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Casal preso
por tráfico
Antônio Carvalho, conhecido como

,. Japa, e a esposa dele, Eliane Paladini,
foram presos com 130 pedras de crd'ck .

na madrugada de ontem. IPágina 7
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o torte interesse pelo trabalho e

bons relacionamentos são mais im-
o portantes para os trabalhadores dó
que o tamanho do salário, diz pes
quisa da empresa britânica City and
Guilds. Segundo o estudo, 57% dos
entrevistados disseram que p_!lrma
necem no atual emprego porque
têm um grande interesse pelo que
fazem e 56% disseram que o fazem
por causa do bom relacionamento
com colegas de trabalho. Já 44%
afirmaram que a razão para per
manecer no emprego é o salário.
Esteticistas e cabeleireiros estão
entre os mais satisfeitos, enquanto
pedreiros e bancários estão entre
os mais insatisfeitos.

.

Parque de Eventos.
ainda em impasse
Depois de anunciar a possibilidade de
um acordo, Prefeitura volta atrás.

Página6

Entrevista com

Miguel Jorge·
Ministro do Desenvolvimento fala sobre
juros, carga tributária e inflação.

Página 19

16 ruas concentram 51% dos
.

,
.

•

o
o

acidentes de trânsito na cidade
WaldemarGrubba,.Walter Marquardt e Epitácio Pessoa lideram ranking de violência divulgado pelo PM.

-

Página 5

Expo �eve atrair
40 mil pessoas
Realizad'a pela primeira vez na Aréna, a

feira vai apresentar as novidades da in-

1IIIÍiIIiIÍi.....,!!�&•."L .

dústria e,do com:�:i�à 8

CONTRADIÇÃO
.

HUMANA
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..palco dps')1laioies éWl;'!ntos da çidadfi}, agora SeÍDJlesconnecérou\.n�>garosmérito�da-
vive comp�eto ábandono, está'

.

ação, '�o ÍriuJ.i�çfpio não' pQdet
com a eSi:ilit.uracofuprometi- O pagamento

¥

aIcarco�'q�a dívida dssjas.
da eacada. dia-a situação ten- Quem val sair ganhando com
de ,à'p,iorar.

.

de,,R$ 4 milhões. !SSü Ê necessariú; encontrar
O pagamento de R$ paro'Salvita, all

-

um� ma�eir�:r.e�IÍller:te justà
milhões para Salvita;' 011

+uté'mesmo a entrega
de aca�r cçm!�.�te Impasse

até mesmo a entrega do10-. fa,fj, cé5m que 1:30
cal, representa um prejuízo do locat repr�s�n�a ablt' .tentiqueçr1m,c
para toda sociedade' jara- .' um pt�jblz({púiõ( �creim8:lÍl em
guaense; Até hojé-ninguéni, . . .' . p.ão aparec .,

desc€lbriu quem 'sãq estes todq sóCiedadé,�. '

Os administi'adores do

anti�os, SOCkOS da tllltidade ' jaragu(lense� município prêeisam ter se-

quei,hoje não €l;xiste: ''mais. �',,, .. �� ríedade no tfatoClo.dinheiro
O ad:vog�do da Salvitá',diz pú,blico e pulso firme para
g;ue são cerca de ,lOO pesso'IXs e estas pte- procul,'étr uma sâída lnéTIO!) dramática para
;f'erBll). fiçar ri:o ano.Jiiimato . .É de>se ques- a causa.
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CHARGE

RQUÉ DE EVENTOS
\ I /

PONTO DE VISTA

Meio ambiente com qualidade de vida

INGO PAULO ROBl,
VICE-PRESIDENTE OA
AC!JS PARA ASSUNTOS
[li: MEiO AMB!ENTE

Data de 5 de junho de 1972, quando
a ONU realizou a primeira Conferência
Mundial sobre o Meio Ambiente, a priniei- .

.

ra comemoração oficial do Dia Mundial do
MeioAmbiente.

Apesar da data específica, é inegável que
temas como a internacionalização e o desma
tamento da floresta' amazôníca- a ' disparada
da inflação e a' possível crise alimentar em

.

faceà catástrofes' climáticas e a utilização de
. parte da produção de cereais em biocombus
tíveis no -hemisfério norte,. as mudanças do

clima terrestre provocados pelo aquecimen
'to global, as alternativas de diversificação da
matriz energética e riscos de apagões, entre
outros assuntos, estão diariamente nos meios
de comunicação de massa. Poder-se-ia, até
meados da década de 90, alegar completo
desconheciÍnento dos assuntàs relacionados
ao meio ambiente, inclusive entre os bem

pensantes e informados.
Hoje já não é mais possível nunca termos

tido contato ou sermos questionados sobre
tais temas. Basta ver a comoção mundial cau- .

sada pela recente saída da ministra do meio
ambiente Marina Silva e o estardalhaço pro
tagonizado pelo novo ministro Carlos Minc
antes mesmo da posse.A pauta da agenda so
cíoambíental global, inclusive a mais radical
e reacionária, está plasmada Ifos grandes de
bates e decisões diárias de·modo irreversível.

AACI]S, de modo geral e não podendo

,DO LEITOR

Redução �a
'Jornada de Trabalho

Tudo indica estar próxima à data, a partir da qual
vigorará no Brasil legislação que fixará redução dajor- • r-,

nada de trabalho. É que tramita no Congresso.Nacional
,_.

proposta de emenda à constituição (PEC), nt? 393/01 de
autoria dos senadores Paulo Paim (PT/RS) e Inácio Ar
ruda (PC do B/CE), a qual prevê a redução da atual jor
nada semanal de trabalho de 44 horas para 40 horas de
imediato, 'mais 1 hora para cada ano seguinte, até a fi
xação de 36 horas semanais, sem redução de salários.

Neste sentido as entidades sindicais de trabalhado
res, de todo o Brasil se encontram em campanha, soh a

coordenação das Centrais Sindicais do Brasil, as quais
estarão fazendo a-entrega, junto aos presidentes da Cá

mara Federal e do Sen�do.da república, d� abaixo .assi
.nádo com mais de 5>niilhóes de assinaturas, em favor
desta proposta.

'

.

São fortes os argumentos dos que a defendem, dentre
os quais é de se destacar a criação imediata de 2 milhões e

200 mil novos empregos; o ciclo virtuoso de crescimento
que passa o pais, o qual, traz consigo a obrigação cívica de
incluir na economia também os mais de 2 milhões de bra
sileiros, de todas as idade e classes sociais, que todos os

dias ainda saem em busca de uma nova vaga no mercado
de trabalho e não a encontram; o grande espaço perdido
pelo homem, tomado que foi pela automação [moderni
zação de maquinários e computadores), desde a última'
redução havida de 48 para 44 horas semanais, a partir
de 05/10/1988 (a 20 anos). Nota-se, por exemplo, o gran
de número de trabalhadores dispensados pelos bancos,
em troca do auto-atendimento, computadores, e outras
máquinas colocadas a serviço dos clientes. Nas indús
trias não é diferente a situação. Muitas estão produzin
do o triplo do que produziam em 1988 com apenas 1/3
do número de trabalhadores que à época mantinham em

-seus quadros de empregados. Argumento outro, é o que
se refere ao fato do trabalhador passar, com a redução ora
pretendida, a disponibilizar maior tempo para o convívio
com a família, para o lazer, e para sua profissionalização
e estudos outros.

.
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ser diferente, apóia e recomenda.as práticas
e técnicas sustentáveis e ambientalmente
prudentes sempre que possível. CO.Q.ta
mos inclusive. com uma vice-presidência
de meio. ambiente. E, acompanhando uma

mudança de paradigma que já deve com

pletar uma década, atualmente o setor pri
vado internaliza práticas sustentáveis e está

quase sempre um passo à frente dos órgãos
públicos. E esse talvez seja um dos maiores
e mais desgastantes gargalos à que estamos

sujeitos enquanto empreendedores princi
palmente no licenciamento ambiental.

Porém, acima de tudo, continuaremos
_
atentos a estes e a outros problemas exis
tentes em nossa cidade, jamais se furtando
do seu ativo papel de colaborador e fomen
tador de soluções para a melhoria ambien
tal. Porque, se viver e bom, viver com qua
lidade é melhor ainda!
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-FALA Aí!

" Nõo posso ser
condenada por umn

frase infeliz."
MARTA SUPLICY (PTt

candidata à prefeitura de Sõo Paulo
e autora da frase "relaxa e goza"
durente o caos nos aeroportos

brasileiros.

" Bàsta! Basta!
Chega de mentiras! "

MÃO SANTA (PMDB-PI), SENADOR,
lembrando de promessas do governo
federal de nõo criar mais impostos.

" Acho'queo
Brasil nõo precisa de '

mais vereadores."
SEBASTIÃO MELO,

.

, ,

presidente da,Çô,mar;D.:dll-Vereodores
de Poria Alegre, defendendo o

número de �ag'�� �. o orçamento
,

atual des legislativos:'
,

. Sacolas ecológi'cas '

De autoria do deputado Onofre Agostini (OEM), a Assembléia Legislativa
aprovou projeto que obriga estabelecimentos comerciais a utilizarem mate
rial biodegradável ou reutilizável para embalagens de produtos, e também
incentiva estes estabelecimentos a adotarem programas ambientais. Outro
projeto, do deputado Gelson Merísio (PEM), também aprovado trata da co

leta, recolhimento e destino final das embalagens de óleos lubrificantes.'
Cálculos estimetivos lndlcnm uma produção anual de 210 mil toneladas de
plástico-filme no Brasil. O composto é utilizado principalmente para a fa
bricação de sacolas de supermercado. Na maioria das cidades não existe a

coleta seletiva e todo esse plástico termino em aterros sanitários e lixões
a céu aberto. Além de usar petróleo, um combustível fóssil e poluente, na
produção, algumas embalagens preclsnm de 300 anos para sedecompor no
ambiente. Já os sacos biodegradáveis desaparecem em até 40 dias.

ABUSO
.

O Instituto Nacional de Defesa dos
Usuários de. Medicamentos de
nunciou à Câmara dos Deputados
que empresas farmacêuticas estão
descumprindo a legislação e reajus
tando os preços dos medicamentos
além do permitido. O presidente da
entidade, Antônio Barbosa, afirmou
que, segundo levantamento feito
pelo instituto, entre abril de 20Q7 e

março de 2008, cerca de 208 medico
mentos foram reajustados pela indus
tria em índice superiorao fixado pelo
,governo para o período, de 5,51%.'

DESTAQUES
Depois de relatar o Orçamento da União
pcira 2006, o deputado joinvilense Car
lito Merss (Pl) .esté confirmado para a

relatoria setorial de infra-estrutura do
Orçamento da União. Um cargo mais
que disputado pelos partidos políticos já
que lida com a maior parte dos recursos
para investimentos do governo federal.
O também catarinense e senador Neuto
de Conto (PMDB) está cotado para umas

das oito relatorias.

Banco
Cru%uirQ
de Sui

Atendemos: Funcionários Públicos

Mufttc,,,"is' e Estaduàis', SAMAE',
Aposentados e Penstonlsfas' *�!

Forças Annadas' e ECT" (Correios).

Taxas a partir de 1, ,60%,
Conlleça nosso escritório na

'Rua Waiter Marquardt. 1133 - Sala 06
em frente a Prefeitura Municipa! ou. t

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

O CORREIO DO POVODSEXTA·FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2008
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Vereadores aprovam novos salários
Com maior salário no Estado, prefeito passa a receber R$17,2 mil em janeiro
JARAGUÁ DO SUL

Sem ter sido discutido em

plenário, os vereadores aprova
ram ontem, com os dez votos

possíveis, dois projetos. de lei
que reajustam os próprios sa

lários, e também o. do prefeito,
vice e secretários municipais a

.

partir. de l°de janeiro. As pro
postas, de autoria da MesaDi
retora da Câmara.inâo estavam'
na ordem do dia da sessão, mas
foram incluídas a pedido do
vereador Terrys da Silva (PTB).
As matérias ainda precisam ser

aprovadas em segunda votação,
antes de serem promulgadas.

Conforme O Correio ante

cipou na semana passada, os

vereadores passarão a receber
·salário de R$ 7.316,00, fren
te aos R$ 5.942,DO pagos hoje.
Com remuneração 50% maior

que a dos colegas, o presiden-

te da Casa receberá subsídio
mensal de R$ 10.974,00. O re

ajuste representa um aumento
de 23%, mesmo percentual que
será concedido aos secretários

.

municipais no início dó próxi
mo governo. Os-salários dos'co
mandántes das pastas ná Prefeí
tura, e- também das fundações
e

. autarquias aumentará de R$
7.691,00 para R$ 9.47n,38.

Já o prefeito de Iaraguá do
.

Sul, que recebe hoje omaior sa
lário no Estado, terá o subsídio
reajustado de R$ 15.102,33 pata
R$ 17.245,93. O aumento de) R$
2.143,6 nafolha de pagamento do
Chefe do Executivosorna 14%. O
mesmo percentual foi concedido
ao vice-prefeito, que recebe 50%
da remuneração do prefeito, por
tanto hoje R$ 7.551,16.

Projetos foram colocados em votação a pedido do vice-presidente da Mesa Diretora, Terrys da Silva (il direita)CAROLINA TOMASELLI

PMDB confirma dobrinha com Canarinho fecha negócio sobre imóvel
,pp nas eleições em Schroeder Procurador informa que oficialização deve-ocorrer na segunda-feira

o PMDB' de Schroeder vai o vereador Rudíbert 'lank, o em- A Viação Canarinho e os

integrar a coligação encabeçada presário Vilmar Junckes, e o mé- donos do imóvel que será

pelo PP nas eleições municipais dica ;L.uis Aparicio Ribas, atual destinado às obras de amplia
de 5 de outubro. A confirmação vice-prefeito, A confirmação do ção do novo terminal urbane
é da vereadora Norma Maas Stri- candidato a vice deve ficar para a central entraram em acordo
cker, que. assumiu interinamente última semana domês, quando o sobre a negociação, Quem
a presidência da sigla há cerca partido realizará sua convenção. informa é o procurador-ju
de uni mês. Alegando compro- A presidente também disse rídico Eduardo Marquardt,
míssos no ramo empresarial, o que iria participar de uma reu- que recebeu ontem a confír

ex-prefeito Osvaldo Jurk deixou nião do Pp, na noite de ontem, mação do diretor .da empre
o comando do PMDB por um pe-

.

quando os progressístas convida- sa, Décio Bago, e de Gilberto
ríodo de 120 dias, inicialmente,' ram outros partidos que poderão Lombardi, filho da proprietá
que termina a 30 dias do pleito. a vir a apoiar a aliança. Extra-ofi- ria, Hilda Lombardi. O prazo

Norma disse que o apoio à cialmente, ventila-se a adesão do dado pela Prefeitura para fe

candidatura do PP à majoritária PT à candidatura do prefeítô Fe- char o negócio terminou no

foi uma deliberação do diretó- lipe Voigt (PP) à reeleição. Nor- último dia 29, e depois foi
rio, que também decidiu não ma destacou que o faz questão prorrogado até a última se

abrir mão da- vaga de vice. Três de estar a par das tratativas sobre gunda-feira.
nomes do PMDB se colocaram à . ampliação da coligação e reúne o Segundo Marquardt, a ofi-

disposição para integrar a chapa: , diretório na próxima terça-feira. cialização da compra e venda
está marcada para a próxima
segunda-feira. O procurador, Sem data para começar, Marquardt lembra que obras têm prazo de entrega
entretanto, diz não ter sido
informado sobre em quantas
parcelas se dará o pagamento,
o que depende da negociação

. feita entre a famína c; u con
cessionária, O que não pode
ser alterado é o valor do imó-

f{j vel, R$ 466,4 mil conforme a
'

� última avaliação. No' caso de
� desapropriação, o montante
�. deveria ser. depositado de for-

Verebdorà fica na presidência do PMDB até o começo de setembro ma integral.'
.
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VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

57% dos aadentes em 16 ruas·
Waldemar Grubba,WalterMarquardt e Epitácio são campeãs
JARAGUÁ DO SUL têm um motivo em comum para

Relatório divulgado pela Polí- figurarem entre as campeãs de
ciaMilitar constatou que 16 ruas acidentes: são vias que conver
do município concentram 57% gem para o Centro e, por conse-.
dos acidentes que aconteceram

.

qüência, recebem fluxo intenso
,

de janeiro a abril deste anq. O le- de veículos.. =.

