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O número de pessoas com acesso à
internet em banda larga no Brasil
cresceu 53% em um ano, chegando
no mês de abril a 18,3 milhões de
usuários residenciais ativos - que
aceSSaram a rede em casa pelo me

nos uma vez no mês. O dado, divul
gado pelo Ibope/NetRatings, mostra
que 82% dos internautas brasileiros
utilizaram internet" rápida naquele
mês. Segundo a pesquisa, 22,4 mi
lhões de peSSoas utilizaram internet
residencial- em qualquer velocidade
- em abril deste ano, um crescimento "

de�41,3% em reJação aos 15,9 mi
lhões de abril de 2007.

Homemdo Baú
quer audiência
Silvio Santos volta à fórmula que o

consagrou como o "Rei dos Domingos".
Página 9

Crônicas de Nárnia
hoje nos cinemas
Disney aposta na continuação'da obra
que mostra aventura no mundo mágico .

. Página 13

Mortalidade das empresas é
de 24% nos primeiros anos
Estudo do Sebrae revela os principais motivos para o fracas- . Problemas com o tipo de propaganda utilizada, formação
so nos negócios. Além da elevada carga tributária, os em- inadequada-de preços e logística deficiente também contri

presários apontam falhas como ponto inadequado, falta de buem para a alta taxa de mortalidade. De janeiro a abril deste
conhecimentos gerenciais e desconhecimento do mercado. ano, 132 empresas fecharam as portas em Jaraguá do Sul.

Fonte: Agência Estado Vencidos pelo' ,

capitalismo
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ESPORTE E
HISTÓRIA
A formação
dojudô
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EDITORIAL

eecupente
que (I pesquisa

mostrou que depois
¥,(fa fase escolar há

d]stonciomento
, do leitura

inento, r

vembro de
e ,em 'lo de 2007, ouviu
172:7':;',IÍtilhões de. pessoas,
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ESTAMOS LENDO MAIS.

'da

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Todos nós sabemos que a educação é o alicerce que
sustenta toda a estrutura de uma nação, seja ela demo
crática ou não. Sabemos, também, que um país só po
derá erradicar a pobreza, a violência e a corrupção de
seus domínios através dela e ela 'refletirá, também, no
sucesso de nossas empresas, pois a mão-de-obra quali
ficada as possibilitará competir com as multinacionais

que aqui se instalam ou conquistar o mercado externo,
através das exportações. A educação deve ser o carro

chefe de todo e qualquer líder político, pois é ela que
nos prepara e qualifica para o mercado de trabalho,
além de nos transformar em cidadãos civilizados.

No Brasil, algumas alterações feitas na grade cur

ricular da educação pública são preocupantes, princi
palmente aos alunos do Ensino Médio. Há, aqui, um
descaso com o real objetivo da educação, que é pre
parar o aluno para o vestibular e, conseqüentemente,
para o tão concorrido mercado de trabalho. O que se vê
na educação pública é uma preocupação em não repro
var seus alunos: Então, como competir com alunos de

instituições privadas, sendo que estas visam exclusi
vamente aos vestibulares nas universidades públicas?
Elas disponibilizam aos seus alunos, não só um tempo
maior de aulas, mas também uma grade curricular di
ferenciada e voltada a esse fim?

Talvez a única explicação existente para a redução
de algumas disciplinas no Ensino Médio das escolas

públicas, seja a grande taxa de reprovação decorrente
delas. E, como uma tentativa de diminuir essas repro
vações, mesclaram a grade curricular com disciplinas
alternativas, como se fossem uma solução milagrosa
para diminuir o índice de reprovação em nossas es

colas. Deixando, assim, os bons alunos desta rede de
ensino à mercê de uma educação fragilizada e incapa
zes de garantir acesso a uma universidade pública via
vestibular - pois tais dísciplinas são consideradas deci
sivas em exames de vestibulares e concursos públicos
- e, para compensar esta falha, criou-se, então, um sis
tema de cotas com o propósito de minimizar a situação
caótica em que este sistema educacional se encontra.

RAFAEL RANGHETTI, AWNO DA 3" SÉRIE DO ENSINO MÉOIO

Educação
Pública

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

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

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

• telefone (' não serão publicados).

.

O associativismo como mola propulsora

LEONARDO FAUSTO

ZIPF, VICE-PRESIDENTE
DA ACUS PARA
ASSUNTOSDA

INDÚSTRIA

Promover o desenvolvimento sustenta

do das regiões deve ser um compromisso
da classe empresarial. Ter a oportunidade
de partilhar novas idéias e projetos estru

turados, dentro de uma entidade cujos
valores e princípios estão focados na busca
constante do desenvolvimento coletivo, é dar
sua contribuição para o progresso econômi

co, social e político, projetando nossa região
para um futuro ainda mais promissor.

Não é o tamanho individual que repre
senta a força propulsora de uma entidade,

mas sobretudo a participação efetiva de to
dos seus associados em busca da melhoria
continua. Ao participar desse empenho co

letivo, que tem como propósito unir forças
para um bem comum, o empresârio ou as

sociado cresce profissionalmente, gerando
reflexos positivos em suas empresas.

A inarca ACIJS vem estampanda com

glória por suas brilhantes iniciativas em

nossa comunidade, pois a entidade con

centrou esforços para assegurar junto aos

governos federal e estadual obras como a

conclusão da Rodovia do Arroz, a duplica
ção da BR-280, o projeto de construção do
anel viário visando a desafogar o tráfego no
centro de Jaraguá do Sul, do Transfácil, em
parceria com a Prefeitura, e à reforma do

Hospital e Maternidade São José, através
da ampliação e da modernização dos servi-

ços oferecidos pela instituição. Na área da

segurança pública, o Projeto Âncora vem

contribuindo para as melhorias das condi

ções no presídio domunicípio, auxiliou no
rearmamento das polícias civil e militar e

na implantação do 140 Batalhão da Polícia
Militar, entre outras.

Toda segunda-feira, das 18 às 19 horas.,
abre-se a plenária. Ver a casa cheia sígní
fica mais pessoas comprometidas com o

futuro de nossa região. í nesta plenária
que sâo discutidos assuntos como reforma
tributária, melhoramento na estrutura de

transporte e logística da nossa região, ca

pacitação de nossa força de trabalho; novas
e modernas práticas para gestão de nossos

negócios, mudanças promissoras de proje
tos estruturais e outros temas tão importan
tes para o desenvolvimento.
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FALA Aí!

"Evitamos que o

Brasil amanhã
acordasse com uma

. novo CPMF. "
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

NETO-(DEM.BA).
deputado federal, um dos líderes

contrários 00 novo imposto do saúde.'

,., Não podem jogar
no nosso colo essa

nova CPM F. "
RAFAEl GUERRA (PSDB-PE),

D.EPUTADO ,FEDERAL,
sobre o Contribuição Social poro o

. Saúde, que substituiu o CPMF.
..

. " A noivo veio em

dote, não tem quem
pague a conto. "

JOVAIR ARANTES, LíDER DO PTB
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS,

sobre o emendo 29 que prevê recursos

poro a saúde sem especificar nfente.

.Alternativas
Uma contribuição que ampliasse a taxação de determinados setores da eco

nomia, como os de cigarros e bebidas, seria mais adequada para repor a

receita perdida cem o fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira. A opinião é do presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMOB
RN). Ele acha- que a solução poderia vir naturalmente da arrecadação ou de
uma contribUição que taxasse determinados setores; como bebidas, cigarros e

etc. O senador acha que a oposição tem menos chances de repetir a façanha de
dezembro, quando derruboi! a MP da CMPF, porque o quórum para aprovação
agora é muito mais baixo. E, ainda, considerando que, na CPMF, os recursos não
eram�exclusivos para a saúde e agora são, promete o governo. Pela propósta dos
governistas, a CSS teria alíquota de 0,1% sobre movimentações financeiras. Essa
alíquota garantiria uma arreclidação extra de R$ 10 bilhões anuaisao governo.:
Os recursos só poderlem ser usados para o financiamento da saúde.

ORÇAMENTO 2009
O calendário de audiências públicas
do Orçamento Estadual' Regionali
zado esttf definido pela comissão
de Finanças da Assembléia. Serão
realizadas em junho para discutir
investimentos elencados pelos mu

nicípios a serem incluídos no Or
çamento do Estado para' 2009.1m
Joinville, abrangendo Jaraguá do
Sul e região, será dia 16 de junho.
Momento. de se cobfar prioridades
apontadas no ano passado: o que foi
feito e o que ficou paratrás.

NÃO MAIÚSCULO
OS integrantes da comissão mlstn da

, Câmara e Senado que analisa a Refol�
ma Tributária fecharam questão con

tra a inclúsão da Contribuição Social
para a Saúde no corpo da proposta.
'Não aceitamos ressuscitar a CPMF,
que agora vem disfarçada de CSS. Já
expulsamos esse assunto daqui. Não
passa nem na porta', rechaçou o vice
presidente da comissão, o deputado
catarinense Edinho Bez (PMOB).

e,mco
CrO:l:eil"o
do. Sol

Atendemos: Funcionários Públicos

Munic�pais'" e Esta6uais*s SAMAE*,
Aposentados e Pensionistas "",

Forças Armadas' e ECT' (Correios).

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

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

entre em contato pelo telefone 3371-4210
ou e-mail consig.actm@terra.com.b.
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PARA VEREADORES

,
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Salário pode ser de R$ 7,6 mil
Projeto de lei foi protocolado ontem, mas depois retirado
JARAGUÁ DO SUL

Com prazo até 30 de junho
para votar, a matéria, a Mesa
Diretora da Câmara de Verea
dores precisa apresentar, nas

próximas sessões, projeto de
lei que estabelece os subsídios
do prefeito, vice, secretários e

vereadores para a próxima le
gislatura. Duas propostas, se

parando os cargos na Câmara
e na Prefeitura, chegaram a ser

protocoladas ontem na Casa,
mas foram retiradas no mesmo

dia por falta de acordo entre os

vereadores sobre os percentuais
apresentados.

O texto previa aumento de
23% sobre o atual salário dos ve
readores, de R$ 5.942,00. O sub-

,

sídio mensal, definido no final
da legislatura anterior, passaria
para R$ 7.317,04, uma diferença
de R$ f375,04. O reajuste so

maria a inflação acumulada nos

últimos quatros, que deve chegar
a 20% até dezembro, além de
outros 3% de aumento real. No
caso do presidente da Câmara,
o salário é 50% maior que o dos
vereadores; -

O mesmo reajuste, 23%,
também estaria sendo concedi-

do aos secretários municipais,
que de R$ 7.691,00 passariam a

receber salário de R$ 9.470,38.
Também pela proposta, que en-

- trou ontem no sistema interno
da Câmara e depois foi retirada,
o prefeito teria o subsídio rea

justado de R$ 15.102,33 para
R$ 17.245,93. O aumento de R$
2'.143,6 na folha de pagamento
do Chefe do Executivo somaria
14%. Percentualmente, seria o

mesmo e reajuste para o vice

prefeito, que recebe 50% da re

muneração do prefeito, portan
to hoje R$ 7.551,16.

NAREGIÃO
No Vale do Itapocu, a Câma

ra de Schroeder foi a primeira
a definir os salários para a pró
xima legislatura. Pelo projeto
aprovado, os vereadores reájus
taram os próprios salários em

85%, e em 30% os subsídios
do prefeito, vice e secretários a

partir de l°de janeiro. Já a Mesa
Diretora de Massaranduba op
tou por apresentar' propostas
mantendo os salários definidos
no final da legislatura anterior.

CAROl-INA TOMASELLI Vereadores precisam aprovar a proposta até o dia 30 de junho

Sessões começam a ser transmitidas
Câmara contratou empresa para prestar serviço em caráter emergencial
JARAGUÁ DO SUL

As sessões da Câmara de
Vereadores começaram a ser

transmitidas ontem, ao vivo,
pelo canal 29 da Net TV a

Cabo. O Legislativo contra
tou a empresa JMA Comuni
cação e Serviços, do próprio
município, para prestar os

serviços em caráter tempo
rário, anunçiou ontem a pre
sidente Maristela Menel (PT
do B). Além da sessão, ontem

também foi transmitido pela
televisão a audiência públi
ca para prestação de contas
do primeiro quadrimestre da
Prefeitura. E a sessão solene
em homenagem aos 40 anos

'

do Samae, por iniciativa do
vereador Jaime Negherbon
(PMDB).

Empresa vencedora da li
citação, a Primer, de Floria

nópolis, está impedida de fa
zer as transmíssões por conta

de uma liminar concedida no

início da semana pelo juiz da
terceira vara cível, Edenildo
da Silva. A TV RBN, de [ara
guá do Sul e que até o final
do ano passado era a respon
sável pelo serviço, contesta
na Justiça o processo lícitató
rio, da qual apenas a Primer'

entregou a proposta, entre as

seis empresas que retiraram
o edital.

De acordo com a Assesso-

,

ria de Imprensa da Câmara,
a JMA fará somente as trans
missões das. sessões, que são
ao vivo. Por serem gravados,
os programas previstos para o

canal ficam suspensos, assim
como a reprise das sessões, até
a decisão da Justiça. -Já 'notifi
cada da decisão judicial, Ma
ristela também informou que
ontem encaminhou ao Fórum
a manifestação da Câmara so

bre a liminar. '

PEe aprovada,
em dois turnos

Na noite de quarta-feira, a

Câmara dos Deputados apro
vou, em segundo- turno, a PEC

(Proposta de Emenda Cons
titucional) que cria 24 faixas
de número de vereadores, de
acordo com a população das
cidades. No Vale do Itapocu,
Jaraguá do Sul e Guaramirim
são os municípios que ganham
cadeiras, passando de 11 para
19 e de nove para 11 vereado
res, respectivamente.

