ajuda", disse dona
Nelcy. Ela conta ainda que sofre
de diabetes, enquanto o marido
convive com a doença de Alzhei
mer. Para eles, valeu a pena o es

forço da caminhada e a fé pode
ajudar a encontrar a cura.

Quem estava no meio da
multidão também notava um

casal' que acompanhava tudo
e de uma: área privilegiada. Os
aposentados, Francisco de Pau-'
la. Carnibelli Junior, 64 anos, e

Neide Mercedes de Oliveira, 68
anos, moram no primeiro andar
do prédio que fica em frente
à Igreja Matriz e da sacada oh
servavam a celebração. "Temos
uma visão privilegiada. É muito
bonito", revelou o aposentado.
'1\ gente acompanha todo ano.

O Corpus Christi émuito impor
tante para nós. A gente cresceu

vendo isso, nossos pais nos le
vavam para a procissão. Eu acho
muito lindo", conclui a esposa.

" Estornos doentes.
Viemos pedir ajudo "

ORESTES E NELCY LOURENÇO

Nelcye Orestes vieram ó procissão paro pedir a curo de doenças
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MASSARANDUBA

Weg auxilia
os bombeiros

Os Bombeiros Voluntários de Mos
saranduba receberam, esta semana,
o doação de um desfibrilidor e um

oximetro do Indústria Weg. Além
destes materiais, o Prefeitura local
disponibilizará o quantia de R$ 30
mil aos voluntários através de con

vênio. O 'valor será repassado à en

tidade em cinco parcelas o partir do
próximo mês.

JARAGUÁ DO SUL

80% dos idosos
são vacinados

De acordo com informações do se

cretario de Saúde de Jaraguá do Sul,
foram imunizados no município 7.670
idosos, o que corresponde o 82,25%
dos pessoas com idade o pcrtlr.de 60
anos. Já o vacinação infantil vacinou
no primeiro dia do componho, realiza
do no sábado, 1.707 crianças. A meto
é vacinar mais de cinco mil até o final
do componho.

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

VALE DO ITAPOCU

ASSINADO CONVÊNIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA
O Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Onofre Santo Agostini, assinou no dia 21,
durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional de- Jaraguá do Sul, convênio poro repasse de verbo
de 33 mil. Este recurso será destinado à manutenção e operacionalização dos atividades do Comitê de Geren
ciamento do Bacia Hidrográfico do Rio Itapocu.

JARAGUÁ DO SUL

Novo local de atendimento a portadores de doenças
A secretario de Saúde informo que os pessoas que recebem tratamento para os doenças de DST/HIV/Aids e o Programo Tub�rcu
lose/Hanseníase serão atendidos em novo endereço. O atendimento será realizado no Ruo Joao Picolli, 488, no Centro. O motivo
é que o posto de saúde do Reinaldo Rau passará por reformo. O local obrigará o Farmácia Popular do Brasil. No posto permane
cerãoos serviços de Vigilância Sanitário, Zoonoses e Imunização, sem alteração de horários. Mais informações no 3376-2989.

BARRA VELHA

Barra Velha terá
unidade prisional

Representantes do Secretario de Estado
do Desenvolvimento Regional estiveram
no Câmara de Vereadores de Borro Velho
prestando os primeiras esclarecimentos
de como será instalado o UPA (Unidade
Prisional Avançado). O encontro foi solici
tado pelos vereadores locois e realizado no

último terço-feira. Outras reuniões serão
efetuados parti amenizar o impasse em

função do indisposição dos munícipes que
não querem um presídio em Borro Velho.

CORUPÁ

Entrega de slogans
encerra hoje

o prazo poro entrego de slogans e dese
nhos do projeto "Relação do Homem com

a Natureza" deverá ser entregue hoje, 23
de maio, no secretario de Educação. A
iniciativa contemplo alunos do educação
infantil, ensino fundamental e ensino
médio de escolas dos redes municipal e
estadual de ensino de Corupá. O resulta
do do concurso será divulgado dia 5 de
junho nn.secreíerln de educação.

A NATUREZA NÃO SE OPÕE AO DESENVOLVIMENTO.

APENAS EIIGE RESPEITO.

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

obedecer ao equilibria sustentável do estado, possihilitando o crescimento sem afetar a natureza. Faça a sua parte-você também:
não jogue lixo nas.russ e metas, evitando poluição, enchentes e alagamentos. Não jogue fora cigarros acesos, evitando incêndios,

Feche bem as torneiras, evitando o desperdcio, O meio ambiente é um só e todos devem fazer a sua parte para um futuro'melhor.

Secretaria de Estado
do DesenvolVimento
Sustentável
www.sds.U.IBV.br SANTA eATARINA
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PREDESTINADO AO SUCESSO
Pedro Malta. com seis anos de carreira, já é grande grande promessa

Ele já faz parte do alto escalão do casting de ato
res da Record, teve seu contrato renovado até 2011,
antes de finalizar seu trabalho em "Caminhos do

Coração", na qual interpreta Eugênio; aos quatorze
anos de idade tem um belo futuro pela frente e, deci
didamente interpretar é a vocação de Pedro Malta.

Na novela de Tiago Santiago, Pedro Malta faz
um personagem diferente; adolescente, Eugênio
foi feito sob medida para ele, o rapaz tem habili
dades extras, consegue desvendar a construção
e constituição dos objetos numa simples olhada
e por isso inventa coisas com facilidade, como
as algemas inquebráveis que mantém os mutan
tes presos na ilha fictícia da novela.

E tudo começou por acaso, há seis anos atrás

quando a Globo' procurava um ator-mirim para
contracenar com Fábio Assunção, em "Coração
de Estudante" .Não faz tanto tempo assim, e Pedro
Malta já abocanhou dois "Prêmio Contigo" de me
lhor ator infantil, por dois anos consecutivos.

Além de "Coração de Estudante", na Globo o

ator fez "Kubanacan", '� Casa das Sete Mulheres"
e "Começar deNovo". Em 2005, foi contratado pela
Record e enfrentou o desafio de viver dois perso
nagens ao mesmo tempo, os gêmeos Joãozinho e

Dudu, nunca uma criança havia interpretado dois

papéis nuina novela. Foi um sucesso total.

Para voc.ê ficar se
-

urn
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Record segura o "passe" do bom ator adolescente
Seguidamente apareceu em "Vidas Opostas", na pele

de Felipe, um menino arrogante, diferente dos outros

personagens vividos até então. Outro sucesso.E, agora,
não telll sido diferente tanto que a Record tratou de esse

gurar o passe do ator adolescente. Concluindo a oitava série
no Rio de Janeiro, onde mora com a família, Pedro Malta
revela os seus planos futuros: quer ser diretor de cinema.

Pernambucano, nascido em Recife, no dia 8 de abril
de 1994, sob o nome de batismo de Pedro Froncisco Bar-

bosa Malta. Pedro Malta, como é conhecido, veio de Per
nambuco visitar alguns parentes de sua mãe no Rio de
Janeiro e lá foi descoberto pela Rede Globo. Desde entõo
o ator-mirim já fez vários comercias e fotos publicitárias,
até que foi escalnde para viver o lipe, em "Coraçõo dels
tudante", seu primeiro trabalho na televisão e já de cara

contracenando com Fábio Assunção. "Foi uma loucura;
eu não acreditava no que estava acontecendo, parecia
sonho.", relembra o ator com olhos no futuro promissor.

Pedro Malta
contraceno com
íttala Nandi, no
momento em

que a Dra. Júlio,
personagem da
atriz, confessa
que mentiu
dizendo que

I Eugênio havia
morrido
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Um Brasil onde
não há novelas

Quem já viajou de barco pela Amazônia, sa
berá muito bem do que vou relatar. Viajei por três
oportunidades; na primeira, de Manaus a Belém
do Pará, foram cinco dias de viagem. Na segunda
foram seis dias de Porto Velho a Manaus, e na ter
ceira oportunidade foram oito dias; de Manaus
a Tabatinga - fronteira com a Colômbia. Região
desprovida de rodovias, onde o transporte flu
vial é a única alternativa de locomoção para
o povo ribeirinho, suas cargas e seus sonhos.
Nesses barcos de três andares, é no meio que
as redes se concentram. Lugar apertado; uma
rede bate na outra e você balança mesmo sem

querer. Os outros compartimentos são sempre
repletos de carga. Muitas vezes quando se fala
da floresta amazônica, as pessoas se esquecem
que ela é habitada.

Estrada de caboclo, viajar sobre água não é
como dirigir no asfalto. Barco não é só meio de
transporte: é local de encontro, de diálogo, de
aprendizagem, com todos os temas se entrecru
zando. Ouvi, em minha rede, uma extraordinária
combinação de depoimentos sobre agricultura
de várzea, cobras colossais, sobrevivência na sel
va, histórias de garimpeira rico que perdeu tudo
por causa de uma mulher, ataques de onça, his
tórias de meninas que ficaram grávidas do boto,
receita de como se fazer uma boa farinha de ta

pioca e homens que falavam de suas conquistas
amorosas sem a menor vergonha de mentir. Isso
é mais do que viagem no espaço e parece mistura
dos tempos, com a imaginação sendo estimulada
pelas águas, pela fantasia, pela criatividade, pela
curiosidade. Nas noites amazônicas quando cai
uma tempestade braba, o banzeiro sacode dura
mente o barco - isso me aconteceu' no Rio Soli
mões - e provoca certo silêncio a bordo. Mas nas
noites de lua cheia tudo é paz, dá para ver o refle
xo das árvores na água, e ninguém quer dormir.
Alguns jogam baralho ou dominó. Outros tocam
viola, bebem cachaça e procuram namoradas.

