
O COlUtElO DO POVO

Relatório do Congresso norte-ameri
cano indica que a antiamericanismo
atingiu seu limite por causa da guerra
no lraque. Uma comissão da Câmara
de Representantes revela que as opini
ões favoróveis sobre os Esfados Unidos
caíram em níveis nicardes desde 2002,
particularmente entre os países muçul
manos e da América Latina.Esse estudo
indica que a rejeição não diz respeito à
cultura e aos valores, e sim à política
dos Estados Unidos, acusada de apoiar
os regimes autoritários apesar de dizer
que respeita a lei, a democracia e os

•

direitos humanos.

Fonte: AFP
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Viajar pela BR-1 01 vai ficar mais caro nos próximos meses .

Mas a empresa responsável pela administra,çõo do trecho,
garante que também vai ser mais seguro. Cerca de
R$ 170 milhões serõo investidos em melhorias até 2009.
Confira quais as tarifas que devem ser cobradas a
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OPINIAO----------

CHARGE

COMO TU SABES PELO OLHAR TRISTE,
CABISBAIXO ...

OUALÉ, SÃO JORGE. ..
NÃOBASTAA

SEGUNDA DIVISÃO,
AINDA PERDER PRO

DO LEITOR

Venddos pelo capitalismo
Parafraseando o título usado pelomeu amigo Charles Zí

mermann, que espero não fique bravo comigo, vou falar do
capitalismo do outro lado do mundo. No Violento distrito
de Karada, no Iraque, os milhares de sobreviventes dos ata
ques americanos, ficavam pre.ocupados como iriam conse- .

guir água para beber ou tomar banho, e não se uma empresa
estrangeira estava privatizando o abastecimento da mesma,
para depois de um ano, vendê-la para eles próprios. Durante
meses, após a invasão, os investidores americanos subasta
vam os ativos do país como "botim de guerra" em feiras co
merciais, realizadas nos salões de baile dos hotéis, impreg
nadas de cenas surrealistas, na quais, os comerciantes locais,
equipados com coletes a prova de balas, aterrorizavam os

empresários com histórias de amputações. Enquanto isso,
os responsáveis pelo comércio americano asseguravam que
não era tão terrível assim. O melhor momento para investir
é quando "o sangue aindaestá fresco", diziam.

Os arquitetos da invasão acreditavam piamente que, en
quanto os íraquianos estivessem ocupados nas emergências
diárias, o pais poderia ser vendido discretamente ao melhor

preço, e os resultados anunciados comb fatos consumados. O

Iraque tem características interessantes, não só por ter a terceira
maior reserva de petróleo do mundo, senão por ser um dos úl
timos territórios que se resistiam à loucura do desenvolvimento
de um mercado global, nos melhores moldes do capítalísmo
sem limites. Depois da conquísta de América latina, Africa, Eu
ropaOriental e Ásia, omundo árabe era a última fronteira.

Como este canto do planeta não podia ser conquistado
de uma vez, o fraque tornar-se-ia o modelo perfeito para di
vulgar o combate ao terrorismo e, por outro lado, estender
as fronteiras' do liberalismo econômico. Além do petróleo,
o país oferece investimentos ilimitados para empresas que
querem abrir novos mercados através de privatizações. Des
sa forma, o mundo árabe ficaria "limpo" de terroristas, per
mitindo a criação de uma enorme zona de livre comércio
nos melhores moldes da violência colonialista. Mais uma

vitória, "desse irreversível modelo econômico que nos am

bienta: o capitalismo", como dizmeu amigo Charles.

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓLOGO

Solicitamos a todos os leitores que imviaram textos que ainda nõo foram
publicados no espaço Do Leitor que mandem novamente para o e-mail
redacao@ocorreiodopovo.com.br. Os arquivos foram perdidos devido a

probléll!as no computador.

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

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

Rua Procopio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, ex. Postal 18. É obrigatorio
informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

PONTO DE VISTA

O Sim.ples Nacional e as micro e pequenas empresas
zida, como a Constituição Federal prevê.

Com a vinda da Lei Complementar 123
. a partir de 07/2007 simplesmente estas

pequenas empresas não podiam transferir
créditos para as empresas fora do Simples
Nacional. Que sufoço! Quanta dificuldade,
Algo que existia é tirado dos pequenos que

'A Lei Complementar 123/2006 que '. perdem aí o diferencial para competir com
entrou em vigor em 07/2007, ou seja, o as grandes empresas. As empresas fora do
Simples Nacional trouxe para as pequenas Simples Nacional passaram a comprar de
empresas a'unificação dos tributos dos go- empresas fora do Simples Nacional crian
vemos federal, estadual e municipal e al- do assim amortalidade ou nomínimomui

gumas vantagens. Até junho de Z007 o Es- tas dífículdades aos pequenos negócios
tado-de Santa Catarina contava com a Lei que estavam no Simples Nacional. Pergun
do Simples Estadual, com percentuais do ta que não quer calar: Esta Lei não eta para
ICMS reduzidos e existia a possibilidade beneficiar?
detransferír Créditos de ICMS para empre- É possível ao Estado adequar as alí
sas que não estavam. naquela modalidade. quotas do ICMS que constam na tabela do
Possibilitava a estas empresas a sustentabi- Simples Nacional, o que não ocorreu. Nos
lidade através de uma carga tributária redu- so Estado aumentou e muito sua arrecada-

PAULO FELICIONI,
VICE-PRESIDENTE DA
APEV! - ASSOCIAÇÃO
DASMICROE

PEQUENAS EMPRESAS
DO VALE DO ITAPOCU

ção com as Micros e Pequenas empresas.
As alíquotas do ICMS aumentaram dentro
da tabela do Siínples Nacional em relação

.

ao Simples Estadual, as empresas que estão
fora do SimplesNacional também pagam
mais já que quando compram dos pequenos

. não se creditam de 17% do ICMS.
A parlir de 1/Zoo8 depois de muita

pressão da sociedade, o Estado resolveu ser

"bonzinho" e possibilitar às empresas fora do
Simples, quando comprassem de empresas

í

que participam do Simples, creditasseni em
7%. E os outros l00/o? Ondeforam? Tragam- ,

nos .de volta, precisamos sobrevíver E as alí

quotas de ICMS na tabela do Simples que sâo
mais altas que as anteriores, vamos voltar ao
que era antes. Cadê nossos deputados? Al
guém viu?A pequena empresa, geradora de

emprego e renda, não pode deixar de bus-:
car o que é seu direito.
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--------�-pOLíTICA

FAIA Aí!

" O jovem não
se corrompe
tão fácil. "

PíER GUSTAVO BERRI,
PRESIDENTE DA PMDB DE

MASSARANDUBA, sobre trabalho
de busca de lideranças jovens.

"Não me meto

nisso, o decisão
não é minha, "

ESPERIDIÃO AMIN (PP), ..
EX-GOVERNADOR, sobre a

possibilidade de aliança com o PSDB nas

eleições deste ano em Jaraguá do Sul:
.

,'O gov.erno,está '

;\f.tito� 00 Senado.,
.' ACM NETO (DEM-BA),.

DEPUTADO FEDERAl,
prevendo derrota ..do governo no .

I � .c. i' ;-�." ',' .� •. , .• ,P "I:
.

.' �I:l:

Senado na votação do novo imposto
da saúde, a CSS.:

'

Cidadãos comuns
A comissão especial da Câmara dos Deputados (foto) criado poro analisar
o proposto de emenda à ConstitiJição que acabo com o foro privilegiado
para autoridades em processos por crime comum, aprovou o substitutivo do
relator deputado Regis de Oliveira (PSC-SP). Tornando-os iguais perante o

lei, como diz o Constituição. Pelo substitutivo, todus cs autoridades, inclu
sive o presidente do República, responderão a processos por crimes comuns

perante um juízo de 10 grau. No entanto, os denúncias apresentados contra
autoridades no exercício do poder, devem ser decididos pelo tribunal compe
tente. Issns ações incluem o próprio recebimento do denúncia, os decretos
de prisão, a quebra de sigilo telefônico, bancário ou fiscal e o impugnação
de bens. O juiz de primeiro grau poderá decidir sobre ns ações mediante
controle prévio do tribunal competente.

ACSS
Do senador Raimundo Colombo
(OEM) : "Não ucredltelque o go
verno tivesse o coragem e o des
respeito de propor novamente isso
(o novo imposto para o saúde). E
não adianto vir com essa converso

de que isso é uma iniciativa parla
mentar. Porque, vamos ser sin�
ros, ninguém é idiota. O governo
quer, sim, aumentar o'imposto e-é '.

dele o iniciativa."
,

·i·

RESOLVIDO
Empresário e ex-vereador lio Tironi
(PSDB) assume mesmo o comando da
SDR de Jaraguá. A nomeação estava

prevista para ontem. Ocupo a. vago
deixado pela também tucano Niura
Demarchi, licenciado como alternativo
do partido no composição majoritária,
que pode ser com o PP e até com o

PMDB, diz o ex-prefeito Irineu Pasold,
que mantém a suo pré-candidatura.
Nesse caso, desde que o candidato não'
seja o prefeito Moacir Bertoldi (PMDB).

"Banco.
Cruxeh'Q
doSuf

Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais· e Estaduais", SAMAE*,
Aposentados e Pensionistas =.

. Forçás Armadas' e ECT' (Correios).

Taxas a partir de 1 ,60% ..

Conheça nosso escritório na
,

, '�
t ';""RtiaWalleHvlarquatd!, r1a3-jSaJa1)�JL

em frente a Prefeitura Municipal ou ,

entre em contato pelo teiefone 3371-4210
ou e-rnatl consig.adm@terra,com.br

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 13 DE JUNHO"DE 2008

o TROCO .; ...;\;
Décio Lima (P'O,J9ãoPi�0Iatti (PP),":Iojio Matos(PMDB) e Nelson Goette�' {]
de limo (P�), toDos eles aeputQ�OS federais com boseiJljele)torgl no Médio Yal�;'1:H
do Itaj"í, foramjundam�ntais no aprovação do Contribuição Social paro a SaúdeY' �
a novo CPfv1� no Câmara dos Deputgdós. o governo venceu por dois votos. N!l.s
eleições de 20060s quatro, juntQs, levaram 1.428 votos d&Jaraguá do Sul.

ALIANÇAS 1 .

Pp, PT, PDT, PSDB, PR, PRB, PTB, PC do .B, PV e. PMN de Araranguá acerte
ram aliança :para a reeleição d.o prefeito Mariano Mazzuco (PP). O 'lice sai k

odo PT, Em Jaroguá do Sul, petistas e progressistas tentaram um acerto.
Mos, segundo o líder maior do partido, o ex-governador Esperidião Amin,
a decfsjio de se candidatar a prefeifo ou vice numa cifmppsição com o PT
será do vereador Dieter Janssen.

ALIANÇAS2'.,
%

Ainda segundo Amin, se Janssen optar por orna candidatura a prefeitP,
o que deve acontecer, e o PT entender que não deve compor Q,chapa
tomo um nome a vice, os progressistas .lançam candidatura próprftf. O
ex-governador vê o partido disputando a eleição majoritária como uma

coisa novo. Até porque o PPB e o sucedâneo PP nunca tiveram candidato
o prefeito em JoroguÓ:. Para �Iê, Dieter1em ti cora do município.
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DENÚNCIA

POLíTICA----------

proposta e a assinatura constante
no documento também foram
'fraudadas, conforme declaração
apresentada formalmente pela
empresa. Cópias dos documen
tos citados pela vereadora foram
entregues à imprensa, durante
entrevista coletiva realizada on

tem, na Câmara.

Segundo o advogado da Câ

mara, Manalo Del Olmo, é pre
ciso três propostas válidas, para
dar seqüência ao processo lici
tatório. Nesse caso, diz, só duas
empresas estavam habilitadas.

Denúncias no

outro governo
No mês passado, a atual

administração encaminhou ao

TCE (Tribunal de Contas do
Estado) e ao Ministério Públi
co o resultado de auditoria que
aponta supostas irregularida
des cometidas pelo Executivo
entre os anos de 2001 e 2006.

Só em licitações irregulares, R$
6,7 milhões em prejuízos foram
contabilizados até a divulgação
da auditoria, em 8 de maio.

O período investigado com
preende os dois primeiros anos
do atual governo e toda a ges
tão do ex-prefeito Luiz Carlos
Tamaníní (PMDB). Na admi
nistração passada, as denún
cias envolvem a Secretaria de
Educação, à época comandada
pela vereadora Bernadete Hill
brecht, então filiada ao PMDB.
A auditoria apontou direciona
mento na compra de alimentos

� para merenda escolar e a aqui-
:0<3
�

_ sição de alimentos em período
8l de férias escolares, sem sua uti
� - lízação ter sido comprovada.
ê Pré-candidata nestas elei-

ções, Bernadete taxou a audito
ria de "eleitoreíra" e disse que
vai solicitar, pelos meios legais,
que a divulgação do levanta
mento não possa ser feita du
rante o período de campanha.
O documento foi divulgado
pela Prefeitura poucos dias de
pois. de oficializada a pré-can
didatura de 'Iamanini.

O secretário de Finanças,
Adriano Hoffmann, agora cita
do na denúncia que será envia
da pela vereadora ao MP, TCE e

TJ, desafiou Bernadete a apre
sentar pr�yas que contestem as

irregularidades apontadas na

auditoria. Foi Hoffmann quem
divulgou, através de coletiva, o
resultado da investigação.

Licitação seria irregular
Vereadora diz que certidão de uma das empresas é falsa
CORUPÁ

A vereadora Bernadete Hill
brecht (PPS) acusa de irregular
o processo licitatório feito pela
atual admínístração e pelo qual
foi contratada a empresa Vetor
Auditores Independentes, que
realizou uma autoria interna nas

contas do município. Divulgada
pela Prefeitura no mês passado,
a auditoria apontou irregulari
dades entre os anos de 2001 e

2006, estimando rombo nos co

fres públicos da ordem de R$ 10
milhões.

Bernadete encaminha esta se

mana denúncia contra o prefeito-

Camada Müller (PP), o secretário
de Finanças Adriano Hoffmann
e os membros da Comissão de

Licitações da Prefeitura ao Tribu
nal de Justiça, ao Ministério Pú
blico estadual e federal e ao TCE

(Tribunal de Contas do Estado). A
vereadora quer a anulação da lici
tação e a devolução dos R$ 72 mil
pagos à empresa pelo serviço.