A segunda votação antes de
cumprir o intervalo regimental
de cinco sessões foi possível
devido ao um acordo entre os

líderes das bancadas.A votação
em primeiro turno ocorreu na

noite de terça-feira, e foi publi
cada na edição de ontem de O
Correio. A matéria agora segue
para votação em dois turnos no

.
Senado. Caso seja promulgada
até o dia 30 de junho, as novas
regras poderão valer já na elei

ção municipal deste ano, em 5

deoutubro.
'

Apesar de aumentar em

oito mil o número de verea

dores em todo o país, o texto
reduz os gastos com as Câma
ras. A PEC limitá o repasse das
prefeituras para os Legislativos
.entre 2 a 4,5% da arrecadação
do município. Hoje, o percen
tual fica entre 5 e 8%. Em [a
raguá do Sul, a Câmara recebe
7% dáreceita tributária. Com a

nova proposta, o percentual cai
para 2% da arrecadação, limite
para cidades com receita anual

- superior a R$ 200 milhões. Este
ano, a previsão do município é
arrecadar R$ 244 milhões.
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Planejamento reduz mortalidade
Pesquisae informação são fundamentais na hora de abrir um negócio
JARAGUÁ DO SUL

Ivonei de Jesus Borges tem
20 anos, ensino médio com

pleto e um grande desafio pela
frente. Ele não se junta aos jo
vens que acabam de entrar para
a universidade ou que estão em

busca do primeiro emprego.
Apesar da pouca idade, o sonho
de Ivonei é outro: ter o próprio
negócio.
A idéia é abrir uma Ian hou

se no centro de Jaraguá do SuI.
"Sempre gostei de informática
e de jogos de computador. E
acho que muitos jovens gostam

-

disso", explica. Mas mesmo co

nhecendo a área da informática,
Ivonei pouco sabe sobre como

funciona a administração de
- uma empresa, por isso resolveu
procurar ajuda de especialistas
e conversar com pessoas que já

- tiveram a mesma experiência.
(Segundo o analista do Se

brae (Serviço -de Apoio às Mi
cro e Pequenas Empresas) em

Jaraguá do Sul, Marco Antônio
Murara, este é o primeiro passo
para quem vai iniciar um negó
cio: buscar informação. "99%
dos negócios nascem a partir de

um conhecimento técnico. Ou

seja, a pessoa sabe fazer algo,
mas não tem noção admínistra-

,

tiva. Não adianta o padeiro saber
fazer o melhor pão se ele não
tiver noções de custos, planeja
mento e gestão", argumenta.

Mas Ivonei está no caminho
certo. Com o auxílio de especia
listas, ele agora deve fazer uma
pesquisa de mercado, custos,
investimentos, ou seja, deve
iniciar o plano de negócio, fase
inicial e primordial para quem
quer abrir uma empresa.Aliás,
para o jovem empreendedor, a

concorrência é o que mais as

susta ao entrar para o merca

do. Segundo dados dó Sebrae
em Santa Catarina, as áreas de
confecção e de informática são
as que mais recebem novos

empreendimentos no Estado.
,

"Tem que focar em um públi
co específico, ver como está o

- mercado-e conhecer os concor
rentes. É preciso pensar a longo
prazo, ser organizado e ter 'vi
são de empreendedor", sugere
o analista.

DEBORA VOLPI

Álida participo de Núcleo Setorial e procuro atualização no segmento de beleza

h;onei busco consultoria antes de abrir o próprio (on House

União, que foz o diferença
O associativismo tem se

mostrado uma importante ferra
menta para o desenvolvimento
dos negócios na região. Em Ja
raguá do Sul, a Apeví/Acijs, por
exemplo, conta com mais de mil
associados. São_21 Núcleos Seto
riais que realizam atividades em
diversas áreas. Em 2007, foram
'mais de 400 eventos entre reuni

-

ões, palestras, cursos, treinamen-
tos, ações sociais e de marketing.

"O grande problema entre os

empresários das micro e peque
nas empresas ainda é a falta de
preparo para a gestão" afirma o

presidente da Apevi. Nesse sen

tido o associativismo vem para
agregar conhecimento através
dos eventos, principalmente
cursos, e da troca de experi
ências entre os profissionais.
"Quanto mais preparado o em

presário e a equipe estiver, mais
a empresa vai sobreviver nesse
mercado competitivo. Não bas
ta saber fazer, tem que ter no

ções de vendas, gestão-e marke
ting", .acrescenta,

A cabeleireira Á1ida Maria

Moretto, 45 anos, faz parte do
Núcleo de Cabeleireiros Profis
sionais de Jaraguá do Sul. Ela e o

marido já trabalharam em gran
des empresas da região, como

funcionários, mas hoje possuem
o próprio salão de beleza. Para
ela, o início foi difícil, mas o

aperfeiçoamento contribuiu para
o sucesso do empreendimento.
"Todo começo é difícil, mas a

partir do momento que você faz
um bom trabalho, um cliente
indica para o outro e a clientela
vem", explica. No Núcleo, ela
encontra esse aperfeiçoamento
e a atualização, quesegundo ela,
é fundamental no segmento em
que atua. ''Através do Núcleo a

- gente pode trocar idéias, partici
par de cursos e conhecer novos
produtos, É muito bom", avalia.

Mas para aqueles que pre
tendem iniciar um negócio, e

não sabem por onde começar,
o Sebrae oferece consultoria,
cursos e

_

treinamentos gratui
tos. Outras informações podem
ser obtidas através do sitewww,
sebrae-sc.com.br,
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RECEITA ESTADUAL _
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Operação combate o contrabando
Em dois dias, seis mil carteiras de cigarro foramapreendidas na região.
JARAGUÁ DO SUL

Uma operação de combate ao

contrabando resultou na apre
ensão de milhares de carteiras
de cigarros, CDs, DVDs e eletro
eletrônicos contrabandeados. Só
nos municípios de Jaraguá do
Sul, Corupá e Schroeder, eni dois
dias foram apreendidas cerca de
seis mil carteiras de cigarros em
35 éstabelecímentos, como mer

cearias, bares e canchas debocha.
Em' Corupá foram-apreendidos
na quarta-feira aproxímadamen
te 500 CDs e DVDs contrabande
ados, além de eletroeletrônicos
sem procedência comprovada.

De acordo com o auditor fis
cal Paulo Bicalho, a operação-,
foi realizada ontem e quarta-fei-

.

ra pela Secretaria Estadual da
Fazenda, em várias regiões de
Santa Catarina. A operação reali
zada pela Secretaria Estadual da
Fazenda na região de Jaraguá do
Sul e em Blumenau contou com

a parceria da Polícia Militar e da
Polícia Rodoviária Estadual. A

origem da maioria das mercado
rias apreendidas é o Paraguai.

Os donos dos estabeleci-.

produtos contrabandeados de
verão pagar à Receita Estadual
uma multa de 30% do valor
total das mercadorias ilegais,
além de perderem benefícios
fiscais. No caso dos cigarros, os
responsáveis também pagarão
multa de R$ 2 por cada cartei
ra . apreendida à Receita Fede
ral. §egundo Bicalho, a pessoa
que comercializou CDs e DVDs
contrabandeados em Corupá
foi detida, assinou termo cir
cunstanciado . e vai responder
.por violação do direito autoral
em liberdade.

.

Os produtos apreendidos
foram encaminhados à Recei
ta Federal de Joinville. Os CDs
e DVDs serão destruídos. Já os

� cigarros serão levados pelo -ór
. gão à Foz do Iguaçu (PR), onde.
serão transformados em adubo
através de um processo ecoló
gico.

Até o fechamento desta edi
ção, a Receita Estadual não ti
nha fechado o levantamento do
total de mercadorias apreendi
das em Santa Catarina.

mentos que comercializavam DAIANE ZANGHELINI

<'

Bicalho diz que operação acontéceu em várias regiões de Santa Catarina

Programa "Revitalizar", da Secretaria Estadual de Agricultura, é melhorar a renda dos produtores rúrais

Lançado progr,ama que visa
. lncentlvar a produçãQ'rural
VALE DO ITAPOCU

Um projeto da Secretaria
Estadual de Agricultura pre
te:ride incentivar a melhoria
de renda no meio rural na re

gião. Para isso, o governo do
Estado vai investir R$ 13,8
milhões no programa "Revita

lização das Atividades Rurais
- Revitalizar". O recurso será
distribuído em todo o Estado,
de acordo com o número de

propriedades rurais existentes
em cada região.

O programa foi lançado no

município namanhã de ontém
e busca incentivar projetos na
área rural, com juros reduzi
dos. A região de [araguá do
Sul deverá receber recursos

na ordem de R$ 4,2 mil para

r::l
a realização das melhorias nas

� áreas de agricultura e pesca fa
�. miliar. Os projetos serão finan
� ciados pelo Pronaf (Programa
Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar) e Prager
Rural (Programa de Geração
de Emprego e Renda' Rural).
O investimento de R$ 13,8
milhões do governo Estadual

pagará os juros das linhas de
crédito do programas.

, De acordo com a gerente
de Desenvolvimento Econô
mico, Sustentabilidade eAgri
cultura tia SDR [Secretária de
Desenvolvimento -Regional),
Cintia Kessler, as prioridades
para a melhoria da produção
rural da região serão .elenca
das pelo.Comitê Temático .de
Agricultura. Os juros para os

produtores que desejam ade
rir ao programa vão de zero a,
no niáximo, 2,75% ao ano, de

pendendo da renda familiar.
Os interessados em participar
do projeto devem procurar a
Epagri do seu município, que
encaminhará os cadastros à

SDR, para avaliação.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------VALE DO ITAPOCU o CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2008

CONTRA AS DROGAS

Pro orrama
Proerd atende alunos da rede pública e particular de toda a região
GUÀRAMIRIM

O Proerd (Programa Educa
cional deResistência às Drogas)
é um projeto da Polícia Militar
em parceria com escolas do
Estado e familiares de adoles
centes. Uma das principais ati
vidades realizadas através do

projeto são palestras alertando
sobre os perigos da droga, .

Em Guaramirim mais de 600
alunos da rede pública e parti
cular de ensino serão formados

pelo programa em cerimônia de

entrega de diploma no próximo
dia 5 de junho, quinta-feira. A
formatura será realizada nas

dependências do Ginásio de Es

portes Rodolfo Jhan.
Para o comandante do 140

Batalhão da Polícia·Militar,
coronel- César Nedochetko, a

importância do Proerd para a

sociedade se dá justamente no

esclarecimento dos problemas
sociais para as famílias e crian

ças participantes. "O programa é
de suma importância porque en
volve toda a comunidade. A ini
ciativa foi implantada em 2000 e

trabalha com crianças do ensino
fundamental abordando temas
como as drogas e a violência, de
qualquer espécie", disse.

O comandante destacou
ainda que existem três pontos
distintos no trabalho realizado
pela Polícia Militar que são:
a prevenção, a repressão e a

recuperação. E destes três, se
gundo Nedochetko, o mais im
portante é a prevenção, que é

justamente o trabalho realiza
do pelo Proerd, onde um mili
tar se desloca até a escola para
debater sobre o tema.

OSNI ALVES Poro comandante do PM, pr�venção é o melhor cominho poro educar o sociedade contra os perigos dos drogas

\ Obras da Boca da Barra
A cerimônia de início das obras de abertura e fixaçõo da Boca da Barra, em Barra
Velha, será realizada neste sábado, 31 de maio, às 10 horas da manhõ. Para o lan
çamento da Pedra Fundamental haverá a presença de autoridades como o ministro
da Integraçõo, Geddel Ouadros Vieira Lima, e do ministro da Pesca, Altemir Gregolin.
Do Estado participarõo deputados, políticos locais, populares e a imprensa. Na última
terça-feira aconteceu, na Câmara de Vereadores, a assinatura do ordem de serviço
que contou com o presença dos prefeitos de Barra Velho e Sõo Joõo do Itaperiú. O
presidente do Fundemo (Fundaçõo Municipal de Meio Ambiente), Orestes Rebello,
explicou os benefícios que o obro trará paro o regiõo. "Este é um acontecimento es

perado há muito .tempo, nõo só por Barra Vellra, mos por toda regiõo. Teremos um

grande avanço no município com o implantaçõo desses molhes", resseheu.

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

ADEMAR COELHO 528.304.899-34 MARCELINO RAMAO SANDY
CH 000004-3 A VISTA 1000,00 O MESMO

ANRA MATERIAlS P/GINASTICA LTDA-ME 03.540.502i0001-01 BANCO SOFISA SA
I 0391932 BS 15/04/2008 545,65 ONKOY SPORTS LTDA O

CELSO MACHADO 352.417309-82 VALDOCIR HAAS ME
I 16134 30/04/2008 146,00 O MESMO

GEAN CARLOS ARDINO CAETANO 047.478.579-31 AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A

CF 008/20010732425 AVISTA 13.131,03 O MESMO
.