-

Viajava por um Brasil incógnito para os bra
sileiros que se aglomeram nas grandes cidades
e garantem a audiência da novela das oito. Te
levisão, a família de Dona Jurema, uma vizinha
de rede que estava com uma neta Karine de oito
anos, assiste a cada dois meses. "Tem uma lá
em Assis Horizonte, a vila que fica a uma hora
e meia de canoa da nossa casa" diz a neta. "A

gente gosta, mas não dá pra ir mais vezes por
que só ligam de noite quanto tem energia. Aí
fica tarde pra voltar'.'. Pergunto a menina: O

que você lembra da televisão? Ela pensa um

pouco e responde: "Aquela vez que um homem
matou o outro na novela".

O recente naufrágio ocorrido no Rio Solimões,
o que liga Manaus a Colômbia, foi algo terrível,
mais uma vez. Foram dezenas de mortos, pra não'
falar quase uma centena. Sinto a terribilidade
em meu próprio ser, é como se eu estivesse lá. E
me revolto, porque um acidente desse tipo não é
uma fatalidade. Fatalidade é o barco ser tragado
por redemoinho, ou o casco do barco ser perfu
rado por um tronco de árvore - comum no Rio
Madeira, o rio que liga Manaus a Porto Velho, O
que aconteceu nesse caso foi outro tipo de coisa,
chamada irresponsabilidade, imprudência, im
perícia, falta de vigilância, descaso: fatos corri
queiros na cultura da impunidade o de ilícito na

qual a Amazônia está naufragando.

III charlesautor@gmail.com
'

VARIEDADES-�-------

Desvendando as
Sociedades secretas
Oual o verdadeiro rosto dos Templários?
De onde vem o Máfia? Como é organi
zado o nebuloso AI-Oaida? Todos estas

questões e muitas outros são trotados
nesta fascinante obro. Iniciações, ritos e

complôs povoam este livro. Descubro os

mistérios dos mais tradicionais socieda
des secretos, sejam elos religiosas, lnlcl
áticas, criminosos ou políticas.

Hannah Montana
O Penil Pop Stu r

Você vai conhecer Miley Cyrus e partici
par de urn show do Hannah Montana! E
tem Joke Ryan, um ator famoso, dono de
um programa na TV. Miley faz tudo poro
manter sua identidade de superstar em
segredo. Como sempre, seus amigos e

família saem em seu socorro,

CIRANDA DE PEDRA
loura quase é atropelada. Daniel repreende
luciana por deixar loura sair sozinha de casa.

Elzinha encontra louro desorientada no meio
da rua e a leva ao hospital. Seu Memé conta a

Daniel que loura saiu à procura de alguém que
comprasse suas jóias. Virgínia tenta convencer -

Bruna e Otávio a apoiar loura. Eduardo altera a

planta da Metalúrgica para construir um ambu
latório e Cícero reclama das despesas. Rogério
pegá a procuraçõo de Genilda para dar entrada
na açõo.laura tem febre e começa a delirar.

BELEZA PURA
Guilherme convida Joana para apresentar seu

programa com ele. Felipe aconselha luiza a

aceitar Débora. Rakelli e Anderson caem da
bicicleta e ela é levada ao hospital. Suzy fica
enciumada ao ver Raul ajudando uma vizinha.
No festa de Ivete, Débora se oferece para fazer
mais salgadinhos. Os telespectadores fazem

perguntas sobre o relacionamento de Joana e

Guilherme, que negam ser namorados e dis
cutem no ar. Renato se diverte vendo. Joana

ameaça jogar um pote de creme em Guilherme,
mas ele a beija.

DUAS CARAS
Débora diz que volta com Antônio se ele nõo in
sistir em saber de quem é ofilho. Macieira diz
aos professores que a situaçõo'da universidade
ainda é precária. Júlio arruma sua mola. Juve
nal diz a Alzira que elo deve desistir do show e

vollar pro ele. Fe(raço e Renato se despedem
de Alice. Ferraço assina o acordo pré-nupcial.
Maria Paula quer Juvenal para padrinho. Fer

roço reluta, mas cede. Juvenal se prepara para
o casamento. O juiz inicia a cerimônia. Maria
Paula hesito na hora de assinar o livro.

AMOR E INTRIGAS
Eugênia diz que Poco nõo é prioridade. Chris diz
que teve péssima impressão de Eugênia. João
se irrita e eles discutem. Volquíria gosta de
um apartamento e quer fechar negócio o mais

rápido possível. Daniel diz o Dorotéia que eles

precisam impedir que Débora se envolva de
novo com um cara errado. Anselmo pede para
falar com Celeste. Débora escuta a converso

de Daniel e discute com o filho. Anselmo diz

que o beijo com Telmo não teve importância.
Celeste se irrita e manda Anselmo falar isso

para Telmo.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
O corro de Noé e Mario desacelera e ameaça
parar na blitz, mas no último instante Noé dá
ré e foge na direção contrária. Os policiais con
tinuam a perseguição. Homem-Gelo atira raio
de gelo contra Vlado, mas ele desvia e corre.

Velociraptor ameaça devorar Fúria, mas ela p
distrai com o ovo de dinossauro e foge. Fredo
dá orientações para os agentes do Depecom
invadirem o galpão dos mutantes-vampiros.
Telê atinge Teófilo com uma onda de energia. O
pescador bate com a cabeça e desmaia.
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Novo escândalo
com um travesti
Fernando Fernandes e um travesti de
17 anos foram parar na delegacia,
na manhã desta terça-feira (21). O
ex-BBB2 alega que o travesti tentou
roubá-lo. Já o travesti afirma que foi
agredido por Fernando, que não quis
pagar o programa. Entrevistado por
Sônia Abrão, no programa a Tarde É
Sua, da RedeTV!, o travesti explicou ter

passado por momentos de desespero
ao lado do ex-brother.

Atriz descarta
marcha nupcial
Juliana Paes e o empresário esportivo
Carlos Eduardo Baptista subirão ao

altar no dia 9 de setembro. Juliana
conta que o noivo ainda não escolheu
o terno e nem sabe que ela descartou
a tradicional marcha nupcial. Ju
revela ainda que servirá finger food
(porções para comer com as mãos),
fugindo do tradicional. E garante que
a cerimônia não estará repleta de
globais.

Camila Pitanga
mostra seu bebê
Simpática e sorridente, Camila
Pitanga deixou a clinico nesta terça-
feira (20), com a pequena Antônia

.

nos braços e acompanhada pelo
marido Cláudio do Amaral Peixoto. A
atriz posou para os fotógrafos, que
fazem plantão na porta da materni
dade desde que ela deu entrada, no
domingo (18). "Por favor, fotografem
sem flash", pediu Camila, a fim de

proteger os olhinhos da filha.

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

b"J! ÁRIES

\!p' (20/3 a 20/4)
Este é o momento .

� [ em que o entusiasmo

ganha novo sentido.
No trabalho, observe tudo o que
ocorre ao redor. Não pennita que
seus esforços sejam julgados de
maneira inadequada. Valorize-se

-

a coda momento. A auto.;estima é

superimportante.

W·
TOURO
(21/4 a 20/5)
livre-se de com
pro.hissos que não

.poderá cumprir.
Será muito mais lucrativa a

honestidade do que o esforço
inútil. Isso não significa aban
donar o que já foi iniciado. Ao
contrário. Esforce-se utilizar ,

seu tempo com discernimento.
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Ag@l1lir:·P���jra
AmiltoWittkoski

DIVIRTA-SE

Ex-peão
No funeral de um peão de obra, a
viúva se aproxima de um desconheci
do que chorava copiosamente:
- João era seu amigo?
- Amigo? Ele era um irmão pro mim!
As últimas palavras do João foram
ditas pra mim ...

Ela abraçou o moço e curiosa pergun
tou:

.

- É mesmo? E quais foram essas
--------�----�--------�--- \

palavras?
- "Joooorge, não mexe no andaime
eeeeeeeee ...

"

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Tempo firme com formação de nevoeiros ao
amanhecer e com predomínio de sol e poucas
nuvens em SC. Temperatura elevada, com
máximo acima da média para época do ano.

� Jaragllã do Sul e Região

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

SÁBADO

âMf�: 15° C .

MAX: 29° C
Sol com nuvens

HOJE

âMí�: 15° C
.

MAX: 29° C
Sol com nuvens

L-'\... LEÃO

�..:» (22/7 a 22/8)
::. ') Algumas situações

� U---; vão acontecer nos
bastidores e será

preciso adotar postura firme
e decisiva. Confie em sua boa
sorte, mas mantenha a mente

no mundo real. Esta é uma fase
de decisões importantes, apro
veite o bom fluxo de energia.

or
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Não será prudente

.

misturar o trabalho
e as relações

familiares. Não queira absorver
todos os-problemas. No amor,
será muito importante você
conseguir respeito, por meio da
sinceridade e da honestidade de

intenções. Incentive o diálogo.