Ela explica que soube da au

ditoria através da imprensa e, a

partir daí, solicitou ao Executivo
o processo de licitação, através
de requerimento aprovado na

Câmara. Ao verificar as certi
dões negativas de débitos, diz ter
descoberto um documento falsi
ficado referente a uma das três

empresas participantes, a Audi
Factor Auditores Independentes.
A constatação foi feita através
de consulta na internet, e depois
confirmada pela Receita Federal,
através de ofício, onde informa

"que não foi possível confirmar

Bernadete encaminhará a denúncia à Justiça, ,ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público estadual e federal

a autenticidade da emissão da
Certidão Positiva com Efeitos de

Negativa de Débitos relativos aos

tributos federais e à dívida ativa
da União" em nome da empresa.

Diante disto, Bernadete diz
ter ido até a sede da empresa, em
Curitiba, que afirmou ter recebi
do convite, porém negou partici
pação na licitação. Segundo ela, a

Secretár_io nega direcionamento
Mas admite que comissão pode não ter checado a certidão

O secretário de Finanças do

município, Adriano Hoffmann,
nega ter havido direcionamento
na licitação, e diz que o processo
ocorreu "como todos os outros".
''Entramos em contato com as

empresas com disponibilidade
de fazer o serviço, e elas envia
ram suas propostas. .Todas foram
convidadas dentro do processo
normal", assegura.

Segundo ele, o procedimento
fica a cargo da Comissão de Lici
tações da Prefeitura, a quem cabe
analisar os documentos enviados
PI .1S empresas participantes.

Hoffmann diz que as certidões
negativas são checadas via inter- -

net,. e admite que "talvez eles (a
comissão) não puderam conferir
o momento do processo Iícitató
rio". Diz que a checagem "nem

sempre acontece no decorrer da
licitação e, como tem prazo de
recurso, pode ser feita depois".

Ao contrário do que diz Ber
nadete, o secretário garante que o

processo não precisa ser anulado
se for confirmado que uma das
certidões apresentadas por uma
das participantes não é autênti
ca. "Pode aoontecen só com duas

empresas habilitadas. O que não

pode é com uma", completa.,
Hoffmann informa que a

Prefeitura "vai fazer um levan
tamento minucioso" acerca da

-licitação para descobrir se a de
núncia apresentada peid verea

dora procede. E, também, entrar
em contato com Audi-Factor. "Se
houve burla, a empresa deve ser

responsabilizada", resume.
Questionado sobre o fato de

a carta-convite ter sido enviada
um dia antes do despacho, tam
bém disse que a questão será ve
rificada.

CAROUNATOMASEW

,A��iQIJ� HoUmann, o,firma que licitação não precisa ser cancelada'
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----------ESPECIAL

Motoristas devem preparar o bolso
No trecho entre Curitiba e Florianópolis serão cinco postos de pedágio

BR 101

VALE DO ITAPOCU

O atual preço da gasolina
e o recente aumento de cerca

de 10% no valor do óleo diesel
já pesam no bolso dos moto
ristas e de quem trabalha com

o segmento de transporte. Mas
a partir da dia 15 de agosto,
quem trafegar pelas BRs 101
e 116, em Santa Catarina, terá
um gasto a mais. É que neste

período, inicia a cobrança de

pedágio nas rodovias catari
nenses, como já ocorre nos Es
tados vizinhos do Paraná e Rio
Grande do Sul.

No trecho que liga Curitiba
à Florianópolis, administrado
pela empresaAutopista Litoral
Sul (da OHL Brasil), o valor da
taxa deve girar em torno dos R$
1,02 e serão cinco postos de co

brança. O primeiro será insta
lado no município paranaense
de São José dos Pinhais. Já em
Santa Catarina, os postos esta

rão em Garuva, Araquari, Porto
Belo e Palhoça.

Uma pessoa que viaja de
Jaraguá do Sul para passar o

final de semana na praia de
Barra Velha, _por exemplo, vai
desembolsar R$2,04 durante

o trajeto de ida e volta. O va

lor praticado é um dos mais
baixos do país, mas pode au

mentar até agosto, Já que será

corrigido pelo IPCA (Índice de

Preço ao Consumidor Amplo).
Motociclistas pagarão metade
da tarifa. Para caminhões e

ônibus, o preço também será
diferenciado.

Mas a mudança, apesar de
ser sentida no bolso do moto

rista, deve refletir na condição
de tráfego da rodovia. Segun
do a Assessoria de Imprensa
da empresa responsável pela
administraçâo do trecho, obras
de recuperação do pavimento
e da sinalização da rodovia já
são realizadas desde fevereiro.
Ainda de acordo com o órgão,
serão investidos durante o pri
meiro ano da concessão R$ 170
milhões em melhorias no tre
cho. A rodovia vai contar com
atendimentomédico, guincho,
câmeras de segurança, entre
outras melhorias. Além disso,
estima-se que a "privatização"
seja responsável pela geração
de 690 empregos diretos.

DEBORA VOLPI

No Km 79 da BR 101, em Araquari, será instalada uma praça de pedágio

Alternativas para diminuir
os gastos durante a viagem

O gerente comercial Charles
Biola, 33 anos, natural de Floria-

. nópolis, viaja todas as semanas

para Curitiba a trabalho. A partir
de agosto, o trajeto vai ficar mais
caro é o motorista já contabiliza
os custos. Serão quatro praças de

pedágio, ou seja, R$8,16 a mais

para a viagem de ida e volta. Mas
se for para garantirmais seguran
ça, o motorista concorda com a

mudança. "Quando se tem pedá
gio, a mudança é significativa. É
importante, por exemplo, termos
o resgate do veículo em caso de
acidentes, como já acontece nas

estradas do Paraná", comenta.
Mas para aqueles que não

concordam com a cobrança e de
sejam "fugir" da taxa, ainda exis
tem algumas alternativas. O po-

licial Mendes Ribeiro da Polícia
Rodoviária Federal, em Barra Ve
lha, explica que os jaraguaenses
que pretendem chegar até a praia
mais próxima da cidade poderão
utilizar a SC 413 que passa pe
los municípios de Guaramirim,
Massaranduba e São João do Ita
periú. '� estrada é boa, asfaltada
e o percurso é até menor", garan
te o policial. Ainda segundo Ri
beiro, a instalação dos postos de
pedágio pode resultar em filas,
principalmente durante a tempo
rada de verão. "Serão necessárias
várias cabines de cobrança para
atender a quantidade demotoris
tas que passam por aqui. São 30
mil veículos por dia. E no verão
aumenta muito. Isso vai gerar fi
las, com certeza", alerta.
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.�90N1'OS DE PE trBA - flORIANÓPOLIS)
• São José dos Pi R) - Km 637,6
• 6aruva (SC) - ��i 5.· Araquari (SC) • Km79,4
• Porto Belo (SC) - Kill 157 • Palhoça (SC) • Km 222,11

Opção para quem quiser desviar a cobrança fico em São João do Itaperiú

• MElHORIAS PREVISTAS .

• Painel de Mensagem Variável Fixo (7) • Painel de Mensagem Variável
Móvel (5) • Call Box fi66) • Câmeras de Monitoramento t172) • Contador
de Tráfego(lO) • I)

....
etector de Altura (10) • Radar FiXO

..

(31) • Estação
Meteorológica (2�: tema de Rodiocomuni (todo o trecho)

�

''"' w'::: ,d' :.,*�. ",< ""'_.- �,;.,,,"" , , mo

,É melhor p
pedágio Q:i;
estrada seg
Onde a gente poga,
conio no Paraná'

t

e em Sõo Paplô;'
sempre tem}s,c�JitQ"
e a pisto é boa. f:

VILSON MOTA, 36 ANOS,
CAMINHONEIRO

Sou contrtl�''flQ
pedágio. Tontos
pedágios em um

trecho tõo curto

(FloriaoópoU
Curitiba) v
ficar pesado
para pagar

GISELE GUESSER,
25 ANOS, AUTÔNOMA

$t'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



INFRA-ESTRUTURA

GE�L--------------------

,

Calçadas irregulares, vidas em risco
Deficientes físicos se arriscam para driblar a falta deacessibilidade
JARAGUÁ DO SUL

A jovem se arrisca e anda no
meio da rua em pleno horário
de pico. No mesmo ponto, um
homem tenta subir na calçada e

não consegue. O que essas duas
pessoas podem ter em comum?
Ambas são cadeirantes e tentam

driblar a falta de acessibilidade
para andar na calçada da Aveni
da Getúlio Vargas, no Centro.

O problema da falta de infra
estrutura das calçadas do muni

cípio já é conhecido e há anos é
.

objeto de luta da Ajadefi (Asso
ciação Jaraguaense dos Deficien
tes Físicos). O que mais preocu
pa, porém, é que até UJJ1a calçada
que passou por reforma recente
mente está com os acessos irregu
lares para os cadeirantes. O pon
to mais crítico é na esquina entre
aGetúlio Vargas e aEmílio Carlos.

Jourdan (em frente ao antigo Bar
Catarinense), nas imediações do
Shopping Breithaupt. .

Na Prefeitura, a ouvidoria já
recebeu várias reclamações de
cadeirantes que reclamám das
inclinações irregulares da cal

çada ao longo da Getúlio Var

gas. O fiscal de posturas, edifi-

cações e publicidade ao ar livre
da Prefeitura, Carlos Fernando

. Piske, afirma que a empresa ter
ceírizada contratada para fazer
a revitalizaçâo da calçada não
obedece às normas da ABNT

(Associação Brasileira de Nor
mas Técnicas). "Dá para perce
ber que as inclinações não estão
adequadas", destaca.

Já o arquiteto da Secretaria

.

de Urbanismo, Carlos Baratto,
garante que os acessos da cal
çada, no trecho que está sen

do revitalizado, obedecem à
NBR 9050, norma brasileira da
ABNT que dispõe sobre a aces

sibilidade. Sobre a inclinação
entre a Getúlio Vargas e a Emí
lio Carlos Jourdan,· justificou
que a região não tem rede de
esgoto pluvial e que haveria um
bloqueio dás águas pluviais se

o nível da calçada fosse rebai
xado. Em relação aos acessos

impróprios em outras calçadas
da cidade, Baratto disse que
as tubulações mais antigas em

alguns pontos dificultam a ade
quação do nível das calçadas.

DAIANE ZANGHELINI Odair diz que pode sofrer ocidente se tiver que enclinar mais o cadeira

Om flagro da
desresp�ito·

PRF pode entrar em greve o

partir da próxima semana
VALE DO ITAPOCU

Representantes do Sindi
cato da Polícia Rodoviária Fe
deral participam hoje de uma

reunião em Florianópolis, para
tratar da estratégia da greve,
que pode acontecer a partir da
próxima segunda-feira, 17, caso
não aconteça um entendimento
com o governo até domingo. A
categoria está em estado de gre
ve há cerca de 20 dias. O inspe
tor-chefe daDelegacia de Polícia
Rodoviária Federal de Joinville,
Adílio Paiano, reforçou que,Cartaz afixado no posto do Polícia Rodoviário Federal de Borro Velho mostro descontentamento do categoria

apesar da paralisação parcial
das atividades, os serviços es

senciais - como atendimento a

acidentes - estão sendo realiza
dos normalmente.
A categoria busca o cumpri

mento do acordo que inclui a

adoção do nível superior como
critério para ingresso na carrei
ra, a criação de três mil novas

vagas para o Departamento
de Polícia Rodoviária Federal
(DPRF) e a recomposição da ta
bela salarial de aproximadamen
te 45% até fevereiro de 2009.
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ALFABETIZAÇÃO

Formação' de professores Guarani
Educadores que trabalham com povos indígenas participam de reciclagem
GUARAMIRIM

Encerra hoje em Floríanópo
lis o curso de formação para pro
fessores que trabalham a alfabe
tização dos povos indígenas no
Estado. Ao todo, mais de 30 pro
fissionais realizaram este curso

de capacitação e reciclagem.
Esta foi a sétima etapa deste

curso que contou com meto

dologia de pesquisa e estágio
supervisionado. As etapas an

teriores abordaram os seguintes
tópicos: a língua guarani, língua
portuguesa, matemática, confec
ção de material didático, dentre
outros temas. -

Para o índio João da Costa, da
reserva indígena Piraí, em Gua
ramirim, a alfabetização é neces
sária porque o índio precisa se'
comunicar corri outras pessoas.
"Porém, mesmo sabendo falar o
português, na tribo só falamos
o guarani". João da Costa é pai
do cacique da aldeia do Piraí e
trabalha produzindo artesana
to em madeira. De acordo com

Catarina Luchini, alfabetízadora.
indígena da aldeia Piraí, a alfa

betização dos índios tem por
objetivo não agredir a cultura

destes povos. Ao contrário, além
da alfabetização, as professoras
realizam também um trabalho
de valorização. "Ensinamos a

própria história deles e dizemos .

que eles devem se valorizar, que
eles são um povo forte e devem
permanecer unidos e preservar
as tradições", disse.

Segundo informações da
Fundação de Apoio aos Povos

Indígenas, atualmente em Santa
Catarina existem pouco mais de
cincomil índios, em suamaioria
Guarani. As escolas indígenas
são administradas pela secre

taria de Estado da Educação. A
secretaria é mantenedora de 29

escolas e atende a mais de dois
mil alunos com 150 professores.
Estes professores trabalham com

as etnias Kaingang, Xokleng e

Guaranis que são os povos que
.

existem pelo Estado e vivem em

reservas e territórios indígenas.
Segundo informações da Se

cretaria de Educação, o objetivo
das escolas indígenas é promo
ver o saber sem agredir o modo
de vida destes povos.

OSNI ALVES Alfabetização garantida pelo governo do Estado facilita comunicação, mas sem agredir a cultura indígena

Cason parcela dívidas de
clientes em todo o Estado
REGIÃO

Os consumidores de mu

nicípios que. são, ou eram,
atendidos pela Casan (Com
panhia Catarinense de Águas
e Saneamento) terão a opor
-tunidade de parcelar dívidas.
É que a empresa está lançan
do o Procrer (Programa Casan
de Recuperação de Receita).
Este programa tem a finali
dade de levar os clientes ati
vos e inativos a quitarem as

pendências. Para isto, a Casan
oferece até cem meses para o

cliente pagar. Dependendo do
caso, é possível reduzir ou ze

rar as multas e juros sobre os

débitos.
É preciso ressaltar que as

dívidas que estão sendo co

bradas são anteriores a 2007 e
.

as cobranças estão sendo 1!IJl

paradas por lei. Alguns clien
tes acreditam que após cinco
anos a dívida prescreve. Não

Festa Junina em São João dia 21

é o que afirma o assessor de

imprensa da concessionária,
Gilberto Bordijnon, que diz
que tarifas e taxas prescrevem
em dez anos. "De acordo com

o novo Código Civil, de 2003,
as dívidas que prescrevem
em cinco anos são as que não
são nem tarifas e nem taxas,
mas juros, multas e alíquotas,
disse."

