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O CORREIO no povo

Carga de R$ 206
mil recuperado
Caminhão roubado carregado com 220
caixas de cigarro foi abandonado na

BR-280, ontem em Guaramirim.

P�gina 6

Malwee conhece
,tabelo de jogos
P,rimeira partida pela segundo fase do
liga Nacional de Futsal será em cosa,
no dia 4 de julho, contra o Teresópolis. •

,
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Filhotes de passarinhos órfãos
mantidos em cativeiro no Grã-Bre-

, 'taQha estão sendo incentivados a

contar ouvindo gravações de cantos"
de 'põssaros de suas espécies. O
esquema foi adotado pela ONG bri
tQnico de proteção aos animais Royal
Society for the Protection of Animals
(RSPCA), depois que um estudo den-
'tíficó indicou -que os passarinhos
r podem se beneficiar da audição para
aprender a cantor antes de serem de
volvidos ao seu habitat natural.

,.1�9;IJ,JfJ3e,
, 3371.0800' www.wizardjaragJ.ia.com.br

Santoro comemora
sucesso nos EUA

Delícias especiais
para os dias frios
Aprenda como fazer três tipos de
fondue poro aquecer toda a família.

Página 12

Mas ator internacional diz que sente
vontade de voltar o atuar no Brasil.

Página 9

Presidente confessa que a

Solvito só exi-ste no papel
Arthur Erschinger diz que a Sociedade Assistencial ao coin a Prefeitura de R$ 4,6 milhões serviria para pagar as
Lavrador do Vale do Itapocu não tem interesse em ficar dívidasda entidade e não traria tanto prejuízo aomunicípio.
com o Parque Municipal. Para ele, o valor de indenização Mas .

nem ele, nem o advogado e nem .o procurador da
estipulado em R$ 19 milhões é injusto. O presidente da Prefeitura sabem informar quem vai receber o dinheiro.

" Salvita acredita que o acordo que estava sendo negociado A lista dos associados é mantida em sigilo.

REIVINDICAÇÕES
Presídio é uma
dos prioridades .

'Página3

Presi do TSE . Promotor sugere a

promelemais rigor, cdssa.ção de Ávila
Em ,entrevisto, ministro Corlo�Ayres Britto Decisõo de Aristeu Lenzi tem origem na

fala do importância do voto, do controle denúncia feita pelo ex-assessora do vere-

das contos de campanha e sobre condi- odorJosé Osório de Ávila, a quem acuSo de
datas com pendências judiciais. ' obrigá-lo a entregar metade do salário.
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CHARGE

PONTO DE VISTA

,

DO LEITOR

Trilhos x progresso
O polêmico assunto "Trilhos" deve estar tirando o sono

de muita gente na cidade. Aliás, literalmente há muito

tempo os trilhos vêm tirando o sono de muita gente todas
as madrugadas quando um sonoro apito anuncia sua che

gada aos pontos críticos por onde passa. Sem contar çom
os acidentes e o atraso com os congestionamentos .

.

Sou a favor do progresso e para'que o progresso acon

teça, na maioria das vezes é necessário o desapego de
"coisas", muitas vezes consideradas essenciais. Daí vem
à dúvida: Trem passando pelo centro da cidade, essencial
pra quê? Pra relembrar um passado? Isso, os museus o

fazemmuito bem! Guardem alguns metros do trilho, para
que daqui a alguns anos as pessoas se surpreendam com

este material exótico, quase desconhecido para a época.
Lendo um artigo sobre futurismo, me espanto com a

inércia de algumas pessoas que insistem a lutar contra o

progresso. .

Carros do futuro viajarão em pistas magnéticas.
"
... Em um evento realizado na Universidade de Delft,

Holanda, os melhores projetos de veículos do futuro são
. impulsionados por magnetos de indução elétrica. O pro
jeto véncedor, de autoria de Maurits Kroese, exigirá uma

via especial, uma pista magnética, onde Um veículo com
. baixíssima resistência aerodinâmica "voará" sem queimar
petróleo e sem emitir poluentes. E voar não é exatamente
um eufemismo. Sem atrito com o solo, o veículo batiza
do de IMP ("Induction Magnet Propelled vehicle"), teo
ricamente poderá viajar a 600 Km/h, com baixo'nível dEi
ruído e consumindo uma quantidade de energia ínfima".
'(Redação do Site Inovação Tecnológica - 07/06/2006)

Projeto? Utopia? Na dúvida, não podemos nos vestir
de ave�truzes e fingir que não está acontecendo nada no
nosso planeta com relação às novas tecnologias. Afinal,.
duvido que a geração dos nossos avós pudesse imaginar
que algum dia existiriam-carros com injeção eletrônica,
bicombustíveis ... Computador, máquina digital, celular e
muitos outros equipamentos essenciais à nossa sobrevi
vência hoje.

Nossa! Já imaginaram S(3 eles, nossos' antepassados,
, nãoquisessem se desfazer das carroças? Nem o trem teria
existido!

MARIA MARGARETE DUTRA EWALD, ECONOi\lUÁR!A

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

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

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

Uso indevido de-e-mail pode gerar justo'couso

.JANAÍNA EL!M CHIARADIA,
ADVOGADA NA

CA$SUL!ADVOGA005
A$SOC!AD05.

Em conformidade com o entendimen
to expressado recentemente pela Séfima

.Turma do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), não há ilicitude no ato da empresa
que acessa caixa de correio eletrônico cor-

porativo de empregada.
"

No caso analisado pelo TST, houve dis
pensa por 'justa causado empregado, uma
vez que, no exercício de suas atividades
funcionais, se utilizava deforma.imprópría
do e-mail 'concedido pela empresa, rece-,
bendo fotos com.conteúdo que estimulava

'

e reforçava comportamentos preconceituo
sos, bem como', mantinha conversas fúteis
que se traduziamem desperdício de tempo.
Para comprovar tal situação, na discussão
lançada em ação trabalhista interposta pelo
empregado que visava a conversão da justa
causa aplicada, a empresa acessou a caixa
de e-mail do trabalhador e juntou ao pro"
cesso cópias de mensagens e fotos por ele
recebidas. Segundo oministro Ives Gandra
Martins Filho, o e-mail fornecido pela em
presa para'o desempenho das'atividades
laborativas, não se enquadra nas hipóteses
previstas nos incisos X e XII do artigo 50 da
Constituição Federal (que tratam, respecti
vamente, da inviolabilidade da intimidade
e do sigilo de correspondência), pois é uma
ferramenta de trabalho.

O ministro ressaltou que o empregado

deve utilizar o correio eletrônico da empre
sa de forma adequada e respeitando os fins

'

a que se destina, inclusive, conclui,' "por
que, como assinante do provedor deacesso
à Internet, a empresa é responsável pela sua
utilização com observância da lei". Desta
forma, não foram acolhidos os pedidos do
trabalhador, por ser considerado seu com-

,

portamento negligente e írresponsável, ao
utilizar, indiscrimínadamente, o computa-.
dor da empresa e o tempo de trabalho com -

mensagens pessoais "de conteúdo fútil e de
extremo mau gosto, inclusive' com conota-

,

ções de preconceito e díscrimínação".
Diante de tais considerações, os empre

gadoresdevem respeitar os direitos assegu
rados aos trabalhadores em' geral, porém,

,

cabe aos empregados fazer uso de suas ati
vidades laborais, de forma adequada.
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----------POLÍllCA

FALA Aí!

" Eleitor que vota
mal nõo é só vítima,

mas cúmplice. "
CARLOS AYRES BRITTO,
PRESIDENTE DO TSE,

alertando paro a necessidade
de se conhecer os candidatos.