•

vantamento também mostra que. A Waldemar Grubba, trecho
o número ocorrências relaciona- urbano da' BR-Z80; já é conheci
das ao trânsito nos quatró pri- da pelos abusos de velocidade e

melros meses deste ano aumen-' figura há anos como campeã no

tou ZO% em comparação com o ranking da violência no trânsito.
mesmo período de Z007. De ja- 'Antes de chegar-no Portal de Ja
neiro a abril de :2008 foram 1.093' raguá a rodovia é pista única, de
registros, contra 889 no mesmo poismuda pata duas pistas. Com'
período do ano passado. isso, : alguns motoristas acham

Em primeiro' lugar no que podem 'tirar o atraso', desres
ranking está a Avenida Prefei- peitando a velocidade máxima
to Waldemar Grubba, seguida permitida", comenta Andrade,
da Walter Marquardt e Epitá- acrescentando que a Prefeitura
cio Pessoa. Ano. passado, as está licitando um radar móvel,
três primeiras colocadas foram que ajudará na fiscalização.
a Presidente Epitácio Pessoa, Já a segunda colocada, aWal
Marechal Deodoro da Fonseca ter Marquardt, é o acessõ princi
e Procópio Gomes de Oliveira.' pal de uma região que concen

A Waldemar_ Grubba não en- tra serviços-públicos essenciais
trou no levantamento de Z007 como delegacia, fórum, prefeitu- ,

porque a via estava até outubro ra e instituições de ensino como

sob o comando da Polícia Rodo-. Sesi, e. Senai. A via tambérri é
viária Federal. passagem para municípios como

O coordenador do setor de . Pomerode, Blumenau, Massaran
trânsito do 14° Batalhão da Polí-

.

duba e Rio do Sul.
ciaMilitar, Gildo de Andrade, co-
menta que todas as ruas listadas DAIANE ZANGHEUNI índice de acidentes é maior nas ruas que �onvergem para o Centro

Travessia difícil no Wolter Marquardt
Moradoresdefendem instalação de um redutor de velocidade perto do Posto Mime
'. ..

•

1,
.

A desempregada Suzana Ca
bral, 28 anos, toma muito cui
dado ao atravessar a rua Walter

Marquardt com o marido Ales
sandro Dias, 3Z, e o filhoMichel,
4. "Os motoristas não respeitam

'

a faixa de pedestre. A gente tem
que esperar um tempão até con

seguir atravessar", comenta. Na
opínião dela, o problema seria

.

� amenizado com a instalação de
� um semáforo em frente ao Posto
6'!
� Mime, já que o tráfego nas ime-

.

díações é intenso.,

. Tráfego no trecho é intenso

"Os motoristas não respei
tam o limite dê velocidade, estão
sempre correndo. Aqui é uma rua
muitoperigosa: bobeou,morreu",
critica. O auxiliar de escritório
Guilherme Müller, 19 anos, que
trabalha em um estabelécímento
localizado na Walter Marquar
dt, terri'opinião semelhante à de
Suzana. Ele acredita deveria ser

instalada uma lombada eletrôni
ca nas proximidades, para que
os pedestres possam atravessar a
via com mais segurança .
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Mortes em ruas

menos agitadas
Apesar de concentrarem

o maior índice de acidentes,
as ruas listadas pelo relatório
nem sempre são paleo das
ocorrências mais 'graves. De

janeiro até ontem, a PM re

gistrou dez mortes no local
do acidente, das quais cinco
aconteceram nas vias com

maior número de registros.
A outra .metade ocorreu em

ruas com tráfego consíderado
"tranqüilo". "O menor movi
mento passa uma falsa sensa

çâode segurança, e isso induz
alguns motoristas a abusar da
velocidade", comentou o ca

pitão Gildo de Andrade.
Andrade destaca também

que cerca de 90% dos aciden
tes são causados por culpa do
condutor, e não por fatalidades,
problemas na pista ou falta de
sinalização. Em Z007, levanta
mento feito pela PM constatou

que 70% dos acidentes' foram
ocasionados por falta de aten

ção. "Entre os fatores estão as

ultrapassagens indevidas, o

uso de celular enquanto dirige,
não manter a distância segura
do outro veículo, não dar a vez
e não cuidar da manutenção
do veículo", exemp��;ca.

Já a embriaguez ao volan
te corresponde por cerca de
3% do total de acidentes, Em
Z007, a PM registrou 3.013
acidentes do município, dos
quais 155 foram causados por
motoristas que bebiam ao vo

lante, além de 509 autuações
.

e 4Z 7 CNHs apreendidas por
embriaguez. .

.
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Vacina contra

pól·io no dia 9
REGIÃO

O Zé Gotinha está de vol
ta. É que a partir da próxima
segunda-feira, .

9, começa
mais uma edição da campa
nha contra a poliomielite.
Por isso, todas as cidades
brasileiras devem imunizar,
pelo menos, 95% do total de

crianças com menos de cin
co anos de idade.

Na microrregião; as se

cretarias municipais de
Saúde pretendem repetir
a abrangência dos últimos
anos, quando conseguiram
vacinar além da meta esta

belecida pelo governo fede
ral. Na maioria dos . casos,
o número de participantes
superou os 100% espera
dos. [aragua do Sul está in
clusa nessa lista. Em 2007,
atingiu 109%.

,

Para 200S, no entanto, a

meta é alcançar 9.242 das
9.729 pessoas compreendi
das na faixa etária. As do
·ses estarão 'disponíveis nas

15 unidades do município
que sempre são envolvidas
em campanhas desse tipo.
Já no dia "D", marcado para
sábado, 14, os postos abrem
das Bh às 17h, assim como

as b.arreiras montadas na
.

BR-2S0 (Bairro Água Ver

de), Supermercado Ange
loni (Rua Bernardo Grub-

'. ba), Shopping Breithaupt
e Mime (Bernardo Dorn

busch).
. Em

. Massarandubay· o

mesmo- acontece na Apae
e no Supermercado Gali
nho; além das unidades do
Centro; Massarandubínha,
Primeiro Braço, Braço Di
reito. e Benjamin Constant.
O objetivo é imunizar S45

crianças, quantidade se-'

melhante a de Corupá, Na'
eidadé, equipes de vacina

ção devem transitar pelos
bairros, além de organizar
uma barreira na Praça Ar
thur Müller.

Já em Guaramirim, a in

tenção é imunizar 2.573 pe
quenos. Para tal, seis postos
oferecem a gotinha contra a

poliomielite. No dia ','D" ela
também estará disponível na
Praça Cantalício Flores, no

Centro, e na Polícia Rodovi
ária Federal.

Em Schroeder, os' blo

queiosmóveis ficam rio trevo
de acesso, no Rancho Bom e

na Escola Bracinho. A meta

ainda não foi divulgada.

PARQUE DE EVENTOS

cupados desde outubro de
2007. Como a Sociedade As�
sistencial não recebeu o imó
vel; também não está respon
sável pelo pagamento das
contas por serviços de água,
energia elétrica, limpeza e

segurança. Porém, de acor

do com Eduardo Marquardt,
procurador da Prefeitura,
uma notificação judicial en-

. viada pela administração no.

ano. passado atrela tudo .ísso
à Salvita..

GEMl-,-------------------

Negociação está paralisada
Impasse continua, depois de acordo estar praticamente fechado
JARAGUÁ DO SUL

"Voltamos à estaca zero".

Foi assim que o advogado
Sávio de Azevedo resumiu a

atual situação das negociações
entre adrninistração pública e

Salvita (Sociedade Assisten
cial ao Lavrador do Vale do
Itapocu) referentes à posse do
Parque Municipal de Eventos.
O possível acordo entre ambas
as partes, recentemente anun-

.

ciado pelo prefeito Moacir
Bertoldi, voltou para a gaveta.

Segundo o procurador jurí
dico dos agricultores, as con

versas estavam adiantadas e o

fim do, processo, arrastado há

quase duas décadas, próximo.
Mas, durante uma reunião, re
alizada dias atrás, a entidade
foi avisada do contrário. '�

Prefeitura.descobriu que não
tem dinheiro suficiente para
pagar a dívida", esclarece. O .

acerto tinha sido firmado em

R$ 4,6 milhões. O valor subs
tituiria a indenização de de

sapropriação indébita ainda
corrente na justiça e orçada
ern: R$ 19 milhões. A cada ano

essa quantia sofre acréscimo
de 12% por causa dos juros.

Na opinião de Azeve
do, a postura assumida pelo
município vai prejudicar o

andamento do ajuste. "Fica
mos decepcionados. Tivemos
inúmeros encontros e só ago-

.'

ra nos disseramque..g acordo
não' pode' Ser feito"; conta.

Já' Eduardo �arquardt, da

JARAGUÁ DO SUL

Ainda falta quase um mês

para o início da décima Feira
da Malha do Portal de Jaraguá,
mas os preparatives já come

çaram, Nesta semana, ocorreu

o lançamento da edição de
200S e, com isso, a divulgação
das expectativas da organiza
ção.

_ Conforme Hilário Deretti,
� gerente administrativo do 10-
� cal, a liquidação será aberta
� em 11 de' julho e segue pe-

.

Descontos variam, mas chegam a 50% las duas semanas seguintes à

data; até o dia 26, sábado. Des
sa vez, os clientes têm a chan
ce de pesquisar as melhores
ofertas em 30 lojasde diver
sos segmentos. .Além disso, o

restaurante e a lanchonete do
Portal também se integram-à.
iniciativa, assim como comer

ciantes da área do artesanato.
Os partícipantes devem prati
car descontos de até 50% nas

mercadorias de moda mascu

lina, feminina, infantil, cama,
mesa, banho e de acessórios.

Ainda segundo Deretti, vá-

Enquanto acordo nõo sai do pa�el, Parque sofre com o abandono. Já existem infiltrações de água nos galpões

Prefeitura, explica que a in-'
terrupção ocorreu de forma
tranqüila. ''A:. lei orçamentá
ria nos impede de assumir

essa dívida agora. Só pode
ríamos se tivéssemos todo o

dinheiro em caixa", aponta.
Os prédios. estão deso-

Feira do Molho já tem doto marcada
Lojistas do Portal de Jaraguá preparam ofertas específicas para a iniciativa

, .

KELLY ERDMANN

rios lojistas ampliaram os esta
belecimentos já pensando em

atrair mais consumidores. O

espaço reservado à diversão
das crianças seguiu o exem
plo. A estímatíva é de que
30 mil pessoas passem pela
Feira da Malha deste ano. O
horário de atendimento vai
ser das 9h às 19h, de segunda'
a sábado, e entre as 10h e 19h
no domingo. No feriado de 25
de julho, aniversário de Jara
guá do Sul, as lojas funcionam .

normalmente.
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SEGURANÇA

Polícia prende casal de· traficantes
130 pedras de crack estavam enterradas no quintal de uma casa no Ana Paula
JARAGUÁ DO SUL

Operação realizada pela
Polícia Civil e a Polícia Militar
resultou na prisão de um casal
de traficantes e na apreensão de
130 pedras de crack, na madru
gada de ontem. Antônio Marcos
Gomes Carvalho, 24 anos, co

nhecido como "[apa", foi preso
na Epitácio Pessoa, no momento
em que comercializava drogas.
Com ele foi encontrada uma pe
dra de crack, que estava escon

dida na própria boca, e outras

45g que estavam guardadas na

moto, uma Honda/Biz.
Em seguida, os policiais fo-

. ram até a casa do Japa, no lotea
mento Ana Paula, e encontraram
130 pedras de crack enterradas
no quintal. A esposa de Car
valho, Eliane Paladini, 25, que
havia enterrado a droga usando
uma enxada, ta:mbém foi presa.

Na casa também foram encon

trados R$ 1,3 mil em dinheiro e

vários objetos sem procedência
comprovada, como máquina fo
tográfica, aparelho de som, aro

de liga leve e cinco celulares,
que podem ter sido furtados e

trocados por droga.
Os traficantes estão no Pre

sídio Regional, onde responde
rão por tráfico.'A pena para o

crime é de cinco a 15 anos de
prisão. De acordo com o dele
gado responsável pelo caso,
Uriel Ribeiro, Japa já teve ou

tras passagens pela polícia e

já estava sendo monitorado há

algumas semanas. O viciado,
que estava comprando a droga
na Epitácio Pessoa no momen

.

to da prisão foi arrolado como

testemunha no processo.

DAIANE ZANGHELINI

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

,... - ;,;�
,

. ,: 4. _ ':

Tizuca Makiuchi e o esposo en�in�m, Um.o vel p'OI! sem��(ir II art� no {lSC9Ia

Casal de' japoneses ensina
arte orienta.1 paro jovens'
BARRAVELHA

OS alunos da Escola Muni

cipal Prefeito Bernardo Aguiar,
de Itajuba, estão tendo aulas de
arte oriental como origami, ka
buki, oshie e outros. A iniciativa

partiu de um casal de japoneses
que resolveu dar aulas práticas
às crianças. ,

Tizuca Mabuchi e Tomio
Mabuchi, aposentados, ganha
ram a atenção dos. estudantes no
processo de desenvolvimento' de'
formas de animais' com papel.
Os voluntários ensinam a arte de
projetar uni papel para três di
mensões dando formas às folhas.
O projeto tem como objetivo erra
dicai a violência social, além de
desenvolver a coordenação moto- .

ra fina e a criatividade.
Para a diretora da escola Már

cia M. Pacheco dos Santos, "o
trabalho voluntário é uma via
de mão dupla gratificando quem
trabalha e ao mesmo tempo opor- .

tunizando' experiências novas de
aprendizado. Certamente esta ini- .

ciativa produzirá bons frutos na

vida destas crianças", disse.
A participação popular na es-

'

cola é amparada pela constituição
federal de 1988 como uma forma
de estreitar laços entre a comuní
dade e os estudantes. Segundo a

diretora, "a escola precisa ultra
passar seus muros para se tomar
um pólo cultural. E isto é possível
através de' parcerias como á do
trabalho voluntário".

/'

No residência também foram encontrados R$ 1,3 mil em dinheiro e objetos sem procedência comprovado

studantes abraçam meio ambien\e
Região mobiliza comunidade em prol da preservação da natureza e dos rios
REGIÃO todo O Vale do Itapocu promove-

Há dez anos atrás, falar de ram ações facadas no sentimen
meio ambiente e preservação to de preservação de matas, rios
era assunto' para organizações e animais.

o

'� não governamentais, biólogos e Em Jaraguá do Sul, por-exem-
� alguns poucos interessados. Os �'plo; rrlais.'de'dúas iniH:;rilfuças I

> . . ., ,,-,.
.

5jürgamzªdó�' da Ecb 92',"'"tea- abraçaram. o Rio Itapocu em

-Iizada no 'RiO', de Janeiro e cha- uma . ação 'promovida pela Fu

mapa de conferência: das nações jama (Furidação Jaraguaense do
unidas para ri meio ambiente, Meio Ambiente). Para hoje está
foram tachados pela sociedade programada a primeira mini
de "eco chatos". Porém, o movi- maratona verde às 8 horas no

menta ganhou' força após ficar Parque Malwee.
comprovada a ação-do homem Em Schroeder, professo

. como causa da maioria dos de- res da Escola Elisa Cláudio de
sastres naturais. Hoje, falar de Aguiar, no. Bairro Schroeder I,
meio ambiente faz parte da gra- promoveram gincanas sobre o

de curricular. tema preservação. Alunos foram
Ontem foi o Dia Mundial do - incentivados a inventarem ele

Meio Ambiente e as cidades de trodomésticos a partir de mate-

riais reciclados e debateram so

luções possíveis no combate ao

desmatamento e poluição. Para
a estudante do segundo ano,
Acássia da Rosa, de 16 raflld1>r"o
meícainbíente está poluído, isto
é fato, cabe a nós discutirmos
maneiras de resolvermos esta si
tuação, antes que seja tarde";'

O município de Corupá re

alizou o maior manifesto popu
lar e estudantil já visto naquela
cidade, Foram mais de dois mil
alunos de cinco escolas que pro
testaram com faixas e cartazes e

percorrendo o centro foram até
as dependências do Seminário.
No local de chegada foi colocado
um palanque onde autoridades
locais ouviram reivindicações.