DOMINGO

6Mí�: 15° C .

MAX: 27° C
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você vai se dedicar
mais aos outros
do que a você. Não

.

perca os parâmetros do bom
senso nem exagere no altruísmo.
Reserve espaço para o lazer e
os momentos com amor. Procure
incentivar o diálogo franco e

honesto. Boas vibrações.

r- '"
CÂNCER

��.I.�� ���::ç::s1��Si_
: ; tivas colocarão

voéê diante de

situações decisivas, em que a

humildade será a chave para o

sucesso. Então. tudo fica mais
claro. Não perca de vista seu

objetivo maior, mesmo que ele
pareça difícil de ser atingido.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Sua sensibilidade
continuará indican
do os,melhores

caminhos para atingir seus objeti
vos. Nil amor, fase de companhei
rismo, em que'o respeito mútuo
será a tônico. Hora de estabelecer
parâmetras e acertar o passo nas

relações de afeto.

" " . ESCORPIÃO

��*� (23/1'0 a 21/11)

�=�e�:;1 Não deixe antigas
• emoções ocuporem
t.._) espaço no pmente.

Nada de retroces-
$OS emocionais. Você lutou muito
para chegar até aqui. portanto
valorize as conquistas no presen
te. Continuará ainda uma fase de
refonnas em alguns setores.

28i5

SEGUNDA

MíN: 16° C
MÁX: zz-c
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
.. (22/11021/12)

Você terá nova

carga de estímulo.
Isso significa um

ânimo maior para a finalização
de algum prajeto já em anda
mento. Confie em seu poder de
realização. Mantenha sempre os

seus desejos dentro de um foco
real. Siga sempre em frente.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

.

...t. Já que as situações
estãomais
favoráveis nos

relacionamentos. que tal dar
maior atenção aos negócios e à
sua profissão? Novas prapostas
surgirão trazendo oportunidade
de lucras. Bom planejamento e

boa estratégia serâo necessários.

Geografia
- Filho o que você está estudando?
- Geografia, mãe.
- Hum ... e onde fica a Inglaterra?
- Na página 83, mãe.

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Abra espaço para
novas ações e tra
balho produtivo.

Sua criatividade natural está em

ótimo nível. Aproveite para lan

çar projetos e fortalecer os laços
de companheirismo. No amor,
esta será uma semana rica em

emoções. Você merece.

PEIXES·

III.. (19/2 019/3)
•• Com tantas infor-
�.., mações à sua volta.

toma-se necessário
uma perfeita awliação do que
vale a pena. Manter prapásito
finne e decisivo colaborará para
que várias situações sejam -

desembaraçados, inclusive em seu

cotidiano profissional.
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Antenadas
A gente posso um dia inteirinho fazendo aquela faxina no

coso. Aí, chego o outro dia, e lá estornos nós de novo, às
voltas com paninhos, espanadores, vassouras e rodos e ainda
falamos: "E só um ajeitadinha, o faxina mesmo eu fiz on

tem". Saímos pro fofocar com os amigos, tomar um chop
pinho e beliscar um petisco ... E lá está nosso censclênclo

.

pesado. "Meu filho em coso, 'tadínhe', comendo põo com

presunto e eu aqui, me esbaldando!" No minha opiniõo, o

mulher tem, desde o suo criaçõo (Deus foi esperto), um chip
multidisciplinar/responsável instalado em algum continha
do seu corpo. Estornos sempre atentos, ligados e prepara
dos poro tudo e raríssimos vezes nos permitimos ignorar os
"sinais de alerto" desse chip. Será que nunca conseguimos
desligar esse dispositivo e apreciar um pouquinho dos nossos
prazeres? Será que nõo dá pro sentar em meio aos brinquedos
espalhados pelo solo e assistir um bom filme? Será que o põo
com presunto do filhote "abandonado - jogado às troços" vai
fazê-lo sofrer um trauma gigante que o acompanhará pelo
vida aforo? Nõo deveríamos aproveitar um pouquinho mais
os nossos desejos, fazer mais os coisas que gostamos? Nõo
podemos viver em funçoo do marido e dos filhos. Precisamos
do nosso tempo. Sair com os amigos, presentear-se com um

corte de cabelo novo, permitir-se passar um dia inteiro de pre
guiço em coso, sem ligar poro os xícaras que estõo no pio ... Isso
pode ser um bálsamo. De formo alguma estou sugerindo que isso
vire rotina e esqueço que tem família. Mos mesmo em família,
programas diversos podem fazer grande diferença. TIre um dia
de folgo pro você e seu marido. E outro poro seu filho. Võo 00

cinema, 00 porque, à praia. Dispo-se de preocupações bobos. E
quando tiver vontade de ficar sozinho, respeite suo emoçõo. As
coisas ficam muito mais fáceis quando conseguimos equilibrar
emoçõo e razõo. Basto que tenhamos discernimento poro isso:
Entõo, que tal começar hoje? Seu coroçõo agradece.

"

PÉS, SIM!
Estornos sempre nos cuidando dos pés
à cabeça. Opa! Os pés? Sim, os pés.
Um fetiche masculino. Como qualquer
porte do corpo os pés merecem oten

çõo sim! Hidratontes, lixos, unhas bem
cuidados. E nõo é só. Cuidado com os

micoses, joanetes e unhas encrava

dos. Atençõo especial 00 calcanhar

poro evitar os fissuras. Pés macios e

lisinhos sõo tudo de bom.

r CirurgiaPlástica

( �cro�rgia
Dr. Rodrigo Tanus
CRM - SC: 13079 RQE: 6360

Especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

- Microtransplante capilar - Otoplastia
- Prótese de mama - Redução mamária
- Lipoaspiração - Abdomineplastia
e Rejuvenescimento Facial - Rinoplastia

�ua João JanuárioAyroso, 747
Tel: (47) 3370-6749 - Jaraguá de Sul

www.drtanus.corn.pr .

OS HOMENS
Uma pesquiso realizado no Europa mostro que o maio
ria dos homens trocaria o sexo por uma partido de
futebol. A pesquiso ainda revelou que nove em cada
dez homens disseram já ter abraçado ou beijado um

desconhecido em uma comemoroçõo esportivo. E 40%
deles afirmaram que o escolho de uma namorado
depende do time poro que elo torce. Acho que estou
levemente enroscado.

BISCOITO DA SORTE

• Cada vez mais, em especial
nos grandes centros urbanos,
os pessoas têm optado pelos
compras virtuais. O mercado é
amplo e .alguns cuidados pre- ,

cisom ser tomados. Verificar o
reputaçõo quanto à entrego e

qualidade dos proüutos atra
vés dos comentários de outros

compradores é um deles. No
mais, nõo ter que sair de coso,
enfrentar trânsito e filas

..
é uma

comodidade sem pr.eço.

•• A compulsõo pelo comido
está proporcionalmente ligado
00 tamanho do abacaxi que
você está descascando. Essa
tal ansiedade mascara o nosso

real problema. E quando aca

bamos de comer, lá vem o sen

sação de culpo nos trazendo
mais ansiedade e nos levando
o comer ainda mais. Uma ver

dadeiro bolo de neve. Eu já en

comendei um soco de boxe. A
gente tento de tudo nõo é?

• Ostras,
.

gengibre, amen

doim, ervos'aromáticos, olho...
sõo alguns dos conhecidos
"ingredientes" afrodisíacos.

, Talvez sim, taivez nõo. Ainda
acredito que o melhor qtrodi
síaco está diretamente ligado
00 bem estar do corpo. E este
.tatrlnsicemente ligado o uma

alimentaçõo saudável (que in
clui muitos dos tais alimentos
afrodisíacos). Dica: O olho deve
ser usado como tempero, leve
de preferência. Nado de servir
como petisco. Argh!

i""
.. " .. '· .. ·, .......,.. """"·.,.. "'..,"'·.. "'''''...,...·...

�_
.. ·..

'''·�''''''''''''''"''''''''�'''
...
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j
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RÉQUIEM ALEMÃO

Maestro é convidado

para ir à Bulgária
Uma semana estudando Johannes Brahmas
A convite da Vídín Philharmonic Orchestra, na

cidade de Varna, Bulgária.ÉmaestroDaniel Bortho
lossi embarca para a Europa neste fim de semana.

Ele vai participar da apresentação do RéquiemAle
mão, do compositor Johannes Brahms -jima obra
das mais importantes da literatura coral-orquestral
do período romântico da história da música.

Durante toda uma semana dedicada a es-

Filarmônica recebe
carta de captação do
governo do Estado

A Filarmônica de Jaraguá do Sul re
cebeu ontem, em Florianópolis, a carta
de captação do Governo do Estado, para
captar recursos para o projeto Circuito
Catarínense de Orquestras. A entrega
aconteceu durante o lançamento oficial
do Circuito, que conta 'com mais 9 or

questras catarinenses.
A exemplo do ano passado, a Filar

mônica fará 10 apresentações em diver
sas cidades do estado, financiada pelo
FUNCULTURAL, mecanismo de apoio.
à cultura existente em nosso estado.
Com este documento, serão captados
recursos em empresas de Jaraguá do

.
Sul e região, através da dedução do im-

posto de ICMS.

tudos sobre o compositor alemão, o maestro
fará a análise de partituras e participará de

workshops e palestras de estudiosos renoma

dos, dentre eles, citamos um dos mais desta
cados regentes búlgaros da atualidade, o ma

estro Dian Tchobanove também os professores
Marin Tchonev, também da Bulgária, e Larry
Wyatt, dos EUA.