,'O que a gente
nõo pode permitlr
é que se criem

caça-níqueis. "
ANDRÉ LONGO,

.

vice-presidente do Conselho
Regional de Medicina de

Pernambuco, criticando cursos de
medicina sem autorização do MEC. .

.

" O presidente lula
sobe da necessidade

�e. parcerias. " .

AECIO NEVES (PSDB),
.

GOVERNADOR DE MINAS·
GERAIS, defendendo coligação
majoritária cem o PT na eleiçã.o

de Belo Horizonte.
-

.

Pressão 1
Orientadas pela CNBB, com apoio da OAB e Movimento de Combate á Cor
rupção Eleitoral, paróquias católicas de Joinville se movimentam para de
nunciar candidaturas de políticos alvos de processos. Já condenados ou não.
O senador Pedr!> Simon (PMDB-RS) advertiu que a sociedade tem manifes
tado que não quer pessoas com ficha suja candidatando-se a cargo eleti
vo, mas que o Congresso não toma a iniciativa de regulamentar o assunto.
lembrou que o TSE decidiu que só candidato condenado em última instância
não pode ter reqístrc de candidatura. A Constituição diz que só pessoa que
recebe condenação definitiva não pode se candidatar. Mas quem têm bons
advogados recorre sempre e nunca é condenado em última instância. Mas
em seu artigo 14, a mesma Constituição diz que lei complementar do Con
gresso estabelecerá outros casos de inelegibilidades.

É LEI
Foi publicada no Diário Oficial
desta segunda-feira a lei 11.700,
fruto de projeto de lei do senador
Cristovam Buarque (PDT-OF) que
garante às crianças a partir dos
quatro anos de idade o direito a

uma vaga na rede pública, rio
ensino infantil e fundamental,
em escola próxima à região onde
moram. Essa determinação passa
a vigorcr em janeiro de 2009:A
lei foi sancionadá pelo presldente
lula na sexta-feira passada.

PRESSÃO 2
O presidente do TSE, ministro Carlos
Ayres Britto, que pretende divulgar
os nomes dos "sujos", reclama do
Congresso e apela aos partidos que
impeçam o registro destes candidatos.

.

A decisão do TSE não proibiu os tribu
nais estaduais de rejeitarem candida
turas de pessoas com vida ·pregressa
não recomendável, como chegou a

ser noticiado. Por isso, juízes de pelo
menos quatro estados- Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Ceará e Espíri
to Sento estão dispostos a vetar estas
candidaturas.

CONFIRMADO
Candidatos do .pp o prefeito terão, no
máximo, as bênçãos à distância do ex

governador Esperidião Amin, até hoje
a maior estrela do partido desde sua

fundação. É que Amin vai estar bastan
te ocupado disputando a prefeitura de
Florianópolis, tentando de�bancar o

candidato à reeleição OjalmQ Berger
(PMOB) e, por conseqüência, dar o

troco ao governador luiz Henrique da
Silveira (PMOB) por conta da majori
tiíria dê 2006.

o CORREIO DO POVO IHQUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2008
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA

pOLíTICA----------

,

Promotor propõe cassação de Avila
Ex-assessora parlamentar acusa vereadorde ficar com a metade do salário dela.
JARAGUÁ DO SUL

O promotor Aristeu Xenofon
tes Lenzi, do Ministério Público,
propôs, através de uma ação civil
pública, a cassação do mandato
do vereador José Osório de Ávila
(DEM) e a suspensão dos direi
tos políticos por cinco anos, por
improbidade administrativa. A
ação tem origem em denúncia
feita porÂngelaRegina Bana, ex,

,
assessora parlamentar do verea

dor, a quem acusa de obrigá-la a

dividir o salário.
O processo foi encaminhado

ao juiz da terceira vara cível da
Comarca de Jaraguá do Sul, Ede
nildo da Silva, designado através
de sorteio realizado em 18 de

. abril. Além de Ávila, também
são citados na ação o filho dele,
Jackson José de Avila, e a própria
denunciante, Ângela Bana. Os
três têm 15 dias úteis para apre
sentar defesa, contados a partir
do recebimento do processo.

O juiz de direito poderá ou

não acatar a indicação do promo
tor, que é curador da moralidade
administrativa. Aperda dos direi
tos políticos acarreta na impossi
bilidade de Ávila, pré-candidato

a vereador, disputar eleições. Por
telefone, o democrata afirmou
ontem que seu advogado "toma
rá as providências cabíveis".

E disse que mantém as decla
rações dadas por ele quando da
denúncia de Ângela, em feve
reiro, de que ela seria obrigada
a depositar mensalmente a me

tade do salário de cerca de. R$ 2
mil na conta do filho de Ávila. À
época, o vereador disse que ela é
uma ex-namorada de seu filho e

que, se houve algum pagamento,
trata-se de um acerto financeiro
entre a ex-funcionária e Jackson.
"Sei que ela devia para meu fi
lho, mas eles que se acertem. Já
tenho problemas demais para re
solver", disse.

NO DEM - José Osório de
Ávila também chegou a ser alvo
de análise do conselho de éti
ca do DEM, por votar contra as

orientações do partido em vota

ções importantes, incluindo a

eleição para presidente da Câ
mara. O processo interno acabou
por ser engavetado, por motivos
não divulgados.

CAROUNA TOMAsELU Vereador preferiu não comentar e disse apenas que seu advogado "vai tomar as providências cabíveis"

Presidente quer mostrar que PT do B "está forte e tem base eleitoral"

Maristela anuncia pretensõo
de concorrer à majoritária
JARAGUÁ DO SUL

A menos de duas semanas

do prazo firral para os partidos
definirem seus candidatos em

convenções, a presidente da
Câmara de Vereadores, Maris
tela Menel (PT do B), anuncia
sua pretensão de disputar as

eleições majoritárias de ou

tubro. A formalização da pré
candidatura a prefeita será feita
hoje aos demais dirigentes da

sigla, presidida e fundada por
elaem 2005.

Maristela vê seu nome para
a disputa como natural devido
à sua experiência na Câmara,
onde exerce o segundo mandato,
e também como forma \.Lv forta
lecer o partido, hoje com 30 filia
dos, omenor número de registros

N entre as 16 siglas instaladas no

�. município. A vereadora nega que� .

� o lançamento da pré-candidatura
� seja forma de barganhar a vaga de
vice na chapa do prefeito Moacir

Bertoldi (pMDB). "Se fosse este o

projeto, eu falaria", garantiu.
. Ela disse que não descarta a

possibilidade, assim como tam

béní não vê impedimento em

uma aliança com o PT, mesmo
com as críticas ao governo fe
deral manifestadas na Câmara.
"O governo Lula tem uma acei

tação boa. Se conseguirem du

plicar a BR-280, por exemplo,
não temos repulsa (ao PT), pelo
contrário", declarou.

Segundo Maristela, o PT do
B conversou com quase todos
os partidos e na reunião de hoje
deve sacramentar seu posicíona
menta em tomo das coligações.
A vereadora adianta que o parti
do não fará imposições, podendo
vir a ser vice ou até abrir mão de

participar da chapa. Também in
formou que a sigla deverá lançar
de quatro a cinco candidatos a

vereador e que a convenção será
realizada na semana que vem.

Massamnduba
aprow salários

Por unanimidade, a Câma
ra de Vereadores de Massaran
duba aprovou, em primeira
votação, os projetos de lei que
mantém os atuais salários do
prefeito, vice-prefeito, secretá
rios municipais é dos próprios
vereadores para a próxima le

gislatura. As propostas daMesa
Diretora da Casa ainda vão ser

votadas em segundo turno, na
próxima segunda-feira.