Cerco de dois mil estudantes participaram do abraço 00 Rio Itapocu no Dia Mundial do Meio Ambiente
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NEGÓCIOS

Expo gera negócios de R$ 5'mi
Segundo organização, expectativa éréceber 40mil visitantes,"
'JARAGUÁ DO SUL

, expositores. Os segmentos são os
Entre os dias 9 e 13 de julho, mais variados: comércio, presta- �

Jaraguá do Sul será palco de im- dores de servíço, instituições de

portantes negociações. É que a ensino, indústrias, entre outros.

cidade será sede da Exp02008, A expectatíva é movimentar R$5
uma feira de negócios que traz 'milhões com as negociações ge
oportunidades para empresários

,

radas durante os cinco dias de
e consumidores de todo o Vale feira.
do Itapocu. O evento é uma re- O evento também vai can

alização da Apevi (Associaçãó tar com exposição de veículos,
das Micro e Pequenas Empresas atividades de recreação. para as'

do Vale do Itapocu) e acontece' a crianças, praça de."pliment�ção e
,

cada dois anos nomunicípio. um espaço reservádo a produtos '

Nesta edição, os organizado- e serviços pará a casa. No sábado, "

res preparam novidades, iriclu- dia 12, acontece 6 dia da gelati
sive em relação ao local. A feira na, com distribuição gratuita do

que acontecia sempre no Parque produto para os visitantes. Já no
de Eventos, agora será realizada domingo, diaLS, será oferecido
na Arena Jaraguá. Outra novida- sorvete para o público.
de é que a entrada será franca, o Segundo Schmidt, 94% dos

que deve contribuir para um pú- estandes já estão reservados,
blico ainda maior que nos anos mas'ainda existem 10 estandes
anteriores. "Em 2006, recebemos, disponíveis na área interna (3' ou-

, 30 mil visitantes.'Para este ano, tros 7,na externa. Os interessados
a expectativa é atrair entre 40 e podem entrar em contato com.a

50mil", afirma o coordenador da Apevi através do telefone 3275
,

Exp02008, Edson Roberto Sch- 7011. Outras informações tam-
midt, bém podem" ser obtidas através

, Serão' 176 estandes, com, 72 do site www.exp02008.com.br.

•

Schmidt diz que Espaço Casa vai apresentar as novidades em decoração

, Opções�de ,I�zer ,pca'ra�Q f(uQ'(Ug,�
,

Além de �óvimentar 'o economia do cidade ótravés dos negociqçgeS; o".

Exp02008 senT uma opção délezer e diversão, poro os famílias'da região: Os "

organizadores apostam em uma programação diversificadà que deve atrair
vários tipos de públic()�

O Correio do Povo: Que segmen
tos estarão no Exp02008?

Edson Roberto Schmidt: A feira
'. serú bem diversificado. O Espaço

,

Casa/,por exemplo, é um dos atra
tivos. Lá você' encontro opções em

móveis, materiais de construção,
decoração e novidades do setor.
Mos também estarão no" feira,
prestadores de serviço, indústriõs
e .comeitlentes. Alguns exposito-,

'

res também vão comércializar seus,
produtos.

OCP: Qu.oJ o relevância de uma

feira ceme essa pafo o nosso re

gião, que tem o economia baseado
no indústria?

'

ERS: A região não tem um evento
nos moldes do Expo. O foco do Apevi
são os negócios. A feira serve para

a geração de 'negócios e tirmbém
como Uma troco de contatos. O que
há'de novo vai estar Jó. Nosso fo'co-
� o região dó Vale, mos visitOntés ,

e expositores de outros municipioS'
'

também são bem vindos.
."

,

OCP: E quais es.novldedes para,
este ano?

. "

ERS: Antes, o espaço era I,imi·� ,

todo. Agora, no Arena, temos um.
espaço maior, mais apropriado. A '

Apevi quer consagrar o Expo, como
o primeiro grande feira realizado
no Arena. Esse ano o entmdné
gratuito. Então todos podem visitar
e podem ir mais de um dia. Temos
muitos atrativos, inclusive ativi
dades para os crianças. A famíliq
inteira deve prestigiar o evento: E
imperdível.

CORUPÁ

Festa junina na
'

Aluísio Carvalho
A. APP (Associação de Pois e Pro-

fessores) realizo neste sábado, no
>

Escola Municipal Aluísio Carvalho de
Oliveira, o tradicional festa junina. A
escola obre os portões às 17 horas e

às 19h30 iniciam os cpresentcçêes
culturais. Haverá completo serviço '

de bar e cozinho, com barrocos de
pipoco, quentão, pinhão, espetinho,
coxinha e cachorro-quente. O desta-

'.

que desta edição é o concurso onde
um casal vestido tipicamente será
escolhide Sinhazinha e Sinhozinho.

JARAGUÁ DO SUL

Arre'cadação
" de ,alimentos
O Rotaroct Club, de Jarilguá do Sul,

, promove uma componha de doação de
alimentos amanhã, em parceria com

o grupo Emaús. As doações podem ser

feitos no rede de supermercados Brei
thaupt, onde os voluntários estarão'
recebendo os donativos que serão en
caminhados poro os comunidades se
lecionados. Serão atendidos famílias
do Jaroguá 84, Águo Verde, Três Rios
do Norte, Borro do Rio Cerro, Rio do
Luz, dentre muitas outros localidades.

,

GUARAMIRIM

Es,colinha's
'de.skete

üs municípios de 'Jaroguá do
Sul, Borro Velho e Guaramirim, além
de Schroeder, também contam com o

projeto de esccllnhcs de. skate. Cnda '

i.,u.mofdestos :ciijades. p�ssuiA1Jai$êde
"�em alu�os praticando ó esporte atra
vés do Associo�ão des Skàtistas' do
Vale do Itapocu e Prefeituras. No dia
23 de agosto deste ano Gu'�r�mirim
'sediará o campeDnato de skate do re
-

gião: Ó .campeonato será emu formo
de comemorar o construção do novo

pista, de skate que está sendo realiza
'do naquele muniliÍpio. O custo é de RS
.72 mil.

'

MASSARANDUBA
, ,"--'--'-'--------'--

Redutor"de
'.

'velocidade
Autoridades de M�ssaranduba e

São 'Joqo do Itaperiú solicitaram, atro-
,

vés do Fecam (Federação Catarinense
'

dós Municípios), que o goyemo do Es
tado instale lombadas eletrônicos 00

longo do SC-474 entre Massaranduba
e Borro Velho. De acordo com os au

toridades costumo ccentecer muitos
, ocidentes nesta rodovia por motivo de
imprudência e alto velocidade .
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CARREIRA NA TV

FEt,RAo
DE FAS:RICA .,

P�IAt',iJA¥&L:!·,·,""";;-lQ"'i\>��
ANGELONI
6,7 E 8 [)E JUNtHO

Preços de fábrica I Tanque cheio I IPVA grátis I Rádio MP3

Financiamento em até 72x I 10 Porcelo poro 90 dias

Financiamento sem entrada I Licenciamento grátis
HORÁRIO DE ATENDIMENTO· Sexta das '18h às 22h - Sábado das 9h às 22h • Domingo dos 9h às 20h

Aos 15 anos, Isis Varverde deixou o interior rumo à capital mi
neiro, Belo Horizonte. Aos 16 enes começou o trabalhar como mo-

.

. delo, e fez vários componhas publicitários. Aos 18 mudou-se poro
o Rio deJun�iro, onde começou o estudar teatro. Em 2005 fez teste

. poro viver Giovana no telenovela-Belíssima, mos perdeú o papel
poro Paolo Oliveira. Pouco temp'o depois estreou no telinha como o

misterioso Ano do Véu de Sinhá Moço. Em 2007 foi muito elogiado
por suo participaçõo .em Paraíso. Tropical como a prostituto Telmo.

Realização deum sonho
Mos o seu maior presente até agora foi Beleza Puro onde vive o

espevjtada Rakelli, uma esteticista filho de Ivéte (Zezé Polessa) que
sonho em ser assistente de palco do Caldeirõo do Huck.A menino,'
nambra Robson (Marcelo Farig) com quem protagoniza cenas hilá
rios e romônticas.

'Olhando poro o plissado o atriz se surpreende com tontos
.

conquistas. "Eu n'õo buscava o sucesso e sim o minha realizaçõo
como pessoa pensante e dentre elas estava a paixõo em a.tuar e

viver um outro personagem; e_tudo isso aconteceu tfio de repen
te e foi ai que eu me vi compJeta. Agradeço muito isso hoje, por
ter tido oportunidades e chances de trilhar minha Vida com tvdo
de bom e do melhor".

.

O secesso é proporcional ao cachê da musa. A mineira co

brou Rr40 mil para fazer 15 fotos de um catálogo publicitário
na semana passada. Isis está colhendo bem os frutos de suo

personagem.
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CRÔNICA

"Nós gostamos das idéias de Mao Tse-tung,
, mas odiamos a China", afirma o taxista que me

,

levava do aeroporto ao centro de Katmandu numa
tarde ensolarada de setembro do ano passado.
Respondia a minha pergunta ao vermos diante
de nós, o povo que estava nas ruas protestando a

favor do movimento maoísta, já forte no interior
,

do país. Esta' afírmaçãoseria o mesmo que dizer:
"Nós gostamos do presidente Lula, mas odiamos
tudo o que se refere ao PT". No filme O Sobre
vivente, o diretor alemão Werner Herzog retrata
muito bem a situação dos rebeldes do Laos - país
vizinho ao Vietnã, qU(3 se aliaram aos comunis
tas naquela guerra contra os EUA. Não sabiam
do porque estavam na guerra. O que queriam com'

ela, e muito menos aonde chegar. Tinham nas

suas mentes, os americanos com uma maldição
,

que os assombrava e não Um inimigo de guerra.
A frase do nepales, suportando os maoístas nos

remete ao mesmo parâmetro.
O Nepal deu uma reviravolta histórica fantás

tica na semana que passou. No lugar da monar

quia de 239 anos, instalou uma repúblicamaoísta.
Na capital, Katmandu, célebre quando hippies do
mundo inteiro'ali chegavam para mendigar, fu
mar haxixe, se amar e amar as flores, as fotogra-,

fias que agora chegam a nós mostram que as ruas
,

estão decoradas çom fotos de um grupo de res

suscitados: Marx, Che e Mao. Parece que o país,
congelado nas neves eternas, parou no tempo - se

não regrediu. ,

Esse pequeno pedaço montanhoso (147 mil
quilômetros quadrados, do tamanho do Ceará, e
27 milhões de habitantes) é muito pobre (pIB de
US$ 290 por habitante, no Brasil é U$ 4.700). As
desigualdades eram tão gritantes que, em 1996,
eclodiu uma revolta maoísta seguida de uma

guerra que deixou 16 mil mortos. Os nepaleses
das altas castas, e bem relacionados estavam e es

tão cada vezmais ricos e commelhor educação do
que o resto miserável da população.A família real'
não estava muito preocupada com a ameaça re

volucionária. Não tinha tempo. Consagrava todo
o tempo livre a se destroçar. Todo mundo se de
testava no palácio real, mais ou menos como nas

.peças sangrentas de Shakespeare. Em 2001, o rei
Birendra foi assassinado pelo príncipe herdeiro -

que, no embalo, aproveitou para matar algumas
tias e sobrinhos. O irmão do rei subiu então ao tro
no. Infelizmente esse irmão, Gyanendra, não valia
nada. Arrogante e insensível' às dores do povo.
Os maoístas exigiram a abolição da monarquia.
Os demais partidos políticos uniram-se a eles, e

foi assim que Mao, que se acreditava instalado na
eternidade, fez seu retorno estrondoso. As primei
ras declarações dos maoístas são tranqüilizadoras.
Citaram Lenin e Mao, mas não anunciaram uma

"revolução cultural". O encarregado dos assuntos
doutrinários disse que não é questão "mexer" nas ,

propriedades privadas. Tranqüilizou o capital es
trangeiro, e deixou em desespero os maoístas do
mundo inteiro. Ao menos, os que restam.

Os chineses negam, mas estão por trás desse
movimento. O'Nepal, além de ser seu vizinho,'
através de sua província "rebelde", o Tibet, é vizi
nho da India. País esse, que os nepaleses possuem
fortes laços econômicos e culturais. A India, que
praticamente já é, será o grande rival chinês na

economia mundial dos próximos anos.
É assim que a revolução maoísta irrompe no

, Nepal. Viva a dialética!

• charlesautoréçgmaíl.com

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Ressuscintando osMortos

NOVELAS

VARIEDADES---------=----

CIRANDA DE PEDRA
luciana fico com ciúmes e Daniel ordeno que
elo não fole o ninguém sobre o investido de
Otávio. Bruno pergunto o Daniel se Otávio fi
cando louco. Virgínia encontro Margarido e EI-'
zinha. Conrado suspende Eduardo. Natércio se

animo com o chegado de Arthur, Conrado fico
nervoso no ausência de Eduardo. Cícero fico
feliz que Conrado esteja aprendendo com os

censeqüêndes de seus atos. Arthur é ovaciona
do e letícia fico furioso por ele ter aterrissado
com o pára-quedas no.meto do suo partido com

Jock Simpson.

BElEZA 'PURA
José Henrique diz que não há pista de Olavo.
Betão aconselho Ivete o contar o verdade poro
Rakelli. Joana pede que Robson o ajude o re

construir o orfanato. José Henrique e Sheila
vão' poro o Amazônía. Márcio e luiza dormirão
em um quarto; Débora e Fernando no outro e

Eduardo e Alex no solo.lvete foz uma festa sur

preso poro Rokelli e Robson. Sônia apresento o

Guilherme o advogado que vai apurar os contos
do Beleza Puro. Uma índio corre poro pegar os
peixes trazidos por um bronco, Olavo;

A FAVORITA
loro entrego um ponfhito poro Floro. Marconi
e outros homens colocam caixotes no armazém.
Irene e o taxista ficam troncodos. Floro pego
uma echorpe que lara deixo cair. Diva e Pepe
lembram o dió em que fugirnm juntos. Irene diz
a Floro que confirmou as suspeitas sobre Dodi
e avisa Gonçalo que Dodi está roubando. Após
um escândalo no redação, Zé Bob vai embora
e Oonatela entra em seu cerre; Gonçalo vai ao,
armazém. O corro de Zé Bob cai em um barran
co, Oonatela discute com Zé Bob e ele lhe dá
um beijo.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO'
luna, Rico e Torso dizem querer aju�ar Gaspar.
Perpétuo e Iara mondam Cris decidir quem ele
amo, mas ele diz que seu coração orno os duas.
lupa pede desculpas o Simone e Carvalho e diz
que ficou descontrolado 00 encontrar Maria.
lupa aviso que nunca mais pOderá ficar longe
de Mario e Carvalho diz que isso é truque. Si
mone monda o neto tomar cuidado e lupa ruge
poro Maria. Gabriela examina Marcelo' e ele diz
que elo posso confiança. Marcelo seguro o mão
de Gabriela, que diz estar disposta o ajudá-lo.

AMOR E INTRIGAS
Dorotéia diz o Joeiro que preciso falar com Val
quíria. No lanchonete avisam Alice que Joeiro
pediu demissão. Valguíria chega 00 hospital
e diz que Petrônio lévou uma balo perdido. O
médico desconfio. Poco diz q Fabiola que acho
estranho o história que está escrevendo poro
Eugênio, porque parece com o vida real dela.
Eie diz que, no história, Eugênia moto os. cin
co maridos que na vida real es cinco maridos
de Eugênio morreram. Fabíolo pergunto se ele
acho que Eugênio é uma "serial killer".