De acordo com informações
da concessionária, há no Esta
do 104 mil clientes em débito
com a Casan e a instituição tem
a receber cerca de R$ 64,665-
milhões. A previsão da conces
sionária é de receber, com este

programa, pelo menos R$ 20

milhões.
Outras informações sobre

o Procrer no site www.casan.

com.br ou pelo telefone (48)
3221-5000.

A tradicional festa junina de São João. em São João do Itape-riú. será reali
zado de 21 a 23 de junho nri Capela São João Batista e no Centro de Integração
Turística. As bandas confirmadas são Corpo e Alma, Minuano e Musicamp.

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

na forma da Lei, etc.
.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

- DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

CARLOS SERGIO DE OLIVEIRA 933.875.639-49· AUTO POSTO GORUPA
I 15312 23/05/2008 185,50 O MESMO

CRISTIANE GUiLHERMINA PEDRI JAIGO
.

821.167.929-91 PRIMA CASA MOVEIS E DECORACAO [TOA ME
I 33314082007 25/05i2008 370.77 O MESMO

EllS ELIANE FERREIRA 052.570.099-43 JARAGUA COMERCIO OE MOVEIS LTOA ME·
I 110 18/05/2008 110,00 OMESMO

EllS ELIANE FERREIRA 052.570.099-43 JARAGUA COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
I 101 16/05/2008 190,00 O MESMO

ISOLETE BUBLITZ 890.973.949-53 FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO
I 1630001 22í05/2008 148,00 O MESMO

JARDINI MOVEIS E DECORACOES LTDA 03.098.835/0001-14 EMPRESA DE TRANSPORTES OSMARIN LTOA
I 12980-0 14/05/2008 50,00 O MESMO

JONAS LUCIO DA SlivA 003.997.189·90 ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTOA
L 523895(14,130) A VISTA 131,60 O MESMO

_

JONECIR CUNHA 515.327.199-49 SleOOB-SC BLUCREDI COOP ECON E CREOITO
I 21/48 07i05/2008 395,92 ARCEPOM

JONIMAR STEEKER 751.511.709·53 CIZESKIINCORP ADM EMPR IMOBIL L
I 2327/07 21/05/2008 1.300,00 O MESMO

MULTIBOR INDUSTRIAL LTDA 05.973.019/0001-38 TOREBOR COMERCIO E R B L EPP
I 00.139/t 30/04/2008 500,00 O MESMO

MULTIBOR INDUSTRIAL LTOA 05.973 019/0001-38 TOREBOR COMERCIO E R B L EPP
I 00.119/3 01/05/2008 590,00 O MESMO

PIER COMERCIO DE BEBIDAS LTOA 06.191.420/0001-89 BANCO INDUSTRIAL 00 BRASIL S/A
I 0100104901 22í05/2008 770,07 TEKA TECELAGEM KUENRICH SA

SIDNEI ROSSA BAR·ME 09.089.093/0001047 BANRISUL-BCO EST.RIO GRANDE DO S
I 05140236 20/05/2008 169.24 DISTRIB DE BEBIDAS JOINVILLELT

E, como os ditos devedores nao íoram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao. faz por in!ermedío do presente
Edital, para que os mesmos comparecem naste TabeHonalo na Av. Mal. Deodoro da Fonseca. or 1589, no prazo da Lei, a lim de
liquidar o seu debito. ou entao, dar razao porque nao o taz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da lei, etc.

Jaragua do Sul, 12 de Junho de 2008
OSNI�LVES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(:] O CORREIO DO POVO
•

SEXTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2008

, SCHROEDER

Cicloturismo
,amanhã

O cicloturismo de Schroeder será reali
zado neste sábado, às. 7h30, com saído
próximo à Prefeituro Os ciclistas per
correrão os Bairros Brocinho III, Vila
Itoupava e outros localidades totali
zando 10, 5 quilômetros de estrado.
Após este percurso haverá 16 quilôme
tros de subido até o represo do Julio e

por fim o retorno. Outros informações
no 3374-1191.

GUARAMIRIM

Fameg participa de
mostra científica

A Fameg (Faculdade Metropolitano de
Guaromirim) foi uma dos principais
atrações no 10 Seminário e Mostro
Científico do Programa de Bolsos de
Estudo e pesquiso do Artigo 170 do
Constituição de Santo ,Catarina. O
evento aconteceu no quarto-feira e foi
promovido pelo Secretario de Estado do
Desenvolvimento Regional de Jaraguá
do Sul. A Fameg apresentou os projetos

,

"Famelix, GNUllinux" e "Famelix.,. Unh,a
de Pesquiso, Suporte o Migração".'

CORUPÁ

Fonnatura
doEJA

.1.

Alunos do ensino médio do EJA, pólo
Osvaldo Amoral, vão receber os cer

tificados de formatura neste sábado,
14 de junho. A cerimônia acontecerá
nos dependências do Escola Ernesto
Rücker, às 15h30min. Esta escola esta
desativado e após o entrego dos certi
ficados, haverá confraternização entre
os participantes.

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

JARAGUÁ DO SUL

CIRCUITO DE M,ÚSICA DO SESC
Inicio hoje o Circuito Sesc: de Músic:os, às 20 horas, nos dependências do Scar com ingressos de R$ 10 e R$
5. Um dos"primeiros grupos o se lIpresentor sel'ú o ,"Grupo Alma de. Bondoneon". Serão ritmos do Europa, do Brasil,
especiglmel'!te o Sul, e .tongos argentinos. Outros, intorma'ções 'no telefone, é o (47) 3371-9177 e {47} 3371-8930.

JARAGIJÁ DO SUL
.

CORUPÁ

Femuca será
em julho

o sexto Femuca (Festival Escolar Mu
nicipal do Canção) promovido pelo Di
visão de Cultura de Corupá recebeu 23

inscrições e será realizado no dia 6 de
julho nos dependências do Seminário
de Corupá. Serão 12 interpretações no

categoria sertanejo e lOna popular.
O festival envolverá alunos de 1 ° o 4°
série, 5° o 8° série e ensino médio.
O acompanhamento dos candidatos
será pelo Bando Som do América, de
Jamguá do Sul. O objetivo do Femuco
é promover li intercâmbio musical nos
estabelecimentos de ensino, possibi
litar o surgimento e incentivar os ta
lentos musicais, além de desenvolver
o gosto pelo músico. Todos os partici
pentes receberão troféu de pcrtlclpn
ção. Haverá premiação em dinheiro
poro os três primeiros colocados em

cada categoria. R$ 270 (10 lugar), R$
220 (2° lugar) e R$ 170 (30 lugar). A
escola que apresentar o torcido mais
organizado receberá R$ 420 e troféu.
Informações no 3375-1399.

'YALE DO ITAPOCU

,

Justiça lança
-

pro,grama
, OJribunul RegiónQfEfeitórul de Santa
Catarina' iniciou o progromo "Mesado '

Vqluntário", que viso recrutar cidodõos
c:otarinenses interessados em trabalhar
nos próximos eleições municipais. O
programo permite aos eleitores em si

tuação r�gular com o Justiça Eleitorol se
inscreverem poro prestar serviços no dia
do pleito, no recepção e no apuração dos
votos. Os mesários serão nomeados, de
preferência, entre os eleitores do próprio
seção. Mais informações no www.tre

sc.gov.br ou nO,cartório eleitoral.

<'
Sábado é dia de vàcinação contra a paralisia infantil

A primeiro etapa deste ano do Componho Nacional de Vacinação Contra o Paralisillinfantil, que iniciou no segunda-fei
ra, tem seu dia "O" marcado poro este sábado, quando o vacino estará disponível, dos 8h às 17h, em todos os unidades
de saúde de Jaroguá do Sul e dos outros municípios do região. Destinados às crianças menores de cinco enos.es doses
também serão aplicadas por equipes atendendo em barreiras montadas nos seguintes locais: Posto Marcolla (BR-280);
Posto Mime (Rua Bernardo Dornbush); Shopping Center Breithaupt; Supermercado Angeloni (Ruo Bernardo GrubbaJ.O
encerramento desta fase da campanha está previsto paro o próximo dia 20.

INSCRiÇÕES ATÉ DIA 19/06

WWW.FAMEG.EDU.BR
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VIDA E ARTE

A apresentadoraDaniela Cicarelli,
.

atualmente no comando do progra
ma Quem pode mais?, da Band, di
vide seu tempo entre a faculdade de
direito (ela está no terceiro período) e

o atletismo: ela chegaa correr 50km
por semana.

De beleza inquestionável e corpo
escultural, a preocupação maior da

.

morena atualmente passa -longe do
espelho. Contratada pela Band no

final do ano passado, Cícarelli ainda
não conseguiu conquistar a audiên
cia dos espectadores de domingo.
Apesar de inúmeras chamadas na

programação da Band, ela tem fi
cado ern média corri 2,2 pontos no

Ibope, ficando em quarto lugar,

atrás do SBT, de Eliana, da Record,
e da Globo, geralmente líder no ho
rário. A direção da Band ainda não
está. satisfeita com o "Quem Pode
Mais?", de games, tanto que antes
da estréia já houve. troca de diretor.
Haverá mudanças no programa, mas
Cicarelli ainda continua sendo uma
aposta de emissora.

Solteira, pelo menos publicamen
te, ela diz que não guarda mágoa do

. passado, se referindo ao casamento
fracassado com o craque Ronaldo. O jo
gador, na semana passada, deu urna
declaração dizendo que a única
coisa boa no casamento dos
dois foi a apresentação
da banda Maná.

o
,«

�
s
:::J
>
zs

Casamento fracassado
"Todo mundo fala, dá opinião e julga.

Acho que todos nós erramos e as pessoas
estão aí pro viver, acertar, tropeçar, cair,
levantar... Uma coisa que aprendi é não

julgar. Tenho mais o que fazer...", afirma
Daniela

-

sobre o fato de que alguns de
.

seus erros já se tornaram escândalos.
Sobre o ex-marido, o jogador Ronal-

Revisão
programada

JAVEL
Mille Fire 8V

Troca de41eo Selênio JO.OOO km
só R$ 84,00 t3l)

A gente cuida da
.. -

sua palxao.

do, fala pouco, apenas dizendo que não
guarda mágoas. "Não tenho orgulho feri
do ou paixão perdida lá atrás. Acho que
as coisas acontecem e depois se perdem
no tempo. Não dá pro ficar remoendo o

passado, você tem que tirar aprendizado
dele e levar Ó que aprendeu paro o resto
da vida", conclui.

Mesmo com dificuldade
·para conquistar o audiência,

Cicarelli continua
tendo tratamento de
estrelo na Bond

Daniela Cicarelli luta para conquistar a
audiência dos espectadores no domingo
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCR!TOR

Nossa, como ela fedia! I

Meu primeiro contato com ela foi ao sul da
Malásia, em 2004·. Todos queriam apresentar-me,
mas como eu teria 'vontade de conhecê-la? Sua

primeira- impressão e sinal transmitido foi atra
vés de um forte odor de rato morto, pra não di
zer, de peido. Os estrangeiros que a conheciam e

a tinham visto, não faziam cara de prazer algum.
Também não falavam bem dela. Mas tomei cora
gem e fiquei cara a cara com o assunto, por alguns
minutos. Confesso que entrei para o time dos que
não a aprovaram.

Três anos depois vou a Indonésia. Lá, todo
mundo, mas tudo mundo, perguntava se eu já a

conhecia. Contavam histórias que pareciam len
das urbanas; de tão absurdas: se tocá-la você fica
uma semana cheirando, após prová-la, ninguém

, vai sentar ao lado de você. Regras que já tinha
visto estampadas em .cartazes de um shopping
center em Jacarta: é proibidolevá-la em avião, em

,

trens, em ônibus ou tê-la em sua companhia em

qualquer lugar público - inclusive neste recinto.
Em território indonésio,meu encontro com ela foi
inevitável. A qualquermomento, uma pessoa que
viajapelo arquipélago se deparará com a dita cuja.
Sabia que estava perto, porque seu cheiro já esta
va no ar: a lendária fruta chamada Durian.

É possível senti-Ia a centenas de metros de
distância. Imagine uma bola grande de futebol
americano, verde e ameaçadora, com espinhos. E
que solte um cheiro gasoso, inesquecível, pene
trante e podre. Perfeita para uma sexta-feira treze!
Um odor de decomposição, que paira sobre todos
os mercados e bancas de frutas da Indonésia. Por
unanimidade, os indonésios dizem que é uma

delícia. Uma fruta feia e cara, que tem a fama de
ser uma das mais apreciadas iguarias da Ásia. O
que deixa qualquer pessoamais curiosa ainda. Se

.

não fossem os espinhos, passaria por uma jaca,
que é muito mais delicada. Por teimosia, porque
me achava na obrigação de aprender a gostá-la,

.

comprei uma. Meu plano era levá-la para a hos
pedagem. Em dezminutos de trajeto numa.moto
cicleta triciclo - que aqui colocam cinco pessoas,
fazendo omotor de 125 cilindradas gemer e bater

igual à taquara rachada, em companhia da coisa
malcheirosa e inebriante, meus colegas nativos
estavam pedindo clemência. Parti a casca rígida
da durian e me cortei na sua armadura de este-

,

gossauro. Nossa, como fedia! Parecia que tinham
enterrado alguém com um queijo gorgonzola in
teiro nas mãos e, algumas semanas depois, exu
mado tudo. Aberta a casca, separei a polpa fibrosa
e amarelada, expondo gomos de um material gos
mento, viscoso, parecido corn queijo, que estava

,

em volta dos caroços do tamanho daqueles do
abacate. O cheiro interior era menos intenso.

Provado a coisa e vencida a barreira do olfato,
começa uma luta necessária com as palavras: fa
zer um comparativo. Durian é uma fruta quemis
tura manga e banana, passando pelo maracujá.
Porém se perguntar a um indonésio, a que fruta se

compara o gosto da durian? Ele responderá: du-
.

rian é durian. Para mim, durian é aversão. Ainda
não aprendi a gostá-la. A primeira impressão é' a

que permanece.