A partir de l°de janeiro,
o salário do prefeito continua
sendo de R$ 9.294,41, e o do

vice-prefeito, R$ 4.100,47,
mesma remuneração paga
meJsalmente aos secretários

municipais. Já os vereadores
recebem R$ 2.870,33. Até

agora, Massaranduba tem o

único Legislativo no Vale do

Itapocu que votou pelamariu
tenção dos atuais vencimen

tos, que precisam ser fixados
até seis meses antes do término
da legislatura.
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POLÊMICA

Parque segue no abandono
Presidente da Salvita confessa: entidade só existe no papel

O impasse continua. En

quanto as negociações entre

administração pública munici

pal e Salvita (Sociedade Assis
tencial ao Lavrador do Vale do
Itapocu), que levam em conta o

Parque de Eventos, foram ces

sadas, a polêmica em torno do
assunto prospera. Ao mesmo

tempo, o imóvel segue aban
donado, causando revolta em

grande parte da população.
Segundo o presidente da

Salvita, Arthur Erschinger, o

grupo não possui qualquer inte
resse em voltar a ocupar o local.
Isto porque, a Salvita "só existe
no papel". Em 2003, ela fechou
as portas da loja de produtos
agropecuários até então manti
da na Rua Leopoldo Malheiro,
Centro da cidade'. O fomento da Para Arthur Erschinger, não há a mínima possibilidade de a Salvita voltar a trabalhar como antes

agricultura, um dos principais
pilares da instituição, já havia
perdido significado quando o

Parque de Eventos foi tomado
por completo pela Prefeitura,
em 1989. Restava, portanto,
uma lista de sócios e uma deze
na de dívidas não saldadas.

Mas para o advogado Sávio
de Azevedo, a Salvita não. está '

extinta. "Formalmente ela ainda
está ativa", destaca. Porém, a lis
tagem dos associados é desco
nhecida tanto pelo procurador
jurídico, quanto por Erschinger.
Caso o processo chegue ao fim,
a Sociedade deverá convocar

uma assembléia para definir
como o dinheiro será utilizado.
Caberá aos sócios presentes de-

Dinheiro servirá para pagar dívidas
Salvita acumula milhões em processos, débitos com fornecedores e impostos não pagos

I "I. 'I «
i '�..1 .

I
I

t I
I j

JARAGuÁ DO SUL

lIIIarquardt: é justo pagar R$ 4,6 mi

OUAFA1SIJA OPINIÃO SOBRE O CASO? VOCÊ ACH�JUSrO �UE O MUNICíPIO FE. O COM A'SAlVITA E PA6U-Ê�'i'
R$ 4,6 MILHÕES PELO PAR�UE DE EVENTOS? Participe! Monde o suo resposta poro o'el!nDl r�ocoo@ocorreiodopovo.com.br !

<13. Q.wimóvel não nos lnteressa,
. .

I. ogo.

na", explica. Pelo menos, é
este o entendimento da justiça
ao negar a ação de nulidade da
doação do Parque de Eventos à

Salvita, pedida pelo município
no passado. A solicitação esta
va pautada no acordo acertado
entre ambos na época em que
ocorreu. Se a entidade perdesse

� a função, o imóvel voltaria ao

poder público. O procurador
afirmou também não ter a lista
de sócios da entidade.cidirem os próximos trâmites.

Já o procurador da Prefei
tura, Eduardo Marquardt, en-

cerra a discussão a respeito da
existência legal da entidade.
"Foi provado que ela funcio- KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL

Quando a Salvita receber o di
nheiro referente ao acordo com a

Prefeitura ou da indenização por
desapropriação indireta aprova
da pela justiça deve, em primeiro
lugar, pagar as dívidas acumula
das. A entidade possui cerca de
R$ 3 milhões de débitos. Na lista
estão ações trabalhistas, taxas
de ICMS (Imposto Sobre Circu
lação de Mercadorias e Presta

ção de Serviços) não acertadas
com o Estado e produtos não

.

saldados junto a fornecedores.

Além disso, o advogado res

ponsável pelo processo, Sávio
de Azevedo, tem direito a 10%
do valor a ser recebido. O mon

tante equivale aos honorários do
procurador jurídico.

De acordo comEduardoMar

quardt, 'os R$ 4,6 milhões ofere
cidos pelo imóvel equivalem a

2,11% da receita líquida anual
de Jaraguá do Sul. Ainda assim,
ele acredita que fechar o negócio
dessa forma é a melhor alterna
tiva. "É·mais econômico para o

município pagar isso ao invés da

indenização de R$ 19 milhões",
explica.

Quando o negócio for fecha
do, a Prefeitura depositará .os

recursos financeiros em uma

conta judicial. Depois, cabe ao
.

juiz incumbido pelo processo
definir por quem o dinheiro
pode ser sacado. Conforme Ar
thur Erschinger, o que restar da
quantia pode acabar nas mãos
de associações beneficentes e

hospitais. "Vai sobrar pouco,
provavelmente não ficará com

os associados", esclarece .

O CORREIO DO POVOHQUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2008

ENTENDA O CASO
A negociação com a Sillvita é

uma polêmica que se arrasta há 18
anos. Por não ter pago integralmente
à associação quando desapropriou o

espaço em 1989, a Prefeitura foi nbrl
gado pela Justiça o indenizar a enti
dade em R$ 14 milhões. O valor inclui
os juros, hoje o conto rondo a caso dos
R$ 19 milhões. O impasse fez com que
o Associação dos Clubes e Sociedades
de Coço e TIro do Vale do Itopocu op
tasse por realizar o Schützenfest no

Sociedade Aliança, no Rio Cerro 2.

Demora pode
ser prejudicial
JARAGuÁ DO SUL

Na opinião do advogado
da Salvita, Sávio de Azevedo,
a demora no fechamento do
acordo com a Prefeitura deve

prejudicar todo o andamento
das negociações. Ele voltou a

afirmar que se o negócio per
durar por mais alguns meses o

valor só tende a aumentar. '�
bases, com toda certeza, serão
outras", alertou.

Quando a acerto já era

dado como certo, a adminis
tração pública municipal pe
diu à comissão re;,�esentativa
da Salvita a paralisação da
transação e a retomada após
outubro. Segundo Eduardo
Marquardt, a Lei de Respon
sabilidade Fiscal impede o

parcelamento de novas con

tas nos meses antecessores
às eleições. Por isso, o acordo
deveria ser assinado antes de
l°de maio ou, então, a Prefei
tura precisaria pagar os R$ 4,6
milhões de uma só vez.

Indignado com o fato, Aze
vedo disse à reportagem do O
Correio do Povo que a atitude
abre precedentes a uma ação
de improbidade administra
tiva contra o prefeito Moacir
Bertoldi. Retardar o acordo
até o próximo ano significaria
gerar prejuízos duplos ao mu

nicípio porque o valor final
do negócio pode aumentar e o
Parque de Eventos sofrer ain
da mais com o abandono.

Para o procurador da Sal
vita, no entanto, não há como

apontador culpados pela situa
ção. "Faltou apenas habilidade
e discernimento jurídico do

prefeito da época (Ivo Konell)",
aponta. Já Eduardo Marquardt,
acredita que o problema teve
chances de ser resolvido na

década de 1990, logo quando
surgiu. "Não sabemos quais os

motivos disso não ter aconteci
do, mas agora queremos encer
rá-lo", comenta.
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PRF recupera caminhão roubado
Veículo estava carregado com 220-caixas de cigarro avaliadas em R$ 206mil.
GUARAMIRIM

A Deic (Diretoria Estadual de Investigação Cri
minal) deve investigar quem foram os responsáveis
pelo assalto ocorrido na manhã de ontem, em Join
ville, no pátio do depósito da empresa Souza Cruz. O
veículo, que pertence à transportadora Santo Anjo,
estava carregado com 220 caixas de cigarro, avalia
das em R$ 206 mil.