ORQUE�TRA
FILARMONICA
JARAOuA DQ SUilL

Maestro
Daniel

Bortholossi

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 200ã

Brahms, um dos três B
'

s da música
Johannes Brahms foi urn compo

sitor do período romântico. Ainda

criança, seguindo os passos de seu

pai, Brahms tocava piano em taber
nas e casas de má fama nas noites
de Hamburgo, Alemanha, onde nas
ceu. A partir de 1853 suas primeiras
composições começam a ser conhe
cidas através de outros composi
tores e músicos, famosos, os quais
apreciaram seu trabalho e passaram
a divulgá-lo. Destacam-se Robert

Schumann e sua esposa Clara, esta
também uma pianista famosa. A
natureza do relacionamento entre

Brahms e Clara já deu margem para
diversas interpretações, muitas de
las de um relacionamento amoroso.

Nascido em 1833, e falecido aos

64 anos, Brahms é considerado hoje
o último grande compositor da tra

dição clássica alemã, tom laços que
remontam a Beethoven, Mozart,
Haydn e até Bach. Dentre suas obras

mais representativas, a SinfoniaN.l
ficou famosa por ser apelidada de
'� Décima de Beethoven", devido
à algumas similaridades. A "Dança
Húngara N.5" também é muito co

nhecida e faz parte do repertório da
Filarmônica de Jaraguá do Sul.

PARA SABER MAIS:
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Johannes Brahms
http://wwW.johannesbrahms.org/
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� primeiro ediçtío de§te ilno do
Projeto Caravana Cultural será (e
aliZada o particdas t4 horas dês
te domingo, diQ 25, no So��dode

.. ,41" aHzada". no Bairro, Rio
nt9"

lOTERIA

CONCURSO N° 971

04 - 11 - 14 .: 33 - 44 - 45

CONCURSO N° 829

06-12-21-32-31
42 - 43 - 49 - 51 - 54
55 - - 58 - - 66

m·�ti-"

VITRINE---------�

Festa Junina
A Coso de Cultura Theodoro Martins Xavier convido o comunidade poro participar
do Mostro Cultural de Araquari e da Festa Junina do Coso de Cultura. Com arte

sanato, tecelagem, cerâmico, pintura em tela, comidos típicos e apresentações
culturais, a exposição pode ser visitado entre os dias 2 e 6 de junho, dos 8h às
12h e dos 13h às 17h. A festa junina será dia 6 de junho o partir dos 19 horas.

ANIVERSÁRIO DÊ ;J4.RAGUÁ

Inscrições poro o desfile de 132 unes
Todos os entidades interessados em participar do desfile festivo alusivo aos 132

, anos de Jaraguá do Sul podem se inscrever no Fundação Cultural até o dia 6 de
junho. O desfile será realizado no dia 25 de julho o partir dos 10h30, no Ruo
Reinaldo Rau, após a sessão cívico, que acontece às 8h30 em frente 00 Museu
Emílio do Silvo. Os interessados deverão entrar em contato com o Fundação Cul
tural de Jaraguá do Sul pelo telefone 2106-8700, pelo e-mail cleide.curtura@
jaraguadosul.com.br ou dirigir-se o ruo Ido Bano Rocha, 111, Centro.

MENSAGEM AOS AMIGOS.
"Cada Pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha, é porque
cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra!

Cada pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha e nos deixa só,
porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós.

Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que
as pessoas não se encontram por acaso."

(Charles Chaplin)

, AGRADECIMENTO E CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA

A famílla enlutada de
,

ADRIANA PATRICIA MIRANDA
agradece aos Bombeiros, Samu, médicos do Hospital de Guaramirim e São José
de Jaraguá, Padre Felício, Pastor Cláudio, todos os ministros' da Igreja São Fran
cisco de Assis e todos os amigos que ela conquistou em sua jornada, parentes
e a todos que enviaram flores, coroas e a acompanharam até a sua última mo

rada. Convidam a todos para a missa de Sétimo Dia que será realizada na Igreja
São Francisco de Assis, neste Sábado dia 24/05 às 19hs.

A Familia enlutada.

c-

COMUNICADO
IMOBILIÁRIA MENEGOTII LTDA, localizada na Rua Barão

do Rio Branco, 545, CNPJ 75.489.526/0001-86, cidade
de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, informa

que foram extraviados os blocos de Nota de Serviço
com as seguintes numerações: n° 251 à n° 500-Série

IS, Órgão de emissor e estado: SSP/SC.

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul
/SC
ISAMARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala do Regis

tro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC,
toma público pelo presente edital, que UTWAID
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 caracterizado, aprovado pela Pre-
feituraMunicipal de Corupá/SC, conforme certidão

.

n° 051/2007, expedida em 05.07.2007, assinando corno responsável técnico, o arquiteto e

técnico em agrimensura FrankliÍJ. de Oliveira, CREA n° 248693, ART n° 2576707-0. O des
membramento é de caráter residencial possui a área total de 12.957,5Om2, sendo constituído
de 5(cinco) parcelas e remanescente.O prazo de Impugnação por terceiros é de 15(qulnze)
dias, contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante aOficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. MarechalDeodo
ro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUÁDO SUL, 06 DEMAIO DE 2008.

AOFlCIAIA
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---------COMUNIDADE

Mariesta Menell é uma das únicas quatro mulheres com mandatos eletivos nas Câmaras da região

COMO VOCÊ AVALIA A PARTICIPAÇÃO
DAS MULHERES NA POLíTICA?

JOSÉ RICARDO CARVALHO,
35 anos, motorista

"Eu acho que tem pouca mulher.
A política têm mais homens.

,

Têm lugares em que a participa
ção da mulher dá mais certo".

MARIVÂNIA SPEZZAlTO,
28 anos, comerciante

"É bem importante, mas ainda
em pouco. Acho que é por causa
do machismo. A mulher ainda
tem muito que conquistar".

JAIR FIGUEIREDO,
51 anos, aux. servo gerais
"A mulher participa porque
gosta de ajudar, de trabalhar
para o município, é envolvida. A
política não é só para homem".

JOSÉ EVAIR CORREA,
38 anos, pedreiro
"Cada um tem que ter uma
chance. Ultimamente a mulher
está tendo uma valorização.
Eu votaria em mulher".

CLAITON SALES,
28 anos, músico

"Dos anos 90' para cá, melho�
rou. É importante a participação
porque a mulher pensa diferen
te do homem, tem o equilíbrio".

DENISE FREITAS; 21
anos, analista de sistema

"Antigamente essa questão
era vista diferente, só os

homens comandavam. O papel
da mulher mudou.

NOS PARLAMENTOS

O CORREIO DO POVO IESEXTA·FEIRA, 23 DE MAIO DE 2008

,..,

sen açoo
feminina na

políti� é baixa
Cotas eleitorais paramulheres
nem chegam a ser preenchidas
JARAGUÁ DO SUL

Embora apopulação feminina
ainda ocupe a maior parcela nos
quadros estatísticos do Brasil,
com diferença considerável de

aproximadamente três milhões,
essa proporção não acomparUha
o número de candidatas aos car

gos políticos e, menos ainda, das
mulberes já elegidas. Os dados da
organização internacional União
Interparlamentar mostram que o

Brasil ocupa a 146a posição no

ranking de participação das mu
Iheres nos parlamentos. Ao todo,
são 46 deputadas federais contra
467 deputados homens. No Se
nado, a diferença é um pouco
menor, com 10mulberes nomeio
de 71 homens. Na Câmara Mu

nicipal de Jaraguá do Sul são 11

vereadores e só umamulber hoje
na presidência. Em Guaramirim,
Schroeder, Corupá e Massaran
duba são nove vereadores em

cada Câmara, com a participação
de apenas quatro mulberes no

total respectivamente. Schroeder
tem a maior representação, com
duas vereadoras. A preocupa
ção com a diversidade política é
manifestada também nas cotas

eleitorais reservadas às mulhe
res: na indicação de cada parti
do, são 30% das vagas. Até 30 de
junho são realizadas convenções
municipais para definir os repre
sentantes dos partidos e, uma se
mana depois, deve-se realizar o

registro obrigatório nos cartórios
das cidades para oficializar os

,
candidatos. Em Jaraguá do Sul,
por exemplo, cada partido pode
lançar 17 representantes (se dis
putar a eleição sozinho para o

Legislativo). E, em cima disso é

aplicada, a cota dos 30%. Entre
tanto, nem as cotas eleitorais para
mulberes parecem não dar conta
do recado: muitas vagas nem são

preenchidas. 'l\s mulheres nem

deveriam ter cotas", argumenta a

presidente da Câmarade Vereado-
res de Jaraguá do Sul, Maristela
Menel (PT do B), "mas a partíci
pação feminina na política está

longe do ideal, infelizmente". �-�

O incentivo à participação
feminina pela política deve ser

"um trabalho de base" para Ma
ristela Menel. "Temos mulheres
com conhecimento e liderança,
mas quando as convidamos,
elas recuam", queixa-se a ve

readora. E acrescenta que isso

pode ser resultado do próprio
preconceito da restrição dos
afazeres femininos. "É uma ques
tão complicada de administrar, a
mulber acha que não deve par
ticipar por causa da família, dos
filhos", explica, "porque a políti
ca demanda tempo, são eventos
e compromissos com a comuni
dade a todo instante". Maristela
afirma que a mulher consegue as

sumir o papel político, "se ela tiver
vontade de desenvolver todo um

trabalho social". E destaca: "é pre
ciso bater de porta em porta".