GILMAR ��ARTINS HENRIQUE-ME 01.828.220/0001-70 MADVILLE COMERCIO DE COMPENSADOS
LTDA

I 0022i08-C 23/04/2008 520,00 O MESMO
JAIME EQUIPAMENTOS LTOA. 08.716959/0001-30 ABRAFI ASSESSORIA BRASILEIRA PARA

ASSUNT
l • BR084503-A 10/04/2008 100,00 O MESMO

JAIR SZELSRACIKOWSKI 032.515.099-00 BANCO FINASA S/A
N 36.658405.26 12i11/2007 8.928,78 O MESMO

MARISTELA PEREIRA OE ALMEIDA 552.044.659-87 COMERCIO OE MATERIAIS DE CONSTR
, PONTUAL

I ·98A005
PATRICIA PLONKOSKI

I 131007684
SUZETE SCHUG

I 001781-01
WANOER.LEI GESSNER

N 30277-688173111

10/05/2008 398,11 O MESMO
062.465.629-22 BV FINANCEIRA S/A

A VISTA 6.633,47 O MESMO
018.535.679-65 PAN DISTRIBUIDORA LTDA

30/04/2008 623,12 O MESMO
029.009.899-81 BANCO ITAU S/A

A VISTA 6.830,40 O MESMO

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

! E, corno os ditos devedores oao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz poriolermedio do presente

I Edital, para que os mesmos comparecam nests Tabelionato naAv. Mal. Deodoro dafonssca, or. 1589, no prazo da Lei, a lim de
liquidaro seu debito, ou entao, darrazao porque oao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da lei. etc.

.

---

Jaragua do Sui, 29 de Maio de 2008

Formação de cidadãos e gestores públicos
Amvali promove curso para funcionários com palestras temáticas e debates
REGIÃO

Com o objetivo de capacitar
e instruir funcionários públi
cos, autoridades e interessados

quanto à formação de cidadãos
e gestores da administração pú
blica, a Amvali (Associação dos
Municípios do Vale do Itapocu)
promove debates todas as ter

ças-feiras. O curso promovido
faz parte da Escola de GOverno
e Cidadania e utiliza palestras
temáticas relacionadas aomacro
ambiente que são: o ambiente
social, cultural, econômico, po
lítico-institucional, físico-terri
torial e ambiental.

De acordo com Alexandre
Vargas, executivo da Amvali, os

debates ocorreram na forma de
uma mesa redonda. A platéia,
composta por alunos da Escola Autoridades de�otem sobre o formação de cidadãos e gestores públicos
de Governo epor convidados, in-
teráge com osmembros da mesa,
discutindo os tópicos em pauta. .

Dentre algumas autoridades
da região que já participaram
do curso de capacitação e ges
tores para a administração pú
blica está a vereadora guarami
rense Maria Lúcia da Silva, o

Comandante do 14tl Batalhão
da Polícia Militar Cesar Nedo
chetko entre outros.
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<!Melhorde
V�2007

MELHO
ESTAD

JARAGUÁ DO SUL

Parceria mercado
e academia

Acadêmicos e professores do curso

de Moda e Design da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul) rea

lizaram uma parceria com o empresa
Busscar, de Joinville. A iniciativa faz
parte do projeto "parceria .criatlva" e

tem por meto dor aos estudantes con

dições de exercerem e aplicarem o co

nhecimento no indústria. A finalidade
é pesquisar e sugerir para o empresa
estampas poro uso em poltronas e ou

tros ambientes do veículo. A Busscar é
uma das maiores ínbrlcnntes de ôni
bus da América Latina.

JARAGUÁ DO SUL

Ujam tem novo

presidente
A Ujam (União Jaraguaense das As
sociações de Moradores) escolheu,
na noite de quarta-feira, o novo

presidente do entidade. A eleito
poro presidir o instituição foi Rúbia
Mora Fiamoncini. Os dirigentes que
deixaram os cargos foram: Agostinho
Zimmermann, Luthi Richter, João
Fiamoncini, Justina do Luz e Vilmar
Delagnolo. Os ex-dirigentes têm até o

dia 5 de junho, quarto-feira, para se

desligar oficialmente dos cargos. So
mente com o pedido formal de afas
tamento, os membros do associação
poderão participar de novos eleições a

serem realizados nos próximos meses.

Mais informações através do telefone
3276-0848/9124-6266.

SCHROEDER,

Atendimento
ampliado

A Águas de Schroeder está licitando a

compra de 500 hidrômetros para am

pliar o atendimento do rede de abas
tecimento no município. Os medidores
de consumo são destinados às novos

ligações, que variam entre 30 e 40
mensais, como também para substi
tuição de danificados ou vencidos.

BARRA VELHA

Bombeiros em
novo endereço'

o Corpo de Bombeiros Militares de
Borro Velha está se transferindo para
novo quartel, na Marginal Leste do BR-
101, ao lado do posto Mercosul (entre
o posto e o hotel Flamboyant). A estru
tura será maior e mais funcional, se
gundo comento o tenente Artur Cameu
Júnior, comandante da corporação. O
telefone de emergência é o 193.
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QUEM QUER DINHEIRO

SILVIO SANTOS VOLTA NO DOMING
Estréia, traz a velha fónnula do programa de auditório que consagrou apresentador
"Silvio Santos vem aí.; lá lá lá lá ... ",

milhares de brasileiros de várias gerações
cresceram ouvindo todos os domingos a

música de abertura do "Programa Silvio
Santos", que reinou absoluto durante dé
cadas. Agora Silvio Santos está de volta
aos domingos, em um programa que re

lembra seus antigos sucessos.

Neste domingo, das 15h às 17h estréia
no SBT o novo "Programa Silvio Santos".
São duas horas de diversão garantida,
além de boas gargalhadas, com o mais ex

periente apresentador da TV brasileira,
Silvio Santos.

Irreverente, criativo e animado, Silvio
Santos promete interagir com o público de
uma forma bem descontraída, marca regis
trada de sua performance ao longo de mais
de 40 anos de carreira na TV. A idéia é que
o auditório participe da atração e possa ga
nhar uma série de prêmios. A frase "Quem
Quer Dinheiro" deverá ser ouvida várias
vezes ao longo da atração, e muitos aviões
de dinheiro serão espalhados pelo próprio
apresentador, assim como ele já fazia nos

extintos "Tudo por Dinheiro" e "Topa Tudo

por Dinheiro".

Sempre carismático
com os "colegQ$ ite
QuditOr;ó",.Sihiib

.

Santos volta à fórmula
lIue o consagrou como

o "Rei dos Domingos"

··CONSORCIO
FIAT

tando. O interessante é que o artista sempre irá mos

trar dois trabalhos de repercussão em suo carreira: um
deles, recente, o outro, um antigo sucesso. Já gravaram
esse quadro musical o duplo Zezé Di Camargo e Lu
ciano, Alexandre Pires, Daniel, e Edson e Hudson. O
objetivo do emissora e voltar a concorrer com a Globo,
por isso a aposto no velho Rei dos Domingos.

Apresentador é a aposta
para recuperar audiência

Além d� pegadinhas reformuladas, mais inteli
gentes e hilérlas, a nova atração do SBT mostrará
brincadeiras com famosos e gomes com pessoas que
se inscreveram no site da emissora. A cada domingo, o
telespectador terá uma série de novidades pela frente.

O programa começa em grande estilo com um can

tor, dupla ou grupo conhecido do público se apresen-

.

.'"
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Venddos pelo capitalismo
Confirmada a morte do líder máximo e fun

dador da guerrilha Forças Armadas Revolucio
nárias da Colômbia (Farc), Pedro Antonio Mar
tin - também conhecido como "Tirofijo", será
o mais duro golpe de uma lista que a guerrilha
tem sofrido nos últimos meses, senão da sua

história. Em l°de março, o "número 2" das
Fare, Raúl Reyes, morreu durante um ataque aé
reo colombiano. Reyes estava num acampamen
to das Fare no Equador. Uma semana depois, já
indiciando divergências na estrutura, Iván Rios,
outro membro da cúpula das Fare.foi assassína
do pelo chefe de sua segurança. O guerrilheiro
entregou às autoridades colombianas uma das
mãos do comandante e recebeu uma recompen
sa de US$ 2,7 milhões pelo assassinate. No co

meço da semana passada, Nelly Avila Moreno,
conhecida como "Karina" e considerada uma

das mais violentas dirigentes do grupo, entre-
'

gou-se às autoridades. Ela disse ter desertado
porque passava fome na selva, estava desmoti
vada e cansada. Esta mulher está ligada direta
mente ao assassinato do pai do atual presidente,
Alvaro Uribe, pelas Farc.

A guerrilha colombiana que na última ter

ça-feira, completou 44 anos de atuação pode
se dividir em várias unidades depois da morte
de seu líder. Talvez seria um pouco precipita
do, nesse momento falar do seu fim, mas o que
deve acontecer é a guerrilha se dividir em vá
rias unidades devido ao envolvimento íntimo
com o tráfico de drogas. Seria como uma aber
tura de mercado. Em vez de um único grande
traficante, seriam vários - cada um com o seu

exército. O novo líder anunciado, não vem com
uma formação militar e sim acadêmica; o an

tropólogo Afonso Cano. Poucos apostam que ele
conquiste o controle da situação. Cano não tem
a aprovação total dos guerrilheiros e brigas in
ternas devem acontecer brevemente'; dividindo
e enfraquecendo a guerrilha. ,

O governo do presidente Alvaro Uribe tem
intensificado a pressão sobre a guerrilha para
forçar rebeldes a desertarem e delatarem seus

superiores. Contando com a assistência técni
ca e treinamentos dos EUA por meio do Plano
Colômbia, comandantes do Exército acreditam
ter condições de romper o impasse militar de
mais de quatro décadas e impor uma derrota de
finitiva à guerrilha. Uribe com a postura de não
negociar, dá poucas opções as Farc. A imagem
internacional das Fare também tem sido preju
dicada pelos relatos dos reféns libertados neste
ano sobre as condições de vida no cativeiro. O
fato de o novo líder vir da chamada "ala políti
ca" das Farc, aumentam as expectativas da libe
ração dos reféns. E muito.

Ideologicamente falando, o desejado fim das
Fare mostrará ao mundo mais uma vitória desse
irreversível modelo econômico que nos ambienta:
o capitalismo. De ideais socialistas, tendo Cuba
como modelo, as Farc sempre tiveram ampla liga
ção com Fidel e agora, com Hugo Chavez. Ele que
sonha em transformar a Venezuela numa Cuba
com petróleo, tem um agradecimento antigo para
com as Farc. A guerrilha deu um aporte financeiro
para sua liberação, em 1994, enquanto preso por
causa de uma tentativa de golpe militar para der
rubar o presidente venezuelano.

(O cronista teve a Colômbia como modelo'
para defender sua tese: A influência de uma

guerrilha na economia e sociedade de um país,
num MBA em Relações Internacionais.' Em
2007 esteve na Colômbia, em território coman

dado pelas Fare).

• charlesautor@gmail.com

VARIEDADES---�����-

• Cine Shopping 1
• Indiano Jones e o reino do coveira de cristal (leg)
(14�20, 16h4.Ol�,��!!�lh20 - tollDS os,�ías).

JOINVILLE
• Cine cidade 1
• Indiana Jones
(14h20, 16h40,

• Cine Cidade 2
• As crônicos de Nõrnio - Príncipe Caspian (Leg)

<j(13h30, 16hl0, 1.��50, 21h30 -todos os dias)

• Cine Muellêr y'
• Indiano Jones e ó reino do coveiro de cristal (Leg)
(14h30, 17h, 19h30, 22h -todos os dias)

• Cine Mueller 2
.

:·.>..Homem de ferrg (L�9)
(14h, 16h40 -todos os dias)
• O melhor amigo do noivo (Leg)
(19h15, 21 h15 -todos os dias)

LIVRO

It Girl: fama
em di�puta

Passar vergonha na frente de todo o co

légio e desrespeitar o comitê disciplinar
tornam Jenny realmente popular no colé
gio. Mas a fama não é nada, Jenny esté
totalmente apaixonada, mas ele é namo
rado de sua colega de quarto. Além disso,
Tinsley Carmichel que todos pensavam
que tinha sido expulsa está de volta e

quer recuperar seu posto de A Garota.

• As crônicos de Númia -Príncipe Caspian fOlio)'
{J3h30, 16h15, 19h, 21fi�5.todos os dios),,+

'"'

DVD

Cuidado: Lá vem
chumbo grosso

Nicholas é tão bom policial que seus su

periores decidem varrê-lo para debaixo
do tapete. Ele vai parar na pacata vila de
Sandford com urn novo parceiro, Danny. A
cidade é pnrndn e quando tudo parecia
perdido, uma série de acidentes horríveis
motiva Angel a entrar em ação.

CIRANDA DE PEDRA
Eduardo se oferece para ajudar Daniela des
cobrir mais informações sobre Afonso. Dono
Ramira acho que Seu Memé está envolvido no

sumiço de suo golinho. Divino ouve uma con

verso estranho de Afonso 00 telefone. Patrício e

Peixe ficam esperando o golinho colocar um ovo

de ouro. Daniel repreende Luciano por ter feito
trabalho extra poro comprar seu doce preferido
e elo lico magoado. Daniel pede desculpas e o

abraço. {ouro os observo de longe. Iracema e

Silvério conversam sobre os telefonemos miste
riosos de Frau Herta. Juraci chego o São Paulo e

pede ajudo o Divino.