O Mercedes-Benz com placa LZS-1835, de Tuba
rão, foi encontrado abandonado no acostamento do
quilômetro 50 da BR-280, em Guaramirim. Integran
tes da equipe de segurança da Souza Cruz estiveram
no local e verificaram que a carga permanecia intacta.
"Tudo indica que os assaltantes não conseguiram abrir
o baú e ter acesso à carga. Como já estava clareando
o dia, fugiram", revela o policial rodoviário federal do
Posto de Guaramirim, Ruy Sérgio Corrêa, que localizou
o veículo após alerta vindo dos policiais do município
vizinho. Segundo a PRF, erri Guaramirim, o assalto à

empresa ocorreu na manhã de ontem, por volta das
6h. Mas o veículo foi localizado pelo policial às 8h30.
Na tarde de ontem, o caminhão foi levado à Delegacia
de Polícia Civil de Guaramirim, onde foi registrado Bo
letim de Ocorrência. Ainda de acordo com o policial
rodoviário, imagens da câmera do circuito interno da
empresa devem auxiliar nas investigações.

DEBORA VOLPI

PLANTAS QUE CURAM

Caminhão com mais de 20O-caixas de cigarro foi roubado e horas depois,abandonado

Muito prazer. Meu nome éAldoAdolarMaul.
Sou um Farmacêutico Bioquímico cataririense, radica
do em São Paulo, divorciado, pai de dez filhos, metade
dos quais são meninos. Não trabalho mais. Sou apose
ntado pelo INSS e complementado pela Universidade
de São Paulo e adoro analisar o comportamento das
pessoas a sua relação com o consumo de medicame
ntos. Foi por essa mania de entender com e por que nós consumimos
muito mais _medicamentos do que precisamos neste mundo em que as

pessoas precisam lidar cotidianamente com um excesso de tarefas,
decisões, informações, apelos publicitários, ganãncias, invejas, vontades
não realizáveis, insatisfações, comparações, aplicações no mercado
financeiro e. outros fatores que liberam ácido acético no estômago,
causando azias, queimações, úlceras gástricas que evoluirão para um

simples cancer de estômago ... Depois de ler e reler o livro intitulada
"Quem ama não adoece", resolvi investir nesta coluna semanal e solicitar
parceria com empresas ou órgãos públicos que queiram, como eu, ajudar
os hipocondríacos, as pessoas ansiosas, os estressados e as normais
(em Biologia, normal é o mais freqüente, mesmo que sejam os loucos), a
utilizar as plantas medicinais em formulações simples e caseiras,
fornecendo sementes, descrevendo os vegetais, a ação farmacológica
(se tiver estudo científico a respeito, disponível) e' o chazinho mais
comumente utilizado para consumi-los. Serão temas sempre de minha
modesta mas inteira responsabilidade e em nenhum momento devem ser

considerados-como verdade incontestável. Portanto façam um bom uso

e, se possível, livrem-se da dependência e dos efeitos colaterais que
todos provocam. Não percam nenhum capitulo, pois pode ser exatamente
aquele que pode salvar a SUA vida .. Iniciaremos nesta semana uma série
de relatos de experiências acumuladas no mundo científicas e

comparadas com notas folclóricas da medicina popular e mística;
transferidas pelos nossos avós. Vamos a um breve histórico da evolução
da medicina durante os últimos 5000 anos.

Aldo Adolar Maul Ph. D.
Coordenador do Curso de Farmácia e Bioquímica da

.

Faculdade Jangada.
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O Correio.do Povo flagrou em um o de cerco de 15 operários nos'obros de rédio no Ruo 25 de Jülho, no Vila
Novo, sem o copocete de seguronço. Abordado pelo reportogem, um dos funcionários afirmou que não hovio irregulori"
dq�J!s. Alguns1�obolhodºrE� (çomo .�.p;stro o foto).usovom o��ºos gorrolontra o �j.�� O Sindicoto des Tra�9)tbodores d�\(
COQstrução e d'O Mobiliário informOirque o equipàmento é 90rigotório e que vai renlizar uma fiscalização no prédio .

..
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EM OBRAS

Rodoviária passa por reformas
Mesmo interditado, terminal de Barra Velha terá mudanças na estrutura
BARRA VELHA.

,

O Terminal Rodoviário Rai
mundo José Aguiar, de Barra
Velha, está em obras. O empre
sário Tito Gornick, proprietá
rio da rodoviária, determinou
reformas na área frontal do
terminal. A reforma iniciou
na semana passada e já foram
reestruturadas as antigas salas
comerciais do andar térreo e

o restaurante do primeiro an

dar. O objetivo desta reforma,
segundo Gornick além de
promover melhorias no local,
é dar espaço para uma loja de
materiais de construção. '

Porém, o terminal. está in
terditado desde 12 de janeiro

. deste ano, quando engenheiros
constataram falhas na estrutu
ra metálica de uma parte do
teto. Em função disto, o presi
dente do Deter (Departamento

de Transportes e Terminais de
Santa Catarina), Luiz Carlos
Tamanini assinou laudo de in
terdição.

Ao ser questionado sobre a

interdição de parte do termi
nal, o empresário alegou que
só reformará o local por com
pleto e houver negociação com
a Prefeitura e uma possível par
ceria. "Se a Prefeitura liberar a
cobrança de taxa de embarque �

com valores corrigidos, ajudo a

reformar", disse.
O controlador interno da

Prefeitura, Onofre Araujo,
afirmou que o Executivo' não
reavaliará a questão das taxas.
e não auxiliará nas obras de re
formas. '�s taxas deveriam ter
sido usadas na manutenção do
terminal", afirmou.

OSNIALVES .

REGIÃO

Mais de 720 veículos abordados
·Com o objetivo de conter o onda de roubos e assaltos nos cidades de São João

do Itaperiú e Borro Velho, o Polícia Militar está realizando blitz desde 8 de maio.
As blitz cencennum-se em trechos do BR·101 que ligo os dois municípios" nlém
de acessos secundários entre vilas e bairros. Até ontem, 17 de junho, foram
a,bordados mais de 720, veículos e .900 pessoas foram alvo de buscas pessoais
e inspeção nos carros e motos. O número de pessoas detidos não foi informado
pelo corporação bem como o número de objetos e armas apan,hados. Segundo.
informações do Central de Polícia, os números completos só serão divulgados no

final do operilçoo que não tem doto poro encerrar.

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN. Tabeüa 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 Titulos contra:

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

ANTONIO VANDERLEI FLORIANO 568.393.409-53 POSTO MIME LTDA
I 301579 20/05/2008 200.01 O MESMO

C.LA PUBLICIDADE LTDA
.