• Cine Shopping "
• As crônicos de
(16hl0, 18h50, 21b3. tO�jlS es dias)
(13h30 - sab/dolil!qua)

• Cine Shopping 2
• Indiana Jones e o reino do éoveiro de cristal (leg)
(16MO, 19h,21h20-todos os dios)'
(14h20 - seX/sab/dom/qua)

• O melhor amigo do noivo (Dub) (l9hlQ - todos os dias)
(15h - seX/sab/dolil!quo)

JOINVllLE
• O sonho de Cassandra (leg) (21 h30 - todos os dios)

• Cine cidade 1
• Indiano Jones e o reino do coveiro de cristal (leg)
(14h20, 16h40. 19h,,2til odas os diaS)

• Cine Neumorkt 4 .

i Indiano Jones e o rei no 'do coveira de cristal (O
O, 19h1 O, 21 MO - todos os dias)

rkt 5
de Nórnio - Príncipe Caspian (leg)

,21 h20 todos os dias)

Adrenalina em

filme' futurista
,

Onde Há Desespero, o Esperança Cresce,
em Árvores. Os soldados dos Forças, Es
peciais, Deunan, Briareos e Tereus, lutam
poro preservar o paz no cidade-noção de
Olympus, até que um ataque sorrateiro
dos zealots transforma o cidade em uma

perigosa zona de guerra.

Livro das citações
mosaico literário

À maneira de um cento renascentista,
este é um livro feito inteiramente de
fragmentos,de outros livros. Não se trato
de uma simples eeletênen de--provérbios,
aforismos ou ditos espirituosos. Ao longo
de 36 capitulas, o-leitor podefá peram-

,

bular prazerosamente 00 acaso, como no

companhia de um amigo e encantar-se
com um cosmos vivo de citações.
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MUNDO ARTISTICO
,

üs amasses de
Bubi e Gabriel
Gabriel Braga Nunes e Babi Xavier
curtiram a festa de lançamento da-

•

novela "O� Mutantes - Caminhos do
Coração", no maior clima. Durante a

festa,.os dois trocaram beijos e não se

importaram com os fotógrafos. Vale
lembrar que no primeiro capítulo da
novela, seus personagens também .

trocaram beijos; Na nova trama da
Record, Babi interpreta a vilã Juli e
Gabriel a delegado Tàveira.

A vida após a

grande vitória
Neste sábado, dia 7, o Caldeirão do
Huck mostrará uma reportagem sobre
o vencedor do quadro Soletrando .

Eder, garoto do interior de Minas
Gerais, virou celebridade após vencer'
Rió de Janeiro e Paraná na disputa
que lhe deu a bolsa no valor de R$
100 mil. O programa quer mostrar
como foi a volta pro casa, após o

vitória. E no quadro "Cantando o 7", a
participaçãó de Bruno e Morrone.

A Musa do axé

apóia campanha
A loiríssima Cláudia leitte vestiu a

.
camisa da campanha Droga Mata.
No último tim de semana, a cantora·

,

recebeu os organizadores da projeto,
momentos antes do megashow que
fez em Jundiaí, interior pàulista, para
oficializar o apoio à campanha. "Eu
fico muito. feliz em poder contribuir,
e não canso de repetir que prefiro
mesmo ser úma caretona viciada em

amor", afirma a musa loira.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vieiante. Q:objetivo (

é preencher um quadrado 9x9 com númeres de í a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetirnúmeros em cada quodrodo de 3d. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Uma frente atuando no RS atingirá os

municípios catarinenses próximos à divisa. -,
Entre a tarde de sexto-feira e manhã de
sábado, chuva fraca. Temperatura elevada.

� Jal'aguá do Sul e Região

HOJE 6];AOO.
.

Mí!'J: 16: c ., I Mí�: 13° C
, ...... "

. MAX: 25° C

I
MAX: 25° C t .. fi ' J

. SQI com nuvens . Sol corp pancadas
. de chuva

I DOMINGO '6'
.

I
•

I Mirv: 14° C
.

i MAX: 26° C
I Sol com nuvens

� Fases da lua

NOVA : CRESCENTE

.

"Gif ÁRIES

4.". (20/3 a 20/4)

..... I
Você sente ,u

.•
e eds-

� � te uma espeae de
turbilhão emocioriàl

em seu coração. Na verdade há
um freio chamado medo/pois
no fundo você sabe que muitas

mudanças estão para aeontecer
em sua vida. Neste momento
ainda é tudo muito vago. o'

X'GÊMEOS(21/5 a 20/6)
Você pode esperar

. por algumas boas
. surpresas nos

·

próximos dias. Afinal, você tem
investido muito em mudanças:
Procure não ficar,·inquieto e

· impaciente, pois os resultados
só ficarão evidentes quando os
frutos estiverem llmadurecidos.

. L"-- LEÃO

'�..:» (22/7 a 2�/8)
. .: '} Sua energia .

� � continua alta e sua

capacidade produ·,
tÍV!l está à toda. Aproveite a boa.
Você ainda estará sob a inftuenáa
demane por algum tempo, por.
tanto, não peltO a oporhInidode

. de usufruir o que de melhor essa
Inftuencia pode trazer.

#
LIBRA

.

(23/9 a 22/10)
Os amigos poderão
trazer muitos
benefícios. Sua

vida social sempre foi muito ativa
e hoje você poderá ter algumas
surpresas. Você estání mais des·
.controído e terá oportUnidades de
aescimento pela boa impressão
que deixárá em .alguém.

TOURO "

: (21/4 a 20/5)
Você está passando
por uma agradável

. fase de reconheci· -

mento de seu valor. Aproveite
as boas energias para colocar·
se assert ivamente em váriôs
setores de·sua vida. Não tenha
'medo de falar sobre seus pia·

'

nos pessoais e profissionais.

P ",' CÂNCER.
;.

VIRGEM .

.

�•.J (21/6 a 2117)
.

1lF' (23/8 a 22/9)
;�,;.·_#.;f�"Hoje $érií úm dia de

.

.

As energias e.slão, 'al�ria em 1odos os
,
um pouco maIs

sétOres:de sua vida. suavizadas dentro

Aptoveite para brindar junto . de você. Aproveite essa chance
,daqueles que Você a,ma suas para abrir espaços internos e

· melhores conquistas dos últimos olhar:com mais carinho para
. tempos. Mas não perco de foco você. Suoa saúde pede c�idados.
a newssidade de promover olgu· Seu nível de estresse' está alto
mas mudanças em sua vida. e você prec�sa levar à sério.

ti ti ,ESCORPIÃO .

,'*#� (23/10 a 21/11)
,,:::..._:::;� li........ cuidado para�:�.�::/ Vlln:;

� não atrair situações
(_) de violência em sua

vida. Algumas pes.
. soas que passarem por você hoje,
ou mesma algumas circunStâncias
poderão trazer à tono alguns as- '

pectOs de sua vida que até;então
você preferiu ignorar.

1016 .

CHEIA I MINGUANTE

18/61 �. 26/6

SEGUNDA

MíN: 130 C
MÁX: zr C rr,"'," ......�

Sol com pancadas
-oe chuva .

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12).

,

Parece que os
,

astros não querem
dar sossego a

. você. Os agradáveis inomentos
de aventura e lazer estão cada
vez mais difíceis de acontecer.
Procure prestar atenção em seus

pensamentos e investigue se não
é mesmo você que atraindo isso.

.

.

: CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� , Todo seu sentimen-
to de esperança

.

está ativo. Já
!Jão em sem·tempo,.pois a vida,
também tem seu lado alegre. Está
na hora de você deixar que seus
melhores sentimentos saiam de

- dentro de você, independente do
que os outros possam pensar.

O CORREIO DO POVO mSEXTMEIRA. 6 DE JUNHO DE 200B

DIVIRTA·SE ...,..
Susto
Uma senhora pega um táxi e dá o

endereço de destino.
Seguiam em silêncio até que a senho
ra resolve fazer-lhe uma pergumn,
tocando levemente em seu ombro.
Ele gritou, perdeu o controle do carro

e quase provoca um

acidente! A senhora assusta�a diz:
• Desculpe tê-le assustado, mas Joi
um simples toque no ombro?
- Não me leve a mal, senhora, mns é
que esse é o meu primeiro dia como

taxista. Até ontem eu dirigi, por 25
unes, um carro funerário.'

."
AQUÁRIO

. (21/1 a 18/2)
.

A fase é de inuita

I I '

criatividade. Você
, está mais sensível

, às suas emoções. Não precisa
ter medo disso. De nada iria
adianta continuar represllDdo

. seus sentimentos. O nielhor a
fazer é deixar que eles fluam
mesmo que isso assuste você.

." \

. PEIXES

.... '(19/20 19i3) .

.•• ��ráumaY-'''' espeae de commte
elétrica passando

pelas suas veias. Bom momento

para colocor em dia tudo o que
vem'postergando, seja no plano
pessoal ou profissional:Aproveite
'esse carga extra de energia para
nomoror bastante.'
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Andréa Nicolodi, inaugurou ontem,
em grande estilo,.o Carmela Roupas
Femininos e Acessórios_ Mais uin espaço
que vai ogrodor em. cheio os mulheres de
bom gosto do nosso cidade_ Bom mesmo

.

é passar lá e odmiror o loja que é lindo,
os peças maravilhosos e conferir o super
atendimento. Fico no Marechal em.
frente 00 Colégio Bom Jesus.

COISAS BOAS
o Alguém lembra quando na esquina da Ge
túlio Vargas com-c Emilio Carlos Jourdan
havia aquele casarão de madeira velhi
nho, onde funcionava o supermercado e

lanchonete Breithaupt? Eu era doidinha
no lanche deles. Tempo bom, que não
volta mais.

RIVALIDADE FEMININA
Mulheres têm uma certa rivalidade en

tre si. Isso é fato. Outro dia ouvi alguém
comentar sobre isso da seguinte forma:
"Homens olham para mulheres bonitas
com olhar de 'te quero'; Mulheres olham
para mulheres bonitas com olhar de 'te
quero mortcl". Que coisa feia, gente!

OLHA ESSA
Interrompi minha programação normal
quando vi a barrinha do msn piscnndo.,
piscando. "Manhê, socooooorro!1!! Estorô
um kanu da kozinha. Secorreucoeol". Era
meu péqueno grande homem pedindo
ajuda e eu me despenquei até em casa.

No meu quarto encontrei a caneca do Bob
Esponja boiando. Dezenove baldes depois,
estiquei as costas e relaxei. Pronto. Tudo
sequinho! Ufa!

EMPOLGAÇÃO
Admiro a animação dos professores da'
academia vizinha- aó meu apartamento.
Naquelas aulas de "body isso e body aqui
lo" eles têm até grito de guerra! Eu do meu

quarto, com a janela fechada, acompanho
tudo. Desde as musiquinhas mais antigas
versõo remix, até os gritinhos animados
dos alunas. E dá-lhe empolgação.

MU�ER�-----------------
'P�� O;:.��;j 1 ��-� iJ f.

BISCOITO 114 SORTE

.Juventude e velhice
Uma frase do pensador H. Jackson Brown: "Uma criança pergun

. tou a uma 'senhora se ela era jovem ou velha, Ela então respon
. deu: 'Minha pequena, eu sou jovem há muito, muito tempo".

o Nunca entendi as pessoas que diziam não querer envelhecer,
nem tornarem-se dependentes dos filhos. Nós não podemos adi
vinhar como será. Talvez sejamos velhinhas ativas, caminhando

.

pelo calçadão todas as manhãs, talvez até experimentando um

vôo de parapente. Talvez tenhamos como distração diária um
trabalho voluntário, um tricô aqui e outro ali para incrementar
a aposentadoria magrela. Talvez fiquemos' em casa cuidando dos
netinhos, assistindo "Vale a pena ver de novo". Talvez a gente so
fra e precise dos outros. Talvez não. As tristezas acontecem tanto
aos 20 quanto aos 60 anos. Assim como as alegrias. Sabemos das
dificuldades físicas que podemos vir a enfrentar. Sabemos que a

saúde pode debilitar-se. Somos conscientes de que com a idade
vêm as dificuldades'e também a sabedoria. Esse é o curso natural

. da vida! O que vale mesmo é estar viva. Ver as coisas à-nossa
volta, os filhos adultos, formados, casados. Os netos tão fofinhos
e carinhosos. As pessoas que vão e vêm no nosso caminho. Saber
que cada ruga do rosto tem um por que. lembrar do tanto que
já se viveu, do tanto que se aprendeu. Não sentir-se culpada se

precisar .de ajuda. Você criou seus filhos e dessa criação verterá
todo o cuidado e carinho que você merece. Não tenha medo do
tempo. Não admita desrespeito de ninguém. Não enrugue seu

coração. Sinta-se viva. Sinta-se segura para exigir seus direitos
em família e em sociedade. E comemore a cada dno a glórkl de
saborear, cheirar, ver, ouvir e sentir toda a plenitude da vida!

PROMOÇÃO .

Que loucura os e-mails recebidos em
função do sorteio dos ingressos para
o show de Diego Portugal. Um mais
criativo que o outro e que deram um

trabalho danado na escolha. Enfim,
vai aí o texto vencedor:'

.

Quero ver o Diogo Portugal
Porque isso sim é um programa legal
Ele é engraçado coisa e tal
Só vou ter dinheiro no natal
E se não assisti-lo, vou ficar mal

.

Quero estar lá pra assistir
E me rasgar de tanto rir
E não pense que vou desistir
Empresto grana do tio pra poder ir

Diogo Portugal é brasileiro
Penso no show o dia inteiro
Mesmo que não tenha dinheiro "

Mando um e-mail pro Correio
E se der certo no sorteio
Vou assistir por primeiro
(Parabéns, Hanniballecter. Os
ingressos estão à. disposição aqui
no jornal, em horário comercial.)

Entrar no Dica Modos
e passar horas lá
dentro é normal. As

opções são tontos que
você não consegue
sair de lá com

apenas uma peço_
Qliem vai se dor bem
nisso, é o seu amor,

que vai ganhar um
super presentão do
Dica Modos. lá em

. Guoromirim, no 28 de
agosto, 1370.

.

• Pernas grossos e curtas?
lamento mas botas nõo sõo
aconselhadas poro você. Exce-
to se encobertas pêlos calças.
Ah, 'você tem' pernas grossa�

I

'e longas? Botas de cano curtô
ou então de cano longo com

saias. Já se você tem pernas
finas e curtas, nada de cano

longo com saias curtas. Mas ...
Se a natureza lhe prese,nteou
com pernas longas e finas, vai

, fundo amiga: To t�do
.

I, porque você �'

�.". .'

"

'",

• lá pelo século XVII,
� no de Médici, filho de família

ita liana foi a Paris poro se

casar com o futuro Henry )I da
França. Pequenino como era,
a danado encomendóu de um '

ortesõo italiano, sapatos com

soltos paro parecer mais alta.
.E foLo começo de tudo. Acho
que Chfistopher MOfley u

I
em Catarina quando disse que
"o solto alto foi inventado por
uma mulher que só era beijada
no testo".

• Ah! O dia des namorados ta.
'chegando. Npo vou gostar nodi�
co de nada esse ano. Nem vou

ganhar. presente, E vou P9ssar
o data cantando hejoi:

"

...Eu
procuro um amor/que ainda .

nõo encontrei/Diferente de to
dos que amei. Nos seus olhos
quero descobrir/Uma razão
paro viver/E es feridas dessa

, vida/Eu quero esquecer. ..": ,

••
o

A Colcci é um encanto. Mos o grande barato é que o loja oferece
presentes pro todos os gostos, com opções de kits prontos, um mais
lindo que o outro. E nos cómpras acima de RS150, você levtl um toy
art, um ursinho. super fofinho desenvolvido especialmente poro o Dia
dos Namorados. No Reinoido-Rau, em frente 00 Posto de Saúde.
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EMPREGOSICURSOSICONCURSOS.

_,t\lUGUEl
diE TRAjES

ALÉM de POSSUiRMOS'TRAjES NAS -MAis VARiAdAS'

CORES E TAMANI10S' TAMbÉM TRAbALI1AMOSCOM O 1 O

ALuGUEl.
_�1 a ti" ab .m::::: lU': sP"'" ·Jilt ilill.i

-�
.SOlANA (ATENdiMENTO)

.