• charlesautor@gmail.com

VARIEDADES:___,---------:------

.�
• Ci,na Shopping �
Sex and the-city ((eg) "

(15h, 18h;'21 h - seX!seg/ter/qui)
(13h, 15h50:18h40, 21h30 - sob/dom/quo)

Encantada: novo
filme da 'Disney

Diferente de tudo o que você já viu. Quan:
do a futura princesa Giselle� é banida do
reino de Andalasia e jogada no "mundo
da vida rea!", um advogado divorciado e

cético lhe oferece ajuda, quando perce-
, be que vai acabar se apaixonando pelos
olhos inocentes e alegres de Giselle.

o longo caminho de .

Stet a sobrevivente
Ambientada na Alemanha, a história
narra, o.drame de uma garota alemõ, que
descobre ser meio judia em plena Segun
da Guerra Mundial. Stef é uma jovem ado
lescente, nascida em uma família feliz, que
vive o primeiro'eúnico amorde sua vida. Ao
mesmo tempo a guerra avança. Sem enten
der porquê, torna-se alvo da paixõo de um

major oficial nazista.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Jovelino vende os rifas pala os freguesas do so

lõo. Daniel diz o Louro que nõo desistirá do con
sultório. Divino ajuda Daniel a pregar a placa
do consultório. Idalina diz que Notércio pediu
a ficha de Afonso. Letícia vai jantar com Arthur,
Rog,ério dá um anel a Bruna e elo se recuso a

beijá-lo. Dani.el desconfio que Notércio esteja
envolvido no recuso do empréstimo. Afonso e

Peixe combinam dor um golpe no restaurunte
do clube. Bruno pergunto o Natérciose ele con

sente que elo se cose com Rogério.

BELEZA PURA
Suzy nõo acredita que está grávida. Márcio pede
poro fotografar os pertences de Olavo e se de

sagrado quando sônia chego o mansõo. As duas
levam o caixa. Sônia acho um papel no bolso de
um colete de Olavo. Márcio mostra intimtdode
com Eduardo. Débora chora. Robson, Rokelli e
Adamastor_ sõo capturados e descobrem Olavo.
Débora e Eduardo discutem Guilherme encon

tro Norma em uma boate. Alex diz a Márcio e

Sônia que falto um pedaço no mapa. José Hen

rique e Sheila descobrem que Robson assinou
o procuraçõo.

'A FAVORITA
Irene diz que estõ.o sendo filmadas, finge díscu-

•

tlr com Floro e mondo elo se livrar do restreader
Irene diz o Donatela que nõo pôde se controlar.
Floro encontra (J chip no bolso.Gonçolo vê Dodi
e Tina sê beijando.' Donotela vai visitar Lora.
Shiva diz poro Augusto Cesar parar de falar so
bre discos voadores. Gonçalo contrato Edivaldo.
Flora ajudo Zé Bob e ele diz que no dia do show
estava brigando com Donatela. Donate-Io desco
bre que Floro deu o bolso it camareira do hotel.
Lara fico feliz 00 ver Floro.

OS MUTANTES
'

- CAMINHOS DO ÇORAÇÃO
Scorpio lança ferrõo perto de Fúria. Ela dá um

salto e diz que Scorpio' nunca irá pegá-lá. O
homem escorpiõo vai atrás dela. Draco, Telê,
e Metomorfo aterrorizam Clo�o e Gór diz que
eles estõo complicando os coisas. G6r ordeno
que eles saiam e pede para Cloro curar Meduso.
Cloro coloco o móo no ombro ferido de Meduso,
mas nado acontece. Aquiles .tenta convencer

- Ágata do perigo de ficarem na caso deles. Hélio
tenta seduzir Perpétuo. Toni e Cléo se livram de'
Rosa Encarnado e soem it procura de Beto,

.

. AMOR E INTRI,GAS
Eugênio beija Comilo. O motor do borco nõo

pega e Alice grito que Valq,uírio nõo vai acabar
com elo. Jurondir�consegue ligar a lancho e

sai. Adelaide invade o apartamento deEugênia
e pego Camilo beijando. Eugênio. A lancho do

.polício persegue o borco de Jurond.ir. Jurondi�
atiro no polícia e coloco Alice poro fora do ca

bine. Alice consegue fugir do campo de visõo
de Jurandir. Ele perde o controle do borco, que
bote em um ·rochedo e depois explode.
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Fábio Assunção
organiza festa
Milho, amendoim, quentão e pé-de
moleque devem estar no cardápio da
super festa que o ator global, Fábio
Assunção está organizando para o

aniversário da namorada, Karina
Tavares. De acordo com a coluna de
Mônica Bergamo no Jornal Folha de
S'. Paulo, o galã quer testeíer a data
com uma festa junina. O evento será
realizado no próximo sábado (14), em
uma cidade próxima a São Paulo.

Ex de Suzana
expulso da PM
o marido da atriz Susana Vieira,
Miucelo Silva, foi expulso da Polícia
Militar carioca, de acordo 'com o jornal
O Dia. A decisãó foi tomada depois de
um processo que durou um ano e seis
meses. Em dezembro de 2006, já ca

sado com a atriz, ele se envolveu em
,

uni escândalo com uma mulher em
um motel do Rio. Marcelo contou no

processo que "estava com problemas
particulares no casameníe",

Justus mostra
seu romantismo
No próximo programà da "Hebe",
dedicado ao Dia dos Namorados, Ro
berto Justus mostra todo seu amor e faz
uma surpresa para a mulher Ilclnne
Pinheiro, cantando em apresentação
especial. Grávida de quatro meses

do primeiro filho do casal, Ticiane
adorou a surpresa. As gravações acon
teceram na segunda-feira (9), em
São Paulo. O programa vai ao ar uma

semana depois, no próximo dia 16.

Bem casados
Numa entrevista, a mulher explica por

Tempo instável com variação de nuvens e que ela e o marido nunca brigaram
,

aberturas de sol, com chuva ocasional, mais � Fases da Ilia em 50, anos de casados. - Bem, no
persistentes na divisa com o Paraná. Temperatura ,NOVA .GRESC,ENTE nosso casamento usamos uma carroça
ameno e estável. Vento fraco a moderado. (\

, puxada pela égua de estimação do
3/6

� 10/6
'

26/6
meu marido. Ouando a égua tropeçou .

•_J_a_r_ag_u_á_d_o_S_u_l_e_R�e_g_�_o������������������ 'm�mart�ol�upra�aed��
, Um. Na segundo vez meu marido dis
se: Dois. No terceiro tropeço ele deu
cinco tiros na bichinha. Apavorada
perguntei: - Porque fez isso homem? '

Ele me encarou e disse: Um. Depois
disso nunca mais brigamos.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógiCO muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um' quadrodo 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DOTEMPO. Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO'

SÁBADO
MiN: 12° C
MÁX: 20° C
Sol com nuvens

HOJE

MiN:13°C r">.
MÁX:17"C�'
Chuvoso

)(
GÊMEOS

'

(21/5 a 20/6) ,

, H'oje as energias'
estão favoráveis
para quentes

encontros amorasos e grandes
aventuras. Estabelecer limites
sempre foi uma de suas difiéul
dades, portanto, procure não se

'

exceder. Utilize suo energia poro
praticar esportes e namorar.

tilt ÁRIES

4.� (20/3 o 20/4)
, ...... I

Coso sinto-se abor-
� � recido com algum

acontecimento

passageiro nos seus relaciona- '

ment�s pessoais, não deixe isso .

contaminai' outros setores de
sua vida. Tudo é passageiro, sen
do assim não dê tonto importân
cia. Espere a poeira assentar.

L� LEÃO

�,:l (22/7 o 22/8)
::. '), Não se assuste com

� u.-. os mudanças�r-
ridos no seu am

biente de trabalho. Apenas pore
para pensor e tome faça algumas
modificações necessários para um

melhor desempenho e aridamento
de seu dia ti dia. Possibilidades de

, mudanças positivos.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Continue eVitando
investimentos.

,

.', Não é época poro
oventuras desse tipo. Faço seu

"

,

.trabalho tninquilamente, pois
, ,

;essa área realmente está,indo
milito. bem. Plante consciente- .

,mente, sem reclamar do excesso
e espere por uma boa colheita.

.........., CÂNCER

or'
VIRGEM

.

(_) �2�ra6�!�;�. �!�:n���)afta.
, ; para você fazer o'. A energia está

que mais gosto: ficar
.

um pouco baixo,
em caso cur:tindo os pessoas que é verdade, mos olhe para o.que

, mais amo. Aproveite.para faZer-está acontecendo de bom 00

uma anumoção nas gavetas e'mu-" seu redor e quantos olhares lhe
dor os móveis de lugar. Pequenos - sôo dirigidos. Procure conhecer
mudanças farão você sentir boàs •

, pessoas novos. Certamente você
·energias RO .seu lar. encontrará alguém especial.

MIN: 11° C
MÁ)(: 19° C

I Sol com nuvens

'#'
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Hoje' o dia continuo

,
-

leve e o melhor .

que poderio fa�er
por você é abrir-se poro o beleza

.

e o equilíbrio do vida. Se puder -

visitar algum templo ou mesmo

um museu, poderá entrar em
contato tom o que você tem dé
melhor: suo sensibilidade.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Durante o dia de
hoje você continuo
querendo ficar
quieto. Organize

suas emoções, pois o JIOssagem
de marte por leão está musondo
algum estresse. Cuide de suo saú
de e não permito que os irritações

,

atrapalhem seus plaROs:

S�GUNDAÔ'..MIN: 6° C
MÁX: 19°C )
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
O dia pll,lmete

( agitação com
possibilidade de

excitantes encontros com pessoas
diferentes dos que Você está eees

tumad�. O amor está em alta e se

você estiver sozinho, há grandes
chances de encontrar alguém que
,vai abalar suo estrutura.

-CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

".j. Aproveite o boa
fase e curto os

boas energias de
Júpiter que continuo abençoan
do você. Se ficar se lamentando
ou ligado a alguma situação ne
gativa do passado, nio peÍ1nitirá
que sua vida SJlja abençoado por
essa eXpansiva energia.

o CORREIO DO POVO mSEXTA·FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS '

DIVIRTA-SE

'AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Pore de pensar o'...f\.. tempo todo e'sinta

.

os maravilhosos
energias que está recebendo,
este será um dia especial. As
bênçãos do Universo estão pre
sentes em suo vida. habitue-se à

prático da'meditação e dt1ixe ir
embora o sensação de confusão.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
.iII Dia está ótiJ_RO paraY-'f*" fazer uma VIagem

profundo em seu

mundo inconsciente. Você estará .

a.inda mais pensativo. Aproveite
essa energia para vasculhar e
alguns sentimentos e emoções
que atrapalham e impedem o seu

. grande soho para o novo.
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Santo nosso

de cada solteira
As solteiros aguardavam ansiosos por esse dia.
Ouantas devem ter madrugado poro, exatamente
às 3h41 min17seg, colocar sobre uma pedro (!),
que deve ficar embaixo de um pé de jaco (!!), que.
deve ser à beiro de um rio (!!!), aquela calcinha
bronco, novo, de rendo, com um pompom no tra
seiro, onde está escrito o nome do ornado entrela
çado lio nome do desesperado. O lugar tem que ser
exatamente como descrito e o acessório idem!!!
São infindáveis os simpatias poro arranjar marido.
É o dia de Santo Antônio, o Santo Casamenteiro.
Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal no ano

de 1195 e morreu no dia 13 de junho de 1231, com
36 anos. A lendo diz que uma jovem cansado de
esperar por um marido se apegou com uma ima

gem de Santo Antonio e todos os dias levava flores
e uma moedinha 00 altar especialmente improvi
sado poro o santo. Passaram-se anos e os pelancas
começaram a aparecer. Num rompante de revolta o

ex-jovem agarra o imagem do santo pelo colarinho
e atira pela janela. E eis que o santo atinge em

cheio a moleira de um pobre coitado que passava sob
a janela da moçoila. Meio zonzo, Richard Gere, digo,
o pobre homem sobe a escada do sobrado de onde
defenestrou-se o imagem do Santo. E adivinho o fim
do história? Isso mesmo. "Amor à primeira visto" e

"foram felizes poro sempre". Desde então, o Santo
não teve mais sossego. Eu desisti dos simpatias. Mos
meu Santo Antônio está lá, no meu armário, de ca

beça para baixo, até o momento em que eu resolver
atirá-lo pelo janela. Posso garantir, está próximo!

MULHER ,-_____:____-----�--

A recém inaugurada Loja Sintonia, veio com tudo.
Modelitos super atuais, ótimas marcas, bom preço e

atendimento especial. Vale a pena conferir. Na Barão
do·Rio Branco 168 - sala 4. Fone 3055-0442.

Os ganhadores da promoção "Dia dos Namorados"
foram Harleye Silvia Manske, da Metalúrgica HM.
Silvia recebeu os prêmios com um grande sorriso de

satisfação. Agradecimentos especiais à Rakelli Modas,
Loja Obietto, Dica Modas, Atelier do Perfume, Evidenc e

Hotel Fazenda Dona FranCisco. Parabéns ao casal e uma

estadia pro lei de especial.

81 COITO DA SORTE

-"

• t ! I t

• Coisas do internet: Um site
oferece um teste para .saber
quantos canibais seu corpo pode .

alimentar. Uma coisinha abso
lutamente inútil, mos curioso. I
o boboca aqui foi lá, respondeu
cinco perguntinhas e descobriu
que esse corpinho miúdo (doce
ilusão) pode alimentar quinze
canibais!!! Melhor seria ter fica
do no ignorância.

• Apesar de todos os problemas
econômicos, políticos e ,sociais
que nosso país enfrento,' tenho
orgulho de morar aqui'de ser

brasileira. Um dos itens do mi7
nho listinha de "gostosuras bra
sileiros" é o nosso músico. Apre
cio, de verdade, o Músico Popula(
Brasileiro e procuro conhecer os

, derivados dessa cultura (sem
,

necesseríementeme identificár
com todos eles). Respeito.quem
curte além do nosso,' também o I

músico estrangeiro. Mos nõo ad-
, mito ignorar ou rechaçar nossos

raízes culturais e idolatrarJlpe
nos artistas estrangeiros.

modas

. (47) 3273·5334
RUD 28 de Agosto, 1370

O CHARME DAS MEIAS
.

O inglês William Lee inventou o primeira
máquina de fazer meios, em 1589. Mas o

sucesso veio mesmo por volto de 1700, no
França. Presos por ligas aos espartilhos
ou cintos, os meios de seda foram intro
duzidos por mulheres eonsideradus revo

lucionários por suas idéias libertárias. Em
Paris, os polêmicos dançarinos de "can
can" imortalizaram os meios arrastão.