BElEZA PURA·
Sônia explico o Joana que Norma apenas o lo
calizou. Eduardo acuso Guilherme de ser um ir

responsável e garante que ele vai carregar uma
culpo enorme por todo o vida. Débora pondero
com Eduardo que tudo pode ter sido uma fatali
dade. Gaspar dá de coro com Ivete e diz que se

mudou para o bairro. Sônia se aproximo de Dé
bora no reunião. Robson interrompe o converso

e aviso o todos que vai procurar os vítimas do
ocidente pessoalmente. Betão exige saber qual
é o problema que Ivete tem com Gaspar. Ivete
diz que amava Gaspar, mos ele o traiu. Sônia
conto o que aconteceu e diz que não quer dor
entrevistas.Luiza diz o Fernando que elos estão
sendo egoístas e fazendo os pois sofrerem. Raul
fico inseguro quando Suzy conto que Anderson
o cortejo.

DUAS CARAS
A emissora não divulyou o capítulo.

AMOR E INTRIGAS
A emissora não divulgou o capítulo.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
A emissora não divulgou o capítulo.

POSSíVEIS FINAIS PARA
A NOVElA DUAS CARAS
Todos portem de uma mesmo cena: após se

entregar à polícia, Ferraço posso dois anos no

cadeia. Ouando ele for libertado:
Final 1 - Ferroço vai encontrar Mario Paulo e

Renato esperando por ele. Os três serão felizes
poro sempre.
Final 2 - Ferraço não encontra Mario Paulo e

descobre que elo lhe deu um golpe. Os dois ter
minam separados.
Final 3 - ferraço não encontro Mario Paulo,
descobre que elo lhe deu um golpe, mos depois
recebe uma ligação dela. Aí, sim, os três serão
felizes poro sempre.
No restante do núcleo, Juvenal tem um amor

secreto, que não é Alzira. Silvio pode terminar
em Paris ou então, morrer. Alziro vai fazer shows
no exterior. Informações extraídos do blog do
autor, Aguinaldo Silvo, que diz que o final pode
ser mudado conforme suas vontades. E sim, o

novelo termino apenas no sábado, sem reapre
sentação do último capítulo.
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Retificando o

visual da loira
Outro romance

em Hollywood
Segundo o Revisto In Touch, Hollywood
pode ter novo casal de atores. Parece
que Keanu Reeves e Winona Ryder an
dam passando tempo demais juntos..
Os dois estão trabalhando no filme
The Private Lives of Pippa leer. De
acordo com testemunhos do equipe
de produção, eles estão namorando
em segredo. Uma fonte do equipe de

produção disse que há muito químico
entre os dois.

Dalton Vigh
no hospital
No vida real, o ator passou algumas
horas no hospital no último quarto
(28), onde foi confirmado o presença
de um pequeno cálculo renal. Em
setembro do ano passado, também
por conto de uma forte crise renal
ele acabou tendo reações alérgicos o

um dos medicamentos usados para o

dor, e foi parar no UTI, quando neces

sitou ser entubado e respirar alguns
dias com o ajudo de cpurelhns.

Ao contrário do que muitos veículos
de comunicação lnformaram Cameron
Diaz não raspou os madeixas. Elo
apenas uso uma espécie de toco e

maquiagem poro parecer que está
careca. Tudo isso porque o filme "My
sister's Keeper"conta o história de
uma menino que luto poro vencer o

leucemia. Cameron interpreto o mãe
do garoto, que raspo os cabelos para
fazer o filho se sentir melhor.

SUDOKU

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

Madrugado gelada com chance de geada 00

amanhecer nos áreas mais altos. O sol aparece
em períodos mais prolongados no Oeste e Meio
Oeste. Temperatura baixo em todo o estado.

_. Jaraguá do Sul e Região

SOLUÇÃO
'""5"'-4-'-6=;\-3R2-20-9'T'1""'.""'8
2. 7 8 1E2. 6 5.3
13985-.'6742
86273S491
4 9 1 2 6.8 3 7 5
753491286
987613'524
:3'245.8:7169
'6 1 5 9 2" 4 S!, 3 .,

� Fases da lila

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

28/5

SÁBADO

c:JMíN: 7° C
.

MÁX: 19° C ti" "

Sol com pancadas
de chuva

HOJE

Mí�:100CO·MAX: ir c
I � I I t

Chuvoso

DOMINGO

MíN: 10° C
MÁX: 20° C " PI ' ,

Sol com pancadas
de-chuva

'II ÁRIES

4'" (20/3 a 20/4)
As emoções esta-

� [ rão o flor do pele e

ações precipitados
podem resultar em prejuízos e

situações inconvenientes. No
dia de hoje será difícil compre
ender os outros pessoas. Deixe
os tensões serem extravasados
'sem grandes estragos.

#LlBRA(23/9 o 22/10)
Ótimo momento

poro se voltar

poro os artes em

geral. Provavelmente isto lhe
dará o chance de viver aigo di
ferente e inédito. Esse trânsito
pode indicar uma viagem longo
e � melhor será viajar poro um

lugar que ainda não conheço.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
É possível que hoje
se sinta român
tico e sonhador,

podendo convidar alguém muito

próximo o estar com você em um

lugar romântico e tranqüilo. Este
é um dia em que você sentira
vontade de manifestar todo seu

afeto os pessoas que orna.

L� LEÃO

�;J (22/7 a 22/8)
.::: '} Neste período o

� u...--: melhor que tem o

fazer é trabalhar em

cooperação com os pessoas á sua
volto. Em alguns momentos v!lCê
achou neeesseríe ficar só o tim de
descobrir quem era. Você deve se
fazer os mesmos perguntas em
relação 00 seu grupo.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Talvez hpje sinto-se
tentado o se refu

giar lie tudo e de
todos e manter escondidos seus
sentimentos. É possível que sinto
que, se os outros soubesses
quem verdadeiramente você é,
deixari(lm de g tar e v tê
R s it !:u secessi ode.

;::"'"
CÂNCER

�;._:;� �!�:z�:c��!teja
: ; sentindo uma forte

necessidade de
colocar a coso físico e emocional
em ordem. Você mudou nos

últimos tempos e seus relacio
namentos precisam de revisão.
,Possiv Imente serão nl!ress!Írias

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
A execução de
tarefas'estará fa
vorecido no dia de

hoje. Organização
e disciplino em alto. Você estará
atento e considerará cada posso
antes de tomar qualquer atitude
ou decidir agir Se I pi

x Cií� JJ2D

11}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Apesar de toda
introspecção e

vontade de ficar

quieto dentro de si, você deve
fazer um esforço e se voltar aos
aspectos mais exteriores de suo

.vida. Sua carreira, seu papel no
soc'�dade, sua posiçií e reputa-

SEGUNDA

dMíN: 13° C
MÁX: 21 ° C "" v ,

Nublado com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
Nos últimos meses

existem momentos
em que você se

sente depressivo. Talvez tente
quebrar o rotina sem muito
sucesso. Achará que outros pes
soas estilo querendo se colocar
em seu cominho e interferir em
seu dia o dia. Procure relaxar.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

� Este é um bom
momento para
recolher-se em

seu conto e relaxar. Você preciso
buscar forças e suporte para atuar
no mundo exterior e nos deman
das do vida. A melhor maneira de
::ons guir iss é 'elaxa!' durante
I �h�t''''' "" i"",�.
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ANIVERSÁRIO�, �",'" -",',

iiO/5
.

Ano Claudio Oecksler
lrlete Naria 6. do Rosa
Bernadete Persch
,Bruno 6, Barbosa
arotina V. Bosse
élio Fischer
enis Wonder Hobl

iogo P. do Silvo
orgenes 6neurich .•..

on B. Borges Jr.
dson Lennert
Elmira Hanemamm
Esaias Pommerening
Fabiano Negherlon

IJ Ftlbio.Domingos Clemeftte
j Arendt
lo Radunz

,oren
Haroldo Kuhl

, James Ks. Schulle
João M. Ramos
João V. Boiko
Lucimere Catia Krueger
Margarida de Andrade
Maria de Luordes M. dos Santos
Marilda S. Schmitz
Matilde dos Santos
Nadir T. Trentini

.Patricia Erdmann
Richer Zapella

DIVIRTA-SE

Esperto
o surdo-mudo contratado pelo Máfia
passou o perna no chefe e escondeu
porte do dinheiro recebido em suo

primeira operação de cobrança.
Desconfiado, o chefe o interrogou
contratando um intérprete. Com um

38 no cabeça do surdinho, ordenou: .

- Digo que se ele não disser onde está
o dinheiro eu puxo o gatilho!
Apavorado, o surdo-mudo contou onde
estava o grana. .

- Ele não quer dizer - disse o intérpre
te. - E disse que duvido que você puxe
o gatilho.

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Esteé um

momento em que
alguma mágoa

infantil pode ser ativado de uma

maneiro sutil. Isso fará com que
você se sinto aflito e magoado,
muitas vezes culpando pessoas
que nado tem o ver com isso.
Evite fugir do situação.

PEIXES

til.. (19/2 o 19/3)
•• Talvez você se

�� sinto impelido o

procurar ativida
des e experiências estimulantes
e excitantes no dia de hoje. Você
não se sentirá satisfeito com o

costumeiro rotina de seus rela-
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Mulheres na chefia
Uma pesquiso realizado pelo UnB - Universidade de Brasília,
teve o missão de descobrir o preferência em ter um chefe homem
ou mulher O resultado nos respostas femininos já era esperado:
85% dos entrevistados preferem ser liderados por homens. As
respostas masculinos, se não surpreenderam, deram margem à
reflexão. 95% deles preferem alguém do mesmo sexo no cargo de
chefio. A justificativo dado pelos entrevistados me deixou revol
tado e posteriormente, em dúvida. Eles acreditam que o mulher,
00 assumir um cargo de chefio, perde suas característicos posi
tivos e se tornam rígidos e centralizadoras (Que abuso! Será?). A
pesquisadora que conduziu o estudo explico que a justificativo
tem fundamento, uma vez que ao ascender profissionalmênte, os
mulheres não querem ser vistos como "de pulso fraco" e acabam'
mesmo se tornando mais exigentes que os chefes-homens. Ana
lisando mais a fundo, acredito até que temos mesmo que colocor
ordem no coso, afinal desde sempre somos vistos por eles como o

"sexo frágil" e 00 termos uma oportunidade profissional, queremos
mostrar que não é bem assim. Já eles não necessitam se firmar no
corgo, até porque sempre foram os "copazes", os maiores benefi
ciados no campo profissional. De qualquer formo, deixando pra lá
esse papo de que elos sõo feras e eles os cordeirinhos, o que se pode
afirmar com certeza é: não teríamos que andor às voltas com "chico
tinhos e algemas", se esses resquícios de machismo fossem abolidos
definitivamente, inclusive por nósmulheres. Como ainda persistem,
ficamos armados até os dentes.

PARA LEMBRAR
Nesse mesmo dia e mês, no ano de 1431, o heroína francesa
Joana D'arc foi queimada viva no fogueira, em Rouen/Fran
ça. A principal acusação era feitiçaria, em função das visões
que começou a ter aos 13 anos. Joana D'arc foi canonizado
(transformada em santa) no ano de 1920.

MULHER----------

PARTICIPE
A Javel, em parceria com o Rede Feminino de Combate ao Câncer realizo o Campanha Autotest pelo
Vida. A cada autotest realizado no Fiat Javel, serão doados R$ 5 poro o Rede Feminino, pelo próprio
Javel. Quanto mais o cornunidllde participar, mais recursos serão destinados à entidade. É só ir até
a Javel e pedir poro fazer o test drive. O atendimento é de primeiro.

CAMPANHA
AUTOTEST <.

PELA VIDA
Dt�.·,"'J" l'';'�·.'mf.ôt' � UIol.�·"ç'ln1.�".)�f1;._
'fIr, ! -,,-<'_,,_ ! ...._,,...,-,,..,.;

Renato John, Rozanda Balestrin, Romano Orlandi e Nilcéia Jark no

lançamento da Campanha AutoTest pela Vida

Namoradas moderninhas não
resistem aos looks da Rosa Choque.
A loja tem opções incríveis para
presentear sua amada_ As marcas
exclusivas fazem parte do figurino
das novelas da rede globo.

Na loja Acessories, todos os desejos "delas" podem
ser realizados, com as mais infinitas opções. Para
acertar em cheio no agrado do seu amor.

SEDUÇÃO .

<
.

Mulheres sõo especialistas em sedução e ninguém discute isso. Olhares lânguidos,
jogadas de cabelos, sorrisos misteriosos, trejeitos encantadores; andor malicioso ... Ah!
Definitivamente, somos nós quem os conquistamos, mos somos tõo generosos quanto
sedutoras. E assim, deixamos que eles pensem que nos cnnqulsturum.

BISCOITO DA SORTE

-..

II I' t I

• Pra você que está saindo do
vida de aluguel e migrando pro
coso próprio, ou você que vai
simplesmente mudar de coso

porque quer, ou pode, ou ne

cessito, aí vai uma dica: Lá pros
bandos dos States é costume fazer
uma forro no coso nova, com comes

e bebes, músico e diversão. Mos o
dono do cofofo não soi no prejuízo
nõo. Coda um levo um mimo ou

uma utilidade para a, coso novo.
Ê o conhecido "pé no porto" pro ,

brindar o conquisto.