•SiMONE (:PROPRiETÁRiA)
.'LuciMAR (COS:rUREiR�)

SE VOCÊ PRETENdE ALuGAR TRAjES PARA CASAMENTO E fESTA EM GERA

PRECisAM SER ViSTOS COM ANTECEdÊNCiA. Pois dESTA MANEiRA, OS AjUSTES SERÃO
,

fEiTOS EM TEMpO I-tÁbiL E A ROUpA ficARÁ PERfEiTA PARA A OCAsiÃo •

PARA CONTATO LiGUE NO fONE OU VENI-tA NOS visiTAR E CONfiRA AS

MAis NOVAS TENdÊNCiAS PARA SUA fESTA OU EVENTO.
.
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�--�-------OPORTUNIDADES O CORREIO DO POVO IN
SEXTA-FEIRÀ, 6 DE JUNHO DE 2008 .:ill

FRESADOR - URGENTE - Ensino fundamental. completo,
Conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico e

fresa convencional. Horário normal.

www.back.com.br
selecao.jaraguadosul@baçk.com.br

AGENT� DÊ ATENDIMENTO / RECEPÇÃO - Ensino médio
completo, informática, conhecimento em excel. Facilidade em

atehdimento ao público. Horário: das 13:00hs às 22:00hs e

sábados alternados.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para atuar em primeiro, segundo e

terceiro fumo. Operação de centrifuga, secadora e máquina de
lavar industriais. Residir nas -proximidades do bairro Ilha da '

Figueira.

, AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para atuar ernhorário normal. Residir
nas proximidades do bairro Ilha da Figueira. '

'

CALDEIREIRO - Ensino fundamental completo. Conhecimento
com indústria metal mecânica.

'

CALDEIRISTA -'Ensino fundamental completo. Experiência com

operação de caldeira a vapor com abastecimento manual ou

informatizado.
.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO -r- Ensino médio completo,
conhecimento em rnarutençâo de empilhadeiras, carteira de
motorista, disponibilidade para viagens. Horário normal.

ESTÁGIO EM Ei.�TROMECÂNICA - Cursando ensino técnico na

área. Para atuar na área de montagens de máquinas.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO ,DIESEL - Conhecimento com

manutenção de máquinas agricolas.
'

OPERADOR DE EXTRUSORA - Ensino fundamental completo.
Conhecimento na função em indústria de materiais plásticos.

OPERADOR' DE INJETORA - Ensino fundamental completo.
Conhecimento na funçãoem indústria de materiais plásticos.

PROJETISTA - Ensino médio completo. Conhecimento em Solid
Works, Auto Cad e projetos de, máquinas para indústria
metalúrgica:

'
,

SOLDADOR - Curso profissionalizante em solda ou caldeiraria.
Desejável ter noções de mecânica, pneumática, hidráulica e

desenho. ConheCimento em solda oxiacetilênica, elétrica e mig.

TECELÃO - Conhecimento com tear circular ou retilíneo.

TORNEIRO MECÂNICO - URGENTE - Ensino fundamental
completo. Conhecimento em leitura e interpretação de desenho
técnico e torncconvenclonal.

VIGILANTE - Para atuar como horista. Preferência ensino médio
completo. Possuir curso de vigilante EM DIA. Desejável
conhecimento na função.

.

Rua Victor Gaulke, nO'70; bairro Czerniewicz, próximo à,SCAR e Hospital-Jaraguà� �
"

" �
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Tnteressàdos-comparilcer--
I I
, MANUTENÇÃO 1- Prática com manutenção elétrica, a Rua Pres. Epitáfio

I '! hidráulica e ferramentaria Pessoa',1273 Centro no

! I dia 11/06/2008 às 10hs

! !
com curriculum

horário comercial, deixe seu currículo ou

preencha a ficha d� inscrição.

Estamos lhe esperando para trabalhar

conosco como: frentista, lavador de veiculas,
balconista, padeiro, caixa, contador

.. � .

. e auxiliar de contabiltdade.

Vagas
Limitadas.

Confirme a s�a!

Nescessita-se

para atuar na área 'de
vendas em jaraguá do Sul e região.
Salário acima de 1,500,00 reais
ótimo plano de Carreira.
Obs.: não há necessidade de,
experiência. no ramo de vendas
Envie seu Curriculum Agora:

. seculos@seculosrepresentacao.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mais recursos.

Rua Henrique Piazeffl, 1 03

.

JARAIUÁ DO SUL Disponibilidade para atuar em horário nonmal
no bairro Chico de Paula. Desejável ensino
médio completo ou cursando.

.

AUXILIAR FINANCEIRO
Cursando-ensino superior. Disponibilidade para
atuar em horário normal no bairro ilha da

figueira. Desejável conhecimento em escrita
fiscal.

.
.

2' grau Completo. Conhecimento em AUXILIAR DE PADEIRO
informática, atendimento ao público. Disponibilidade para atuar em segundo turno.
ANALISTA· DE GESTÃO DE CONTAS -Desejável ensino.funtlamental completo OUI
TELEFÔNICAS cursando.

.
_.

Desejável estar cursando Ensino Superior. AUXILIAR DE PRODUÇAO·
Conhécimento em análise. de contas . I' gr,au Incompleto.
telefônicas. ,;

. AUXILIAR DE PRODUÇÃO'
AJUDANTE DE MOTORISTA Disponibilidade para atuar em 'Schroeder no
Disponibilidade para atuar no bairro Chico de primeiro turno, 29 grau incompleto.
Paula em horário nonmal e segundo turno. AUXILIAR DE �ERVIÇOS GERAIS/ ZEL!lDOR
ALMOXARIFE Disponibilidade para atuar em horáno .

Disponibilidade para atuar no seouneo-umo comercial, 00 bairro Baependi,
no bairro Vila Lenzi. Desejável 2' grau AUXILIAR DE.VENDAS
completo oucursando.' . 2' Grau Completo. Conhecimento na Função.
ASSISTENTE DE VENDAS Desejável conhecimento no ramo de
2' Grau Completo. Conhecimento com vendas ' cosméticos e estética. Disponibilidade para
interna' e telemarketing. Disponibilidade para . atuar em horário comercial.
atuar no bairro Ilha da F!gu�ira. COSTUREIRA
ATENDENTE DE CARTAO Disponibilidade para atuar noprimeiro,OI!
Disponibilidade para atuar em segundo turno. segundo turno. Desejável conhecimento em

D�sejável ensino médio completo ·ou reta e overfok.
cursando. Conhecimento em infonmática. DESENHISTA
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Disponibilidade para atuar na Ilha da Agueira.
Conhecimento da função.
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Disponibilidade para atuar nas proximi.dadés
da Barra do Rio Cerro. Desejável
conhecimento da função.
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO

AFIADOR DE FERRAMENTAS'
Desejável2' Grau Completo. Conhecimento na

função.
AGENTE DE ATENDIMENTO"
TELEMARKETING

Ensino técnico ou superior em andamento ou

completo. Corihecimento em solid works.
ELETRICISTA INDUSTRIAL
Curso de Eléirica. Conhecimento. com
montagem de painéis elétricos.
ENGENHEIRO MECÂNICO
Ensino Superior completo, Disponibilidade para
atuar no bairro Ilha da Rgueira. Conhecimento

na função na ramo metalúrgico com

montagem de máquinas.
ENGENHEIRO CíVIL / ARQULTETO
Ensino Superior Completo. Conhecimento"com

.

execução de obras (edificios residenciais).
Disponibilidade paraatuar em Rio do Sul ou
Itajai.
ESTÁGIO EM ENGENHARIA MECÂNICA .

Cursando Ensino Superior ou Técnico.
Conhecimento em Solid Works. Disponibilidade
para atúar em horarío normal no b.airro lIIia da

Figueira.
ESTÁGIO EM VENDAS
Cursando Ensino Superior ou técnico no ramo

metal mecânico ..
FAMACEUTICO (A)
Disponibilidáde para atuar em segundo turno.
Ensino superior completo.

.

FAMACEUTICO
. (A)

, -Disponibilidade para atuar em noràrío normal,
no bairro Ilha da Figueira. Ensino superior'
completo.

. ,

. fURADOR DE BANCADA .

Disponibilidade para atuar em horário normal
no bairro Ilha da Figueira. Conhecimento com

metrologia e interpretação de desenho,
GERENTE COMERCIAL� CONSÓRCIOS
2' grau çompleto. Contiecimerito na área'
comercial e com liderança de equipes.

. INSTALADOR DE ACESSÓRIOS
Conhecimento com instalação de acessórios
automotivos.

.

LíDER DE SETQR
Desejável estar cursando ensino superior ou
técnico no ramometal mecânico.
Conhecimento com pneumática, elétrica;
mecânica; bem como a liderimça de pessoas.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS .

elho s humanos.

Centro Té!. 3276-0700
Desejável estar Cursando 2' grau.
Conhecimento em mecânica geral'de
automóveis.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Conhecimento na função no ramo têxtil; com
teares circulares; setap e regulagem.
Disponibilidade para atuar em horário normal
no bairro São Luiz.
MOTORISTA
Necessário possui carteira de habilitação "C"
e conhecimento na função. Disponibilidade
para atuar no bairro Vila Lenzi.
MONTADOR / SOLDADOR
Conhecimento na função com solda: (tig, mig
ou elétrica). Disponibilidade para atuar na'llha',
da Figúeira,

-

"

c��������c�������etromecãnica OU

"i: ;�f;c
mecânica. Conhecimento na montagem de
máquinas.

.

OPERADOII DE PRENSA
Conhecimento em prensa no ramo

metalúrgico.
OPERADOR DE SERRA

.

Desejável curso de desenho técnico
mecãni,co e 2' grau completo.
OPERADOR DE INJETORA
Disp.onibilidade para atuar no terceiro tumo
no bairro Vila Lenzi, Desejável l' grau .

completo ou cursando.
PiNTOR INDÚSTRIAL
Conhecimento em pintura a pó.
PROJETISTA MECANICO
Cursando Ensino Superior ou Técnico,
Conhecimento na função e em Solid Works.
RECEPCIONISTA DE PORTARIA
Disponibilidade eara atuar nas proximidades
da Barra do RIo.Cerro. Desejável

www.grupometa.com
Cursando Ensino Superior. Conhecimento em

.

informática.
ESTAGlÁmO EM CUSTOS
Cursando Ensino Superior em: Ciências
Contábeis, Matemática Financeira,
'Administração de Empresas, Conhecimento
em Informática.

. .

ESTAGIÁRIO EM MARKETING
Cursando Ensino Superior. Conhecimento em

informática e Auto Cad, Photoshop e Corel
Draw,

.

GERENT! INDUSTRIAL "CDNSTRUÇÂO CíVIL
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento em processos e gestão de

pessoas ..
MECÂNICO DE MÁQUINA DE BORDADO
Desejável estar. cursando Ensino Técnico.
Conhecimento na função no setor, de
bordados.
OPERADOR DE ESTAMPARIA

Desejável estar cursando ensino Superior, Disponibilidade para atua'r em Guaramirim no
Conhecimento em Auto Cad e infonmática. 'segundo tomo. Desejável conhecimento da
AUXILIAR DE VENDAS função.' .

Conhecimento no atendimento de PROGRAMADOR (A) DE PCP- RAMO TEXTIL
represe.ntantes no ramo têxtil. Conhecimento na função no ramo têxt[1.
DESENHISTA - TÊXTIL .

TECELÃO
.

Conhecimento em Corel Draw; Photoshop e Desejável conhecimento na iunção ..

traççs desenhados amão, com ilustração.
.

Disponibilidade para atuar np primeiro turno na
DISTRIBUIDOR DEFACÇAD.·. cidade de Guaramirim.
Desejável conhecimento na função. VENDEDOR (A) EXTERNO - MÓVEIS
Disponibilidade para'atuar em horário nonmal PROJETADOS

,

na cidade de Guaramirim. Desejável estar cursando ensino superior ou
ESTAMPADOR (A) técnico em Designer ou ·arqunetilra ou curso
Desejável conhecimento na função. de designer de Interiores.
Disponibilidade para atuar no horário nonmal na VIGILANTE.
cidadedeGuaramirim.

. Desejável conhecimento na função.ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA· DE Disponibilidade para atuarnoterceirotumb na
PRODUçAO cidade de Guaramlrim. ,

conhecimento na função e 2' grau completo
ou cursando.
TALHADOR (A)
Conhecimento em taíhaçáo manual e enfestar.
SOLDADOR

.

Conhecimento na função com solda: MIG.
VENDEDOR (A) EXTERNO
Conhecimento na função devendas externas
no ramo de aço e similares.
VENDEDOR (A) EXTERNO - SETOR
ALIMENTíCIO ,

Ensino Médio Completo.
ZELADOR (A) .

Disponibilidade para atuar em horário normal,
no bairro Vila Lalau.

GUARANlIRIM

AUXILIAR ADMINISTRATIVO·

TRABALHO TEMPORÁRIO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO CONSULTORIA :ESTÁGIOS

DUPLICAÇÃO
·URGENTE!

o CORREIO DO POVO
"CONTRIBUIR'PARA· O DESENVOLVIMENTO

SOCIAL, CULTURAL, ECONÔMICO E
POLíTICO DO VALE DO ITAPOCU"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Promoção.

DONA RAwcrsCA

(47) 3422·3377
.

Dica modas
Atelier do Perfume

Raqueli .

Evidenc
·OBIETTO

'_

o COiUlliIO no ltOVO
'" ,:;íi'

1919 • 2100)8
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ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SULtSC
'Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12i1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCN.ICAS DE MAS?AGEM:
- Qualificação em Massoterapia
,,-Shiatsu

- Quiropraxia
-Massaqern na Cadeira Erqonôrnica

Mais informações: 47 - 32754125
Rua João Marcatto, J 56 centro - Jaraguá do Sul - se

E-mail: jªragua�ciem.sahb@terra.çom.br
'

.

.
Siter www.massoterapia�estetica.ciemsahb.com.br

ESCOLA
"

• Maior Escola de Idiomas
de São Bento do Sul

• 15 anos no Mercado
• Aulas com Áudio e Video
• Viagens de Estudo

PREÇOS DO CURSO
• Básico R$ 59,00 a.m.

• Intermediário R$ 79,00 a.m.

• Avançado R$ 99�00 a,.m.
'* parcelas equivalentes a

1 semestfe pago em 6 vezes.NíVEIS DE INGLÊS
• Básico· 4 semestres
• Intermediário· 1 semestre - Material R$ 4,5,0,0 Pa�a qualquer Nível
• Avançado· 3 semestres

MATRíCULAS ABERTAS

HABILITAÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - período noturno
Início das aulas: AGOSTO 2008

*Sem taxa de matrícula
*Primeira mensalidade em Agosto/200B
* Convênio para estágios remunerados

V,JARAGUA•.
' ESCOLA TÉCNICA OE ENFERMAGEM JARAGUÁ
Hua profa Adélia Fischer, 303 - Baependi (ao lado KG Motos) Jaraguá do Sul- S.C.

Tel.: (47) 3376-4296 I escolaetej@gmail.com
'

SEJA TÉCNICO EM COMPUTADORES

CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 'pes

��Q�!Q£QÁ�
Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiore.s Informações
Fone: 3055-2021

·VESTIBULAR'

Inscrições até o dia

13 de' Junho de 2008
�

Taxa de Inscrição:
R$ 50,00
D�ta da Prova:

.