08.929.603/0001,84 IMPRESSORA MAYER LTDA
I 69149A 02/04/2008 2.450,00 O MESMO

CONFECCDES AOUARELA LTDA 81.378.549/0001-16 CONFECCOES GARCIALTDA ME
I 1220/1 27105/2008 1.501,00 O MESMO

DElTA DE PAULA MENESES NETA 613.315.032-72 OJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS
I 0000596401 26/05/2008 54,54 O MESMO

DENILSON FAGUNDES 988.605.349-68 JAVEL JARAGUA VEICULaS PECAS E S LIDA
I 110735/A 28/0512008 140,00 O MESMO

OENILSON FAGUNDES 988.605.349-68 JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA
I 110776/A 29/05/2008 105.45 O MESMO

DENILSON FAGUNDES 988.605.349,68
.
JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTOA

I 109940/8 01/06/2008 163.00 O MESMO
OUFFYMAlHAS LTOA 73.321.820/0001-59 CONfECCOES GARCIA LTDA
• I 1391/3 23/P5/2008 1.790,00 O MESMO
DUFFY MAlHAS LIDA 73.321.820/0001-59 CONFECCOES GARCIA LTDA ME

I 1218/1 27/05/2008 1.496,00 O MESMO
GUIOMAR APARECIDA'NUNES ' 035.967.469-06 BVANANCEIRA SA

CCB 540159321 A VISTA 5.266,33 O MESMO
JANICE APARECIDA UBER PISKE 036.597.'829-98 COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VlACREDI

N 122.80Bi002 10/02/2008 422,76 O MESMO
JOSE FERNANDES JUNIOR 377.476.478-67 BV miANCEIRA SA

NATIJU C��ER�I�l�sgJ�FECCOE�3gIAME 6óiO�1079��J�1�3 CONFECCOES DARIO INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA

I 012362BOOl 02/061'2008 315,87 O MESMO
NGF MODAS E ACESSORIOS LTDA ME . 06.221.280/0001-44 OOT INFORMATICA LTDA

I 105301/4 20/0512008 360,00 O MESMO
.

VIDA BELA COM DE CONF LTDA 07.860.66610001-69 CONfECCOES.E REPRESENTACOES J SA LTDA
I 9215/2 19i05i2008 1.171,87 O MESMO

Jaragua do Sul, 17 dP. Junho de 2008

Taias de embarqu. .
.

Nil! GOb _ de emborque é preçiso�11lºi!iberoção do Prefeitúm, porém
9 em janeiro. A suspe�o-séi "função do valor orrealdodo.
rém o' reeurso não foi utilizado 'finalidade. O volQr orreald

.
.

Rodoviária de Barra Velha está interditada por oferecer risco aos passageiros, como possível desab�m�nto

Vacinação termina nesta sexta;'feira
Crianças que ainda não foram vacinadas têm até o dia 20 apenas
REGIÃO

A vacinação contra a parali
sia infantil que está ocorrendo'
em todo o Estado encerra nes

ta sexta-feira, dia 20 de junho.
Portanto, os pais que ainda não
levaram os filhos menores de
cinco anos para tomarem as va

cinas devem se apressar.
A secretaria de Estado da

Saúde espera imunizar, até sex

ta-feira, às 17 horas, pelo menos

50 mil crianças e as doses esta
rão disponíveis nos postos de
saúde de todos os municípios.

Segundo Leonor Proença, co
ordenadora doprograma de imu
nização, no Brasil as campanhas
de vacinação surgiram em 1980.
A população aderiu em massa

e por isto, geralmente, as metas
de imunização são atingidas no

Ms. "No dia de lançamento da
. campanha, último sábado, re

ceberam a gotinha 377.009. mil
crianças. com menos de cinco
anos, ou seja, o equivalente a

83,65% da meta que é de 95%",
afirmou..

Segundo Leonor, este índice
mostra a conscientização das

pessoas quanto à necessidade
de levar os filhos para serem

vacinados.

Nesta sexta-feira encerra a vacinação contra a paralisia infantil no Estado

'1em que vacinar;. não pode bobearP

E, como os onos devedores nao toràm encontrados ou se recusaram a acertar a de,ida intimacao, laz por inlermedio do
presente Edilal, para que os mesmos comoarecam nests Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca. nr 1589. no prazo da
Lei, a 11m de liquidar o seu debilo, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na
forma da Lei, ele.

.

Com o slogan "Paralisia Infuntil.
Tem que vacinar, não pode bobear",
o componho de vacinação tem como

meto imunizar 428.177 mil crianças
em todo o território catarinense.
Apesar de ainda nõo ter atingido o

índice recomendodo, Santo COtari
no é o terceiro Estado com melhor
cobertura vacinal duronte o compo
nho, criado poro impedir q,qe o vírus
causador do paralisia fnfantil volte
o circular no'Brasil.
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JARAGUÁ DO SUL

Cursos para
produtores

A Secretaria de Desenvolvimento Ru
ral está com inscrições abertas, até o

dia 30 deste mês, poro seis cursos do
Senar (Serviço Nacional de Aprendiza
gem Rural). que serõo realizados em

julho por meio de uma parceria entre
o prefeitura jaraguaense e o Minis
tério do Agricultura, com o apoio do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Os
cursos de fruticultura, Palmeira Real.

, Ovinocultura, Controle Agroecológico de
Pragas e Doenças, Organizaçõo do Pro
priedade Rural e Tratamento' de Madeira
sõo gratuitos e destinados n produtores
de Jaraguá do Sul com idade o partir de
18 anos. As vogas a cada curso sõo limi
tados a 16 participantes. Os interessados
devem se inscrever na Secretario de De
senvolvimento Rural ou no Sindicato dos
Trabalhadores Ruràis, onde também po
dem obter informações mais detalhados
ligando poro 2106-8112.

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

BARRA VELHA

t
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ELEITAS AS REP,RESENTANTES DA 12a FENAPIR
,

A 12° festa Nacional do Pirõo já tem suas representantes. foram eleitos no .último final 'de semana, o rainha e,

princesas do festa em tradicional baile. A ,vencedora foi Bianca do Silva, que representou a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Barra Velho. Além de Bianca, tam�ém foram escolhidos; Evelyn Jacques de Almeida, como l°'Princesa,
Letícia de Oliveira, como 2° Princesa e Hellen Aparecida Arbigaus, como Miss Simpatia. Agora os quatro escolhidos
võo representar e divulgar o festa em eventos e outras cidades.

GUARAMIRIM

Repasse
da 'Câmara

Os vereadores de Guaramirim apro
varam subvenções sociais, repasse, o

duas entidades de classe do municí

pio. foram R$ 24 mil 00 sindicato dos
Trabalhadores Rurais e R$ 18 mil paro
o Associaçõo dos Servidores Públicos.
Os valores deverõo ser depositados

, no conta dos entidades nas próximos
semanas.

o BRASil RES...........

VIDA DOS, CATARI ENSES
ELH .. Aqui em Santa Catarina, o Governo Federal, em parcerJa

o estado, municípios e a iniciativa privada, investe em' obras de ínfra-estrutura para fortálecer a economia,
empregos e melhorar a vida dos catarinenses.

rar

• Desenvolvim�nto da logística de transporte do estado., • 6,1 bilhões de reais para obras no setor energético.
com investimentos de 3,8 bilhões de reais em estradas, como na linha de transmissão Desterro I Palhoça que
ferrovias, portos e aeroportos, Obras como a duplicação vai garantir o fornecimento de energia para ,9 Ilha de

da BR 101 e a concessão de rõdovias federais vão trazer Florianópolis, "

mais segurança para os motoristas e dar agilidade ao • 130munidpiosnoestadorecebemobrasdesi;lOeamentq
transporte de cargas. e urbanização, com recursos de 1,7 bilhão de reais, '!'lara

;o Financiamento para a construção Ele 29 embarcações e melhorar a qualidade dê vida da populaçãd
a ampíiação do Porto de São Francisco geram empregos despoluir a Baía de Florianópolis.
e impulsionam o desenvolvimento do estado..