• Um toque pro você que cos

tumo lançar mão dosaparelhos
elétricos poro se depilar: antes
de iniciar o depilação posse
uma toalha de rosto com pe
dras de gelo. Essa é uma prá
tico comum nos contusões de
atlétas e no coso do depilação
torno o processo bem menos

doloroso, visto que o gelo atuo
como anestésico, diminuindo o

fluxo sanguíneo e inibindo os

sensores do dor,
"

• Viver em apartamento é
bem complicado. No silêncio
da .•. noite, qual9w�r agulha
que cai no apartáfilento su

perior, foz soar tambores no

minha cabeça. E o que dizer de
vizinhos que são "loucos tchê",
por músico gaúcho Inada con

tra). E tem também os aniver
sários que rolam nos terças
feiras, madrugada adentro.
Involuntariamente, eu conto
os parabéns tamMITI' .

FIQUE ESPERTA
-Se ele te apresenta como amigo
(mesmo depois de seis meses); se

ele prefere os amigos quase sempre;
se ele não te dá espaço no casa dele
(sequer o seu suco preferido ele tem
no geladeira); se ele paquera outras
descaradamente; e se ele desconhece
o 'significado do palavra casamento,

.

caio fora. Tempo perdido estar ao-
. lado de alguém assim.

. .
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CINEMA
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AE Crônicas de Námia:

Príncipe Caspian; aventura
no mundo mágico'

pós o sucesso de bi- sob o domínio do maligno rei
lheteria que foi'� Miraz, que governa impiedoso
Crônicas de Nárnia: a terra. As quatro crianças logo
O Leão, a Feiticeira encontram um novo e intrigante
o Guarda-Roupa", personagem: o herdeiro legítimo

a Disney preparou uma contí-. do trono de Nárnia, o jovem Prín

nuação deste filme, baseado na cipe Caspian, que foi forçado a

série de livros escrita pelo irlan- ficar escondido enquanto seu tio
dês C.S. Lewis. Peter, Edmund, . Miraz planeja matá-lo para dar o
Susan e Lucy (Pedro, Edmundo, trono a seu filho recém-nascido.
Susana e Lúcia) estão de volta Com a ajuda de um gentil duen
em uma nova aventura no mun- de, de um corajoso rato falante
do mágico. Um ano depois dos chamado Reepicheep, de um

acontecimentos dó primeiro fil- texugo chamado Trufflehunter e
me, os reis e rainhas de Nárnia do Duende Negro, Nikabrik, os

se vêem de volta ao longínquo e narnianos, liderados pelos pode
maravilhoso reino e descobrem rosos cavaleiros Peter e Caspian,
que mais de 1.300 anos narnia- embarcam em urna fantástica
nos se passaram. Durante sua au- jornada para encontrar Aslan, re
sência, a Era de Ouro de Nárnia tirar Nárnia do domínio tirânico
foi extinta, Nárnia foi conquista- de Miraz e restaurar a magia e a

da pelos Telmarines e agora está glória da terra.

• ELENCO: Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna
Popplewell, Ben Barnes, Peter Dinklage, Pierfrancesco Fovino e Sergio
Castellitto, com Liam Neeson como o voz de Aslam

• DIREÇÃO: Andrew Adamson • GÊNERO: Aventura
• DISTRIBUIDORA: Bueno Visto • ESTRÉIA: hoje no Cine Breithaupt

-

AÇAO!

�Tl1J.o
CID

INAUGU

Amanhã
Sáhado
10 horas.

HAVAN
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Administradores
discutem qualidade
A Angrad (Associação Nacional dos
Cursos de Graduação em Adminis
tração) promove hoje, na Capital de
Santa Catarina, Florianópolis, semi
nário regional para discutir o futuro do
ensino superior no País e ações para a

melhoria da qualidade dos cursos de
administração. O evento será na sede
da Sociesc (Campus Única), com iní
cio previsto a partir das 8h.

Tmdicional Festa
de Rei com Baile

A tradicional Festa de Rei com Baile,
prom'ovida pela Sociedade Atiradores
Independência, tem data agendada para
amanhã (31), com início às 14h, na sede
social. E para as 14h30 está prevista a

busca da Majestade de TIro, o St Osmar
Schmidt. O baile inicia ás 23h e contará

.

com a animação da Banda Estrela D'Alva,
de Concórdia. Outras informações através
dos telefones 3055-8130 ou 3055-8014.

B I d N
,. Faleceu às 20h30 do dia 28/5, a

O sa e egoclos Sra, Maria des Santos, com idade

'li
'

t· M I
de 94 anos, o sepultamento -foi re-

uns ICOS- ercosu
.:

alizado dia 29/5, com saída do fé-

Em parceria com a Secretaria de De- retro da Capela Mortuária da Vila

senvolvimento Regional, Convention
.

lenzi, seguindo para o ce,mitério
e Visitors Bureau de Jaraguá do Sul, Municipal da mesma localidade.

Núcleo de Hospitalidade e Conselho
de Turismo municipal, a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turis
mo participará hoje e amanhã da 14a
Bolsa de Negócios Turísticos-Mercosul,
em Balneário Camboriú, no Beto Car
rero World - Penha/SC.

VESTIBULAR
Modalidade de Ensino a Distância

Inscrições até o dia

13 de Junho de 2008
Taxa de Inscrição:
R$ 50,00
Data da Prova:

15 de Junho de 2008

Aulas ao Vivo
Transmitidas diretamente

de Curitiba

: . ':',. 1;'., FALECIMENTOS�'7'
,

LOTERIA

CONCURSO N° 973

lOTOMANJA . ,,' _.,

CONCURSO N° 831'

CONCURSO N° 04246

20(LOOO,OO
1

Campanha contra
...

a corrupçao
A Controladoria Geral da União (CGU) e

a Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (CONAMP), em parce
ria com a Secretaria Municipal de Educa
ção de Jaraguá do Sul, realizará hoje, o
segundo concurso de Desenho e Redação
da CGU para o Ensino Fundamental. É
importante destacar que Jaraguá do Sul
será o único município ito Estado de San
ta Cotarina a participor da Etapa local'
do Concurso, que tem abrangência na

cional. O tema a ser desenvolvido neste
Concurso, em todo o Brasil, será "O que
você tem a ver com a corrupção?". Para
outras informações, entrar em cantato

pelo telefone: (48)3251-2007.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LlCITAÇÃO-FMS
PREGÃO PRESENCIAL N. 2/2008 (para registro de preço)
PROCESSO L1CITATORIO N. 3/2008
TIPO:MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: Aquisição de materiais odentológicos. Regimento: Lei Federal
10.520/2002 c/aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e alterações poste
riores. HORA/DATA/LOCAL para credenciamento e entrega dos enve

lopes: Até as 09:00horas do dia 12 de junho de 2008, no Departamento
de Compras e Licitações; sito à Rua José Bonifacio Pires, 45 - Centro de
São João do Itaperiú-SC. A abertura dos envelopes será às 09:301íoras do
mesmo dia, no mesmo endereço, na Sala de Reuniões. INFORMAÇÕES:
Pelo telefone (047) 3458 0010. A integra do Edital poderá ser obtido no

endereço acima, ou através do e-mail:compras.lene@terra.com.br/kely
cristinas@hotmail.com.

São João do Itaperiú, 28 de Maio de 2008.

Maria Eleonir Pasternak - Pregoeira
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Ministro do Saúde lançou componho de combate 00 fumo "Fique esperto, começar o fumar é c�ir no deles"

VOCÊ ACHA QUE AS CAMPANHAS CONTRA
O TABAGISMO AJUDAM COMBATER O víCIO?

JOSÉ ADELCIO,
45 anos, vigilante
"Eu fumo e aého ql,Je não

ajudo, porque depende
muito do pessoa querer
parar de fumar".

MARIA DAS DQRES,
46 anos, pensionista do INSS
"Sim. Eu sou fumante e acho

que ajudo como orientação.
Agente começo o pensar mais
sobre o assunto".

VILMA MACHADO DOS SANTOS,
21 anos, vendedora
"Acho que quanto mais

propagandas tiverem, mais
influenciará os pessoas o

pararem de fumar".

MARIA RONCH,
76 anos, aposentada
"Eu não fumo, mos vejo que
us componhas e os remédios

ajudam. E também depende do
boa vontade do pessoa".

ELFI JANKE,
43 anos, dona-de-casa
"Em alguns tasos sim. ,�

Eu fumo há 15 anos e us

, componhas me fazem

pensar em parar de fumar".

ROLF LEUiHEUS,
-55 anos, 'vendedor
-"Não ajudo porque eu já tentei
e não consegui. E quem não

quer parar de fumar não pára.
Não adianto fazer nado",

O CORREIO DO POVO IESEXTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2008

FIQUE LONGE DO CIGARRO

esfalque no

combateao

tabagismo
Programa está suspenso
por falta de profissionais

O Programa Municipal de
Controle do Tabagismo, de [a
raguá do Sul, oferecido pela
Secretaria da Saúde, encerrou
as atividades no ano passa
do por falta de profissionais
- médico e psicólogo. Segun
do a coordenadora do progra
ma, Denise Thurn enfermeira
e supervisora da vigilância
epidemiológica, mais de 500

pessoas esperam para iniciar
o tratamento.

Denise disse não ter expec
tativa da reativação das ativi
dades. Ela aguarda a chegada
dos profissionais que passa-
ram no concurso público, re
alizado em janeiro deste ano,
mas que "a prioridade será

para os postos de saúde do DAIANA CONSTATINO

município".
A coordenadora afirma que

o principal objetivo do progra
ma é informar os jovens dos

prejuízos causados pelo cigar
ro, pois o "sucesso é pequeno
com o tratamento". Entre os

anos de 2005 e 2006 mais de
400 pessoas foram tratadas.

Ela ressalta ainda que os

homens acima de 3 O anos são
os maiores interessados pelo
tratamento. E quem deseja fa
zer as inscrições pode procurar
o posto de saúde da Reinoldo
Rau, no Centro, ou ligar para o

telefone 3276-8907. Os inscri
tos serão informados quando
o programa for reativado.
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ESSA NAO!
Será mesmo que teremos mais um imposto o pagar com o volto do "fa
migerado" CPMF? Aumento de salário, que é bom, nado. No momento,
imposto é uma meto do governo federal e nosso querido, e belo, Santo
Catarina está entre os estados que possuem maiores taxas de imposto.
Que Deus nos protejo! Amém!

VERGONHA NA CARA
Frase num pára-choque de caminhão: "Constituição
brasileira: artigo único: todo brasileiro fico obrigado o

ter vergonha". O Brasil tem problemas com sem-terra,
sem-teto, sem-camisa, mos o pior de todos sõo os políticos
sem-caráter e sem-vergonha. Seria uma boa o galera se

lembrar que o esperteza, quando é muito, destrói o dono.

�'. i�" ·1·' i·�N····•.. (llrfi ,l " .. 'I!. -'!�,
.

\, .

fJ ., M\

_ASUSHI
LOUNGE

.
/ '

CONSELHO MÉDICO
Doutor Odíparo decidiu abrir o jogo
com o seu paciente mais complicado:
- Resolvi ser sincero com o senhor, seu
Magafídeo. O senhor só tem seis me

ses de vida.
- Seis meses, doutor?! E agora, o que
é que eu faço?
- Se eu fosse você me casaria com

uma mulher velho, chato e bem feio e

me mudaria para o Paraguai.
- Por que, doutor?
- Porque iriam ser os seis meses ma_is
longos do suo vida!

" O encanto do
mulher pode mais

que a coragem
do homem "OSCAR GLAZER

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é Tânia Ersching, que é
uma amigo e também lê a coluna paro
ficar por dentro de tudo que acontece
de melhor na nossa sociedade.

GENTE FINA
• E um casal destaque, que está
feliz da vida com seu apaixonado
casamento, Luiz Fernando Medei
ros e sua Jaiza. Beleza amigos e

continuem assim!

• Quem conhece também me

apóio. A senhora Zilda Guenther
é uma mulher muito especial da
nossa sociedade.

• Leandro Gonçalves Schmockel e

o bonito Joice Rubia Zonta é novo

casal que desfilo com uma reluzen
te aliança,na mão direita.

RAASCH
Uma ótimo opção para quem gosta
de ouvir e desfrutar de uma boa
música, com um violão sem igual,
todas us quartos, o partir das 20
horas, é no Smurf's lunches, com

Enéas Raasch.

MODA
A empresa Lunender, está lan

çando no mercado, as coleções
primavera-verão 2008/2009 de
duas novas marcos. Alakazzo! e

View. O lançamento des novas

grifes está ocorrendo durante o

Texfair do Brasil, maior feira da
indústria têxtil e de confecções da
América Latino, que acontece em

Blumenau. O evento começou dia
27 de maio e termina hoje.

�eedPress
!12-eM�""
3371-2552

Adrianà Forte foz coro de sapeca poro colna desta sexto-feira

BABADO NOVO
E quem está mais feliz que ganso novo na lagoa é o meu camarada Fernando
Raboch, do Kantan, e toda o felicidade é porque ele acabou de receber o notícia

.

que va,i ser papai. Suo belo namorado Ariane está gravidísima. Bolo brcncu

LANZNASTER
Por favor amigos do boa gente, Luiz lnnznnster Jr, não ousem esquecer de
ligar para ele, pois nesta sexta-feira é o dia dele comemorar a idade nova.

liguem, ele vai adorar!

Hanna, Jeferson BonaUi, Xalinho, Giovane, China, Rosano e Ney, time
campeão do 4° Campeonato tático de Paintball - Sniper, em Joinville

IitARMONIA
-- Móveis ,--

www.harmoniamoveis.conl.or

TE CONTEI!
• O meu abraço de hoje�cheio
de energias positivos vai para
bonito Elaine Cristina Schneider
de Carvalho, que cememereu com

os amigos, na quarta-feira(28), a
idade nova e que também, a partir
desta sexta-feira, acompanha o

coluna mais lida do nossa região.