15 de Junho de 2008

Aulas ao Vivo
Transmitidas, diretamente :

de Curitiba

Duração de 2 à.3,5 anos
..._------_/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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10DOPOVO

Anuncie
(47) 33.71-1919. I 3055-0019
www.ocorreiódopovo.com.br

Agora está ainda
mais fácil de
encontrar ° que
você procuro!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Massagem relaxante I Peeling de cristal
, , "

Massàgenf candle I Spa dos pés e mãos

Terapia das pedras quentes' I Depilação à,laser
, Luz intensa pulsada I Cadeira relaxante

Hidratação facial com máscara de':ouro

Ill/. '

'

'

u\ se 47 3371-9787
,

I

e Barão do Rio Branco, 260 - centro ,_ Jar

STRASBOURG

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESCULTURAS

ras

: )

artes a

te e parte do Paraná. De acordo com

o escultor, uma viagem 'desta leva de
10 a .15 dias, dependendo da deman
(ia por pedidos que eventualmente
possam Ocorrer. O artesão costuma','
levar peças prontas e pedaços de rna
de ira e vidros para esculpir na hora.
'�s pessoas costumam pedi! placas de
entradas de casas e sítios, relógios e

pingômetros. O preço é calculado em

cima do tamanho da peça e o tempo de
trabalho", disse.

Elizeu é casado e pai de, três ,fi
lhos. Ao falar sobre a profissão o ar
tesão fica' emocionado e diz que já
'pensou em desistir devido à renda

que é incerta, porém a paixão falou
mais alto. "Cheguei a trabalhar por
seis meses eIIJ. uma empresa de mate
riais elétricos, mas não çonsegui me
adaptar e estava infeliz. Voltei para
o artesanato e par sorte tenho total

apoio de minha esposa e filhos que
sempre me ájudam", relatou.

OSNIALVES

Elizeu trabalha como artesão desde os 12 anos e já passou por 50 cidades
ATENDENDO SOB ENCOMENDA
Recelltemente Elizeu produ�� mais
de 100 relógios de madeiro poro

uma empresa de Joraguó do Sul. Os
relógios custam entre R$ 35·e R$ 40,

os pingômetros de R$ 35 o R$ 90, mos
.

há peços o partir de R$ 3. Q telefone
poro contato é o 3373-5501,

GUARAMIRIM

Artesanato é basicamente o traba-.
lho manual realizado em materiais
como madeira, vidro, tecidos e tudo o'

que a criatividade permitir. Os primei
ros objetos produzidos pelos homens
eram artesanais. Porém, nos dias atu

ais, devido à indústria e tecnologia,
ficou um pouco mais difícil encontrar

alguém que atue no artesanato por
profissão. A maioria das pessoas que
fazem artesanato realiza esta atividade

apenas como complemento de renda.
Mas, em Guaramirim existe um ho
mem que se dedica a esta profissão em
tempo integral.

O escultor Elizeu Vieira Leite, de
39 anos, trabalha com entalhes de
madeira e artesanato em vidros desde
os 12 anos de idade. Ele que é natu-,

ral do Paraná e está em Sarita Catarina'
há .seis anos, já percorreu mais de 50
cidades do sul vendendo produtos em

feiras, praças e exposições. Na manhã
de ontem, Elízeu estava de saída para
percorrer oito Cidades do planalto nor- Elizeu mosfra o resultado do'trabalho desenvolvido desde quando era criança

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEXTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 200B VITRINE-------------"--

A Receituário promove neste dia 7,
às 9h30, no, farmácia de Manipula- .

çóo Receituário "' o "Sábado do bem
eStar". O tema. aboraado será sobre

�limentos funcionais e �s fitoterápi- ,

cos 110 nutrição. O evenfué gratuito.
..

.

-

Feijoqda
neste sábad'o

FALECIMENTOS

Faleceu às 1 Oh15 do dia 4/6, à Sra.
Vera Aparecida Cabral, 'com idade
de 32 anos, o sepultamento foi rea
lizado dia 5/6, com saída'do féretro
do Salão do Igreja Santo Estevão,
as.trada Garibaldi, seguindo paro o

cemitério do mesmo localidade.

Faleceu às .14h50 do dia 5/6, o Sr. Jose
Adriano, com idade de 69 anos, o se

pultamento foi realizado dia 5/6, com
saído do féretro do Capela Mortuória
do Vila Lenzi, seguindo para o cemité
rio Municipal do mesmo localidade.

Faleceu às '13hclo dia 05/6, o Sra.
Erof!!ca Borchardt Hobbel, com idade
de 71 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 5/6, com saído do féretro do

Igreja Santo. Antonio,Bairro Rancho
Bom em Schroeder, seguindo paro o

cemitério Bom Jesus de Shcroeder.

Faleceu às 16h30 do dia 5/6, o Sr.
Joúi:! Pedro Vieira, com idade de 46

anos, o sepultamento foi realizado
dia 5/6, com saído do féretro do

Igreja São. Roque, seguindQ poro o

cemitério de Nereu Rainos.

LOTERIA

CONCURSO N° 975

09 - 30 • 33 .: 31 �- 40 w 41

CONCURSO N° 833

01- 08 -12 -14 w 32
- 36 - - 40"
- 62 - 66-

14 _, 19 � 80 - 83 �

CONCURSO N° 04248

Prêmio Bilhete Prêmio,(R$)
43.391 200,000,00

,816 12.0.00,00
25.198 8.000,00

.191 6.000,00
59.5n 4.000Al0

O ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguã do Sui I 2" Vara Civel

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, vila nova Cep: 89259-300,
Jaraguã do Sul- SC - E-mail: j9sv;lr2@tj.Sc.gov.br

Jí,lÍza de direito: Eliane Alfredo Càrdoso Luiz

E;scrivã Judicial: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE INTlMAÇÃO - FALÊNCIADE'MóvElS KOHLS I,lDA- COM PRAZO 30 DIAS
. Declaratória n° 036.96.001888'-9 '.

', Autor: Banco do Estado de-Santa Catarina SIA - BESC SIA

. Réu: Móveis Kohls Ltda.

Prazo fixado Para a Oposição ao pedido: 10 (dez) dias.
Por intennédio do presente, qualquer credor e os eventuais iFlte�ados, fic;:a\m) ciente(s)de

.

, que.neste Jufzo deDireito�mitam os alto§ do processo epigrafado, bem corno INTIMADA(S)
.

para apresentar all impugn-ações à habilitáção de credito referente aos autos em epígrafe no

valor de R$ 35.746,58 (trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e cínquenta e oito

centavos). Representada por títulos de credito, com direito real de garantia e pelos eréditos
quirografários, pelos quais visa sua íaolusão na relação de credores nos autos da Falência

036.96.001132-9, conforme dispõe o art. 98.§1°, parte final, do Decreta-lei 7.661/45-, que
rendo, no lapso de tempo fixado; contato do transcurso do prazo deste edital, nos termos dê.
Decreta-lei n° 7.661/45. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
foi expedido o presente edital, 0 qual serà afixado no local de 'costume e publicado 2.vez(es),
com intervalo de 15 dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (Se), 29 de maio de 2008.
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Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho, deixando os casais ainda mais apaixo�ados

MANDE UM RECADO PARA O SEU NAMORADO (A)

BEATRIZ DANIELE MANNES,
26 anos, auxiliar de
acabamento

'''Eu amo,muito você - Leandro!
A minha vida não é nada sem

você".

GISLEINE APARECIDA KRUSCHEAKI,
20 anos, promotora de vendas

"A gente pass,ou po� situações,
difíceis, mas lutàmos juntos e

agora as pessoas est,ão vendo
que ,valeu' a pena. Eu te amo".

JOSÉ MARCELO DE LIMA,
35 anos, artista plástico
"Minha esposa, que a beleza
da natureza possa expressar o

quanto você é importante. Eu
te amo!",

CELSO LOURIVAL LÚCIO,
29 anos, metalúrgicos

AMANDA MACHADO,
17 anos, vendedora

"A saudade pode separar dois
olhares, mas jamais poderá
separardois corações".

CLAUDfTE SARDAGNA,
41 anos, cabeleireira �

"Eu amo minha esposa. A mi- "Antônio, você é o meu éterno: . ',-

nha viàa realmente começou--" namorado,' pai dos me'us filhos
quando agente se conheceu.... e meu amor eterno".

O CORREIO DO POVOm'SEXTA-FEIRA,6 DE JUNHO DE 200B

CORAÇÃO. P�ESENTEADO

Romantismo
em uma dato
muito especial
Dia dos Namorados anima
comércio e casais enamorados
JARAGUÁ DO SUL dela" enfatiza o empresário.

Dois meses, foi o tempo - Elisangela revela: que está

que a comerciante Elisangela preparando 'uma surpresa
Vendramin, de 35 anos, e o para Mauricio: "Primeiro va

empresário Maurício Nasa- mos jantar em um restauran
to filho, de 56 anos, levaram te, depois vou vendar os olhos
para se conhecer e descobrir dele, levá-lo para um motel,
que estavam apaixonados. e vou comemorar o dia: com
Hoje, eles moram na mesma champanhe, morangos e pé
casa há cinco anos, mas não talas de rosas vermelhas". Ela
consideram a relação deles de disse que ele sempre faz essas

casados. "Nós ainda estamos surpresas, por isso quer retrí
namorando", afirmam. "Eu buir nessa data. "Mauricio: Eu
era uma pessoa aventureira e te amo! Você é n,,�"l eu, você é
ele umhomem maduro", con- meu tudo", declara.
ta Elisangela. O comércio também espera _.

, O Dia dos Namorados será a, data com entusiasmo. Se
comemorado na proxima gundo o comerciante Sandro
'quinta-feira, 12 .de junho, e Alberto Moretti, 40 anos, a ex

para ela a data é importante, pectativa do -crescímento das
mas ressalta que todo o dia é vendas é 8%, "proporcionalao
o dia dos namorados. "A gente Dia das Mães". Ele afirma que
não pode achar que está casa- por enquanto o movimento de

,

do porque moramos juntos. A compras na loja está fraco e

relação de namorados é dife- que aguarda as pessoas rece

rente, tem amizade, compa- berem o pagamento. Moretti
nheirismo e romantismo". aconselha os namorados an-

Nasato acredita que apesar tecederem as compras garan
de ser uma data comercial, tindo os produtos exclusivos,
"feita para vender presentes", a:proveitando a variedade das
o dia tem significados espe- opções, .além do atendimento
ciais que fazem com que as mais tranqüilo e atencioso ao

pessoas se reaproximem. "Bei- cliente. A vendedoraDébora
jar, brigar, Jazer as coisas gos- Bartolini, 31 anos, indica aos

tosas - isso para mim é o dia compradores os lançamentos
dos namorados. E eu quero, especiais para a data: "eles fa
ficar com a Elísangela muitos zem sentir o calor do beijo e ,

anos, eli. quero morrer ao lado' do abraço".
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ERVI'N'HA
RECICLADA..

li num jornal que um homem foi pego'
com uma grande quantidade de ma

conha pela polícia de Iowa, nos Esta· ,

dos Unidos, e afirmou que sua única

intenção era reclclnr a erva, e não'
ccnsuml-la ou vendê-Ia. O acusado
"ecologicamente correto" sustenta

que ia transformar vários sacos gran-.
des, cheios de maconha, em adubo. As
autoridades não- engoliram a história
da reciclagem. O suspeito permaneceu
preso, sem pagar a. fiança de USS 14
mil, estipulada por posse de maconha
com Jntençãe de distribul-le. Esse aí é
tão "ingênuo" quanto alguns políticos
nqul de Jaraguá.

AGITADO
Sinceramente o fim-de
semana, que praticamente
começo hoje, pelos inúmeros
convites que recebi, promete
ser dos mais agitados,
com certeza.

GENTE FINA
• Adeliria Bogo, esposa do meu cama

rada Dulcidio Bogo, é outra mulâer es
pedal de nossa sociédade que merece

.

respeito pela sua beleza e o jeito como

trata as pessoas.

• Por favor, quem é amigo do são-ben
tense Jorge Augusto de Oliveira, não
ouse esquecer de ligar para ele nesta

sexta-feira, pois hole é o dia dele apa
gar velinhas. Valeu!

PIADA PItA BAIANO
Um gaiato entrou num barzinho da Jatiú
co e anunciou, sem quê e nem pra quê:
- Galera, acabaram de me contar uma

piada fresquinha de baiano!
Um grandalhão se levàntou e falou:

'

- É mesmo, meu rei? Fique sabendo
que eu sOU baiano!
E o gaiato:
- Tudo bem. Eu conto bem devagariiinho...

,-

As festeiras Mery laise Demarchi Warmling, Elijane Jung, Debbie Mari Anacleto,
Vanderléia Vogel e Gedane Roden, na Festa do Champanhe

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é boa gente Fide
lis Demarchi, ele confidenciou aos

amigos, que a primeira coisa que
faz pela manhã é ler a minha co

luna, depois tomar o seu preciõso
café. Valeu!

.'

TEM COISA PiOR.·••
Olha só a torcida dó 80tafogo do

.

Rio, está reclamando de barriga
cheia. Eles não fazem idéia de
como podia ser piot Pôxa, eles po
diam ser joinvillenses, já' pensou?!

DIAS DOS NAMORADOS
A minha querida amiga Nadilmil
Tavares, do Hotel Estância Ribeirão
Grande, armou para o Dia dos Na
morados uma promoção daquelas,
super barato. E o que é melhor, os .

pombinhos poderão usufruir, além
, do espaço mais elegante de Santa
Catarina, de jantares especiais,
café da manhã, decoração român
tica no cpnrtementc e música 00-

vivo. Realmente um luxo!

VERA E HILMAR
'A sempre bonita Verinha Wille e Hilmar Sell forinam um dos casais mais

apaixonados do nosso mundo moderno. É difícil encontrar um sem o outro,
quando não estão em suas atividades diárias, clero. Parabéns' nos dois!

BOLA DA VEZ
Com a exoneração da secretária da SDR, a senhora Niura Demarchi que a partir
de agora é candidata a candidata à prefeita de Jaraguá pelá PSDB, há uma ar

ticulação em torno do empresário e ex-vereador Lio Ilroni, para que assuma no

lugar dela a secretaria interinamente. Segundo fontes, de pronto Lia não teria
aceitado, mas parece que a coceira está grande. Quem viver verá!

"
As palavras

'. de amizade
e conforto
podem ser

.' curtas e

sucintas, mas
o seu eco é
lnflndüvel

Nóó'apareci mais por lá, Illas se-
.

. gundp os seus comensais,o restauranT"
te cbin�s Xunghoy. está bombondp.

"
�<; ,-;'�;;' K -

.;;,0 bb9 praçu Amarildo Mello
prôp10ve haje no Bierbude Sedônej
.Universitário com Mazzo e 60bri�l�

III O granDe Chico Piermonn otoc,o
'

i por tpdos os lodos. Ainda neste mês
de íUnfio, o promouter promete festa
de arrombo em Floripa. Babado Só
porá VIP. Aguardém!

.

• A convite do grupo Marisôl, hoje
estarei no Rio de Janeiro particippndo
do Fashion Rio. Por tanto o coluna
de sábado será feita diretamente da
cidbde carioca.

• Com essa, fui!

MADRE TERESA
DE CALCUTÁ

Os jovens André de Oliveira e

Matheus loja, recentemente, eni
concorrida noite no Beira Rio

.

Curtir as delícias da Confraria do
Churrasco. Teea e leandro, donos

do pedaço, são uns amores.www.harmoniamoveis.com.llr

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ECONOMIA O CORREIO DO POVO m
_

SEXTA-FEIRA. 6 DE JUNHO DE 2008

_ BALANÇA
. Em maio, o superávit do Brasil com o Argentino foi de US$ 574 mi

lhões. Esse foi o segundo maior superávit brasileiro com o mercado
argentino desde outubro de 2007, mês de recorde histórico, quando
o balanço foi favorável 00 Brasil em US$ 577 milhões. O Brasil acu
mulo 60 meses consecutivos de superávit comercial com a Argentino.
O superávit brasileiro acumulado desde janeiro deste ano até maio é
de US$ 1,674 bilhão.lsso equivale o 32% o mais do que o acumulado
no mesmo períõdo de 2007

MERCADO REGIONAL

Dia dos Namorados

INDICADORES CÂMBIO

I íNDICE VARIAÇÃO
IBOVESPA 3,73%

MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar comercial (R$) 1,625 1,627 -0,18%
Euro (em US$) 1,560 1,560 1,13%

PRINCIPAIS PRODUTOS
Atualmente o Argentino é li terceiro maior
destino dos exportações brasileiras, atrás
apenas dos Estados Unidos e do China. Os
principais produtos fabricados no País para
o mercado argentino foram automóveis,
auto�peças, aparelhos transmissores e

receptores (basicamente telefones celula
res), geradores elétricos e pneus. As vendas
argentinos foram representados principal
mente por trigo, veículos de transporte de -

passogeiros, auto-peças e combustíveis.