TRISTE FIM
Tenho rios minhas amizades, algo se

melhante o um sofá super confortável,
daqueles que você se esparramo e não
tem mais vontade de sair. Apesar de tudo
isso e do importôncia que têm pro mini,
algumas nmlzndes me entristecem. E
quando abalados defnrma gigantesco,
não há conserto. Então me quebro em

mil caquinhos e tento esquecer o tonto
de carinho dedicado o alguém que jul
guei amigo. Oue era o meu sofá e que
deixou um espaço vazio no solo de estar
do minha vida.

CUIDADO
E hoje é: SEXTA FEIRA 13! As su

perstições süo muitos e o origem
delas também. Uma dos expli
cações tem procedência no úl
timo ceio de Jesus com os doze

apóstolos, quando em seguido,
,

morreram Jesus e Judas. Daí imo- ,:
gina-se que o ceio com desfecho.t�
trúqlcotenhn acontecido em uma )r

sexto feira 13. Sem muito lógico
nõo é?.E pensar 'que têm gente
que sofre de Pargskavedekatria
phobia (fobia de.sexto feira 13,
segundo o sitewikipédia). Búúú!

SEXY AND THE CITY
Vómos dor uma de Sarah Jéssika Porker e
tomar um Cosmopolitan? Esse é o nome

do famoso drink que o atriz degusto no

filme Sexy and the City: Como. fazer? 1
dose de vodka; 1fí dose de cointreau; 1/3

dose de cherry brandy; 1/3 de suco de li
mão; 1 cereja. Boto tudo num shaker, ex
ceto o cereja e despeje num copo ou taça
de cocktail, de preferência previamente
gelndo. Agora sinta-se uma estrelo' e
aprecie com classe.

• E falando em músico do terra,
um trechinhó'de Gilberto Gil: " ...
Certo ou errado atéiA fé vai onde
quer que eu vá/A pé ou de avião/
Mesmo o quem não tem fé/A fé
costumo acompanhar/Pelo sim,
pelo não/Andor com fé eu vou/
Oue o fé não costumo faió ..."

• No ano de 1951, três homens
patentearam o fórmula do pílula .

anticoncepcional. De lá poro cá,
muitos mudanças, aprimora
mento e algumós folhas (equem

.
não lembra do pílula de farinha
que nos fez decorar o Pai Nosso
em latim, mandarim e outros

"im"?). E comó numa relação
sexual o gravidez é apenas um

dos nossos medos (o lÍIenõr, por
sinal) é imprescindível o uso do
preservativo poro conservar nos-

,

so corp,o sempre sadio fi nosso'
cQn,sciência tranqüila
", ,� , )'
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Ram Charan
. Consultor internacional e especialista em estratégia empresarial
Execução: A Disciplina para Alcançar Resultados

Consufior internacional e aclamado palestrante, reconhecido por seu grande talento em resolver
problemas. Conselheiro de famosoS'CEOs, em empresas como GE, Bank of America, DuPont,
Navar-tis e EMC. Autor de vários best sellers em gestáo_.

Nancy T. Snyder
Vice-Presidente Corporativa de Liderança e Cllmpetências Whirlpool Corporation - USA
O Papel da Inovação no Sucesso da Whirlpool

CEO da Vector Strategies

Decisões Estratégicas e

Teoria das Restrições

.
Steven C. Holt
Gestor Mundiàl de Projelos e Líder
de Teoria das Restrições na Boeing

Da Teoria à Prática - A Revolução
do Boeing 777

Uma das responsávéis pela implantação do projeto de inovaçãoda Whirtpool no mundo. Doutora
em comportamento organizacionalpela GeorgéWashington University, foi citada em 2006 pela
Business Week como uma das 25 Campeãs de Inovação (IN25) do mundo.

John Gummer
Chairman do Quality of Life Policy Group,
Ex-Ministro e Ex-Secretário de Estado do
Reino Unido

Economia Verde
MediadorOscar Motomura

Presidente do Grupo Amana-Key
Os Desafios dos Líderes do Século 21

Adalberto Marcondes

Fundador e' principal executivo do Grupo Amana-Key, Oscar Motomura é referência mundial
em movações radicais em gestão que sejam capazes de gerar desenvolvimento genuíno de

. pessoas, organizações e comunidades.

Adriano Ferreira
Diretor de Finanças - SADIA

A contribuição do Crédito de Carbono

para a Viabilidade de Negócios na SADIA

Editor e D,íretor Responsável da
Agência Envolverde

Dr. Orauzio Varella
Médico e Escritor

Saúde, Equilibrio e Qualidade de Vida

O Dr. Drauzio Varella é reconhecido pelo seu trabalho na popularização da medicina,
incentivando a busca pela qualidade de vida. Alia conhecimento científico. e grande habilidade
de comunicação. Luiz Tarquínio S. Ferro

Presidente da Tupy S.A.
Patrick Sweeney
Vice-Presidente Executivo Mundial da Caliper
Gestão de Pessoas

Medladol'

Como identificar e desenvolver as pessoas de afia performance nas empresas e organizações.
Os quatro erros clássicos na contratação e desenvolvimento de talentos.

Paulo Rabello de Castro
Chairman da SR Rating

.George Vidor
Colunista e Editorialista de O Globo,
apresentador do GloboNews

Steno Marcegaglia Videoconferência Exclusiva .

Fundador e Presidente Mundial do Grupo Marcegaglia

Empreendedor exemplar, Steno Marcegaglia construiu, em 50 anos, um império IIder mundial
na transformação de aço que fatura R$10 bilhões anuais e emprega 6.500 pessoas.

Valõr ANOTÍCIA
.

FUNTURISMO . �
soluções

Apo!oPatroelnio

.,

!Á"",�
BrasiiTelecom

II
Bradesco .

.-- �
ArcelorMiHal &ESfRUTURA

Apoiador
,

de Midia
Apoio Oficiai Promoção O'llanização

da Feira
Realização.

.

Organização
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�: � /TRÊS" COISAS
;QUEVOCÊ PRECISA

SABER HOJE!

":.'G()spélfest na
ír:pnD jataguó'

, A,l,� GospelfeSt'êstá agendado poro o
s proximo dia 28 de junho, o partir
'.

l:8hi na·Arena·Jaraguá. O evento
.

neficente trará o cantoffrancês Chris
�> Duron. Os alimentos serão destinad.os
à Secretario. de DesenvolvilTl�nto So
cial e FamíJja, Apae e demais entiaa
des. O ingresso deve ser trocado por
1 kg de alimento não perecível nos

'igrejas evangélicos do município, na
prefeitura ou n� biblioteca públiça
Rui Barbosa.

1 (i Festa Estadual
.�o Strudel

LOTERIA

CONCURSO N o 835

01-11 -12 � 13·
31 - 35 -" 36 - 31 � 38
45 - 56·- 51-
79 w SO - 90-
, ',', LOTERIA FEDERAL N

CONCURSO N o 04250
Prêmio Bilhete \f!l!onllli!lrêmin (�Sl
r- 6;).499 21!1}:()OO,íJO',
2' 45.1110 12.iJ(lO,M
3' 31.138 !I.OOO,OO
4' tl2.737 6.000,00
S· 42.993 4.000,Oll

VITRINE--�-------�

PROMOÇÃO BEBER,

Festival de dança
As'inscrições poro o 26° Festival de Danço de Joinville estãe abertos e de
vem ser renllzedes através do site www.festivaldedanca.com.br. Duas mil
vogas em cursos estão disponív,eis. O evento está agendado poro os dias
16 o 26 de julho. Outros informações pelo e-mail cursos@festivalde-
danta.com.br.

'

"'"
o PARTJDO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO

DE;MOCRÁTICO BRASILEIRO
Diretório Municipal de Corupá - SC
Rua Padre Vicente, 43 CEP 89278-000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL ORDINÁRIA

A Comissão Executiva Municipal do Partido do MovimentoDemocrático
Brasileiro - PMDB, do município de Corupá/SC, na forma disposta pelos artigos
22" 26, 29, § 2°, 87, parágrafo único e 88, II, III e V do Estatuto partidário e legis
lação eleitoral vigente, convoca: I - os membros titulares e-suplentes do Diretório

Municipal; II � os parlamentares do partido com domicilio eleitoral no município; 111'7 os
delegados titulares e suplentes eleitos pelas Convenções Municipais ou Zonais; IV
- os Membros do Diretório Estadual com domicilio no município, a comparecerem à

Convenção Municipal do PMDB a ser realizada no dia 28de junho de 2008, das 14 às
18 horas, tendo por local Rua Padre Vicente, n° 43, neste município, com a seguinte.
ORDEMDODIA
1, Deliberação sobre coligações partidárias, ( discussão, aprovação snomets)

,

da(s) collqação (coes).
2, Escollía de candidato a prefeito e vice-prefeito;
3, Escolha de candidatos a vereador;

,

4, Sorteio dos respectivos números para Candidatos a vereador,
Nota:

, Os suplentes serão convocados á exercer o direito de voto 2 (duas) horas antes da
-hora prevista para o término da.Convenção,
Corupá 11 de junho de 2008 ..

ADELINO HAUFFE - Presidente da Comissão. Executiva Municipal

SESC

Filmes no museu
o Sesc traz os melhores filmes curta-metragem em animação produzidos no país
nos últimos unes, O "O Melhor do Animo Mundi Brasil", acontece hoje, 13 de ju
nho, no Museu Histórico Emílio da Silvo. Os horários dos sessões são: 9h30 e 14h30
- infantil, 10h30 e 15h30 - público geral, 19h30 e 20h30 - adulto. As sessões são
gratuitos. A mostro é a mais importante do gênero no América Latino. Composto por
35 títulos, a programação tem 13 dedicados 00 público infantil, 12 00 geral e dez 00
adulto. Par� os interessados, o telefone é (47) 3371- 8346.

&ATARINE",SE

180 Festa'
Italiana

Circuito
,de música

A 180 Festa Italiano será nos dias 21
e 22 de junho, no salão de festas da
comunidade Nosso Senhora Rainha do
Paz, em Jaraguá di> Sul. O valor do in
gresso é de R$12. Os interessados devem,
ligar poro o telefone: 3370 - 8636.

O ,Circuito Catarinense de Músico
acontece hoje, 13 de junho, no peque
no teatro do Scar, o partir dos 20h. O
valor do ingresso é de R$10 (inteiro),
e R$5 ( meio). Os interessados devem
ligar poro o número (47) 3371- 8930.

Carnês do ISS
Hoje, 13 de junho, é o último dia paro a Secretario Municipal do Fàzenda fazer
o distribuição dos cornês de pagamento dos parcelas do ISS paro profissionais
autônomos cadastrados na prefeitura. O valor total de R$ 193,96 é dividido em

duas vezes com vencimento nos dias 15 de junho e 15 de julho. Quem não rece

beu o documento deve procurar o secretario poro solicitar segundo via.

ADEMIR SPRUNG
Presidente da Comissão Executiva Municipal

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO PMDB
Diretório Municipal de Massaranduba - Santa Catarina

EDITAL QE CONVOC�ÇÃO
CONVENÇAO MUNICIPAL ORDINARIA

A Comissão Executiva Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- PMDB, do município de Màssaranduba, SC" na forma disposta pelos artigos 22,26,
29, § 2°, 87, § único e 88, II, III e V do Estatuto Partidário e legislação eleitoral vigente,
'CONVOCA:

'

I - os membros titulares e suplentes do Diretório Municipal;
11- os parlamentares do partido com domicílio eleitoral no município.;
III - o delegado titular e suplente eleitos pela Convenção Municipal;
IV -'- os membros do Diretório Estadual com domicílio no município,'

a comparecerem à Convenção. Municipal do PMDB a ser realizada no dia 30 de junho.
de 2008, das 19:00 às 21 :00 horas, tendo por local as dependências da Câmara Muni
cipal de Massaranduba, sita à Rua Paulo Cardoso, 166, centro, com a seguinte

ORDEMDODIA

1 - Deliberação sobrecolíqações partidárias (discussão, aprovação e nome(s) da(s)
coligação(ões);

,

2 - Escolha de candidato a prefeito e vice-prefeito;
3 - Escolha de candidatos a vereador;
4 - Sorteio dos respectivos números para candidatos a vereador;
5 - .Oufros assuntos de interesse do Partido.

'

Nota: Os Suplentes serão convocados a exercer o direito de voto 15 (quinze) minutos
antes da hora prevista para o término da Convenção.

Massaranduba, 12 de junho de 2008,
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AS MUDANÇAS ANUNCIADAS
VÃO AGILIZAR OS PROC'ESSOS?

ELOISE· FRASSON,
18 anos, estudante de Direito
"O critério da medida é para
tornar o processo mais ágil,
mas isso só pode ser analisa
do na prática".

DANIELLA LUEDERS,
36 anos, advogada
"Eú acredito que sim porque é
uma·necessidade do Judiciário
dar respostas mais rápidas
para a sociedade".

ELTON HOFFMANN,
22 anos, estudante de Direito

"Algumas medidas acredito
que sim. Em parte é possível,
mas dependerá da boa vonta
de dos juizes".

,DÉBORA HARTMAN,
24 anos, estudante de Direito
"Sim, porque é o Judiciário
que_ está aplicando. E éom
certeza vai acelerar os pro
cessos".

LEANDRO CORREA,
22 anos, estudante de Direito
"Eu espero que as mudanças
ocorram para trazer resultados
para a sociedade. Mas o traba
lho do Judiciário é demorado".

RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA,
- 26 anos, estudante de Direito
"São medidas ousadas,mas
que precisavam ser tomadas.
E só o tempo irá dizer se vai
ser bom".

O CORREIO DO POVO IESEXTA-FEIRA. 13 DE JUNHO DE 2008

TRAMITAÇÃO

.l\I1edidas para
tornarJustiça
mais rápida
Mudanças devem entrar

�m vigor dentro de 60 dias
JARAGUÁ DO SUL audiências no rito ordinário,

Modernizar e _ simplificar quando entrar em vigor a nova
o Código de Processo Penal é medida, todas as provas deve
a idéia do poder Executivo. O rão ser colhidas em uma única
presidente Luiz Inácio Lula da audiência de instrução e julga
Silva sancionou, na segunda- menta. O advogado disse que
feira, os projetos de lei quemo- a proposta não será possível:
dificam o Código de Processo "Existem casos que demoram
Penal (Decreto-Lei 3689/41). até 12 horas em que é neces
O objetivo é acelerar o trâmite sário ouvir 16 testemunhas, o

dos processos simplificando que seria humanamente im
as decisões jurídicas. As pro- possível".