• Embora que anonimamente,
recebi uma cortá de um leitor do
coluna, com uma interessan.te
coletânea de frases. Gostei! Com
certeza irei aproveitá-los.

• Neste sábado o rádio FM
Amizade, traz poro Corupá os ser

tanejos Zéze di Carmargo Luciano.
Uma boa pedido.

• A notinha que registreLna
minha coluna de ontem sobre o

ciclovia já teve retorno, o canteiro
de obras já está sendo instalado
nos proximidades do ponte do
Baependi. Valeu!

• André Satoriva e uma trupe de
descolados, em breve lançam em

Jaragúá um novo Blog. Aguardem!

• Falando em blog, logo, Jogo o

meu site www.moagoncalv�s.com.
br, também estará no ar.

'

• Amanhã, mais conhecido
como sábado, no Beira Rio, tem
o festa de um ano do Deep e 36
anos do clube. Para comandar o
frege estarão presentes a

..�anda,
Quarteto em três, Novo Tendência
e os DJs Sandrinho, Edu Scwartz e
Fernando's.

_

• Hoje à noite, o partir das 20
horas, tem Jantar mensal do Círculo
Italiano de Jaraguá. A confraterni
zação será no sede do clube. ,

• A super bando Coyte Jock é
presença pop, hoje à noite no

Choperia Bierbude, no Shopping
Breithaupt.

• Com essa, fui!
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, ME'RCADO REGIONAL

Sebrae seleciona projetos
Já estão em andamento três chamadas públicas do Sebrae nacional que vão selecionar projetos que necessitam de apoio
técnico e financeiro. Destas três, somente uma é destinada também a região sul e sudeste do país. Portando apresen
taremos a que interessa a nossa região. A chamada 02/2008 vai contemplar projetos que queiram levar para o campo,
tecnologias de baixo custo e que contribuam para melhorar as condições de competitividade e sustentabilidade. Estarão
disponíveis R$ 3 milhões não-reembolsáveis para propostas que se enquadrem nos temas. As propostas devem ser enviadas
por meio eletrônico até o dia 30 de maio, contendo solicitação de apoio financeiro de, no máximo, R$ 100 mil, sendo a

participação do Sebrae limitada a 70% do valor proposto. O prazo para execução de cada proposta contratada será de até
18 meses. Os recursos financeiros concedidos serão aplicados na proporção de, no mínimo, 70% nos estados das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e, no mínimo, 30% nos estados das Regiões Sudeste e Sul.

SETOR DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO CRESCE
O setor de material de construção
apresentou crescimento de 6,49% em

abril deste ano, na comparação com

o mês anterior, graças ao aumento
das vendas dos materiais de base
e ao crescimento na quantidade de
edifícios que se encontram nas fa
ses iniciais de construção, segundo
a Anamaco (Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de Cons

trução). Na comparação com o quarto
mês de 2007, o crescimento registra
do foi de 33,87%. Já no acumulado do
ano, a dita é de 27,97%, em relação
ao mesmo período do ano passado.

INDICADORES CÂMBIO'

PETROBRAS TEM
4° MAIOR RESERVA PROVADA
A Petrobras possui atualmente a quarta maior reserva provada de
petróleo quando comparada às principais concorrentes do setor,
com 11,7 bilhões de barris de óleo equivalente, afirmou o presiden
te da estatal, José Sérgio Gabrielli. O número não inclui os recentes
descobertas nos campos do pré-sal: Tupi, Júpiter, Carioca e Bem-te
vi.Segundo nota da Petrobras ,à imprensa, a companhia tem o sétima
maior produção de gás, e é a segunda maior em tempo de vida útil
das reservas. Hoje, a produção total da empresa, no Brasil e exteri.or,

é de cerca de 2,3 milhões de
barris diários. A previsão é
chegar a 2015 com 4,3 mi
lhões de barris.

TRABALHADORES
Além do crescimento nas

vendas, o setor de material
de ccnstrução também regis
trou um aumento no número
de funcionários contratados.
Em abril, houve um aumento
de 1,13% na mão-de-obra,

'"
em relação a março. Já na

comparação com o mes

mo mês do ano passado, o

crescimento foi de 8,19%.
Segundo a Anamaco, o au

mento nas contratações foi
maior nas indústrias de materiais de base.

VARIAÇÃO
-1,85%

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

___� -------l íNDICE
I BOVESPA

RODADA DE DOHA

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,637 1,639 -1,03%
1,552 1,552' -0,82%

OMC vê 60% de chance de sucesso
Presidente Lula espera que negociações sejam concluídas até o final do ano
BRASíLIA

O diretor-geral daOMC (Orga
nização Mundial do Comércio),
Pascal Lamy, disse ontem que a

Rodada de Doha de negociações
comerciais globais têm 60% de

.

, chance de sucesso.A probabili
dade foi apresentada em resposta
a urna consulta de deputados do
Parlamento 'Europeu.

Essa semana também, o

presidente LUk; Inácio Lula da
Silva afirmou ter a expectativa
de que a Rodada Doha seja con
cluída até o final do ano e que o

Brasil está pronto para negociar.
"Vamos trabalhar com empe
nho nessa direção", afirmou.
De acordo com ele, "só cabe aos

governantes, sobretudo dos pa-

íses ricos, dar uma chance ao

livre fluxo mundial de grãos,
proteínas e biocombustíveis".
Para Lula, "não há omenor senti
do dos Estados Unidos e Europa
continuar com suas políticas res
tritivas no campo da agricultura" .

O . presidente considera que os

subsídios e o protecionismo agrí
cola por parte dos norte-america
nos e europeus semeiam obstá
culos e são também os principais
fatores que estimulam a inflação
mundial de alimentos.

O objetivo da Rodada de
Doha, lançada em 2001, é redu:
zir as barreiras comerciais no

mundo. O principal empecilho
está nas tarifas e subsídios agrí- »,

colas dos países desenvolvidos. Presidente Lula não vê sentido nas políticas restritivas impostas pelos Estados Unidos e Europa
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BIOSSEGURANÇA

SANTACATARINA/NACIONAl-------

Libemda pes uisa com cé ulas-tronco
Por seis votos contra cinco, STF decide que lei não fere a Constituição

Por seis votos contra cin
co, o STF (Supremo Tribu
nal Federal) liberou ontem
as pesquisas científicas com

células-tronco embrionárias
sem nenhuma restrição, como
previsto na Lei de Biossegu
rança. O julgamento começou
em março. A discussão foi
interrompida por um pedido
de vista do ministro Carlos
Alberto Menezes Direito. Na

quarta-feira, o tema voltou à

pauta do STF. Depois de quase
11 horas, o julgamento foi no
vamente suspenso e concluído
nesta quinta, após quase cinco
horas de sessão.

Aprovada pelo Congresso
Nacional em 2005, a Lei de
Biossegurança foi alvo de uma

•

Ação Direta de Inconstitucio
nalidade (Ad in) do então pro
curador-geral da República,
Cláudio Fonteles. Ele alegou
que a legislação fere a prote
ção constitucional do direito à
vida e a dignidade da pessoa
humana. Para Fonteles, a vida
humana começa com a fecun
dação.

Ao encerrar à discussão, o
presidente do Supremo, Gil
mar Mendes, disse que o jul
gamento era um "marco". "É
em momentos como este que
podemos perceber que a apa
rente onipotência do tribunal
constitucional não pode res

tringir o legislador", declarou.
Após o resultado, o mais

antigo ministro do Supremo,

Celso de Mello, explicou que
não será preciso nenhuma re

gulamentação extra no texto
da lei. "O tribunal confirmou
a inteira validade do artigo 5°
da Lei de Biossegurança e libe
rou as pesquisas, observados
os limites estabelecidos pelo
próprio artigo", resumiu.

A lei prevê que os embri
ões usados nas pesquisas se

jam inviáveis ou estejam con

gelados há três anos ou mais
e veta a comercialização do
material biológico. Também
exige a autorização do casal.
Ontem, quando o julgamento
foi concluído, votaram os mi
nistros Marco Aurélio Mello,
Celso de Mello e o presidente
do Supremo, Gilmar Mendes. Embriões usados em pesquisas devem estar congelados há mais de três anos

Depois �e lomenlor que a proposta do desarma�!.��i��nado através de Medida Provisérln, o que limita
o trabalho, o senador Raimundo Colombo, relator do matéria, evidenciou quatro pontos positivos: o ampliação dos prazos
de registro de armas no Polícia Federal; o melhor definição do porte de armo poro caçadores de subsistência; o retomado
do componho de regularização de registros de armas em condições mais favoráveis; e o possibilidade de entrego
voluntário dos armas à Polícia Federal, em qualquer tempo, mediante indenizaçôo e presunção de boa-fé. "Com o

atuallegislação, o Brasil se tornaria o maior mercado ilegal de armas leves no mundo," afirmou Colombo depois do
aprovação do lei pelo Senado que troto do temo.

.

. ATIVO
De volto à presidência do PSDB, o vice-gover
nador leonel Pavon anunciou o realização de
dois seminários de preparação dos pré-candi
datos tucanos poro os eleições de outubro. Um
dia 7 de junho em ChapecQ e o outro no dia
14 de junho em Balneário Camboriú. A meto
é mobilizar, mos principalmente prevenir 00

máximo sobre os questões legais e ilegais de
uma componho. O partido continuo perseguin- .

do o possibilidade de lançar 150 candidatos
o prefeito.

MOEDAVERDE
Era poro ser apresentado ontem o relatório
final do moribundo CPI do Moeda Verde ins
talado há um ano no Câmara em Florianópo
lis. Não saiu. O relator, o governista Deglaber
Goulart, pediu mais tempo. Se o oposição vem

denunciando desde o início manobras de ve

readores ligados à prefeitura, por que não fez
um relatório paralelo? Por que não se anteci

pou de formo eficiente e concluslm? Sobrou o

discurso rançoso.
.

BOVINOCULTURA
Visando ampliar o oferto de carne bovino produzido no Estado

começou um programo de capacitação de produtores rurais no

pecuário de corte. A Federação do Agricultura e Pecuário e o Ser
viço Nacional de Aprendizagem Rurol pretendem capacitar de 800
o mil produtores investindo RS 400 mil reais. Atualmente Santo
Catarina produz 125 mil toneladas de carne bovino e consume

185 mil. Detalhe: o catarinense acabo comendo um produto de
qualidade inferior vindo de foro.

EDUCAÇÃO
Continuo Jramitando no Câmara em Brasília, mos ganhando forço,
o projeto de lei que inclui o educação poro o trânsito no currículo
escolar nos níveis fundamental, médio e profissional. Abrange edu
caçôo poro o trânsito, estudo de legislação de trânsito, de noções
de primeiros socorros e de direção defensivo equivalente 00 exigido
pelo Detran. Poro se ter uma idéio entre 2003 e 2006 morreram 34
mil pessoas por ano em ocidentes de trânsito, sendo que cerco de
100 mil ficaram deficientes. E o dado mais preocupante: os vítimas
são jovens, ou seja, o metade delas. A oposto é alcançar o paz no

trânsito através do educação disseminando us normas e regras en-

re 43 milhõe d es on s.
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MPF denuncia Garotinho e mais 15
Eles são suspeitos de praticar vários crimes, entre eles, lavagemde dinheiro
RIO DE JANEIRO

OMinistério Público Federal
ofereceu denúncia ao Tribunal
Regional Federal da za Região
contra uma suposta organiza
ção criminosa - com a qual teria'
ligação o deputado Álvaro Lins
e o ex-governador Anthony Ga
rotinho -, e que usaría aestru
tura da Polícia Civil do Rio de

Janeiro para praticar lavagem
de dinheiro, facilitação de con
trabando e corrupção.

Segundo a assessoria do

próprio MPF, 16 pessoas foram
denunciadas, entre elas o ex

chefe da Polícia Civil e atual

deputado estadual Álvaro Lins
e Anthony Garotinho.

Lins, preso em flagrante pela
PF na manhã-de ontem, foi de
nunciado pelos crimes de lava

gem de dinheiro, formação de

quadrilha armada, facílitação de
contrabando e corrupção passi- ,

va. Com imunidade parlamen
tar, .Ãlvaro Lins não poderia ter
a prisão preventiva decretada,
mas, segundo explicou oMinis
tério Público, a prisão dele foi

possível porque havia um fla

grante referente aos crimes de

lavagem de dinheiro. Segundo
a Polícia Federal também foram

presos em flagrante a mulher e
o sogro do deputado que seriam
usados como 'laranja'Já o ex

governador Anthony Garotinho
está sendo denunciado por for

mação de quadrilha armada.
Em entrevista coletiva, o

superintendente da PF Valdi
nho Caetano afirmou que o

inquérito começou em Z005,
e investigava a existência de
uma quadrilha que usaria da
influência de um núcleo polí
tico para dar cobertura a sone

gadores de impostos e à máfia
dos caça-níqueis. '

Ainda de acordo com Ca

etano, havia um esquema de

nomeação de delegados me

diante o pagamento de pro
pina. Esse valor era cobrado

segundo a importância da de

legacia. O delegado teria como

atribuição fazer uma caixinha

que _ era repassada para cam

panhas políticas entre outras
, atividades. Depois de apresen
tada a denúncia, os acusados
terão Urn prazo de 15 dias para
sua defesa preliminar.