�_�
-r-r--:

� � � j,iiij.iji,.,,'"','_

FAVORECIMENTO

Denúncia será investlgaHa no Senado
', Comissão convida Denise Abreu e mais 11 parafalar sobrecase Varig
BRAsíUA

_ , A Comissão de Infra-Estrutu
ora do.Senado aprovou ontem um

,

", convite à Denise Abreu, ex-dire
, .tora da Anac (Agência Nacional
.. de, Aviação Civil), para ouvir suas
denúncias sobre irregularidades
.na venda daVarigLog e daVarig ao

, (undo norte-americanaMatlin Pat-

terson e aos três sócios brasileiros.
Os senadores também aprovaram
convites. a mais 11 pessoas, corn
envolvimento direto ou indireto
na operação'.

Além de 'Denise Abreu, vão
ser convidados o ex-presidente da .

AnacMilton Zuanazzi e os outros

dois ex-diretores da Agência: Leur
Lomanto e Jorge Veloso. Também
foram chamados os sócios brasi-

leíros do fundo americano: Marco
AntonioAudi, LuizEduardoGallo
eMarcos Haftel. '

Os senadores ainda aprovaram
convites para o juiz da Primei
ra Vara Empresarial do Rio, Luiz
Roberto Ayoub, que conduziu o

processo de falência da Varig, e o

advogado Roberto Teixeira -amigo
do presidente Lula e cujo escritório
era representante dos comprado
resàépoca.

A base aliada do governo se

antecipou à oposição e apresentou
o requerimento dos convites para
evitar que OEM e o PSDB convo

cassem a ex-diretora da Anac e

a ministra Dilma Rousseff (Casa
Civil). Pelo cronograma da Co
rriissão do Senado, Denise Abreu

e os 'ex-diretores da Anac devem
ser ouvidos na próxima quarta
feira. Na outra semana, deve ser

a vez de Roberto Teixeira e as ou

tras autoridades.
A ex-diretora da Anac Deni

se Abreu afuma que a Casa Civil
favoreceu a venda da VarigLog e

da Varig ao fundo Matlin Patter
son e aos três sócios brasileiros.
Ela afuma ainda que Dilma a de
sestimulou a pedir documentos

que comprovassem a capacidade
financeira dos três sócios (Marco
Antonio Audi, Luiz Eduardo Gallo
e Marcos Haftel) para comprar a

empresa, já que a lei proíbe es

trangeiros de possuir mais de
20% do capital. A ministra nega
as acusações.

NOVAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO AOS APOSENTADOS
Começaram o valer no último terço-feira os novlls regras poro milhões
de brasileiros que tomam dinheiro emprestado - e depois pagani o
dívida em parcelas descontados diretamente no aposentadoria. O

,

crédito consignado poro beneficiários do Previdência está disponível
desde setembro de 2004. Os juros, de até 2,5% 00 mês, já atraínim 9
milhões e 400 mil brasileiros. Muitos comprometeram o rendo mais
do que podiam, e ficaram sem dinheiro poro outros despesas.

O QUE MUDA
'Poro tentar diminuir os casos de fraude e de endividamento, o go
verno anunciou novos regras sendo: o dinheiro do empréstimo tem

que ser depositádo na conto do titular do benefício, e liberado
apenas poro clientes que moram no mesmo estado que o institui-

, ção financeira. O cartão de crédito consignado não pode So.. ; mais
_

usado poro soques, e o limite dele posso o ser de duas vezes o

valor do benefício. O pagamento começà logo depois do liberação
do dinheiro, poro evitar aumento nos juros. Bancos e financeiros
devem informar todos os custos do operação.

Ct:
cc

�
" §j
I):!:
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-
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�fi
Ex-diretora da Anac, Denise Abreu, levanta denúncia contra Dilma-Rousseff
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INDÚSTRIA

FLORIANÓPOLIS
As vendas da indústria cata

rinense aumentaram I) ritmo do
crescimento em abril. Segundo
levantamento realizado' pela
Fiesc (Federação das Indústrias

, de Santa Catarina) com 208 mé
dias e grandes indústrias do es

tado, as vendas industriais nos

quatro primeiros meses deste
ano foram 9,8% maiores que no
mesmo período de 2007, índice
maior que os 7,7% registrados
no primeiro trimestre em igual
comparação. O avanço deste ano
é o. maior verificado na pesquisa
mensal da Fiesc para o primeiro
quadrimestre desde 2004.

A boa performance do seg
mento de alimentos e bebidas,
com alta de·23,25% no acumula-

SANTACATARINA------�---

OPINIÃO' "
'

Sobram críticos 00 possível retorno do ex-vereador
Juarez Silveira à Câmara em florianópolis depois de
cassado e preso na Operação Moeda Verde. O Tribu
nal de Justiça está aí para apuror o que é de direito.
Se houve desvio legal do Câmara, não se troto aqui, de �

impunidade, mos de ser estabelecido o lei distanciado
do comoção público. Caberá o Procuradoria do Câmara
se pronunciat coso confirmado o retorno, defendendo o

que considerou correto no sessão que cassou o man

dato de Silveira. A Justiça está cumprindo com o seu

papel e Silveira buscando seus direitos. '

Vendas puxam crescimento
Primeiros quatrosmeses foram 9,8% maiores que 2007

Bebê cai de
van escolar
FLORIANÓPOLIS

Um bebê de 5 meses foi
internado em Itajaí, depois de

- cair de uma van de transporte
escolar e ser encontrado por
pessoas no meio da rua. O
caso ocorreu em Piçarras e o

motorista alegou não ter per
cebido a queda da criança. Se
gundo a Polícia Civil, que vai
investigar o caso, o motorista

Maycon Rogério Thompson, .

, 22 anos, e Roseli Maria Cruz,
33 anos, realizam O' transpor
te particular de estudantes.
Na terça-feira, 3,. eles não te

riam percebido que um bebê
caiu no momento em que
outra criança entrava na van
e continuaram o trajeto. O
bebê foi encontrado incons
ciente momentos depois por
um casal, que passava pelo
local. O bebê permanece in
ternado em observação, mas,
segundo o hospital', não corre

'risco de morte.

do do ano, influiu positivamente.
na estatística, dada a alta repre
sentatívídade do setor na indús
tria do estado. Outras áreas da
indústria com resultados acima
damédia nas vendas no primei
ro quadrimestre foram material
eletrônico e equipamentos de
comunicação (+13,66%), arti

gos de plástico (+12,53%), ve
ículos automotores e autopeças
(+12,08%), máquinas e equipa- .

mentos (+11,35%), produtos
têxteis (+11,55), confecções e

artigos do vestuário (+10,85%)
e produtos de metal (+10,83%).
Os produtores de madeira e de
móveis continuam com resul
tados negativos, registrando
quedas nas vendas de 22,85% e

,

17,97%, respectivamente. Setor de alimentos e bebidas foi destaque no acumulado do ano
.-'

.. Lista sêxtup Ia da AB·
.

���r�ú��g� do seçre!ário Antonio teron no Assembléia poro logo
De repente surgiu a. informação de que no cosa do presidente da OAB, Paulo) Roberto da Borba, em Florion�olis houve uma em seguidp pedir licença e receber algumas vantagens financeiros teve
reuniõo com conselheiros e ficou decidido'que a lista com os seis advogados que disputam uma cadeira de desembargador inicialmente outra interpretiição no sua base -eleitoraL Num primeiro
seria devolvida 00 Tribunal, sem a retirado de nenhum nome. Borba considerou umabsurdo. Confirmou que reuniu na última . momento ao d�ixar o seeretnrle da Agricultura muitos acreditaram, que
quarto-feira alguns conselheiros em sua coso paro assistir o jogo do Fluminense. Ele é "pó de cnoz" fanático. Estilvtl, no -Ceron hmçorio seu neme pliro a pretei,turo pelo OEM. ou se eeloenna

-,verdade, em estildo de gràço devidu a vitória Jomo:;1t.1iml dlllitiêrtadores:Afirmou..que,.,oJuturo dil·listil será decidido com o· comô vice dlfdeputodo Coruja fechando o àlianço e desbllncando o exe
voto dos 37 conselheiros na reunião que eccntece.neste' sábo«a.LtRetonheceu que lFtamo :servitl'de cl»r.iefsIHIlJ'rjmt�DijogOt';i ;"'S1lcreturk> regional Osvrlldà4lrlcini. fór"os$unto dirmôli1énto; más depois'
mos nado definitivo, até' porque não era o.Iórum adequado e!carreto:'Finalizou com saudações tneolores, Vamos.�r,'()·que todos viram que·em�ôútftfa;mí'olidlj'd'ifS.5 ";:'''' D��r::; ôlf\S, i", ",:); 1)1J:_i
acontecerá amanhã e se não houve uma pr.emonição. YO" c

" '. , ,.',' ,,;,. ,. ' '
'

ALFINETADA· .�
"

Os adversários da deputada Ângelo Amin não' perderam tempo
perguntando se elo vai estender u permanência na Alemanha"
'poro evitar o votação da nova CPMF, que foi mais uma vez adiada.
Está na pauta de semana que vem. A deputado votou no época o

,

favor do permanência do imposto.

AMARRAÇÕES ,

Segundo o progressista Jandir Bellini que tentavoltar à prefeitura
de Itajaí existe a possibilidade de fechar uma aliança com o PPS,
OEM e PSDB. Enquanto isso os tucanos trabalham a candidatura
de Deodato Cosas, que preside o sigla no município. Casas não
descartou conversos com o Pp, tanto que estarão reunidos nes

te sábado para tentar afinar es interesses. O PSDB também vem

mantendo contato com o PDT de Marcelo Sodré e o PT de Volnei
Moràstoni, que projeta sua reeleição.

POSiÇÃO .

"Não vou mexer uma palha. Nós fizemos a nossa parte com cele
ridade, seriedade e dentro dos normas legais, Isso {uma situa
ção da Justiça comum. Ouem depois vdi avaliar é a população,'�
adiantou. o vereador Aurélio Valente, presidente da Comissão de

Éti�a quando das cassações de Marcílio Ávila e JuarezSilveira .:

PROCEDE
Segundo o deputado Darci de Motos o Detran de San
ta Catarina não está cumprindo uma determinação do
Contran, por isso apresentou um projeto de lei propondo
a inclusão do tipo sanguíneo do motorista nu Carteira de
Habilitação. Procede sua preocupação. Esperamos que o

Detran respeite a lei, caso aprovada na Assembléia. Tem
razão o parlamentar sobre a agilidade no atendimento
das equipes médicas na hora de um acidente.

BENEFICIADO
, , '''',�;;.( .

.

Além do secretário Antonio Ceron outro belfeficiado com o processo de
posse dos suplentes foi Q tucano José Nilta!. Saiu para que r-eossumisse
o cargo .0 deputado Dado Cherem, que no dia'seguinte pediu licença, e
Natal voltou. O resultado disto tudo: Notal, que ficou menos de 24 horas
foro do Assembléia, vai receber um salário extra este mês. Além dos R$
14 mil, irá embolsar mais R$ 14 mil pelo convocação poro reassumir a
cadeira de Dado. Chefen. Detalhe: Nõo há ilegalidade. Mos por que não
é tevisto esse processo onerese pata os cofres públicos?

ADIANTADO
deputado 'AltairS' uma reunião e enfre em di'em Cha-

peco. G9fonte .qoe 9: fe,ç .ou com o P.DT, PV e PC do a disputa
à prefeitura do munidpio; "F�,i o entendimento do diretótii) comigo na

cabeça do chapa. IsIDmos no�·{Jpresentando como terceiIg Ylo."
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"Temos uma reforma que é possível"
,

Miguel Jorge fala sobre juros, carga tributária, inflação e consumo

.,.

ABR - QUE OUTROS ElEMENTOS ES
TÃO AUMENTANDO A INFLAÇÃO?'
,MIGUEL_ JORGE - Há especulação.

ABR - O PRESIDENTE LUtA PEDIU Isso já é conhecido. Se, você tirar o

AO SENHOR E AO MINISTRO DA
.

aumento dos preços dôs alimentos dn
FAZENDA, GUIDO MANTEGA, PARA inflação"verá que mais do metade do
ANALISAR QUE MEDIDAS PODEM novo inflação é de alimentos. Com �
SER ADOTADAS NO COMBATE A IN- enxugamento do liquidez no mundo,
HAÇÃO? os grandes fundos e os especuladores
MIGUEl JORGE - Ao invés de fazer começaram o ir poro os mercados de
uma converso com o ministro Mante- commodities, causando aumento nos

go, eu pedi poro os nossos secretários preços dos alimentos. É verdade que
que se encontrassem com os secrete- há um aumento no consumo de all-
rios da Fazenda, para que eles possam mentos em vários países e de censu-

. cruzar as informações sabre eventuais mo do milho para etanol nos ,Estados
gargalos que estejam pressionando o Unidos. '

inflaçãQ e.. para que, eventunlmente.
se tomem medidas em relação aos

gargalos.

AGÊNCIA BRASil· JUROS É 1) ME
UIOR REMÉDIO PARA ESTA SITUA-

, çÃO DE INFLAÇÃO ACELERADA?
•

MIGUEL JORGE - Pode não ser o melhor,
mos ele é um dos poucos. Estornos levan
tando- eventuais garguros no produção
parO' que a gente posso agir, se houver

.. uma inflação de demandct, em algumas
áreas do economia, mos o aumento des
juros é um remédio clássico.

ABR - QUE MEDIDAS?
MIGUEl JORGE - Medidos clássicos,
já que nós falamos em taxo de juros
como medido clássico, como redução
de tarifas de importação. Se você no-

tor que em algum setor está. havendo·
um aumento indevido, que posso estar
influenciando o' custo dos empresas,
causando mais inflação, certamen
te você tem que zerar o alíquotas de .

importação. E uma medido que nós
podemos tomar.

ABR - AO ElEVAR A TAXA DE UI
ROS, O BANCO CENTRAL NÃO PAS
SA UM SINAL AO EMPRÉSÁRIO DE
QUE O CUSTÓ DO iNVESTIMENTO
VAI FICAR MAIS CARO?
MIGUEL JORGE . Realmente isso é
uma conseqüência óbvio do prôcesso
do aumento dos juros. Uma dos coisas

TRIAlS E COMERCIAIS, REDUZIR
tMPOSTO PODE SER UMA SALDA
PARA GANHOS DE PRODUTIVIDADE
E COMPETITIVlDADE?
MIGUEl JORGE - Nós temos.uma Cltll- ABR ;. COMO O SENHOR VÊ A ANÁ-
filsã� mr legjsloção brasileira_ Hoje,. liSE DE QUE O CÂMBIO ESTÁ CON-
nas empresas você tem óreas:só paret TRIBUrNDO PARA DESINDUSTRIA
trotar da.s triblJ'tos, para· preencher LIlAR A INDÚSTRIA BRASILEIRA?
papel e planilhas de computadores. MIGUEl JORGE - Com o setor de bens
Agora, você tem de outro lodo um peso

-

de capital, que é o ícone do industria·
excessivo dos impostos sobre o produ- Jização de um país, por ser o lndüs-
ção, quando, deveria ser maior sobre trio que foz máquinas, aumentando
o consumo. Acredito que deveríamos quase 40% de suas importações no

pensar em duas coisas: em reduzir quadrimestre, não consigo ver onde
os gostos públicos e mantê-los sob está ocorrendo o desindustrialização.
controle, é o que está sendo feito, e Quando crescemos 10% em termos
reduzir o cargo trlbutêrin.