LUCIANA DE AGUIAR
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PAPAGAI·O
BOM, TCHÊ!

Olha só gente, ontem li uma notícia, di
gamos, mui diferente. Após a história de
um papagaio que entregou um adultério
em Leeds, na Inglaterra, outra dessa ave

tagarela vira notícia. Um papagaio que
havia fugido da casa do dono disse ao

veterinário o seu nome e onde morava! A
família contou à polícia que estava ensi
nando o papagaio a dizer o seu nome e o

seu endereço. "Ele é como um gravador;
aprendeu a imitar o som do telefone e

a dizer "oi", contou. "Também manda
meus filhos se prepararem para ir ao

colégio". O próximo passo seria inscre
ver o papagaio no "Se Vira Nos 30", do
Faustão ou ser informante da Polícia. O
que vocês acham?

MARCIANA
Gente nõo ouse esquecer-
se de ligar para a minha

amiga Marciana laube, pois
nestn'senu-feim é o dia dela
comemorar a idade nova.

Está esperando o quê? Por
�-1avor, ligue!

" O primeiro dever do
homem é aprender

. a dominar-se, a se

possuir, a se conhecer
PITÁGORAS ,,

O PREFERIDO
O Peugeot 206 foi eleito pela segunda
vez consecutiva "Carro Universitário do
Ano", escolhido pela votação dos estu
dantes. O prêmio foi criado em 2005,
com votos somente de São Paulo, quan
do o 206 também venceu. Em 2006 a vo

tação se expandiu para todo o Brasil e o

206 emplacou o bicampeonato, edições
de 2006 e 2007. No ano passado o mo

delo recebeu 34% de 5.565 votos. Agora
entendi porque o radialista e amigo
Jailson Angeli tern urn. Boniiiito!!!!

�oié;jéil'íngil·Fogo···
,

....
-

z..tfl'icu

AGORA NO SUPERCENTER ANGELO"
.

3275-292'.

Fabio,Nélio,Dulcidio,udelson,Martini,Luka e Mauro, posaram para foto, em Matchu Piccho, no Peru, durante
a viagem de moto, de aproximadamente 30 dias, que fizeram por alguns poises da Amérita do Sul.

LEITORA DO DIA
A leítem do dia é a competente Giselle Kontopp de Assis, analista de marke
ting da marca Ulica Ripilica, da Marisol, que lê esta coluna para ficar por
dentro das melhores novidades .

BIERBUDE
Com a participação da excelente banda Trio Acústico, hoje à noite a choperia
Bierbude, no Shopping Breithaupt, deve abalar as estruturas da casa. É só
ligar no fone 3273-0101.

HERANÇA ÚNICA
Doutor Tabatinga, o tabelião, lia
o testamento do finado Proteu
Calábrio, perante a viúva, dona
Imelda:
- Seu marido deixou tudo que tl
nha para a Casa de Caridade "Viú
vas Desamparadas"!
- Ai, meu Cristo! E eu, doutor?
- desesperou-se a viúva.
- Pois é ... A senhora era justamen-
te o que ele tinha!

EXPRESSO
O promouter Paulico está mil ultimando os detalhes para o grande show do
grupo Expresso Rural, que acontece dia 31 de maio, no Panorômico da Scar.
Festa com garantia de sucesso.

,

J

GAROTA FATEJ
No próximo dia 12 de junho, as

21 h40min, no pátio da escola,
acontece à escolha da Garota Fatej.
O espevitado Adrianinho Junkes,

. da Fundação Municipal, será um
,

dos jurados.
Para comemorar os seus 21 anos a bonita. Adeli (a último da direita),
recebeu as amigas Karine, karla e Nanny, com festa em grande estilo.

TE CONTEI!

HARMONIA
-Móveis-

3373-0490

www.harmoniamoveis.coni.bc_'.
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Gargalo do crescimento regional .

o principol ponto poro segurar crescimento da economia de nosso região nos próximos anos será a folta de mão de obro
especializada. É possível notar o descontentamento em vórios setores da economia. Em conversa com émpresários do ramo

de serviços, falta gente capacitada. Na construção civil, também, no têxtil idem, QO metal-mecânico a necessidade é maior
ainda. O que mais tem preocupado as empresas é a folta de motivação dos pessoos em buscar aprimoromento profissional,
e mesmo quando é oferecido gratuitamente o aproveitamento é muito baixo.

RESULTADOS
O excesso de vagas sobrando, resulto em um ponorama mais

negativo ainda pora o economia regional. Começa com a oito
rototividode de funcionários, a necessidade de remunerar

olém do limite de mercodo, boixa produtividade e a grande
falta de comprometimento com os resultodos das empresas. O
interessante que num passado não muito distante, as pessoos que
eram dos classes trabolhodoras sabiam que os olternativas de as

censão pessoal e profissional era possível, desde que ganhando
umo gronde soma de dinheiro ou então estudondo, procurondo
diferenciar-se profissionalmente e culturolmente da maioria.

. FUTURO DUVIDOSO
Segundo as palavras do Senodor Neuto de Conto, quando esteve
na plenária da Acijs e da Apevi, o estado de Santa Cotarina pos
sará por um crescimento econômico considerável. Grandes inves
timentos nas cidades locolizadas perto do litoral, como também
um volume de investimentos no agroindústrio no plonalto serrano,
provocarão uma necessidode de mão de obro não existente no es

tado. Ele citou alguns municípios catarinenses que já buscam nos
, estados do nordeste brasileiro, a mão de obra tão necessário. Ou
sejo, poderá haver um novo fluxo imigratório no país, como houve
na década de 60 e 70, do nordeste paro a região sudeste.

TEXFAIR 2008
A nono edição da Texfair do Brosil (Feira Internacional do Indústrio
Têxtil), que ocontece entre 27 e 30 de maio de 2008, no Porque Vilo
Germânico, em Blumenau (SC), dá início oos eventos de modà da tem
porada, apresentondo es-prlmelros lançamentos dos coleções para a

primovero-verão 2008/2009 dos segmentos de como, meso, banho,
vestuário, molhario e decoração. Consolidado como um dos mais

importantes eventos da América latino em tendências e

referências de modo, o Texfair reúne os mois expressi
vos morcas do setor e as maiores indústrios têxteis e de
confecções do País. O evento estima receber um público
de 30.000 mil visitantes e reunirá aproximodamente 220'

expositores, representondo mois de 500 morcos. O des
taque é para a porticipoção de empresas do região como

A.S. Têxtil e lunender de Guo rami rim, Molwee e Morisol,
de Jaroguó do Sul, entre outras.

CORUPÁ
A secretoria do Agricultura de Corupá em conjunto com

o Epogri, Secretoria Regionol de desenvolvimento e o

Senor (Serviço Nocionol de Aprendizogem Rural) promo
vem dios 27 e 28 de moio o Curso de Monejo de Col
méios. Os interessados devem procuror a Secretoria de
Agricultura de Corupá, à ruo Jaroguó nO 100 e fazerem
suos inscrições. Maiores informoções pelo fone 3375

;1
1902. As inscrições são gratuitos e estorão abertos até
o dio 26 de Maio. Segundo o secretório de Agriculturo
do Município, Julio Césor Dominomi é mois uma ini

.

ciativo que visa quolificor oindo mais nosso Apicultura.
Mois informações na Sec. Agriculturo: 47 � 3375-1902.
Fonte: Assessorio de Imprensa.

______:_ �_� ---'---- � �--------".iijUiji'·',·II·,._
ALIMENTOS

Relatório aponta preços em alta
Lula dirá na ONU que Brasil tem meta para produção de alimentos
BRASíLIA

Relatório da Organização das

Nações Unidas para Agrícul
tura e Alimentação aponta que
os preços dos alimentos devem
continuar altos. Segundo o estu

do, ainda que os preços tenham
caído um pouco nas últimas se

manas, o aumento na demanda e

a necessidade de repor estoques
devem fazer com que os preços
continuemaltos. Os paísespobres
que importammais alimentos do

. que exportam serão os mais afe
tados, já que deverão ter de pagar
quase US$170 bilhões neste ano
para importar esses produtos,
um aumento de 40% em relação
ao ano passado. No entanto, de
acordo com o relatório, também

há sinais encorajadores, Os pre
ços altos levaram a um aumento
na produção de alguns alimentos

. e, 'por isso, as próximas colheitas
devem ser boas.

.