- -

postas devem entrar em vigor Outra mudança, que prevê
daqui a 60 dias. prazo para a acusação é defe-

O advogado Márcio R. sa, após o término da instru
Cassimiro de Mendonça, de ção criminal para apresentar
37 anos, formado na Univer- alegações finais por escrito
sidade de Alagoas, afirma passará ter as alegações finais
que essa intenção é positiva, oralmente, assim como o juiz
porém não irá diminuir o nú- -

que se sentir apto a dar a decí
mero dos processos, porque o são também falará oralmente e

problema está na defasagem em audiência a sentença. Para
e estrutura do judiciário. "Ê o advogado, a defesa oral não
preciso mais juizes e funcio- é consistente e com qualidade
nários para que os resultados ao contrário da escrita.
esperados aconteçam e sejam Segundo _ Mendonça, as

melhores", ressalta. Ele acre- _ mudanças no código foram
dita que as medidas irão se motivadas pelo caso Isabella
concretizar na prática, mas Nardoni, devido à pressão po
que "existe uma distância pular, sem haver um projeto
muito grande do objetivo das de reformulação das medidas.
propostas". "Não falta lei no Brasil, fal-

Dentre' as principais mu- ta implementação das leis",
danças no Código de Proces- completa.
so Pena, está o Projeto de Lei
36 que prevê pelo menos três DAIANA CONSTANTlN9

,c�> -%\," ,�:_ �t. x'-_,," :,t.
Propas,çl prey,
�mo@erpização

A 'modernizJtõo e'Simpliflêaçõo;1 lembmr, esses esfôrços também es-

do. Código de. Processo Penal
•.f�zem tõ�.��ndo f�jtos pele Secretario de

parte do Pronosci (Programa" Nó- Ref�rmo do:Judiciário (SRJ) do'Mi-
cionol de Segurança Pública. com

/\
nistério. Q P[onas�i investirá RS 6)

Cidadania) - desenvolvido pelo Mi- }'5ibilltões nos regiõ:es mais violentos
nistério do Justiça. Um?dos ações do Brasil 9té 2012. Por enquanto,
do programo é, fociHlpi o ãcesso 14 éstado;�lÍ aderiram do programo
do população 00 poder Judiciário e

....\

- que articulo políticos desegurança
ac�leror os trônllte.s jurídicos. Paraii· púbUca com ações sociais.
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LI NUM
JORNAL

.

Mánuel Marulanda Vélez. comandan
te-chefe das Forças Armadas Revolu
cionárias da Colômbia (Farc), é intitu- _

lado.como um dos heróis da América
lntlnn. Fala sério! Chamar um terroris
ta que seqüestra e mata de herói é o

fim! É até vergonhoso. Eu, �eim!!!!

" Você nunca sobe

que resultados
virõo do suo àçõo.

Mos se você nõo fizer
nado, nüe existirõo

resultados.,
MAHATMA GANO'"

FELIZ DA VIDA
Quem está mais feliz que ganso novo

na lagoa é ó vereador Afonso Piazera
Neto. E toda a felicidade do amigo se

dev� a liberação de 10 milhões de reais,
anunciado pelo Governo Federal. para a

,

duplicação de parte da BR 280. A obra
terá início em janeiro de 2009, começan
do pela ponte de Guo rami rim no sentido
BR 101. Isso que é uma' boa notícia. O
Correio do Povo está de olho na obra!

O' cantor sertanejo Zezé Di Camargo, emoldurado pelo casal amigo Yuri e Rosinei Baranquevicz,
durante sua estada no Hotel Estância Ribeirão Grande '

,

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo e advo- .

gado Reinoldo Murara, o Nono, um
dos mais parabenizados aniversa
riantes de hoje. Ele vai cememernr
a data com amigose família. Para
béns irmão!

VELHINHA SUICIDA
Aquela velha, coitadinha, vivia so

zinhn, sem saúde e sem dinheiro.
Um dia, resolveu acabar com a pró
pria vida e ligou para o seu médico
querendo saber qual era a posição
exata do coração. Omédicoexplicou:
- Dois dedos abaixo do seio es

querdo.
No dia sequlnte ela se tornou man

chete de jornal:
.

,

"Mulher idos_a tenta suicídio CQm
um tiro no joelho".

TÔ FORA!
Esta é para mexer naquilo que todo
homem tem de mais sensível. Es
pecialistas asseguram que o coli
sumo de cigarro está diretamente
associado à 'impôtência sexual. E
aí meu camarada, não existe "nzu- .

lão" que dê jeito!

·GENTE FINA
.

• Quem conhece vai concordar co
migo. Cecília Konell éoutrn mulher
a quem a sociedade jaraguaense
deve muito respeito,

• As belas .Ana lú Pedri e Tuca são

sempre presenças de destaque nas

melhores baladas da nossa região.

,1,'

TAVJlLENDO-
O .SuprefIiQ:�'fribiJnal Federal bateu
o martero�?políticos com passado
sujo podem' sim candidatar-se a

qualquer cargo público. Proibi
ção só para aqueles que já têm

sentença definitiva julgada sem

a possibilidade de recorrer. Tem

gente rindo à toa.
.

GRANA ALTA
Saiu o julgamento do caso do Aba
tedouro do Garibaldi. Eu tive acesso

aos autos e a pena é grande. Claro
que irão. recorrer, mas por um bom
tempo certo ex-prefeito e um vere

ador, não vão dormir direito. O villor
que eles terão que pagar para o erá
rio é de 500 mil reais, Que bucha!

BUÁÁÁÁ ,

A água na manhã de quinta-feira, não era chuva, mas sim lágrimas
da torcida do Corinthians. Dá-lhe Sport!!!!!

A belíssima jogadora de basquete
Juliana Pedri Sasse, faz charme
para coluna,depois de conemernr
a idade nova'dia quatro �,A��qNIA, : avels .' .',

",,:_; " : ,. _1;.�,;.::

33.73-0490·'· "

Num friozinho dssses nado
melho�r que um vinho e uma boa,
pizza. Eú sugiro o Don Germano. WW�Y_'.harmon i amoveis .com. brl.

.-.¥i .,,::'

emana acorr:
'd� JarogM a

oto Velocidade.
tos pattici

proméf,e.

, !II. Receb! gentil convite do�/'
6r.ganizadores da Stammtisch

.

Bem no Meio do Mato, para ser

o pa�rlphó da festa."O evento .

óconfecerá dia 28 de junho, no
Gariba,ldi,no Casarão dQS Prudfs.
A fe�to ,terá o presença do grupo
de pog,oUe Osi{omorodos e,-os'Djs'
Kodo, Mo�im e EduOFdo Moretti.

.i;J)io cinco de julho, numa por
�ceria'com a Momma, acontece no

, Beir.o,�io, ó :portir dos 11 horas, o
Priqieiro Costeloço'd.o,Beiro.

;�{
... ;:}

*

.,':A verdodeiFo afeição n(llongo�. , n
.' , .

uusenem se provo .

.

.• Com essa, fui!!
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Nova CPMF é aprovada na Câmara
_ Com 259 votos a favor e ,159 contra, mais duas abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou a criação da Contribuição
Social para a Saúde (CSS), imposto que substitui a CPMF. O projeto precisa ainda ser aprovado pelo Senado para que a

cobrança do tributo entre em vigor em 2009.

FIESC ENTREGA ORDEM DO MÉRITO
INDUSTRIAL A VALDEMAR ZANOTTI
A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) confir
mou para o dia 20 de junho a entrega da Ordem do Mérito Industrial
ao empresário Valdemar Zanotti. O evento vai acontecer às 10h30min,
na sede da entidade, em Florianópolis. A fim de prestigiar o homena
geado, o Centro Empresarial está orgõnizando caravana à capital do
Estado, com saída às 6h30min em frente ao prédio do Cejas e retorno
no período da tarde. Mais importante honraria do setor produtivo de
Santa Catarina, a Ordem do Mérito Industrial será concedida a cinco em
presários que se destacaram pelas suas contribuições no desenvolvimento
sócio-econômico do Estado..Criada em 2000, a comenda reconhece ex

pressivas contribuições ao desenvolvimento da indústria e o envolvimento
comunitário. Os homenageados são indicados pelos sindicatos da indús
tria das suas regiões e aprovados por um conselho da Fiesc.

VOTOS DOS DEPUTADOS
CATARINENSES
OS Deputados Federais Catarinenses que
votaram a favor da criação da CSS, foram:
Carlita Merss, Cláudio Vignatti e Décio
lima, do PT; João Pizzolatti (PP), Nelson
Goetten (PR); e Celso Maldaner, João Mat
tos, Valdir Colotto, do PMDB. Já os que vo
taram contrários a criação foram: Angelo
Amin (PP), Fernando Coruja (PPS), Gervá
sio Silva (PSDB), Mauro Mariani (PMDB),
Paulo Bornhausen (DEM) e Odacir-Zonta
(PP). O deputado Edinho Bez (PMDB) ausen
tou-se e Djalma Berger (PSB) está licencia-

.

do do cargo. Não vou fazer um julgamento
de valores, estabelecendo se será' benéfica
ou não para a população brasileira, a cria-

'

ção de uma nova contribuição. Mos;, apenas
gostaria de registrat que no momento da
criação do antiga CPJAF, por,incrível que

, possa parecer, uma grande pqrte dos otu- ,

�is deputa�o� eram contrários- o que fo�
•

,éstQbeleCido nessa noya Yotaçqo.,

"

SESI DESI1NA R$ 1,1 MI AO HOSPffALSÃo JOSÉ
O projeto de modernização e ampliação do Hospital e Maternidade
Sãó José, de Jaraguá do Sul, acaba de receber mais uma importante
ajuda. A direção nacional do Sesi - Serviço Social da Indústria anun
ciou a destinação de R$ 1.100.000,00 para auxílio às obras, assegu
rando recursos para o projeto liderado pela Associação Empresarial
- Acijs, com apoio da comunidade e do poder público. A informação
foi repassado pelo presidente da Fiesc, Alcõntaro Corrêa e comunica
da à Acijs pelo vice-presi�ente regional Durval MarcaUo.k Indo da boa
notícia, seguem es trabalhos nos novos etapas do projeto,�mo u implan
tação do Centro de Onc:�logia ,e o construção �e uma novo maternidade
no piso superior do 010 destinado aa atendimento clínico, além de um

e�aço de conveniência que dará maior conforto e bem-estar o visitantes,
funcionários e comunidade em gemi, em parceria com o Rede Mime.

, INDICADORES CÂMBIO
��----------------------------�

MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar comercial (R$) 1,633 '1,635 -0,37%
Euro (em US$) 1,544 1,544 '-0,75%'ENERGIA

Energia mal usada abasteceria Rio
'Segundo dados daAbesco, desperdício no Brasil representa gasto de 11,3 mi;

í
;
,
.. pagar a conta do desperdício.

'1\, postura do setor público é

sempre a de reduzir o desperdí
cio. O problema é a velocidade
com que isso precisa ocorrer. A
velocidade do setor público bra
sileiro precisa ser aumentada",
afirma o presidente da Abesco,
Ricardo da Silva David. De acor

do com ele, se todos os projetos
do setor público que visam à
economia de energia fossem co
locados em prática, o país dimi
nuiria o desperdício em um ano

em cerca de 300 megawatts-hera.
Uma usina hidrelétrica com essa

capacidade demoraria cerca de
três anos para ser construída. '1\,0
invés de gerar energia nova, você
tira o desperdício" diz David. Projetos no setor público resultariam em economia que anularia necessidade de busca por novas energias

SÃO PAULO

O Brasil desperdiça anual
mente cerca de 12,6 milhões de
megawatts-hora, energia sufi
ciente para abastecer a cidade do
Rio de Janeiro porUm ano. Os da
dos são da Associação Brasileira
das Empresas de Conservação de
Energia (Abesco). De acordo com
a entidade, o desperdício repre
senta R$ 11,3 bilhões, dinheiro
gasto a mais em energia do que
seria necessário.

Os cálculos da entidade, que
utilizaram dados de todos os Es
tados do País, indicam que o se

tor público - municipal, estadual
e federal- é o que, proporcional
mente, mais desperdiça energia:
cerca de 40% dos gastos são para
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Governo antecipa metade do 13°
LHS também tenta aumentar a aceitação do Iprev entre os servidores
FLORIANÓPOLIS

O governador de Santa Cata
rina, Luiz Henrique, anunciou
ontem, as datas de pagamento
da primeira metade do 13° sa

lário dos servidores estaduais, a
ser antecipada para o início da
segunda quinzena do próximo
mês. O governador e os secretá
rios Sérgio Alves (Fazenda), An
tônio Gavazzoni (Administração)
e Paulo Bauer (Educação) anun
ciaram esta e outras notícias por
meio de uma webconferência
realizada a partir do Centro Ad
ministrativo do Governo e trans

mitida em tempo real para todos
os servidores do Estado.

Luiz Henrique destacou que
só será possível antecipar o paga
mento do benefício porque men-

-

salmente sua determinação de a criação do Prêmio Jubilar, que
provisionar 1/12 avos do valor do vai conceder um abono de R$
13° salário vem sendo atendida.. 200 aos aposentados da Secreta-
O governador anunciou as medi- ria da Educação. ,

das durante transmissão ao vivo Cronograma - Para os servi
em que tirou dúvidas dos servi- dores do grupo 1 - que engloba
dores em relação ao projeto de as Secretarias da Segurança,
lei de criação do Iprev, o Instituto

.

Saúde e Educação mais o Corpo
de Previdência que vai adminis- de Bómbeitos - o pagamento da
trar o fundo de previdência a ser primeira parcela será feito no

criado. "Essamedida vai garantir dia 17 de julho. Os servidores
o pagamento futuro de aposenta- do grupo 2 - ativos das demais
dos e pensionistas, que poderão secretarias, autarquias e funda
viver sem sobressaltos", obser- ções, servidores da Udesc, ina
vou. Luiz Henrique explicou que tivos e pensionistas - receberão
o Iprev (que tem sido muito con- no dia 18 de julho. De acordo
testado pelos servidores) rece- com os técnicos do Tesouro, o

berá R$ 6 milhões mensais para pagamento desta primeira me

ser constituído. O governador tade corresponde a R$ 120 mi
também falou sobre a política de lhões, que servirão para aque
valorização dos servidores, como cer a economia estadual. Luiz Henrique anunciou ontem, a atencipaçõo do pagamento do 13° salório

Salário g'arantido
Servidores que atuam na fiscalização tributária, federal, estadual e municipal, estão prestes a garantir os proventos inte
gralmente caso disputem um cargo eletivo. Não havia essa garantia aos fiscais como é assegurado aos demais servidores
públicos. Só que' o projeto exige um afastamento' de seis meses diferente dos demais onde são liberados por três meses. Já
passou nas Comissões de Trabalho e agora na de Justiça. Está indo para o plenário. Tentam um cargo eletivo com o salário
garantido durante a campanha em detrimento do trabalho de origem e a gente pagando. Esse tipo de distorção que exige
uma correção. Ou seja, o que deveria ser apresentado era um projeto garantindo os direitos do servidor, masao se afastar
de sua função original para disputar uma eleição não recebe o salário naquele período. Imagina se uma empresa privada,
além-da carga tributária, promovesse esse tipo de privilégio aos seus funcionários, certamente amargaria prejuízos. Mas
como se trata de dinheiro público ...