. industriais não consigo ver o desín-
ABR ', E A REFORMA TRIBUTÁRIA - dustrialização. Se nós não t_ivéssemos
NÃO PODERiA AJUDAR NA REDIJ- ABR - E ESTE NOVO TRIBUTO QUE este volume de importação de bens de

çÃO CUSTOS DAS EMPRESAS? ESTÁ sumo CRIADO PARA FINAN- capital, o indústria, certamente, não
MIGUEl JORGE - A reformo tributário CiAR A SAÚDE NÃO' PODE ElEVAR . teria crescido.
está no Congresso Nacional e espero OS CUSTOS DAS EMPRESAS?
que o gente consigo aprová-lo até o fi· - É um aumento de
nal dQ ano. Temos que avançar mais. As cargo tributário. Ontem, um deputado
tentativas anteriores não foram adiante amigo meu dizia que só os pessoas que
porque eram mais profundos do que esta ganham acima de R$ 3 mil pagariam Íl
e tiveram resistência. Agora temos uma imposto. Não importo, é mais aumento
reformo que é possível. A resistência o de tributo e que vai ser repassado 00

uma reformo mais profunda não veio dos produto. O presidente lula reclamava
setores produtivos. Veio dos governos es- que nenhum empresário abaixou o

taduais e municipais. preço com o fim do CPMF. O empre
sário não vai baixar mesmo, já está
no custo. É assim. Este 0,10% da;CSS

que minimizará este efeito é o fóto de
termos lançado o político de desenvol·
vimento-produtivo, que foz com que se

facUite o investimento. O BNDES, 00
passar o Unancfamento de uma mó-
quina- de cinco poro dez anosi. ,ou 00

aeelerer muito o depre_çillção -de. um
equ�pamento; que hoje pode ser feito,
em um ano e não mais em cinco, está
promovendo o investimento sem que
você tenho efeitos no consumo. Pode
ter um efeito importante no redução
do consumo o aumento dos juros, mas
os investimentos serão afetados posi
tivamente pelos efeitos do Político de
Desenvolvimento Produtivo.

ABR • PARA OS SHORES INDUS-

[Contribuição Social poro o Saúde] vai
entrar no custo e, quando aca.bar vai
continuar no custo.

ABR • O PODE ABRIR AIN
DA MAIS A ECONOMIA? HÁ ESPACO
PARA REDl.lIIR ALíQUOTAS iM
PORTAÇÃO?
MIGUEl JORGE - Nosso economia
ainda é muito fechado. Nós temos que
abrir desde que tenhamos aberturas
em outros países. No coso dos produ
tos agrícolas, temos alíquotas impor
tentes,

.

mos temos que usé-lns poro
abertura de mercado.
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·AI DE OURO-
60ANOS DE

., .

·HISTORIA
o bolão é muito mais,doque um esporte, éum .

tator de integração social. fnventado no -fgi-
.

:to, 3.500 a.C., e nOrmatizado pe10 -refQrmlsta
protestante, Mortinho Lutero, temeu-se um

dos jogos mais populares do planeta. Em Ja
raguá do Sul, o Az de Ouro Boliche Clube, foi
fundado no dia·'S de maio' de 1948, na antiga
sede do Baependi, por sete amigos, sendo co

nhecidos cinco: Walter Carlos Hertel, Gerhard
-

Arthur Marquardt, Heinrich Geffert, Wilfrid
Hasse e Dorval Marcatto. Dois integrantes,
segundo o pesquisador, senhor Eugenio Victor
Schmêckel, perderam-se nó poeira do tempo.
Três meses após a fundação, um grupo de seis
bolonistas, advindos das canchas de Bolão
do Bar Marabá, integrou-se a agremiação:

, Eugênio José da Silva, Erich Briiuer, Alfredo
Schulz, Hans Breithaupt, Wolfgang Weege e

_

Heinz Kohlbach. Posteriormente, Raimundo
Emmendorfer, Willy Lauffer, José Narloch, Al
fonso Buhr, Loreno Marcatto, Eugênio Victor
Schmockel e Oswaldo Heuse.

Ordem aleatório: Dorval Marcatto, Loreno Marcatto, Gerhard Marquardt, José Narloch, Eugênio José do Silvo,
Eugênio Victor Schmockel, Alfredo Schulz, Wolfgang Weege, Hans Breithaupt, Erich Brüuer, Alfonso Buhr, Raimunilo Emmendoerfer,

Henrich_ij-�ffert, Walter Carlos Hertel, Heinz Kohlbach, Willy Lauffer, Samir Mattar, Haroldo Ristow e outros.

Eugênio iosé do Silvo - Wolter Carlos Hertel e Sólon C. Schrauth (atual presidente)

LABORATÓRIO DE IDÉ.IAS EXCURSÕES E NOVOS ASSOCIADOS
No início as reuniões aconteciam �s segundas-feiras, posteriormente As excursões para jogos amistosos eram freqüentes e foram realizadas em

.

passaram a ser realizadas nas quartas. O objetivo era confraterniza- várias cidades de Santa Catarina, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Ponta Gros-
ção com churrasco, bote-papo descontraído, o jogo e muita cerveja. sa e Assunção no Paraguai, onde inauguraram as canchas do Clube Alemão. As
Comentava-se sobre os assuntos pertinentes da hora. Política, futebol, confratemizaçães sempre aoonteciam com muita festa e camaradagem. NQvos
economia, .e zombarias. O espaço sempre foi democrático, composto integrantes foram admitidos: Alexandre Haake, Carl Enderle, Milton Stange,
por empresários de diferentes ramos e opiniões políticas diversas. RainerWiele, Nelson Tarnowski, Moacyr Sens, Friedel Schact, Hamilton Garcia,

� Consta que 04/06/1953, -alguem trouxe um pensamento que foi re., :Geraldo Weminghaus, Irineu Rubini,- Flávio Romani, Wigold Leitzke, Ivo Kauf
. gistrado no livro atá - "O. Brasil é o único manicômio 'que é diroigido ' mann, Álvaro'Mann, Valdir Bruch, Rainer Modroi,Heinz Leitzke; Douglas Stan
pelos próprios internados". A cancha de Bulão fornou;se um v.etdõ:.

-

- -gerJoão Cartos Mlll'catto,'Sólon C. Sllhra'uth;'lhomoz: C: - Fruet;: Ivo Hasse;
deiro laboratório de idéias. Ali reuniam-se os homens que construíram • Ingo Robl, Ingo Wagner, José B. Campos,-Nelson Maske, Milton Grützma- --

a Jaraguá do Sul de hoje. '
- , cher, José Dalmarcoí Valmir-Pereira e Vlademar Mazurechem. "
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Tudo pronto para a EU,rocopa
.. �

Estrelas européias entramem campo a partir deste sábado
DA REDAÇÃO

A Eurocopa é uma das

competições mais tradicio
nais do mundo. Tirando a

Copa do Mundo, é o evento

que mais atrai cifras no mun
do do futebol. Envolvendo
as melhores seleções euro

péias, grandes potências e

detentoras dos campeonatos
mais ricos. Os olhos se vol
tam para-a Áustria e a Suíça,
onde acontecerão os jogos. A
maior surpresa é a ausência
da Inglaterra, que não passou
da fase eliminatória.

Ontem,. depois de cinco
meses viajando pelos dois paí
ses-sede, o novo troféu da Eu

rocopa chegou a Viena, onde
permanecerá 'em exposição
até a final da competição, em
29 de junho. Feita de prata,·
a taça Henri Delaunay, de 60
centímetros de altura, pesa
oito quilos, e é 18 centímetros

mais alta que a anterior. Se

gundo a Uefa, o aumento no

tamanho da' taça foi necessa
ria, pois o anterior era menor

que o da Copa dos Campeões e

o da Copa da Uefa. Para a enti

dade, o novo troféu precisava
ficar à altura.

O objeto de desejo das 16

seleções európéiasqúe-se elas-
,

síficararn para a fase final po
derá ser visto por todos os tor
cedores, no Parque Sigmund
Freud, na, capital austríaca,
que também será o palco da
final. Em comemoração, o go
verno austríaco confeccionou
um selo com a imagem do tro
féu, que poderá ser adquirido
e enviado pelos torcedores a

partir desta quinta. A Euroco

pa começa' neste sábado com '

dois jogos pelo Grupo A: Suí

ça pega a República Checa, na
Basiléia, e Portugal enfrenta a

Turquia, em Genebra.
.

Troféu da Eurocopa chegou ontem em Viena, onde ficarlÍ até a decisão
.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2008

Grupo A
Suíça, Portugal, Rep_ Checa, Turquia
7/6 (13h) - Suíça x Rep. Checa
7/6 (15h45) - Portugal x Turquia
11/6 (13h) - Rep. Checa x Portugal
11/6 (15h45) - Suíça x Turquia
15/6 (15h45) - Suíça x Portugal
15/6 (15h45) - Turquia x Rep: Checa

Grupo B
.

Austria, Aleqianha, Croácia, Polônia
8/6 (13h) - Austria x Croácia
8/6 (15h45) - Aleman.ha x Polônia
12/6 (13h) - CrQ:ácia x Alemanha
12/6 (15h45)· 4ustria x Polônia
16/6 (15h45) - Austria x Alemanha
16/6 (15h45) - Polônia x Croácia

Grupo C
Holanda, Itália, Romênia.• França
9/6 (13h) - Romênia x França
9/6 (15h45) - Holanda x Itália
1'3/6(13h) "Itáiia x Romênia'
.13W(151T45) .: Holanda x França
17/6 !15h45) �iH�'!tP�a x. ��meflja
17/6 15h45), Frqnça x Itaha.

.

:.;,:: :
.

.

,
. Grupo D ,.;;
Grécia,. Suécia, Espenhu, Rússia
10/6 (13h) - Espanha x Rússia

. 10/6 (15h45) - Grécia xSuécia
14/6 (13h) - Suécia x Espanha
14/6 (15h45) - Grécia x Rússia
18/6 (15h45) - Grécia x Espanha
18/6 (15h45) - Rússia x Suécia

,

Quartas-de-final
Jogo 1 - 19/6 (15h45) - 1° A x 2° B
Jogo 2 - 20/6 (15h45) -1° B x 2° A
Jogo 3 - 21/6 (15h45) -1° C x 2° D
Jogo 4 - 22/6 (15h45) - 1° D x 2° C

Semifinal
Jogo 1 - 25/6 (f5h45) - Venc.l x Venc.2
Jogo 2 - 26/6 (15h45) - Venc.3 x VencA

Final
29/6 (15h45) - Venc.l x Venc.2

SUíÇA
País com pouco tradição no futebol
europeu, o Suíça espero aproveitar o
fato de ser uma dos sedes da Euro
copo de 2008 para obter resultados

melhores do que mostram a suo história. Até agora,
íernm duas pcrtlclpações no competiçõo: em 1996 e

2004. Em ambas as oportunidades, o eliminação veio
ainda no primeiro fase.

.

REPÚBliCA CHECA
Considerado uma des seleções com

.

possibilidades de brigar pelo título
do Eurocopa de 2008, a República
Checo tento repetir o sucesso de

1996, quando chegou à decisõo, mos foi derrotado pelo
Alemanha. Sem Nedved, eles apostam em nomes como

Thomas Rosicky, destaque do último Mundial.

PORTUGAL
Comandada pelo técnico Luiz Felipe
Scolari, a seleção portuguesa é toto
do entre os favoritos. No último edi

ção, Portugal chegou perto do título,
perdendo o final para o Grécia. A esperança luso de

repetir o sucesso de 2004 deve-se o manutenção do
,base vice-campeã européia.:

TURQUIA
Forço em evolução na Europa, a Tur

. quia não está cotado entre os fovo'ri
tos, mos promete complicar a vidas
de seleções tradicionais: Nos Elimi

natórios paro Eurocopo de 2008i o Turquia.. teve um

início irregular, mos se recuperou o· tempo de garantir
. o segunda posição no grupo que teve-o Grécia como

primeira colocado.

�_.�;,' ÁUSTRIA
��'"' Anfitriã, o Áustria participará pelo

primeiro vez do torneio prlnci
pal de uma furocopa. Antes, o país nunca passou
pelas Eliminatórias desde que elo foi lmplnntadn,
A seleção atual não conta com grandes estrelas. A

equipe comandada pelo ex-jogador Josef Hickersber
ger fez apenas de amistosos, nos quais teve desempe
nho irregular.

CROÁCIA
A Croácia tem como trunfo a regu

.

laridade obtido não só em compe
tições européias, mos também em

'Copas do Mundo. Em 1998, por
exemplo, o país ficou com o terceiro lugar, perdendo
apenas poro o seleção anfitriã, o França, no semifinal.
Um de seus maiores destaques, o brasileiro naturali
zado Eduardo da Silvo é desfalque.

ALEMANHA
Uma das seléções mais tradicionais
da Europa, entro como favorita. Além

��, da história de conquislas, o seleção
vive boa fase e pretende colher os

frutos do renovação iniciado antes do Copo do Mundo .

de 2006 pelo.ex-jogador Jurgen K1ismann. As princi
pais estrelas são Klose e Bollock.

POLÔNIA
Apesar de ter tradição em Copo do Mun
do, o Polônia participará pela primeira

. vez do torneio_:. Nas Eliminatórios para o

Eurocopo, a Polônia fez uma campanha
apenas regular. Mesmo sembrilho, a seleção polonesa
terminou em primeiro lugar do Grupo A. nefrente da
Sérvio, cam grandes atuações do atacante Smolarek.

HOLANDA
A Holanda lenta ,reviver os grandes

.

momenlos do passado. A atual, seleção
conla com jovens-oposlas, como �von
Babel e Dirk Kuyt, e jogadores experien

les como Rudy von Nistelrooy e Rafael Von der Vaart. A
.

combinação deu certo e o Holanda passou pelas Himi
natórias sem problemas.

. r ITÁLIA
Atual campeã mundial, a Itália estó
cotada entre us favoritos. Nos Elimi
natórios poro a Eurocôpa, o Itália fez
uma componho regular, sem brilho,

mos pnssou.uo lado do f-ronça em um dos grupos
considerados mais fortes do fase classificatória. Poro
buscar o bicampeonato, o técnico seró o ex·jogador
Roberto Donadoni.

ROMÊNIA
A Romênia jq disputou três edições
do torneio, mas só conquistou uma

vitória, exatamente em sua último

partido: contra a Inglaterra em

2000. Nas Eliminatórios, a Romênia demonstrou
evolução em relação aos últimos anos e ficou com

o primeira vago de um grupo que tinha o Holanda
como principal forço.

FRANÇA·
Atual vice-campeã mundial, o França
chego com objetivo� de provar que con

tinuo entre os melhores do mundo. Do
geração campeã mundial em 1998, o alacante Thierry
Henry é o mais famoso dos remanescentes. Agora ele .

conto com o auxílio de novas promessas, como os ata
cantes Benzemo e Ribéry; poro manter o país no topo.

GRÉCIA
A Grécia chego à Eurocopa de 2008

com. a intenção de provar que o título
de 2004 não foi um mero ocidente.
filas Eliminatórios, o time deu sinais -

de que pode brigar pelo bicampeona
to. A vago veio com dois jogos de antecedência em um

grupo que tinha seleções competitivos como lurquín,
Noruegõ e Hungria.

.

SUÉCIA
Uma das seleções mais regulares da

Europa, a Suécia historicamente é um

adverso rio duro de ser batido pelos fa
voritos. No entanto, seu melhor desem

penho no Eurocopo é a chegado à semifinal do une de
1-992. As maiores estrelas são jogadores de primeira
linho no futebol europeu -Ibrahimovic e Kallstrom.

ESPANHA
Famoso por ser o seleção do quase,
o Espanha tem no Eurocopa o seu

título mais expressivo. Em 1964;
o país venceu o decisão contra o

União Soviética por 2x1. Mesmo assim, chegam à Suí

ço e Áustria como um dos favoritos. Além do erperiên
.

cio de RaOI. o seleção conto com o talento e juventude
de Cesc Fábregas efernende Torres.

RÚSSIA
_

Comandado pelo experiente Glius
Hiddink; o Rússia chega embolado
pelo desempenho surpreendente nos

Eliminatórios, quando .0 Inglaterra.
Os russos estiveram presentes também nos edições de .

1996 e 2004 .da Eurocopo'. Em embes, o seleção foi
eliminado logo na primeira fase.
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