'

° presidente Luiz Inácio Lula
da Silva informou que o governo
estabelecerá metas de produção
de alimentos para enfrentar a cri
se do desabastecimento. O anún
cio será feito na segunda-feira,

. 26, na sede da FAO, em Roma.
Em reunião essa semana, o presi
dente e sete ministros avaliaram

que a crise na área de alimentos
vai' durar de cinco a dez ahos,
mas que o Brasil está preparado
para compensar parte do déficit

produtivomundial.
No discurso na FAO, Lula,

!

ressaltará a diversidade· da la-'
voura brasileira e o fato de que., .

a produção de alimentos PÓ País, .

aumentou nos últimos oito anos,
'

período em que fOI registrado dé-
ficit nomundo,

.

' .

A equipe econômica e os mi
nistérios estudam medidas para
incrementar o Plano Safra de
Agricultura Familiar, que deve
anunciar R$13 bilhões de crédi
to em junho. "Há um pensamen
to homogêneo no governo de que
os investimentos em agricultura
familiar ampliam a produção de
alimentos", disse o ministro do
Desenvolvímento Agrário, Gui
lherme Cassel.

AGÊNCIA ESTADO Relatório da FAO afirma que preços dos alimentos continuarão altos
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eio ambiente
_

Coleta livra o campo de 142,5 toneladas de embalagens vazias
Segundo o Inpev (Instituto

Nacional de Processamento
de Embalagens Vazias), nos

primeiros quatro meses deste
ano Santa Catarina registrou
um crescimento de 13%, em

relação ao mesmo período de
2007, na coleta de embalagens
vazias de defensivos agrícolas
no campo. O engajamento dos
agricultores catarinenses é
uma das principais razões que
contribuem para a designação
do sistema de destinação final
de embalagens vazias. As cen

trais de recebimento também
foram responsáveis por retirar
do campo 142,5 toneladas de
recipientes.

Os bons resultados do siste
ma de destinação final é garan- _

tido pela união de esforços de
agricultores, indústria fabricante,
representada pelo Inpev , canais
de distribuição e o poder público,
através da Cidasc ( Companhia
Integrada de Desenvolvimento
Agrícola de Santa Catarina), pela
Fatma ( Fundação do Meio Am

biente) e pelo Ministério Público
de Santa Catarina.

O sistema também apre
senta mais uma vez bons re

sultados. No total foram en

caminhadas, neste ano, para
reciclagem ou incineração,
7.925 toneladas de embala
gens, volume que representa
um crescimento de 24,6%.
Hoje existem 375 unidades de
recebimento de embalagens
em todo o país. Brasil tem bom resultado na coleta de embalagens vazias de defensivos

Vigilância
no porto

Um scanner gigante de
alta tecnologia está sendo
usado pela Receita Federal
no combate ao tráfico de

drogas e armas e à sonega
ção _fiscal no Porto de Na

vegantes, ao lado de Itajaí.
O equipamento vistoria as

cargas que chegam e saem

diariamente do porto. O ca

minhão com o contêiner fica

parado, enquanto o scanner

se move para frente. e para
trás, emitindo ondas de raio
x que conseguem atravessar

qualquer superfície com até
27 centímetros de espessu
ra. As imagens geradas pelo
aparelho são analisadas por
operadores, que verificam se

os objetos mostrados na tela
do computador conferem
com o que foi descrito na

nota fiscal. Com o scanner,
é possívellocalizar desde ar

mas e bombas até drogas.

Faça COI1lO:maada a lei,)
publique � [ornat ae gran.

circulação local.
L 2891
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CONTRADiÇÃO

Recriação da CPMF não será fácil
Oposição diz que vai usar de todos os meios para impedir nova aprovação
A arrecadação recorde de esses recursos", questionou o

impostos nesta semana pela líder. Aníbal argumentou que
Receita Federal servirá de o governo deveria comple
combustível para a briga en- mentar cerca de R$ 8 bilhões
tre o governo e a oposição em para viabilizar 'a implantação
torno da votação da proposta da Emenda 29, que deverá ser

que regulamenta a Emenda votada na Câmara na próxim�
29 e a volta da CPMF (Con- semana.

tribuição Provisória sobre A Emenda 29 prevê que
Movimentação Financeira) 10% da receita líquida da
extinta no ano passado. Mas União sejam aplicados na saú
a oposição não se surpreen- de. Isso daria cerca de R$ 60

deu com o aumento, que se- bilhões ao ano; e restariam
ria resultado do crescimento ainda cerca de R$ 8 bilhões
econômico e já está se pre- para O' governo complemen
parando. "Vamos utilizar os . tar. O governo alega que não
meios jurídicos, políticos e tem de onde tirar devido' ao

regimentais para impedir a fim da CPMF. José Aníbal acu
volta da CPMF", afirmou o lí- sou o presidents Lula de fazer
der do PSDB na Câmara, de- chantagem com o Congresso
putado José Aníbal (SP). .

em relação Emenda 29: "Pri-
A verdade é que a receita é meiro ele [Lula 1 disse que se a

ascendente há, quatro meses. Câmara aprovar a Emenda 29

Em janeiro chegou a ficar em do jeito que ela está, ele veta

cerca de R$ 10 bilhões acima ria. Depois disse que não iria
do esperado pelo próprio go- se movimentar para propor a

verno. ''A economia 'está cres- volta da CPMF". O retorno da.
cendo., a indústria automobi- contríbúição hoje, para o José
lística, que é quem paga mais Aníbal, significa que o gover
impostos, está explodindo, no está dando "um tiro no pé
mas o que é necessário refletir devido ao aumento, excessivo
é Q que está sendo feito com da carga tributária". Líder do PSDB na Câmara, deputado José Aníbal: uÉ necessário refletir o que está sendo feito com recursos"

País perde 44 aeroportos
de pequeno e médio porte

Mine busca 150
milhões de eures

deslocar até outras localida
des para viajar de avião.

A redução do número de'
aeroportos ocorreu em todo o

país, mas a Região Norte foi
a que mais perdeu em termos
absolutos de cobertura. Lá,
o número de aeroportos em

operação baixou de 59 para
46, uma variação de 22%. A
quantidade de microrregiões
cobertas baixou de 41 para 33,
enquanto o número de muni

cípios atendidos caiu de 248·

para 214."
O estudo defende que, de

vido liberalização rlo setor, o

transporte aéreo nacional se tor
nou um segmento com alto grau
de desregulamentação econô
mica. Com isso, as companhias
aéreas 'passaram a competir
livremente, .concentrado suas

operações nos aeroportos gran
des e médios, em detrimento
dos aeroportos locais.

O ministro indicado para o Meio
Ambiente, Carlos Minc embarcará na

próxima quinta-feira (29) para a Ale
manha, de onde deverá trazer cerca
de 150 milhões de euros, para. se
rem aplicados na região Amazônica.
"Nós conseguiremos mais recursos

para clavancnr o projeto", disse o fu
turo ministro.

A quantidade de cidades
atendidas por vôos comerciais
tem diminuído devido "Iibe
ralização do setor" e "concor
rência predatória" entre as

empresas. É o que sustenta
.

um estudo coordenado pela
Abetar (Associação Brasileira
de Empresas de, Transportes
Aéreos Regionais) e· financia
do pelo Ministério do Turfs
mo. Realizado por técnicos do
Néctar (Núcleo de Estudos em
Competição e Regulação do

Transporte Aéreo) e Ita ( Insti
tuto Tecnológico de Aeronáu

tica], em parceria com a Uni
versidade Federal do Rio de
Janeiro, o trabalho revela que,
nos últimos dez anos, o núme
ro de aeroportos em operação
diminuiu de 199 para 155.

o Essa variação negativa atingiu
diretamente 384 cidades, afe
tando pelo menos 8 milhões
de brasileiros obrigados a se

. Banco do Brasil
iniçia neg�ciação
o Banco do Brasil iniciou as negocia

ções para incorporar ao seu patrimônio a
.

Nosso Caixa S.A., banco estatal paulista.
O imúncio foi feito esta semana. O'início '.

das tnitativas, sem nenhum efeito vin
culante, deverá preservar os interesses
do público relacionado das companhias
envolvidas, incluindo empregados, cor-

rentistas, acionistas e outros parceiro$. Concorrência predatória diminui vôos comerciais atendidos em aeroportos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fi!] O CORREIO DO POVO
, SEXTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2008

AUTONOMIA

INTERNACIONAL--�------

China está mudando, diz Dalai-Lama
Líder religioso apontamaior contato internacional como transfonnação para o país
LONDRES

O líder espiritual budis-'
ta Dalai-Lama disse acreditar

que a China está atravessando
um período de mudanças que
pode levar a uma atitude mais

"transparente" com relação ao

Tibete. Em entrevista à BBC,
ontem, o líder religioso citou
a reação chinesa ao terremoto
na província de Sichuan como
um dos indícios da mudança.

Segundo o Dalai-Lama, a

transformação a que se refere
estaria. acontecendo através
de um "contato mais amplo
[da China] com o mundo exte-

. rior". "Acho que isso é um si
nal de que a República Popular
da China está mudando; pelo
menos de década em década,
Espero que isso reflita em uma

atitude mais transparente em

outras questões, incluindo a

do Tibete", disse.
,

Em uma viagem de 1O dias
por Londres, o Dalai-Lama
afirmou que está "otimista"
com relação ao futuro.