Segundo destacou o deputado Edinho
Bez, que é o vice-presidente da com is

.

são de Reforma Tributária, a meto é
simplificar os impostos, modernizar o

sistema tributária que é ultrapassqdo
e principalmente fazer com que todos
paguem' provocando, desta forma, a

redução dos tributos. "Estamos ouvin
do o país e todos seus segmentos de
pois é outra história," declarou o par-

APOMAlamentar do PMDB consciente de que a � I,

oposição está fazendo seu papel. _ O PT com o PDT, segundo avaliação de alguns pré-candidatos à sucessõo de An-
derlei Antonelli em Criciúma, não acontece até porque o postulante Décio Góes,

, se escolhido, nõo subiria no mesmo palanque de um de seus algozes, o vice
prefeito Gelson Fernandes.

IMPOSTO

COMENTÁRIO
O fato da deputada Angela Amin-nõo
ter aprovado o novo imposto da saúde
denominado CSS provocou nos adver
sários a certeza de que é candidata a

prefeitura de Florianópolis.emboro ela
já tivesse declarado que não aprovaria
a nova contribuição.

POSTURA
Durante a campanha em Joinville o deputado Kennedy Nunes afirmou que
vai tratar de assuntos municipais distanciando-se de questões estaduais,
até porque, temas e!!_volvendo o governo do Estado estarão em debate em

2010. "Vou discutir centro de reabilitação, segurança com guardá munici

pal, transporte, educação até porque assuntos estaduais eu poderei estar
debatendo como candidato a vice-governador em 2010 ...

"

Perdendo em

outubro já tem uma meta. E,se ganhar deixa a prefeitura?

CORRIDA
Ao ser adiada a votaçõo no Câmara, que permitirá o aumento de vereadores, começou

.

uma verdadeira mobilização, até porque tem que passar pelo Senado e não sendo vo
tada antes do recesso não terá validade nestas eleições. Embora depois da aprovação

.

no Congresso tenho também todo um trâmite no Tribunal Eleitoral, que aplico a lei.
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"
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Dos 43 municípiosdp Sul doEsl.adp o PSDReo �� est "

"

os e %�Ies.\
Na eleiçóo dostrêS mUl\icípios�pólo em dois delês o PSDB stó na cabeça-de
chapa com os progfeS$i�a� de vi� -Tubarqo e Cr1ciúma;... e, em Araraguó"o
PI> di�puta II prefeitura,com umJucano de vice. AdversórJos no âmbito,est(l
�uul, mas aliados preferenciais no:Sul de Santo Cotarina.

DI��RENÇAS s

O vice-.90vernodor leonel Pavon, que comanda o PSDB catarinense,
l1diantou�se af.i(m�mdo que os acordos lotais onde o PSDB'estó fechando
inc,!qsive com siglas "estranhas'}tríplice aliança não vão interferir nos re

Jaç��,admini�rotivas!do governo."Fozporte da grondeza do homem público
saber diferenciar as gtos locaísdas dministrotivas estaduais. E assim

\ qll�§eoPe,d�jçºo a'dêmocrg�t�l�es disse Pavôn.
ik '14k <�
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redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Mato Grosso é o mels procurado
Brasil tem mais de 3 milhões de hectares de terra em poder de estrangeiros
BRASíLIA

Números do Instituto Na
cional de Colonização e Refor
ma Agrária (lncra) mostram

que estrangeiros são donos de
mais de 3,8 milhões de hecta
res de terra no Brasil. Somente
em Mato Grosso, os investido
res internacionais têm aproxi
madamente 754 mil hectares,
divididos em 1.377 proprie
dades rurais. Seguem na lista
São Paulo e Mato Grosso do
Sul, estados em que os estran

geiros têm, respectivamente,
504 mil e 423 mil hectares.

Diante do quadro, a Advo
cacia-Geral da União (AGU) já:
trabalha na elaboração de um

parecer para limitar a compra
de terras brasileiras por es

trangeiros, como estratégia de .

defesa da soberania do país.
A lei federal existente é

pouco restritiva e movimentos
sociais consideram a concen

tração estrangeira inadmissível
em um país com demandas
camponesas não atendidas. "É
um incoerência, uma injustiça e

uma imoralidade. Como se hão
bastasse a concentração de ter
ras nas inãos de poucos brasilei
ros, outra parte .que poderia ser

destinada à reforma agrária está
com não-brasileiros", criticou,
em entrevista à Agência Brasil,
o padre Dirceu Fumagalli, coor
denador nacional da Comissão
Pastoral da Terra (CPT). Favorá
vel ao endurecimento da legis
lação, o padre Fumagalli avalia
que a presença crescente de es

trangeiros no meio rural pode
ter conseqüências mais graves
na região amazônica.

AGÊNCIA BRASIL

Copom afirma que política
monetária será mantida

O Comitê de Política Mone
tária (Copom) do Banco Central
considera que a "atual postura

, de política monetária" será man
tida "enquanto for necessário"

para assegurar "a convergência
da inflação com a trajetória de
metas". A informação consta da
ata da reunião do Copom, divul
gada ontem, pelo Banco Central.
Na reunião, realizada nos dias 3

e 4, o comitê decidiu por unani
midade aumentar a taxa básica
de juros, a Selic, de 11,75% para
12,25% ao ano, como forma de
conter a inflação.

"Evidentemente, na eventu
alidade de se verificar alteração
no perfil de riscos que implique
modificação do cenário prospec
tivo básico traçado para a infla

ção pelo comitê neste momento,
a estratégia de políticamonetária
será prontamente adequada às

circunstâncias", diz a ata. O co

mitê voltou a destacar a necessi
dade de prudência no momento

atual, "caracterizado pela dete

rioração da 'dinâmica inflacioná
ria corrente e esperada".

Para o Copom, que se consi
dera respaldado pela experiência
internacional, "a atuação da po
lítica monetária tende a ser mais

efetiva quando a deterioração da
dinâmica inflacionária está em

seus estágios iniciais doquequan
do esta se encontra consolidada".
Na ata, o comitê considera que os

investimentos na economia para
ampliar a capacidade produtiva
e as importações ajudam a evi
tar que "a pressão inflacionária
se intensifique ainda mais". En
tretanto, o Copom avaliou que o

ritmo de expansão da demanda
doméstica deve continuar sen

do sustentado, principalmente,
pelo crescimento da renda e do
crédito, o que leva a riscos para a
"dinâmica inflacionária".

Mas, no documento, o comitê
ressalta que o ritmo crescimento
do crédito deve ter algumamode
ração nos próximos meses, assim
como as transferências governa
mentais, como o Bolsa Família,
terão "intensidade menor do que
se antecipava anteriormente".

"Nesse contexto, a redução
consistente do descompasso
entre o ritmo de ampliação da
oferta de bens e serviços e o da
demanda continua sendo _c_en
tral na avaliação das diferentes
possibilidades que se apresen
tam para a política monetária",
completa a nota.

Somente em Moto Grosso, os investidores internacionais têm aproxim�damente 754 mil hectares de terra

Oposição se articula para derrubar CSS
PSDB e DEM fazem as contas e acreditam que faltam mais sete votos

Depois da aprovação aper
tada da emenda 29, que eleva
os recursos para a saúde, e a

proposta da nova CPMF (Con
tribuição Provisória sobre Mo

vimentação Financeira), que
agora tem o nome de CSS (Con
tribuição Social para a Saúde),
o PSDB e o DEM calculam que
estão a sete votos de rejeitar, no
Senado, o novo imposto.

Dos 81 senadores, (menos o

presidente Garibaldi Alves), a

oposição conta com o apoio de
28 -os do DEM, do PSDB e José
Nery, do PSOL- para evitar a re
novação da CSS.

Para rejeitar a cobrança da
CSS a partir do próximo ano, a

oposição precisa conseguir ao

menos 40 votos.
O bloco oposicionista conta

com o apoio de cinco governis
tas que ajudaram a enterrar a

CPMF (Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financei

ra) em dezembro do ano passa
do e de sete "dissidentes" -en
tre eles membros do PDT, PSB,
PTB, PMDB e PT.

Os "díssidentes" com que a

oposição conta votaram a favor
da CPIVIF em dezembro, mas

admitem dizer "não" à CSS.

Senador José Nery (PSOL) deve votar contra-criação do tributo
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165 milhões trabalham no mundo
No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, OIT defende direito à educaçãoI

.
.

GENEBRA

Cerca de 75 milhões de crian
ças no mundo não têm acesso à

educação primária e começam
a trabalhar muito cedo, denun
ciou ontem a Organização Inter
nacional do Trabalho (Orr) por
ocasião do Dia Mundial contra o

Trabalho Infantil."Devemos atu

ar para que toda criança tenha
direito à educação e para que não

, precisem trabalhar para sobrevi
ver", declarou o diretor-geral da
orr, Juan Somavía.A educação é
o assunto central este ano no Dia
Mundial contra o Trabalho Infan
til, assim corno a necessidade de
romper o círculo vicioso criado

pela pobreza e pela participação
das crianças em atividades eco

nômicas.
No total, cerca de 165 mi

lhões de crianças entre 4 e 15

anos trabalham no mundo, se-

gundo a orr, e destas mais de
100milhões estão na agricultura,
em áreas rurais.

AOIT, oUnicef e outras agên
cias consideram que a educação
é a melhor resposta para reduzir
e, posteriormente, para erradicar
o trabalho infantil, e que é neces

sário, além disso, impulsionar
a igualdade de gênero, pois as,

meninas são sempre as mais pre
judicadas. Segundo o Unicef, na
América Latina 90% dos meno
res que trabalham como ajudan
tes domésticos são meninas.

Segundo o Programa Inter
nacional para a Erradicação
do Trabalh-o Infantil, mais da
metade de todas as crianças
que trabalham atuam das pio
res maneiras, como escravas

ou em atividades ilegais como

o tráfico de drogas, a prostitui-
ção ou os conflitos armados. Mais da metade das crianças trabalhadoras atuam como escravas ou em atividades ilegais, diz 011

Obama diz que Hugo Chávez
é uma 'ameaça odministrável'
SANTIAGO

O candidato democrata à
Presidência dos Estados Uni
dos, Barack Obama, descreveu
o presidente da Venezuela,
Hugo Chávez, como uma "ame
aça administrável". Em uma

entrevista ao jornal chileno El
Mercurio, Obama tambémmos
trou interesse em se aproximar
do Brasil visando formas mais

limpas de energia.
O senador disse ainda que o

México será sua prioridade na

América Latina e que sugerirá
urna reforma na política migra
tória já em seu primeiro ano de
mandato. Ao ser questionado
sobre se Chávez representava

uma ameaça à segurança na

cional dos EUA e ao restante
do continente, o democrata res
pondeu: "Sim, acredito que seja
uma.,ameaça, mas uma ameaça
adrninistrável" .

No entanto, Obama disse ser
partidário de uma diplomacia
direta com a Venezuela e com

os demais países domundo. "Eu
daria início a neÍ>ciações com

os nossos inimigos de Cuba e

da Venezuela. Eu cancelaria
as restrições de viagem aos

que possuem familiares em

Cuba. E quero unir-me a paí
ses como o Brasil para buscar
formas mais limpas de ener

gia", afirmou na entrevista.

Retirada não importa, diz McCain
Candidato republicano não tem data para saída de soldados do lraque
WASHINGTON

O candidato republícano à
Presidência dos Estados Unidos
John McCain, que apóia a guerra
do Iraque dizendo que as condi

ções no país estão melhorando,
declarou que a questão de quan
do os soldados americanos serão
retirados "não é tão importante".

McCain tem sido atacado
nos últimos meses durante sua

campanha à Casa Branca por
ter dito que poderia manter as

tropas no Iraque por 100 anos,
citando a presença contínua
dos soldados norte-americanos
na Alemanha, Japão e Coréia do
Sul há quase meio século. O se

nador alega que o aumento das

tropas no Iraque - que come

çou no início do ano passado
- obteve sucesso ao diminuir
a violência e as baixas norte
americanas, Nesta semana,
McCain foi perguntado durante
um programa na rede NBC se

ele teria urna melhor estimati
va de quando os EUA poderão
deixar o Iraque. "Não, mas isso
não importa muito", disse o se

nador. "O importante são as bai
xas no Iraque".

�

r

Obama diz ter interesse em se aproximar do Brasil buscando energia limpa AGÊNCIA ESTADO

McCain diz que o importante na guerra do Iraque são as baixas dos EUA
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VARZEANO

BalTabaxo entra com

recurso contra KifelTo
Goleiro estaria inscrito na Taça Pomerode
JARAGUÁ DO SUL

Um imbroglio promete
movimentar os bastidores do

Campeonato Varzeano. Dois ti
mes da Vila Lalau travarão um
"duelo" no tribunal na próxi
ma quarta-feira. A Barrabaxo
Vidraçaria entrou com um re

curso contra a Kiferro, que es

taria usando o goleiro Márcio
de forma irregular. A alegação
é que o atleta está inscritono
Noite a Fora, time que disputa
a Taça Pomerode, ou seja, fere
o regulamento que proíbe jo
gadores que estejam inscritos
em competições promovidas
por ligas. O julgamento será na

próxima quarta-feira (18/6).
Eliminada da competição

depois de perder para o Ope
rário e para a própria Kiferro,
a Barrabaxo pretenda.excluir
o adversário 'da competição e,
com isso, garantir a vaga na

semifinal. Segundo o dirigen
te do clube, Antônio Barraba
xo, ele só entrou com a ação
'para defender a sua equipe.
"Também tive dois jogadores,
os atacantes Juninho e Rodri

go, que estavam inscritos pelo
Noite a Fora e pela gente. Por
isso, nem os coloquei em cam

po. Só estou indo atrás do que
é certo", resumiu o dirigente.