MAtS BRASil PARA MAIS. BRASI��IROS.
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BRILHO BRASILEIRO

,Estrelas internacionais,
Rodrigo Santoro e Alice Braga
comemoram sucesso no Brasil

Ele começou a carreira em novelas público" .confessou Alice.
da Rede Globo e depois encontrou no Já Santoro, afastado da TV desde a

cinema a projeção internacional. Ela é rninissérie "Hoje é dia de Maria", de
cria da tela grande e sonha em um dia 2005, sonha em voltar a trabalhar na
se aventurar-na televisão. Rodrigo San- ,televisão brasileira. "Estou com sau

toro e Alice Braga são, hoje, os atores dades. Tenho pensado bastante em

brasileiros de maior reconhecimento
"

fazer TV de novo e há" algumas pos
fora do país e estrelam juntos o Ion- síbilidades, Também quero muito fa

ga "Cinturão vermeíhà" ("Redbelt", no zer teatro, já tenho um projeto com o

original], do diretor americano David Luiz Fernando Carvalho, que não tem

Mamet, que estréia neste fim-de-sema- data nem nome ainda. Eu não _quero
na nos cinemas do Brasil, Eles estive- fazer rápido: ensaiar um mês, fazer um
ram no Rio na segunda-feira para falar mês no Rio e outro.ern São Paulo. Não
do filme ,e de suas carreiras. é justo com a experiência do teatro",

"Eu tenho muita vontade dé fazer
.

disse o ator .

. televisão. Quase fiz JK, Amazônia e Para ambos, o reconhecimento em

Belíssima, mas sempre batiam com -Hollywood não elimina um obstáculo:
outros projetos. Eu acho a televisão a língua. "Interpretar em inglês é um

mágica, e' tenho muita curiosidade desafio. Cada projeto é um projeto e

como atriz, de ver um personagem se você tem que ir desenvolvendo -para
moldando a partir da participação do soar natural", contou Alice.

LO

Revisão
programada

JAVEL
MilJe fire sv
-Pano fire 8V
SieooFwe BV

PllI$filhé de freto linbill Mill-e
e �ofio i'h av;, só ti 95¥OO

'f!row de 4teo Seti!-nle lO.ttOl} Jan
só ll.$ lõf,Q!){i$1.}

A gente cuida da
.. -

sua pGlXao ..

Saudade de atuar por aqui
Mesmo ,com cincO longas e uma série em

inglês no currícúlo, Santoro concordo com o

amigo. "Hoje eu me sinto mais familiarizado,
falo .ccm mais fluência, mos continuo sendo
difícil. É um trabalho constante. Ouondo estava

.
filmando "300", lembro que eu tinha um mo-

nólogo muito grande e que nõo me reconheci
.tolan,do. O inglês nõo está no meu DNA".

Os dois também afirmam que, hoje,
, 'Hollywood está muito mais aberto nõo só poro
os latinos, mos para estrangeiros em geral. O

,

foto de serem brasileiros e terem encontrado
.

um lugar 00 sol no cinema internacional trouxe
mois'do que reconhecimento profissional poro
Alice e Santoro. "É como uma torcida por um

atleta; principalmente lá foro. Em Londres, no

lançamento de "300", eu entrei no topete ver

melho e ouvi gritarem meu nome, com sotaque
brasileiro, e fiquei muito emocionado com aqui
lo.lsse é muito bonito, mas eu sou um ator, que
!I10ro aqui, que saiu de Petrópolis e está bata
lhando. Eu nõo carrego um título, Ouondo eu vou
dormir, sou só eu e meu travesseiro. Tenho que
trazer meus pés para0 terra", ofirmouSontoro.

"

Alice Braga foi revelada no filme Cidade de Deus Rodrigo diz que tem planos de atuar no Brasil
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Prato principal de hoje:

Sopa de Minestra

CRÔNiCA

VICTOR ALBERTO'OANICH, SOCIÓLOGO

o assassinato de Moisés
A raiz do nome MQjhé é a mesma que Tumtés,

que no egípcio significa "filho. de". Essa é a pista
que coloca o profeta, nosso herói, no mito do ro

mance familiar como salvo das águas pela prince
sa egípcia (que na. verdade foi sua verdadeiramãe)
como argumento histórico para ancorar a hipótese
da origem de Moisés. Quais foram às conseqüên
cias do seu assassinato?

Omonoteísmosurge com o faraó Ikhnaton, que
se confronta com a religião politeísta tradicional
através da promoção de Aton como único Deus
dos egípcios. Tal deus, repudiado após a morte
do faraó que instituía seu culto, era muito seme

lhante com o Adonai dos judeus, principalmente
por suas características de Criador do Universo e

fonte de uma elevada moralidade, Moisés seria
um sacerdote desse cclto que, indignado com as

atitudes politeístas que ocorreram após o reinado
de Ikhnaton, teria decidido sair do Egito e fundar
uma nova nação, dedicada a um deus único, es-·
colhendo os hebreus para essa empreitada. Tendo
promovido o Exodo, Moisés teria outorgado aos

hebreus uma legislação de cunhomonoteísta ligada
à tradiçãomoral deAton. O fato de que o povo judeu
não aceitou facilmente essalegislação, prova-se no,
episódio do Bezerro de Ouro e as rebeliões contra
a autoridade de Moisés, que teria sido assassinado
-durante uma dessas revoltas. Enquanto isso, os he
breus teriam encontrado outros grupos tribais a eles
aparentados, no oásis de Kadesh, que adoravam um

demônio vulcânico chamado Jahvé. Essa divindade;
de origemmedianita, nada tinha a ver comoMoisés

egípcio nem com seu deus Aton. No entanto, os dois
grupos teriam se unido para fundar a nação hebrai
ca, fundindo as tradições levitas com as mediani
tas, numa espécie de sincretismo religioso, por
meio do ritual sagrado da circuncisão. Daí surge
o mito de Moisés como aquele pelo qual Iavhé se

manifestava.
A finalidade precisa da história judaica (que se

reproduz no auto-flagelo de rituais contemporâ
neos) foi escrevê-la sob o efeito da culpabilidade
pelo assassinato do profeta, reivindicando sua fi-

.

gura, e lançando para a posteridade a crença num
deus com traços humanizados. Foi assim que o deus
[avhé, demônio brutal e sanguinário, teria assumido
progressivàmente as feições do deus de Moisés, que
possui a particularidade de representar uma divin-

.

dade espiritualizada, universal e.impregnada de jus-
, tiça e bondade. As tradições e os dogmas religiosos
se encarregaram de re-construir e perpetuar o resto
dessa história idílica: um deus onipresente, pode
roso e artífice do destino da humanidade, além de
uma inequívoca· promessa de vida eterna.

.• vadanich@unerj.br

VARIEDADES-_____:_-------

Qual será o

bolo do vez?
1966. A final da Copa está programada
para acontecer no mesmo dia do Bar
Mitzvah, dia em que o garoto Bernie se

tornará homem. E quando a Inglaterra se

classifica entre os finalistas, o dia tão
esperado por Bernie está para se trans
formar em um completo desastre.

Flávio Br�gél
Sade em Sódorria

.'

;:'.
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Sade: Um prazer sem

quaisquer pudores.
o movimento pendular que a moral lite
rária percorre faz com que um autor mor
to há três séculos se apresente menos

recatado do que a maioria dos criadores
contemporâneos. Seja pela opressão de
instituições vetustas ou por 'modismos e

opções estéticas. O certo é que ninguém
·desboncou Sade, por exemplo, na habili
dade de expor os escândalos do prazer.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Natércio fico furioso 00 ver Louro e Daniel. Edu
ardo encontro Franzé. Louro e Daniel ignoram
NÍJtércio e se divertem. Julieta dif o Natércio
para viver o suo vida. Assim como leure, Elzinha
chamo Undalva de filho no frente de Eduardo .

.

Louro diz o Julieta que elo e Daniel estão jun
tando dinheiro poro ir aos Estados Unidos fazer
um tratamento. D. Alzira fico espantado com o

ternura de D. Ramira com Fntnzé. Letícia flagro
.Arthur o olhando com um binóculo. Otávio beijo
Conrado e Cícero e Julieta vêem.