MEIO-TERMO
Durante a entrevista, o lí-

der budista ressaltou que de
fende um, "meio-termo" para a

autonomia do Tibete.
'� defesa e as relações exte

riores deveriam sei de respon
sabilidade do governo central,
mas o restante dos negócios
- a educação, ambiente, o tra
balho religioso - todos esses

deveriam ser de responsabili
dade dos tibetanos", afirmou.

O governo chinês acusa o

Dalai-Lama de estar por trás
dos protestos anti-China que
começaram no dia 10 de mar

ço em Lhasa, a principal cida
de tibetana, e que terminaram
em conflitos violentos.

O. líder nega que tenha
incitado as manifestações e

reforça COIn freqüência que
não busca a independência
da China. "Nós não queremos
separação", disse Dalai-Lama.
Ele ressaltou ainda que per
manecer unidos é do interesse
da China e do Tibete.

"Em breve teremos que con

versar com < o governo chinês
para que é! discussão sobre a in

dependência e a separação este
ja fora de questão", af_irmou.

c-

Governo italiano transforma
a imigração ilegal em crime

Líder espiritual Dalai-Lama defende divisão, de responsabilidades com a China na aufonomia do Tibete

NÁPOLES quatro anos de prisão. Os par-
O governo conservador de tidos de oposição sao contra, e

Silvio Berlusconi aprovou essa afirmam, segundo o dirigente
semana a transformação da imi- Antonio Di Pietro, que a me

gração ilegal em crime na Itália, dida produzirá "milhões de
informou o mfuistro de Rela- fugitivos" e custará ao Estado

ções Exteriores italiano, Franco até 50 milhões de euros.

Frattini. A decisão foi tomada Grupos de defesa dos direi
durante o primeiro Conselho tos humanos e outros países
deMinistros do governo de Ber- da União Européia (DE) adver
lusconi. tiram sobre o perigo de isso fo

,

A tipificação da imigração mentar o racismo.

"ilegal como crime fará parte Entre a série de punições
de-um projeto de lei que será ao delito da imigração ilegal,
enviado ao Parlamento, en- segundo a imprensa, figura a,

quanto outras medidas de luta 'eJq>ulsão de um estrangeiro
contra a' imigração -clandes- c, quando-condenado-a uma pena

.

",' tina '''I;" eonsíderadas- urgentes;' • .sllperioradois,anos' e. o atunen�"
"

.
:: :Ioram�inclufdasem 'um deere- .:.,to da pena: em .um terço para '

-'*'��ei::Apesar;da-1;jatàlha�que a � ,admjgré,lnle -qne .cometer um >,

opósíção -premete para 'conter, delito: � Alérii 'disso;' qualquer
"

a sanção, os conservadores, urn que viva ilegalmente pode
possuem maioria absoluta e 'ser condenado a uma pena de
-devem s-ancionar' facilmente a. , seis meses a três anos.de prísãe..

',,' -preposta; A:pena' parao -novo. 'além .de.multas de até 150 ,mil >
'" '�. crime deve-ser-de seis meses a ; euros atera casa conâscada.: C"', L

Governo tenta
frear violência
JOHANESBURGO

. O presidente sul-africano
� Thabo Mbeki" aprovou a .in-:

tervenção 'das forças armadas

para ajudar a frear os ataques
contra: imigrantes africanos.
Pelo menos 42 pessoas morre
ram nos ataques xenófobos na

capital Johanesburgo desde 11

de maio, informou a polícia. A
população local acusa os es

trangeiros de roubarem seus

empregos.
A violência contra os

estrangeiros já se espalhou
para quatro áreas da capi
tal. Estima-se que 13 mil,

imigrantes. tenham fugido
de suas casas com medo de

.rrepresâlias. c "

.. ,,_' .Nos últimos, 'ataques;' dois
<1 .l .moçambíeanos ,f teríam.csído ','::

espancados até a morte.'A mi
nistra do Interior, Novisiwe

Mapisa-Nqakula, prometeu
. que nenhum, imigrante ilegal "

.será
-

deportado enquanto OS :

ataques não cessarem:' - < ,.,

"
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BASTIDORES DO ESPORTE '

Chico troca as, frgldas do pequeno Zyon, que transborda de alegria com a presença do pai e da mõe Dayanne '

Chico: exemplo de
profissional e pai

.

Jogador contasua história_e faz revelações
JARAGUÁ DO SUL

. Há-13 anos em Iaraguá do Sul,
ele acompanhou toda a evolução
do futsal jaraguaense. Se conside
ra uma pessoa realizada tanto no
lado profissional quanto pessoal.
Francisco Alberto Gonçalves de
Paula, ou simplesmente Chico,
abriu a porta de seu apartamento
para a reportagem de O Correio
do Povo e contou sua história, fez
revelações e mostrou o quanto é
feliz aolado do pequeno Zyon
e da esposa Dayanne Pereira de
Paula.

Natural de Florianópolis, com
-

apenas 16 anos veio para Jaraguá
- do Sul tentar a vida no futsal.
Iniciou a carreira na categoria,
de base da antiga equipe Colé

gio São Luís/F1v1E. Nesta época
conheceu Dayanne. Ela jogava
vôlei pelo Divina Providência.
O craque, i'sem segundas inten

ções", se transferiu para amesma

.escola que ela e ali iniciaram o

romance que dura áté hoje. '

Em 1998, Chico saiu de Iara
guá do Sul para jogar em Críciú
ma. Dois anos depois ele voltou

para atWIT pelo Breíthauph/Cara
guá.que em depois virouMalwee
Futsal. O jogador é testemunha
ocular do desenvolvimsnto da';
modalidade no município.

Família pesou na decisõo do fixo

Hoje Chico se diz completa- lho bastante nele", declarou. A
mente realizado: "me síntojara- sintonia do casal é tão grande
guaense de coração", revelou, que os dois se formaram juntos
emendando que a única coisa em Administração pela Unerj,

, que falta em sua vida éMundial' em 2003.
de Clubes pela Malwee, Ele ba- Para finalizar Chico revela o

talha duro em cima deste sonho. seu segredo profissional: "têm
Além de pai emarido exemplar, atletas que nascem com o dom e

Chico é um profissional impe- têm os que sâo batalhadores. Eu
cável, nas férias faz academia sou um batalhador, sei que tenho,
todos os dias e corre na,praia. que,estar bem fisicamente para
E quem comprova tudo isso éa render", respondeu.

'

esposa Dayânne. "Ele-<dá�à alma.' �� ..:___

e o-coração pelo tinie, me espe- GENIELLI RODRIGUES

Grand Prix
A Malwee antecipou o jogo da próxima quarta-feira (28/5) para

,

um dia antes. Tudo para poder contar com os jogadores que irão
defender a Seleção Brasirêira no Grand Prix, que acontecerá de 31
de maio a 8 de junho. Por isso, a liga Futsal ficará parada de 100
9 de junho. Nada mais sensato. Vale lembrar que Jaraguá do Sul
estará representado pelo goleiro Tioga, pelos alas falcão e Ari e
pelos pivôs lenísio e William (foto).
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9nze equipes·atrás-de seis vagas
Ultima rodada da segunda fase acontece neste sábado em três campos
JARAGUÁ DO SUL

Amanhã a bola fala em Jara
guá do Sul pela última rodada
da segunda fase do Campeona
to Varzeano - Troféu Raul Valdir
Rodrigues. Serão seis partidas
envolvendo 12 equipes, sen

do que 11 delas têm chances
de classificação. E, para evitar

possíveis privilégios, ninguém
jogará em seus respectivos
campos. .

Dos três grupos, o mais em

bolado é o 1. As quatro equipes
estão com dois pontos e, portan
to, quem vencer garante vaga.
Às 13h45, na Vila Lalau, jogam
Gaivariização Batisti e Amizade/
Rudnick/Rozzaco. Às 15M5, no
João Pessoa, Kiferro e JJ Bordados
duelam. Nos critérios de desem
pate, a classificação está assim
- Amizade, JJ, Kiferro e Batisti.

Os dois jogos do Grupo G
acontecem às 13h45. Na Arse

pum, o Operário precisa apenas
de um empate contra o Roma.

Já este último precisa vencer

por dois gols de diferença. A
situação é igual a de Branden
burg e Strip Night Show/Ma
gic World, que jogam ho João
Pessoa. O primeiro joga pelo
empate e o outro precisa ven

cer por dois gols.
Por fim, .o Grupo H terá os

dois confrontos às 15h45. O lí
der Caxias, com quatro pontos,
enfrenta o já eliminado Estofa
dos Contort Fine na Vila Lalau,
precisando apenas de um em

pate. Já na Arsepum, o Barraba
xo precisa vencer o atual cam

peão Atlético para se garantir. O .

rubro-negro também joga pelo
resultado igual. Amizade/Rudnick/Rozzllco (uniforme escuro) precisa vencer para confirmar a classificação à terceira fase

o TÊNIS DE CASA NOVA
Em 1972, o CO!l1Ponhio Melhoromentos,de Joroguá incorporou 00' seu patrimônio o ltojoro Tênis Clube, que
já havia encerrado sues atividades esportivos. Coincidiu com o fundação do Beiro Rio Clube de Campo. Com
espaço generoso obrigou o tênis, construiu piscina poro o notação, campo poro futebol suíço, e ginásio de
esportes poro o íutsel, voleibol e basquete. Armondino Coporelli e seus discípulos encontraram guarida no

novo clube. O Baependi inaugurou somente em 1984 suas quadros de tênis. Armondino. e Ouico Coporelli
possarom o ministrar aulas nos dois clubes.