Falta mão-de-obra qualificada
A carência de mão-de-obra qualificada nas empresas pode se tornar um gargalo

para a exptmsão econômica nos próxim9s anos, avaliaram empresários-como José
Sergio Gabrielli (Petrobras),-Roger Agnelli (Vale) e EmílioOdebrecht (Grupo Odebre
'cht), que participaram do 20° Fórom Nacional. "Se não cuidarmos dos nossos profis
sionais, vamos perdê-los. Falta enqenhesn de projetosno mundo Inteiro.,E temos que
:estar atentos para a formaçõo e treinamento dos futuros profissionais", disse Agnelli.
Segundo o presidente da Vale, as empresas brasileiras precisam superar os obstácu
los internos que ainda existem se quiserem sobreviver à disputa globa!".

FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE
SÃo. Jo.Ão. DO. ITAPERIÚ

ESTADO. DE SANTA CATARINA

,
AVISO. DE LICITAÇÃO. - FMS

PREGÃO. PRESENCIAL N. 3/2008-
PRo.CESSo. LlCITATo.RIO N. 4/2008

o.BJETo. - aquisição de 1 (um) veículo utilitário-tipo furgão com serviços
de adaptação para ambulância, com as características mínimas estab
elecidas no edital. Em atendimento ao Convênio n. 5856/2008-4. TIPO.
DE LICITAÇÃO. - Menor Preço Global REGIMENTO - Lei nO 8,666/93 e

demais alterações, e Lei 10.520/2002. Ho.RA/DATA/Lo.CAL para creden
ciamento e entrega dos envelopes: até às 14:00horas do dia 13 de junho
de 2008, no departamento de compras da Prefeitura Municipal 'de São
João do ltaperiú, sita à Rua José Bonifacio Pires, 45 - Centro. AAbertura
dos envelopes será às 14:30 horas, do mesmo dia, no mesmo endereço, '

_

na sala de Reuniões. INFo.RMAÇÕES: Pelo telefone (047) 3458 0010. A '

integra do Edital poderá ser obtido no endereço acima, ou através do e-

mail: compras.lene@terra.com.br./kelycristinas@hotmail.com.
São João do Itaperiú, 29 de Maio de 2008.

'

Maria Eleonir,Pasternak - Pregoeira

Anthony G'orotinho, ex-governador do RJ, está sendo denunciado por formação de quodrilha armlldo

IGP-M em maio
fica em 1,61%
A inflação medida pelo índice Geral

de Preços - Mercado (lGP-M) em maio
subiu para 1.61%, em comppração com

a alta de 0,69% apurada pelo índice em

abril. A informação foi anunciada ontem
pela Fundação ,Getúlio Vargas (FGV). No
mês, é a maícr taxa do-ano.

Professor'
insatisfeito

Os professores brasileiros, com

exceção apenas de seus colegas uru

guaios, são os mais insatisfeitos com

seus salários, segundo um relatório di
vulgado pela Unesco, no comparativo

� entre 11 países em desenvolvimento.
No estudo, 83% dos alunos do ensino
primário (equivalente, no caso bra
sileiro, aos quatro primeiros anos do
ensino fundamental) estão em classes
cujos docentes se declararam insatis
feitos com os salários.
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NOVA REPÚBLICA
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Bandeira real é. retirada
..

de palácio
Nepal encerramonarquia de 239 anos e rei deixará residência real em 15 dias
KATMANDU

A bandeira real do Nepal, na
Ásia, foi retirada ontem do Pa
lácio de Katmandu, onde ainda
vive o rei deposto Gyanendra
e sua família. A Assembléia
Constituinte do país procla
mou a república e pôs fim à

monarquia de 239 anos na

quarta-feira, 28. O monarca

tem agora-t s dias para'deso
cupar o palácio real, no centro
da capital Katmandu.

O estandarte foi retirado dis
cretamente por dois trabalha
dores no começo da manhã. O
monarca, que chegou ao trono
em 4 de junho de 2001, tinha
ignorado todas as chamadas dos
maoístas para que abandonasse
o Palácio antes da abolição for
mal da Monarquia.

,

O governo do Nepal deverá
ser comandado pelos maoístas.
O partido se transformou no

principal do país após, ter aban
donado a luta armada depois
de uma década, assinado um

'

acordo de paz, em 2006 e venci
,do as eleições do mês passado.
Segundo a imprensa internacio
nal, a Assembléia Constituinte

tem um prazo de dois anos para
apresentar o esboço 'de uma

nova Constituição.
A queda do rei Cyanendra

marca o fim da única monar

quia hínduísta do mundo. Con
siderado a encarnação do deus
Vishnu, ele assumiu o trono
em 2001 após o assassinate de
nove membros da família real

pelo príncipe herdeiro Dipen
dra. Depois. de matar o pai, a

mãe e vários irmãos, ele se sui
cidou, ao que parece sob efeito
de drogas e álcool.

A impopularidade de Gya
nendra (irmão caçula do rei

assassinado) chegou ao fundo
do poço quando ele destituiu o

governo e se concedeu poderes
absolutos, em 2005, álegando a

necessidade de acabar com a re

belião maoísta, Isso levou sete

partidos políticos a se aliarem
aos rebeldes, por meio de um

acordo assinado em 2006.
"Entramos hoje em uma nova

era", declarou O primeiro-minis
tro Girija Prasad Koirala. "Esse é
o renascimento do Nepal".

AGÊNCIA ESTApO

Após .10 anos, China e Taiwan
, retomem as negociaçõ.es
TAIPÉ

As negociações entre
Taiwan e China serão retoma
das em 11 de junho, em Pe

quim, após uma interrupção
de 10 anos', anunciou ontem o

presidente da Fundação para o

Intercâmbio do Estreito (FIE),
Chiang Ping-kun.

Chiang revelou' que rece
beu de uma carta da Asso
ciação chinesa para as Rela
ções através do Estreito 'de
Taiwan, entidade designada
por Pequim para negociar com
Taiwan, na qual aceita o reiní
cio das conversas sobre a base
do "consenso de, 1992'� e con

vida a FIE para visitar Pequim.
"Esperamos alcançar resultados
positivos que satisfaçam as ex

pectativas do povo de arribas os

lados", declarou Chiang. '

A confirmação do projeto
de acordo sobre os vôos di
retos e a chegada de turistas

chineses está prevista para a

tarde de 12 de junho e o com

promisso final para o dia 13

do mesmo mês.
_'

A carta da Arats mostra o

acordo de Pequim em deixar
,

de lado o tema da soberania e

reiniciar as negociações sobre

questões pragmáticas, inter

rompidas em 1999, quando
o ex-presidente, Lee Teng-hui
desafiou o princípio de que
Taiwan é parte da China. O
chamado' Consenso de 1992,
alcançado em Hong Kong par
negociadores chineses e

: de
Taiwan, reconhece a 'existên
cia de uma China, mas per
mite que cada parte a defina a

seu modo. '

,

O reinício do canal oficial
de negociações entre China e

Taiwan abre o caminho para
acordos pragmáticos que au"

mentem a confiànça mútua e

diminuam a hostilidade.

População marchou, dançou e ,cantou nas ruas de Katmandu após a votação da Assembléia Constituinte
'

Chuva destrói
100' vUarejos
GUWAHATI

As fortes dmvas no nor

deste da China provocaram
enchentes que destruíram
mais de 100 vilarejos e preju
-dícaram milhares de pessoas
nos últimos dois dias.

Os .rios. transbordaram,
inundando as casas. Muitos,
moradores tiveram de abando
nar suas casas nas áreas mais
baixas do Estado de Assam, na
Índia, segundo autoridades.
Barragens foram danificadas
pela água que desce das mon
tanhas em'Assam, o que afeta
cerca de 50 mil pessoas.

'

Ontem, as autoridades dis
seram que um trecho da estra
da de Arunachal Pradesh, que
faz fronteira com a China, foi
destruído pelas chuvas. No
ano passado, cerca de 50 pes
soas foram mortas e mais de
12 milhões de pessoas foram

prejudicadas pela enchente só
em Assam.
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Sorteio muda grupos
e Juventus leva a pior
Tricolor jaraguaense caiu no 'grupo da morte'
-JARAGUÁ DO SUL

Sem dinheiro, sem grupo e

sem perspectivas de iniciar o

trabalho para a Divisão Especial
do Campeonato Catarinense, o

Juventus teve mais uma notí
cia ruim ontem à tarde. Uma
reunião na sede da Federação
Catarinense de Futebol defi
niu as mudanças de chaves e,
com isso, o tricolor jaraguaen
se caiu no "grupo da morte",
como definiu a imprensa que
acompanhou o sorteio. Pegará
adversários de maior expres
são como Guarani, Próspera e

Camboriuense; além de Imbí
tuba e Hercílio Luz.

O time, até se livrou das
caras viagens ao Oeste do Es-,
tado, mas em compensação
jo-gará contra três adversários
do Sul, o quenão muda muito

, na questão de custos. O outro

grupo tem times de menos his
tória, como Navegantes, Joaça
ba, Grêmio Timbó e Concór- "

dia. Se a tabela não mudar, a

estréia do [uventus será contra
o Hercílio Luz, em Tubarão,
dia 13 de julho.

Sobre o time, o presidente
Ildo Vargas, que mandou um

representante na reunião de
ontem, garantiu que o [uven
tus estará em campo dia 13
de julho. Mas admitiu que o

clube passa por sérias dificul-
dades. "Não temos dinheiro perar a tabela pronta, aí acho
e não sabemos ainda quando que vai se animar", acredita.
vamos começar a treinar. Esta-

'

O dirigente disse que o time
mos correndo atrás", comen- deverá ter boa parte do elenco
tou. Sobre o sócio-torcedor, de jogadores da base, junto
Vargas disse que a idéia ainda

.

com outros profissionais que
não vingou. "O pessoal vai es- dariam mais força ao grupo.

Copa .Jaraguá
começ�. amanhá
Acontece neste final de semana o 2a

Copo Jaroguá de Motovelocidade. O evento
deve reunircerfa de 1 00 pilotos do região.
No sábado os treinos livres começam às
14 horas e no domingo às 9- horas. A
inscrição poro pilotos custo R$ 30 e o

ingresso poro o público é de R$ 6. Outros
informações pelo telefone 3276-0258.

Presidente lido Vargas anda preocupado com a situação financei!a do clube

Brusque
Jooçaba
Inter de Lages

; cGrêmio Jimbó
:JtoÍlcórdio
Novegantes/Caçodor

Juven!us
Guarani
Próspero
Imbitubo
Hercmo Luz
Comboriuense
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Mas 'nada ainda se confirma e

nem boatos aparecem. O nome

de consenso para o comando
técnico continua sendo Abel
Ribeiro, mas a opção é muito
cara para as atuais condições
do clube.

Vôlei na Copa
Estudantil' de SC

Jogos coletivos
na reto final

A imagem da sua empresa!

Com o objetivo de incentivar o lnclu- Os jogos coletivos do Campeonato
são do modalidade de vôlei de praia nos Escolar Murillo Barreto de Azevedo estão
Joguinhos Abertos e no Olesc, acontece rumo o reto final. Hoje inicio o segundo
neste final de semana em São José o

.

fase do masculino de basquete (Arthur
Copo Estudantil Catarinense, nos cate- Müller) e es fi'nois do feminino, o partir
gorias sub-15 e sub-19. Briqn do Rosa dos 8h. No futsol (Arthur Müller) o se-
fará suo primeiro participação, atual gundo fase inicio às 13 h. No handebol.
campeão estadual do sub-18. (ArSepum) tem rodados decisivos às 8h.

Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais �lla qualidade.

Ainda com vínculo -

No reunião com o Roço Tricolor no
último sábado, o presidente do
Juventus, lido Vargas, disse que o

time poro o Divisão Especial seria
o mesclo de alguns jogadores do
base com outros que ainda tem
contrato com o clube, que ccírnm
com o Juventus. Segundo pesqui
sou o site juventusjarogua.com.br,
são quatro atletas que não rescln
diram - '0 goleiro Adilson (foto),
os volantes Wilson Paraná e Cris·
tiona e o lateral Diego. Destes, os
três primeiros têm compromisso
até o dia 30 de junho. Mos o com

petição começo dia 13 de julho. "

DECIS40 NA BOCHA. fi
�As duas úl\lmos partidos do Muni'cipal de Bocha Rofo Valo prometem
pegar fogo no próximo quarto-feira (4/6) no Boependi. No Série A, o
c1íder KUfh�ilbecker/Le;ier, cem ,.9M�tro pontos; enírente o Miglas/CME
çhroeder;;que tem três,e, portOnto, preciso vencer apen1ls um dos três
confrontos (individual, duplo e trio). Na Série B, o brigo é entre Af·
t duíno Pradi e Refrigeração Frigomaq, com vantagem poro o prlmeiro.
Quem quise� acompanhar as dispptos, elos çQmeçom àsJi?h15.

• Wi
'.'

;" .' �

o equ@�, Boependi/Molhos P9'Pp/FME estaró
São gero, no do Estâdo, poro o primeiro etapa do Estod�al

de Trios de Bocha. A equipe, formado por Clair BenoUi, Pablo do Silyo,
.

to Müller e Antonio Costeller (o Lebre) espero trozer,os melhoi�s
sultados do competíção. Jaraguá do Sul vem se firmanllfia codo dhô!

como um dos maiores nomes do Estado no modalidade.