BElEZA PURA
Sônia diz o Olavo que eles foram poro o Amazô
nia atrás dessa fortuna. Olavo ameaço subir no
mesa. Sônia beijo Olavo, que tem umflesh do
passado. Suzy convido Sheila e José Henrique
-pere serem plldrinhos e propõe ,que eles criem'
o afilhado. Helena lembro que Moteus falou
de uma fórmula que os deixaria ricos. Betão
olho o garrafão e diz que é uma fórmula contra
calvície. Helena decide vender em fnrscos poro
pagar o tratamento de Hugo. Ivete conto' o Gas

par.que esteve com Neide. Guilherme vai iI coso
de Norma.

A FAVORITA
Donatela' fico' chocado. Irene ainda desconfio.
Donatela mondo chamar Dodi poro que ele
éonte o verdade e diz que o casamento acabou.
Floro diz que Zé Bob ainda vai se apaixonar por
elõ. Dodi diz que Donatela vai se arrepender.
Gonçalo não se conformo por Irene du.vidar de
Donatela. Lora reage quando Irene diz que Dono
tela pode ser cúmplice de Dodi. Catarina diz que
se arrumou para Leonardo, mos ele é indiferente.
Lora diz o Floro que o mãe saiu do prisão e nem'
quis conhecê-lo e iss!) não tem perdão.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Bianco e' leaner pedem que os bebês usem seus

poderes, mos eles ordem em febre e não conse-
_

guem. Leonor coloco Lúcio no berço e Samira a.
Jogo'no chão. Leónor pulo nascestes de Samira,
que se enfurece e lhe dá um moto-leão. Bianco
pego Samira por trás. Taveira diz que aceito ser

curado por Cloro e Juli aviso ter outro missão
poro ele. Elo ordeno que Taveira mote Marcelo.
Gabriela diz que avisou o polícia que Morcela e

Valente estão no clínico: Valente fico apreensi
vo e diz ter medo de outro atentado.

AMOR E INTRIGAS
Romeu conto poro Felipe que foi apaixonado
por Dorotéia e foi amante dela. Dorotéia diz
poro Débora que Eduardo se matou porque
déscobriu que elo era filho de Romeu. Débora
some. Romeu diz que Débora· deve estar no Pe
dro do Arpoador. Paulo diz poro Adelaide que
não entende por que Alexandra ficou tôo triste
com o morte de Alice e do seqüestrador Juran
dir. Adelaide reconhece o nome e diz que Ju
randir era o nome de um homem que procurou
Alexandra um dia em coso.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-------�-VARIEDADES

Modelo faz a

43° cirurgia
Repuxar os olhos poro ficar com ores

de oriental, para o desfile do último
Carnaval, não foi o limite para Ângela
Bismarchi. A modelo já anunciou suo

43° intervenção cirúrgico, de acordo
com o Jornal Extra. Será uma llbrell
pcescolfum. um tipo de lipoaspiração
feito com um aparelho japonês, que
funciono com vibrações. Esta será a

primeiro cirurgia do tipo, realizada
no Brasil.

SUDOKU

Em busca do
Miss Universo
A Miss Brasil 2008, Natália Anderle

, emborcou rumo 00 Vietnã na tarde de
domingo (15). A gaúcha se preparo -

poro o Miss Universo, que será rea- __

'

lizado lá, no dia 14 de julho o partir
das 8 horas. Natália enfrentou mais
de 40 horas de viagem. O Concurso
será transmitido pelo Bond, no noite
do dia 13 julho, graçás à diferença
de dez horas de fuso horário entre os

países.

o Triste fim
do romance
Rhys Ifans ainda parece estar lidando
com o tristeza depois de ter termi
nado o ncmerc-ccm Sienna Miller. O
ator galês, dispensado por Sienna há
três semanas, foi flagrado do lodo
de foro de Om pub, desolado e sendo
confortado por uni amigo. Há boatos
que Sienna pode ter dispensado Rhys
por cento de seu ciúme excessivo e

que o atriz pode estar se reaproxi
mando de seu ex, Matthew Rhys.

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

,

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

-

Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO

"I ÁRIES

'� (20/3 a 20/4)
.

I� I Hoje o dia estará
'" � voltado para a per-

,

cepção da necessi-
dade de mudanças em sua fonna
de ver a vida e nos valores que
cóostruiu em relação a ela. Você
estará predisposto a fazer uma
reavaliação profunda sobre sua
filosofia de vida e forma de viver.

,

'TOURO
(21/4 a 20/5) ,

, : sua intensidade e
sentimento de posse
estarão aflorados

neste dia. Se você não enfrentar
,

suas emoções mais profundas,
-escondendo-se em suas necessi-

,

dades materiais, corre o risco de
'

passar por cima ou deiXar de lado
questões muito importantes.

A madrugado ainda será fria, mas os mínimas
sobem cerco de 4°C com relação ao início do
semana. O dia começo com nevoeiro, mos o sol
predomina. Temperatura em elevação.
� Jaraguá do Sul e Região

NOVA CRESCENTE CHEIA • ��NGUANTE

18/6 'V 26/ti

HOJE

MíN: 8° C
MÁX: 18° C
Nublado com pancadas
de chuva

Chuvoso

QUINTA
MíN: 11° C
MÁX: 20° C 1"'''-s,,,----'''
Sol com pancadas
de chuva

SE"rA
MíN: 1r C
MÁX: 21° C
Nublado

)(
GÊMEOS

,

(21/5 a 20/6)
No dia de hoje você
estará voltado para
a manutenção de

alguns sentimentos que há dias
tem incomodado você. Este é um

momento de reavaliação espe
cialmente na área dos'relaciona-

-- mentos e sodedades� Não tome,
decisões predpitadas. ,

� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8) ,

, ::. '} Sua capaddade de
� u.-. decisão está en-

trando em um ponto
máximo. Cuidado com atitudes
intempestivas, mesmo sentindo
que alguém tenta impedir o

, seguimento de seus plano. Haja
,

radonalmente e una essa energia
à sua inteligência emodonoi. '

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você se sentirá
meio pesado
durante todo dia.

Sua mente será diredonada com

facilidade para o lado negativo. '

Não permita que essa energia
atrapalhe o seu dia. Afinal o
baixo astral e a tristeza não' cos
tumam ser suas caraderisticas.

, SAGITÁRIO
I'. (22/11 a 21/12)

Hoje você estará
mais fechado.
O mundodos

sentimentos está inéomodando e
isso acontece até você pen:éber o .

que deve sermudado. Pequenas
confusões podem atrapalhar o seu
dia a dia, mas isso é para fechar
de vens portas do passado.

�" CÃNCER

��._.�� ,��,6c:�:� sen-

t 'tir que todo aquele
. baiXo astral Começa

a se diluir e ir embora. Hoje
você inicia uma fase de mais
compaixão. sensibilidade e iimor.

Existe_uma enorme possibilidade
de você finalmente encontrar
,alguém muito especial.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Cuide bem das

finanças. O tempa é
de tudo ou nada e
omelhorquetem a

fazer éJ1ÕOdarJICISSOS muito lalllOS.
Talvez umnegócio passado, que
você não conseguiu dar andamento
seja tirodo do gaveta. Avalie bem
untes de dor conti�uidade;

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

....t. Você precisa re

organizar alguns
,

projetos e ter
bem claro quais passos seguir
na direção de suas conquistas.
O trabalho está novamente pe
dindo mais atenção. O momento ,

é de reavaliação para ter bem
claro o caminho,que deve seguir.