Já o presidente da Kiferro,
Sebastião Decker, alega que seu

atleta não assinou papel algum
com o Noite a Fora. Márcio não

jogou na Taça Pomerode, ape
nas está inscrito. Decker acre
dita na absolvição da equipe.
"Estamos indo atrás das

-

provas
para mostrar que o atleta e a Ki-

Equipe disputa,
no mirim e petiz
A equipe _. Urbano/FME estará em

Blumenau neste fim-de-semana, onde
disputará a 20 Etapa do Festival Estadual
Mirim/Petiz de Natação. A competição
acontecerá no Complexo Esportivo do
Sesi, em quatro categorias, de nove a 12
anos. No total, 23 jaraguaenses estarão

competindo.

Borroboxo perdeu os duas partidos no tercei�a fase do campeonato

ferro não tem nada a ver com

esta inscrição. Estamos há 13
anos disputando competições
e nunca aconteceu nada pare-

cido com a gente", comentou.
"Eles (Barrabaxo) já perderam
no campo e agora querem ga
nhar no tapetão", emendou.

CT do Falcão em
três decisões

OM continuo
cheio no Capital

O Cf do Falcão 12 disputa, neste

domingo no Parque - Malwee, fin!!l_s_ do
Campeonato Estadual de Futsal no sub-
9, sub-11 e sub-13. É a única equipe
que conseguiu vaga na decisão e, por
conseqüência, no Sul-Brasileiro, nas três
categorias. A decisão será a partir das 9h
de domingo, no Parque Malwee.

Neste primeiro semestre, o Figuei
rense vem sofrendo seguidas perdas no

seu elenco, em função do grande número
de atletas lesionados. ·Ao todo, são oitÕ'

jogadores entregues ao Departamento
Médico do clube. O mais novo paciente é o
volante Leandro Makelelê, que teve uma

pequena entorse no tornozelo direito.

O CORREIO DO POVO HISEXTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2008

Rumo ao Japão
A Malwee fará uma série de três amistosos em terras nipônicas. O
time jaraguaense emba.rca no próximo dia 22, em São Paulo. Dia
25, joga em Hamamatsu, dia 27 em Tóquio e dia 29 em Nagoya.
O fixo Leco, que esteve no Japão no início do ano dando clínica de
futsal às crianças, está motivado com a viagem. Os atletas que es

tão na Seleção Brasileira não participam das partidas. A previsão
de retorno da equipe é no dia l°de julho.
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Tiro disputa competição on-line
Etapa do Campeonato Brasileiro acontece em cinco cidades simultaneamente
JARAGUÁ DO SUL

A fronteira entre o real e o

virtual ficará menor também
nos estandes de tiro. A mo

dalidade acompanha as novi
dades tecnológicas e promove
neste final de semana pela pri
meira vez o Campeonato Bra
sileiro de Provas On-Line, de
ar comprimido. A etapa ocor

re em cinco cidades diferen
tes: Porto Alegre (RS), Pirassu
nunga (SP), Resende (RJ), São
Luís (MA) e Joinville (SC) e to
dos os competidores atiram na

mesma prova. Por -meio de um

programa os resultados são
atualizados e podem ser vísu
alizados um telão, instalado
nos locais da competição.

A sede oficial da etapa será
São Luís, mas os atiradores

que estão longe também po-

dem pontuar no ranking na

cional. Vale lembrar que para
o ranking as cinco primeiras
colocações devem ter pelo
menos três provar reais contra.
uma on-line.

O atirador Samuel Lopes
explica que apenas à mo

dalidade de ar comprimido
poderá ser on-line, já que
não tem a interferência do

tempo (pois é feita em local

fechado). Segundo Lopes, a

disputa em modalidades ao

ar livre seria injusta, já que
as regiões -têm temperaturas
diferentes.

Na visão de Lopes a novi
dade trará comodidade e eco

nomia para os competidores.
"Eu- deveria estar em Mara

nhão, mas não tive condições
de ir. É uma chance de com-

petir sem custos", analisou o

atirador. Para este ano estão

programadas mais cinco pro
vas deste tipo.

EQUIPE BRIGA
PELA LIDERANÇA

Paralelamente ao torneio

on-line, acontece em Joinvil
le a 3a Etapa do Campeonato
Catarinense de Tiro Olímpico.

.

A equipe de Jaraguá do Sul
formada por Cláudio Thiesen,
Thiago Nicolodelli, Jackson
Borchardt, Clésio Cunha e'
Samuel Lopes irá lutar pela
liderança na carabina deitado,
onde os jaraguaenses brigam
pelo título. No ar comprimido
a' intenção é manter a vice-li

derança.

GENIELLI RODRIGUES Clésio Cunha, integrante da equipe de ar comprimido participará das provas

A'

GREMIO DA JUVENTUDE X WOODSTOCK
Na segunda metade dos anos 60, em Nova York acontecia o festival de Woodstock, que deu início a um movimento de
contracultura, proclamava o fim de toda ingenuidwle e utopia. Movimento libertário: sexo, drogas e rock n'roll. Foi
o auge do movimento hippie e do amor livre. Em nossa Jaraguá do Sul os jovens de toda a região. orientados pelo
Padre Elemar Scheidt, fundaram o Grêmio da Juventude Jaraguaense, cujo objetivo era o lazer, a prática desportiva
e atividades culturais. A liberdade que os jovens brasileiros queriam tinha conotação política. Contra a ditadura.

�
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Integrantes do grêmio_ À frente, sentados da esquerda para a direita: Vitor Emmendoerfer, Vitor >

Zimmermann, Norberto Haffermann, Dorval Marcatto,.Pe_ Elemar Schaidt, Murillo Barreto de
Azevedo, Joõo Budai do Silvo, Elizaldo Leutprechet e Edmundo Barbi.

SALÃO CRISTO REI
O ponto de encontro dos jovens ficava no Stllão Cristo Rei, onde aconteciam as reuniões sociais. E nas tra
dicionais festinhas, as bandas musicais apresentavam em seu repertório samba, bossa nova e o rock n'roll.
Os ídolos da hora eram da Jovem Guarda: Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia; Rosimeri, Silvinha,
Vanusa eWanderlei Cardoso; MPB: Jair Rodrigues,Bis Regina e Chico Buarque; as bandas: Renato e sues Blue
Caps, The Clevers, Os Terríveis e Jet Blacks. Nos esportes, Maria Ester Buen:o (tênis); Garrincha, ,Pelé; -JaÍJzi� "''+ "

nhe, Tostão, Gerson e Rivelino (futebol). O presi'dente da República era o Marechal Arthur da Costa e Silva e

Santa Catarina tinha como governador Dr. Ivo Silveira e o prefeito em nossa cidade era Victor Bauer.
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Ponteiro Giba
se machuca
SÃO PAULO

O primeiro treino da se

leção brasileira masculina de
vôleiern São Paulo, ontem, vi
sando à estréia na Liga Mun
dial diante da Sérvía, não foi
muito positivo. Isso porque o

ponteiro Giba, principal astro
da equipe, sofreu uma torção
no 'pé esquerdo, teve de se au

sentar do treinamento e virou
dúvida para os dois jogos des
te final de semana [sábado e

domingo, ambos às 10h).
O incidente ocorreu du

rante um lance de ataque.
Giba saltou para cortar e, na

queda, pisou em uma bola,
torcendo o tornozelo. Ele foi
retirado da quadra e foi sub- -

metido à um tratamento ini
cial com gelo.

Robinho prego o humildade

,

Robinho rejeita
papel de líder
TERESÓPOLIS

O atacanteRabinho,melhor
jogador da Copa Aunérica de
2007, vencida pelo Brasil, con
quistou a confiança do técnico

Dunga. Na semana passada, em
Boston, nos Estados Unidos, o
treiilador da Seleção afirmou
que o ex-jogador do Santos é a

cara do futebol brasileiro. Ape
sar de estar em alta e ter uma

experiência de disputa de Copa
doMundo, o atleta rejeita o pa
pel de líder da equipe.

'� liderança vem de todos'
os jogadores. Eu fárei como

sempre, procurando meu es

paço com humildade.' Más
existe apenas uma referência
na Seleção", afirma o atacante,
que treinou entre os titulares
em Teresópolis, onde a equipe
se prepara para os confrontos
contra o Paraguai e a Argenti
na, pelas Eliminatórias para a

Copa do Mundo de 2010.

EUROCOPA 2008
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Croácia vence a Alemanha
�

Com empate entre Austria e Polônia, croatas se classificam
DA REDAÇÃO

A Croácia garantiu vaga na

segunda fase da Eurocopa, ao
vencer a ·Alemanha por 2xl
nesta quinta-feira," na Áustria, .

pela segunda rodada do Gru

po B. Com esse resultado, os

croatas somam seis pontos, na
liderança, e os alemães estão
Gam três na segunda posição.
Áustria e Polônia, que empa
taram em lxl, estão com um

ponto. Hoje, em jogos válidos

pelo Grupo C, o "grupo da .

morte", jogam Itália e Romê
nia, às 13h, e Holanda e Fran

ça às 15h45.
Os croatas marcaram um

gol no primeiro tempo com

Darijo Srna e outro depois do
intervalo com Ivica Olic. Já a

seleção alemã, que não jogou
o suficiente para uma equipe
considerada favorita ao títu
lo, descontou com Lukas Po-
dolski. Croatas comemoram muito o vitória sobre o todo poderoso Alemanha, que garantiu o time nos quartas-de-final

No outro jogo, "vencer" era
palavra de ordem para Áus
tria e Polônia que foram der
rotadas na estréia, mas ainda
sonhavam com uma vaga nas

quartas-de-final da competi
ção. A Áustria havia perdido
por lxO para a Croácia, graças
a um gol de pênalti marcado
por Luka Modric. Em campo,
umas das principais armas do
técnico Leo Beenhakker era

o meia brasileiro naturaliza
do polonês Roger Guerreiro,
que atuou no lugar do capitão
Madej Zurawski, lesionado, e

Classificàç.ão

abriu o placar aos 29 minutos nos primeiro 45 minutos, a

do primeiro tempo. Polônia era mais perigosa na
Se a Áustria foi melhor segunda parte do jogo. Aos

17, Lewandowski arriscou de
fora da área para outra inter

venção de Macho. Aos 22, foi
a vez de Krzynowek obrigar
o goleiro anfitrião a fazer ou
tra intervenção. Mas, quando
todos apostavam em uma vi
tória polonesa e praticamen
te uma eliminação anfitriã,
Lewandowski puxou Prõdl
pela camisa na área, aos 47

minutos: pênalti. Vastic ba
teu com força no ângulo e

empatou.

Tite é o novo técnico do Internacional
Primeiro desafio com a camisa colorada será contra o Botafogo, neste sábado

Tite treinou o Grêmio em 2001

PORTO ALEGRE ano do centenário colorado.
Tite, aquele com fama de O estrategista já orientará

gremista, agora é colorado. O. a equipe no jogo de sábado,
treinador foi confirmado oficial-

.

contra o Botafogo. A contrata- '

mente, no site do clube, como ção foi definida na noite desta
novo técnico do Inter. Depois quarta-feira, em reunião no

de 11 dias de indefinições e es- 'apartamento do presidente Vi

peculações, a diretoria deixou' tório Piffero. O mandatário do
de lado a rejeição que o trei- clube colorado passou por um
nadar encontrava no Beira-Rio processo de convencimento

I e aposta nele como substituto para contratar Tite, o nome da .

I,§. de Abel Braga. Adenor Bacchi, preferência do vice de futebol
g o Tite, é o responsável por um do Inter, Giovanni Luigi, e do
� projeto grandioso: levar o Inter ex-presidente Fernando Carva
à Libertadores da América no lho. Piffero via no técnico uma

identificação muito forte com

o Grêmio, clube que ele con

duziu à 'conquista da.Copa do
Brasil de 2001.

.

Muricy. Ramalho e Paulo'
Autuori eram as preferências
do clube, que ainda tentou (sem

. sucesso) Levir Culpí e pensou
em Nelsinho Baptista. O téc
nico do Sport foi vetado pela
torcida, que criou uma onda de
rejeição impressionante ao atu
al campeão da Copa do 'Brasil '.

por ele ter trocado o Inter pelo .

Corinthians em 1996.
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CASAMENTEIRO
'

CONTRA-CAPA---------

Para mandar a solteirice embora
Dia de Santo Antônio estimula pedidos de quem cansou de ficar sozinho

, '

JARAGUÁ DO SUL

Sé para algumas pessoas o dia 13
de junho é apenas mais um integran
te do calendário, para outras a data
instiga promessas, simpatia e muitas
rezas. A fé em Santo Antônio mobi
liza, hoje, milhares de mulheres (e
homens também) que sonham em

abandonar a solteirice o mais rápido
possível.

Crente na força do casamentei
ro, Fabiane Martins, 22, até ganhou
a imagem do santo mais popular
do Brasil. O presente veio de uma

amiga em pleno Dia dos Namora
dos. A intenção era das melhores:
começar a sexta-feira já sob a pro
teção para apressar a materializa
ção do pedido.

Enquanto Fabiane busca um com

panheiro, Luana Spézia, 21, pensa
em retomar as preces feitas anos

atrás. Ela chegou a afogar a répli
ca de dez centímetros, recebida do
ex-chefe, num copo de água. Foram
necessários apenas três meses para

festejar o resultado. "Meu namoro

não durou muito, mas também não
sei se o pedido é para vida inteira",
brinca.

Caso desista de convocar Santo
Antônio outra vez, a estudante coro,

re o risco de perdê-lo para a irmã.
Graziele Spézia, 25, cogita a idéia de
.tomar a frente das solicitações. Se

gundo a operadora de telemarketing,
não custaria nada investir na tentati
va, afinal, se o casamenteiro ajudou
a mudar o estado civil de Luana,
pode fazer o mesmo por ela. Fabiane
Martins também acredita nisso, só
não decidiu se vai deixar a imagem
imersa na água e de cabeça para bai
xo como geralmente os fiéis fazem.

Santo Antônio nasceu em Por

tugal no ano de 1195. Além de au

xiliar os apaixonados, é padroeiro
dos pobres e ainda ê'ãstuma ser

invocado por quem procura algum
objeto desaparecido.

KELLY ERDMANN Solteira, Fabiane acredita no poder casamenteiro de Santo Antônio para voltar a namorar

GRUPO AUTO EUTE
A MAIOR E MAlS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA Capin%ol I Co�odor I Curitibbnos I R;o do Sut I Lagas I São Joaquim49 35SS 2255 493561 nu t �9 31.41"2411 ! 4135210200 49322,l9l00 493233 oa99

I Jaragu6 do Sul
I 47 3274 6000

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