!IA LlDERAN'ÇI " ,

'

"

A Molwee contou com uma forcinha do Intelli (que venceu o Petrópolis
Pqr 2xO n� quorto·feir�) poro continua� no lid�ronça ... do,Uga Fut ...

jiPara confirmar () priniêfro lugar, Sasta vencer o Atlântico amanho
Erechim (RS): É uma grande vantagem quando se penso -lá no frent ,

nos jogos decisivos dos quartos-de-final, semifinal e final. Bosta ver
,se o time rendenro esperado sem cinto de suas maiores estrelas:

SELEÇÃO '...

A Seleção .Brasileiro se apresentou ontem em Fortaleza (CE), onde
disputará o 4° Grand Prix de Futsal. Apenas o góleiro Franklin, o ala
Jonas e o técnico PC de Oliveira se apresentaram depois do restante
,do grupo. M..ois uma vez, o Brasil deve, levar o título com um pé nos
"costas. Argéntina e Ucrânia podem oferecer mais resistência. Mos o

brigo mesmo seria contro espanlíóis e italianos.
'

e s p o r t e @ o c o r r e i o d o p o v o . 'c om. b r
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Breakers busca segunda vitória
Hurricanes é o time que brigará diretamente com os Breakers pela vaga
JARAGUÁ DO SUL

O Jaraguá Breakers tem nes

te final de semana um dos jogos
mais importantes da Liga Cata
rinense de Futebol Americano
(SC Bowl). O time enfrenta o

Garuva
.

Hurricanes amanhã,
no campo do adversário, às 15
horas. Apesar de ter o nome

da cidade catarínense., o Hur
ricanes é formado por joga
dores do Paraná. Eles vieram

para Santa Catarina porque.
no Estado vizinho não tem um

torneio deste porte.
Para o jogador Diego Bayer

a partida é fundamental para
a continuidade do Breakers no

SC Bowl. "É com eles que va-
.

mos disputar a classificação.
Como perderam o primeiro jogo
(34xO para o Caxias Panzers)
virão com tudo nessa partída",

observou. No entanto, O' time
de Jaraguá do Sul está prepara
do e a expectativa é que o jogo
será decidido nos detalhes. "Já
não tem mais o peso da estréia
a perspectiva é jogar melhor do
que jog?IDOS aqui", disse.

O Breakers lidera a Divisão
Norte, juntamente com o Pan

zers, que ganha pelo número de
pontos. Mas o que irá influenciar
no desempate são os confrontos
diretos. O time de Jaraguá do Sul
só enfrentará o de Joinville na úl
tima rodada do turno, antes eles
pegam o Florianópolis Istepôs.
Para o confronto de amanhã, o
time terá o desfalque do jogador
Lucas Farias, que sentiu uma lu
xação no braço no jogo diante do
Timbó Rhinos.

GENIELLI ROD�IGUES Jaraguá Breakers, juntamente com o Caxias Panzers, de Joinville, lidera a Divisão Norte da Liga Catarinense

"

JUDO JARAGUAENSE
O Judô foi introduzido em Jaraguá do Sul, pelo professor Ariovaldo Xavier dos Santos, o Arizinho, em 1972.
Os primeiros treinamentos foram efetuados nas dependências do Salão Cristo Rei. E depois em uma solo no

Colégio São Luís. Simultaneamente 00 avanço do judô, o notação, que também era comandado pelo Arizinho,
alçava altos vôos, exigindo exclusividade. O professor optou por esta modalidade e indicou o professor Icracir Rosa
poro substituí-lo. O Baependi incorporou o judô 00 seu leque de modalidades em 1977, nomeou o Senhor Adolpho
Mahfud, diretor, e sob os arquibancadas do Campo de Futebol, alojou o arte inventado por JigoroKano. Em 1978 foi
contratado o professor Sílvio Acácio Borges, que até os dias de hoje ensino seus discípulos o arte do cominho suave.

O Baependi possui um ginásio moderno e exclusivo poro o prático do judô. Conto com 90 praticantes.

PIONEIROS
O primeiro grupo de judocas jaraguaense, era

formado por crianças com idade entre cinco
e sete anos: Altamir, Barbosa, Teixeira, Arley,
Volneci e Volnei Zocatelli, Udelson Araldi, Te
odonir e Cássio Lenzi, Wolter, Nicolodelli e

Rubens Cesar Nitoluzzi. A estréio em Jogos
. Abertos aconteceu em 1976, no cidade de
Tubarão. Os judocas que nos representaram
naquele evento foram: Mouro Dias, Ronaldo
Küster e Ariovaldo'Xavier dos Santos.

ASTROS EESTRELAS
lnúmerns atletas foram destaques 00 longo dos
anos, em Cómpeonatos Estaduais, Brasileiro e

. Jogos Abertos: Ronaldo Küster, Mouro Dias, Ru
bens Cesar Nicoluzzi, Mouro e Adolpha Mahfud
Júnior, Leandro Schadeck, Julmir e Jandir Rosa,
André Hohl, Bruno Breithaupt Filho, Zélia Brei
thaupt Janssen, Jaqueline Amorim do Silva os

novatos Caetano Bellatto, Leonardo Guilherme e

o jovem Natani Pazetto.

.

"

s expoentes do nosso Ju��;;e �pmenageando o todos, descrever�Tos o

uatro superatletas fantástil;õs� �.. ' í!.
#iK

• RU��NS CÉSAR NICOLUZZI - Mejo pesa�o. Venceu todos os Campeonatos Estaduais
e Brasileiros Mirim, Infantil e Juvenil em que participou. Transferiu-se para o Clube
Pinheirq.� de São Paulo. Tornou-se tricampeão Pilulista. Seu ponto forte era o petfeito .

d 19 �écnico do luto no solo (Katame-Woza), imobilização e estran0. "

d,ef9rça desc
<lem1dô' per
angulamento. Venceu

.

íPioneiros do judô em Jaraguá do Sul - em pé:
Frank, Teodonir, Willian, Rubens N�, Nicoluui,
Arlei e Cássio Lenzi; agachados: Altamir, .

Barbosa, Teixeira, Sidney, Volnei,Volneci e Araldi
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FUTEBOL

e
Cuca deixa o Botafogo e começa a ser sondado pelo Santos
RIO DE JANEIRO

O Campeonato Brasileiro
mal começou e já começa o

troca-troca de técnicos. Pri
meiro foi Gallo quem deixou
o Figueirense para assumir
o Atlético-MG. Depois Ro
berto Fernandes trocou. o

Náutico pelo Atlético-PR. Os

pernambucanos trouxeram
Leandro Machado do Criciú
ma e os catarinenses ficaram
com Guilherme Macuglia do

Guaratinguetá. Esta sema

na, Leão deixou o Santos e,

ontem, Cuca se despediu do

Botafogo.
No Santos a situação segue

indefinida, mas com muitas

especulações. O diretor de
futebol do Peixe, Luis Antô
nio Capella, apontou algumas
saídas para reerguer o time.
O vice afirmou que tem inte
resse em Paulo Autuori e até
entrou em contato com Q téc- Cuco pediu poro sair no quarto-feira, depois de ser desclassificado do Copá do Brasil pelo Cori�thians
nico. Mas foi em vão. Autuori
tem contrato com o Qatar e a

equipe árabe não quer liberar
o comandante.

A outra possibilidade é a

vinda de Cuca, que deixou o

Botafogo na noite desta quar
ta-feira. "O Cuca é um outro

nome que nós podemos con

versar. É um nome de muito

prestigio aqui. na diretoria e

existia um contato prévio com

ele, até com a possibilidade
do Leão sair, mas foi só. uma

sondagem", afirmou o diretor.
Mas o ex-técnico do Fogão re-

Dupla brasileira
estréia vencendo
Campeões em Portschach no úl

timo semana, os brasileiros André Sá
e Marcelo Melo sofreram pnrn supe
rar o estréio em Roland Gorros. No
tarde de ontem, eles tiveram de virar
o confronto para bater os italianos
Simone Bolelll e Andreas Seppi por 2
sets o 1, com parciais de 4-6, 6-3 e

6-2. Agora, o dupla cabeça-de-cha
ve número 13 espera o vencedor do
confronto entre os norte-americanos
Rajeev Rom e Bobby Reynolds con

tra o argentino Agustín Calleri e o

equatoriano Nicolás lapentti, que só
devem se enfrentar nesta sexto-feira.

cusou a primeira proposta sa

larial, que foi de R$ 180 mil.
No clube carioca, a notí

cia é sobre a vinda de Ney

Franco, segundo o jornal
Lance. A indicação do nome

do ex-treinador do Flamen

go e Atlético-PR foido pró-

prio Cuca, que deixou o

Glorioso após a eliminação
nas semifinais da Copa do
Brasil. Cuca indicou dois
nomes à diretoria: o próprio
Ney Franco e Geninho, que
pediu demissão do Atléti
co-MG, justamente após ser

desclassificado pelo Botafo
go na Copa do Brasil. Quem
vai comandar o alvinegro
no próximo domingo é Lui
zinho Rangel, técnico dos
juniores.

o ex-piloto Gerhard Berger, co-pro
prietário do eseuderln Toro Rosso, afir
mou que o brasileiro Bruno Senna deve
se concentrar totalmente para tentar

conquistar o categoria GP2 desta tem

porada antes de pensar em se transferir
.

para o Fórmula 1. A vitória de Senna em

Mônaco, no último final de semana, ali
mentou us especulações de que o bra
sileiro poderio ser um dos pilotos do
Toro Rosso para o fórmula 1 em 2009.
Berger declarou 00 site Autosport que
Senna nõo deve deixar que os rumores
sobre o suo ido para o Fórmula 1 atra

palhem o seu desempenho no GP2.
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Seleção chega
para amistosos
MIAMI (EUA)

A Seleção Brasileira chegou
a Miami, nos Estados Unidos,
na manhã de ontem. A dele
gação verde-amarela fará uma

escala na cidade antes de em

barcar para Seattle, onde irá se

preparar para os duelos amis
tosos contra o Canadá, dia 31, e
a Venezuela, dia 6. A delegação
brasileira segue para Seattle
em dois grupos. Ambos farão
escala em Dallas. O primeiro ..,.

grupo embarca por volta das
10h (de Brasília) e conta com

a maioria dos atletas da Sele
ção. O segundo deixa Miami

por volta das Ilh15 e trocará
de avião em Dallas. O meio

campista Anderson e o técnico

Dunga perderam o embarque
em Porto Alegre e se juntarão
ao restante da delegação em

solo norte-americano.
O zagueiro Lúcio, por sua

vez, agregou o grupo emMiami.
O vôo que saiu de Guarulhos e

chegou em Miami contou com

Doni, Diego Alves, Julio César,
Daniel Alves, Gilberto, Marce
lo, Juan, Luisâo, Henrique, Gil
berto Silva, Josué, Anderson,
Diego, Elano, Julio Baptista,
Adriano, Alexandre Pato, Luís
Fabiano e Rabinho.

Decisão será
em Recife
RECIFE (PE)

O Corinthians não poderá
contar com a força de sua tor
cida na última partida da Copa
do Brasil 2008. Nesta quinta
feira à tarde, a CBF definiu por
sorteio que o jogo da volta da
decisão entre o clube' do Par

que SãoIorge e o Sport será em
Recife. O confronto derradeiro
na capital pernambucana está
marcado para o dia 11 de ju
nho. Já a partida de ida da final
acontece na próxima quarta
feira, provavelmente no estádio
doMorumbi, em São Paulo.

Pode-se dizer que as tor
cidas de ambos os times têm
sido fundamentais nas cam

panhas das equipes na com

petição nacional. Na última

quarta-feira, por exemplo,
mais de 60 mil torcedores
acompanharam a vitória do
Corinthians sabre o Botafo
go nos pênaltis. O Sport teve
apoio fervoroso de seus torce
dores e eliminou favoritos à

conquista da Copa do Brasil.
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Sábado até às '17 Horas 1

<'

2009 taxa de 0,200/0 o.m-

liENS DE SÉRIE • Para-choques na cor do veículo
• Ajuste manual de altura do banco
do motorista

• Póra-sol biarticulado com espelho em ambos os lados
• Vidros verdes
• Imobilizador eletrônico

liENS DE SÉRIE • Espelhos retrovisores ext. elétricos
com pisca lateral

• Sistema de alarme com ultra-som
e acionamento por keyless.

• Sistema de freio ASS
• CD/MP3
• Piloto automótico
• Rodas liga leve 16"
• Descanço braço central
• 4 airbags

• 60 meses para pagar*· Antes de comprar, compare • Venha fazer um Best Drive
www.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veiculas Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores). Ofertas válidas até 31/05/2008 ou enquanto
durarem os estoques, oqueocorrer primeiro. GOL, 2 portas, MY 08/09, com preço promocional a vista a partir de r$ 25.790,00 ou entrada de 60% e saldo em 12 parcelas fixas mensais com taxa de 0,20% a.am. e 2,43% a.a .. New Beetle, 2.0, código 1 C15J4, MY 07/08, a partir derS 58.080,00. Alguns ítens mostrados ou mencionados são opcionais e reterem-se a versões específicas. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/08, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão
(exceto Kombi, limitada a 80.000 km). E necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano demanutenção. Imagem meramente ilustrativa, não condizente necessariamente com osmodelos ofertados. Em caso dedúvida, consulte sua concessionária Volkswagen.

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

t

C."'.%aI I Caçado, I C.ri�b";'o·1 R;o d. Sul I Lo",. 1 sao Joaqu;m I· Jaraguá do Sul
49355.5�SS 4935671111 493241240 47352f0200 4932219100 4932330899 4732746000

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança.

� rffT]mD7@._...__ INCLUSO.� •
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