CO�PETIÇÃ� .E L��R ,. ,

ConscIentes de que O' pFOtlCO do atIvIdade frSICO e

indispensável paro manter umn ótimo qualidade
de vida, cidadãos de todos os idades praticam re

gularmente atividades esportivos, sendo que o tênis
se tornou uma das mais requisitados. O Boependi
dispõe de seis quadros e ,conto com o ,competência
de seus instrutores Morcílio Ferreiro do Silvo (pai) e

Paulo Ferreiro Neto poro orientar mais de 200 pro
ticontes. Já o Beiro Rio possui quatro quadros que
sob o batuta dos professores Morcílio (filho) e Tony
Ribeiro do Silvo conto com um contingente de 120
tenistas. Este clube, em parceria com o ATJ (Associa
ção dos Tenistas de Joroguá do Sul e Região), inau
guro. no próximo mês de junho os duas primeiros
quadros cobertos do cidade.

JOGADORES DE DESTAQUE
Ao longo dos anos, muitos jogadores brilhorom em

competições estaduais e nacionais. Destacamos o

saudoso Wanderley Modro, Fábio Ronchi, Arthur
Sonnenhoh!, Paulo Ferreiro Neto, Morcílio Filho, Teo
Moyer, o eterno campeã Florildo Enke Donini, Mery_
Jones Ferreira da Silva e muitós outros.

Gustavo, Karuê, professor
Netinho e Luiz Felipe.
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FÓRMULA 1

, • • .',

a
A diferença do segundo para o terceiro colocado foi de apenas Oseg04

Enquanto o técnico Dunga
sofre para conseguir a liberação
de alguns jogadores brasileiros,
a Argentina já sabe que poderá
contar com seu principal astro
na Olimpíada de Pequim, em

agosto. O atacante Lionel Messi
avisou ontem que irá abdicar
do Barcelona num momento

importante para poder defender
a seleção argentina na luta pela
medalha olímpica.

Como Messi está dentro da
idade olímpica - faz 21 anos no

mês que vem -, o Barcelona não
tem como impedi-lo de disputar
a Olimpíada, se ele quiser e for
convocado, o que é o caso. A

situação é diferente, por exemplo,
do que acontece com o brasileiro
Kaká, que seria convocado por
Dunga como um dos três joga
dores acima de 23 anos, mas não
terá a liberação do Milan - den
tro esta cota, a Fifa não obriga os

clubes a cederem os atletas em

Jogos Olímpicos. Messi contou

que ainda não conversou com a

direção do Barcelona sobre o as

sunto, mas' deixou bem claro a

sua vontade de ir a Pequim em

agosto. "[á. decidi que vou. Os Jo
gos Olímpicos são uma oportun
idade única na minha carreira", ,o

•
avisou o jogador, em entrevista à •

imprensa espanhola, _�_ "IE lIB III lIB ma II1II _ .. IlIII 18: I11III iiIiI 1m IBII l1li 'filii • _ !iii .. _ .. � .. l1li � __ III BIII'III .... I!fliI IiIIIliI _ .. GS .. iIIII .... __ lID .......... .. DI .. IiIIB _ .. __ .. ra' _ IIiI GIll iii ...

MÔNACO
Quem começou melhor a

briga pelo Grande Prêmio de
Mônaco, que acontece neste
domingo á partir das 9 horas
(horário de' Brasília), foi o in

glês Lewis Hamilton. O piloto'
da McLaren dominou os trei
nos livres de ontem e fez o

tempo de 1min15seg40, con
firmando a força da equipe no

circuito de rua mais tradicio
nal da Fórmula 1. "

O segundo mais rápido dá.
sessão foi Nico Rosberg, da
Williams, que se infiltrou no

meio dos líderes do campe
onato. Sua melhor marca fi
cou em lmin15s533, cerca de
Os04 melhor que o finlandês
Kimi Rãikkõnen, da Ferrari,
que aparece em terceiro.

O brasileiro Felipe Massa,

Messi avisa que
vai para Pequim
BARCELONA

também da Ferrari, aparece
apenas com o quarto melhor

tempo do dia. Sua melhor
marca ficou em 1min15s869.
A pole position do ana passa
do ficou nas mãos de Fernan
do Alonso, que na ocasião
ainda corrida pela escude
ria McLaren. Sua melhor
volta ficou em lmin15s726.

Hoje na Renault, o bicam
peão foi o sétimo do dia, com
Ímin16s310.

Alonso, inclusive, sofreu
um acidente na sessão vesper
tina, danificando o aerofólio
traseiro de seu carro. Minu
tos antes, .seu companheiro,
o brasileiro Nelsinho Piquet,
também bateu e não conse

guiu prosseguir na sessão, en
cerrando o dia com a marca de
lmin17s461.

GRÊMIO ESPORTIVO lUVENTUS
RUA MATHIAS JOSÉ MARTINS, N°. 90 - CEP 89253-340 - JARAGUÁ DO SUL - SC

FUNDADO EM 01/05/1966 - CNPJ: 84.438.316/0001-50 FONE FAX: (047) 3276-3150 RECONHECIDO

07/06/7-1.DE UTILIDADE PÚBLICA LEI ESTADUAL NO, 35/06/76 - RECO.NHECIDO DE UTILIDADE PÚBLICA LEI
MUNICIPAL NO, 307

'

PROJETO SÓCIO-TORCEDOR I

AO PAGAR A PRIMEIRA MENSAUDAQE O TORCEDOR RECEBERÁ UM CERTIFICADO DE SÓCIO
TORCEDOR E UMA CARTEIRINHA DE SÓCIO-TORCEDOR QUE DARÁ DIREITO Á:

• ASSISTIR TODOS OS JOGOS DO JUVENTUS NO ESTÁDIO JOÃO MARCATTO.
• ASSISTIR TREIt40S DIA�OS DO JUVENTUS.

k

• CONCORRER A SORTEIOS MENSAIS DE BRINDES PROMOCJO!'lAIS DO JUVENTUS.
• RECEBER NOTICIAS DIÁRIAS VIA E-MÀIL. ,,'
• RECEBER UM EXEMPLAR MENSAL DO JORNAL DO �Õ(EQUE TRAVESSO.
• TER DESCONTO .NAS COMPRAS AVISTA NAS LOJAS CONVENIADAS COM O

JUVENTUS.

O SÓCIO-TORCEDOR QUE TIVER AS 12 MENSALIDADES PAGAS,SEM INADIMPLÊNCIA RECEBERÁ
NO PAGAMENTO DA 12° MENSALIDADE ÚMÁ'CAMISA OFICIAL DO JUVENTUS.
O VALOR DA MENSALIDADE SERÁ DE R$ 30,00 COM PAGAMENTO DlRI;TO NA SECRETARIA
DO CLUBE.

'

NOME: � ----��--.------�-----

ENDEREÇO: ---------_--CEP:------
CIDADE: ESTADO:

-------------------

TELEFONE: -'--_

E-MAIL:
,.,.--- �__---- '_"__ _

DATA DE NASCIMENTO: _,;;:___--,- _

EMPRESA QUE TRABALHA:
_

EU, ACEITO SER UM SÓCIO
TORCEDOR DO GRÊMIO ESPORTIVO JUVENTUS, E COLABORAR ASSIM PARA SUA

REESTRUTURAÇÃO E PARA O RETORNO Á DIVISÃO PRINCIPAL DE 2008 .
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Femusc 2009 ern fase de definições
Festival de Música de Santa' Catarina tem data marcada e detalhes prontos
JARAGUÁ DO SUL

Instrumentistas, atenção! o

Mesmo faltando cerca de oito
meses para o início do Femusc
2009, as o primeiras definições
a respeito da quarta edição do
Festival de Música de Santa Ca
tarina já começam a empolgar
os futuros particípantes, Quem

o espera disputar uma das vagas

deve se prevenir, afinal, a orga
nização pretende abrir o prazo
de cadastros no mês de agosto.

Conforme o diretor-artísti
co do evento, Alex Klein, qua-

o

se todos os candidatos vão ter

que enviar uma gravação para,
então, tentar ser selecionados.
Os músicos pagam R$ 250 re-

o

ferentes à taxa de inscrição. Os

assistentes de professores, de
biblioteca e de paleo ganham
descontos. A organização dis

ponibilizará 65 bolsas de estu

dos divididas entre as três fun

ções. Já a lista de professores
ainda não o foi divulgada, mas

a confirmação dos convidados
do evento sai, provavelmente,
no final do próximo mês. Segundo Alex Klein seleção seró feita através de gravações dos músicos

Tudo em pmntu-enttego,
venha o quanto antes!

iF

BELISSI

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança. �:_l.l_
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