IIJ'
VIRGEM

,

(23/8 a 22/9)
O que você mais

precisa hoje é se
, permitir o descan-

so. Mesmo que tenha que tra
balhar,_procure executar todas
as tarefas de maneira lenta e

eficaz. Não saia atropelando os

seus sentimentes que·estarão
mais 'frágeis do que nunca.

O CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2008'

ANIVERSÁRIOS '_ '",
-,

"

-

, _ -

18i6
Adelino Bompani
'Carlos HenkJehl Junio·r
Cecília Wendo!1fSc�ne,der
Celso Árico
Claudi

•

I

Denis
Edmundo Fiedler ,

I

Egon César Behling
, Eloi D. Mattos
h

Eric� Santiago Martins
,;:'Franciele T�mara deOliveira '>

Gustavo Henrique Bertoldi
Jaime Viergutz
Jeison Eduardo Amaro
João Franci�co Chaves'
Jorges Luis Corre0
Julio Martins
larissa Monique Marqu�rdt
Mórcia Moura de Magalhães'
Maria de Fótima
Mariana S. Kath

Ma,lheus HenlJ' BertU
*

Pedró Pessate

DIVIRTA-SE

Trauma
, O caipira foi ao Rio de Janeiro,
tentar a vida. Desavisado, entrou na

linha férrea e foi andando, até ser

atropelado por um trem. Foi parar,
no hospital, todo esculhambado.
Após longo tratamento e sofrimento, .

recebeu alta. Só que ficou um pouco
traumatizado com o ocorrido. Acabou
preso num Shopping Center, acusado'
de destruir um Ferrorama, enquanto
berrava: - Ocêis num sabe o perigQ
que é isso! Essa desgrama a gente
tem que matar de pequeno!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
É possível'que�

) alguns amigos do,} .

. passado voltem a

fazer parte de suaVida. É sem

pre bom rever pessoas queridas
e restabelecer laços. Procure se

abrir e se algo ficou mal resol
vido lá atrás, perceba em suas

mãos novas possibilidades.

PEIXES

... (19/2 019/3)
,

•• Hoje o dia pede
Y-'1f"r determ,inação. Não

deixe para ama

nhã o que deve resolver haje.
Amanhã é um outro dia e se você
fizer isso pode perder a chance
de solucionar algo que está
inconiodando você. O trabalho '

está exigindo muito dé você.
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ESPECIAL FOUNDE

'VAR,IEDADES-�---�---

Fondue de
Chocolate

• 1 lata de creme de leite sem soro'
• 1 cálice de conhaque
• 1 cálice de licor de amarula
• 1 barra de 200 g de chocolate meio
amargo

• .1 barra de 200 g de chocolate ao leite

ACOMPANHAMENTOS:
• 1 caixa de morangos lavados
• 1 mixirica (ponkan) já em gomos
• 1 pacote de waffer de chocolate picado
• 2 bananas picados
• 2 kiwis picados

1 - Pique o chocolate direto no panela de fondue.
2- Derreto-o em banho-mario até que fique liso.
3- Acrescente o creme de leite e mexo até

dissolvê-lo no chocolate.
4- Coloque o licor de amarula e mexo até

penetrar no mossa.

5- Acendo o fogo do fondizeira (já no local
onde será consumido) e leve o misturo poro
aquecer.

6- Acrescente o conhaque e mere.

7- Ao aquecer, sirvo com os
.

acompanhamentos.

Fondue de
carne e frango

• 300 g de filé mignon ou maminha em cubos
.

• 300 g de peito de frango em cubos
• 6 colheres (sopa) de óleo
• sol e pimenta-do-reino o gosto

.

l-Corte a carne e o peito de frango em cubos.
Tempere com sal e pimenta a gosto.

2-Esquente o óleo na panela de réchaud (de fondue).
3-Coloque a carne ee frango cru em umprnto

de servir. Elo deverá ser frito na hora de
comer já na.mesa pelos convidados.

4- Cada pêssoa serve-se de alguns pedaços de

carne ou frango em seu prato, espeta-a e

frita-a até o ponto de preferência. Pode-se
fritar, junto, pedaços de cebola, pimentão, .

cogumelos etc. Depois de fritos é só passar
por um dos molhos e só comer.

DICAS DE MOLHO: catchup, mostrado, maionese,
.

iogurte com hortelã etc.

MODO DE PREPAROF
1- Esfregue o alho-na parte interno de uma

panelà própria para fondue. Coloque o vinho
e o suco de limão e leve ao fogo até amornar.

2- Reduzo o fogo, junte os queijos e mexa bem
até começar o derreter.

3- Adicione o maisena dissolvido no leite e

. continue a cozinhar, mexendo sem parar,
em moshnentesne forma de 8 para o

queijo não ficar em ponto, de fio.
4- Acrescente a vodca, a p'imenta e a noz

moscada e misture por'm'ais 2 minutos, ou
até ficar cremoso.

5- Transfira a panela paro o fogareiro e leve
à meso. O fondue deve continuar a ferver.
Sirvo com pedaços de pão, de preferência
os de casca duro, como o pão italiano.
Espete-os no garfo próprio paro fondue e

mergulhe no queijo.

INGREDIENTES
• 400 g de queijo gruyére ralado
• 200 g de queijo emmenthal ralado
• 1 dente de alho sem casca partido
ao meio

• 1 xícara (chá) de vinho branco
• 1 colher (chá) de suco de limão ..
• 2 colheres (chá) de maisena
• 4 colheres (sopa) de leite
• 4 colheres (sopa) de vodca
• 3 pitados de plmente-de-relne
• 1 pitado de noz-mescedn
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BOA AÇÃO QUE SALVAVIDAS
Profissionais da saúde lutam para ampliar doação sanguínea em todo Brasil

Doar sangué é rápido, sim
ples e seguro. E, ao contrário
do que muitos imaginam, doá
lo não é sinônimo de que ele
vai engrossar ou afinar, e a

pessoa vai engordar ou ema

grecer. No entanto, ainda são
necessáriasmuitas campanhas
para desmitificar e incentivar
este gesto. Em Jaraguá do Sul,
por exemplo, as doações ca

íram cerca de 50% no último
mês, o que já compromete a

realização de cirurgias.
. Aqui no Brasil, uma das en

tidades responsáveis pela co

leta é a Fundação Pró-Sangue;
na capital paulista. O local,
segundo Aline Monteiro, che
fe da Divisão Médica Transfu
sional, conta com 45% de do
adores de repetição e 30% de

-

doadores esporádicos.
A doação de repetição é

aquela em que o indivíduo
doa seu sangue sem querer
saber a quem ele se destina.
A vinculada (de reposição) é

particular, personalízada, para
repor a quantidade de sangue
que foi utilizada por parente
ou amigo internado.

O Hospital Sírio Libanês,
também na capital paulista,
aboliu a doação de reposição.
''Acabamos com esse tipo de

I doação para que o doador seja
reconhecido como elemen
to importantíssimo na rotina

hospitalar",.. enfatiza Fausto

Trigo, hematologístá e hemo-
SERVICOterapeuta do Banco de Sangue .:;.__ �_� _

do Sírio Libanês.
.

QUEM QUISER DOAR: Procurar
"Quando abolimos a doação _ o Unidode de Coleto

de reposição simplesmente co- LOCAL:' Hospitol São José
. meçamos a passar nos quartos

' FUNCIONAMENTO: 8 às 13h

e apresentar o banco de sangue,
avisando que qualquer um po
deria visitá-lo. Também fomos
aumentando ·0 recrutamento
através de telemarketing, por
e-mail e fazendo parcerias com

empresas próximas ao hospi
tal. O doador de repetição é
totalmente altruísta. Estamos

querendo melhorar a quali
dade do doador", afirma Tri

go. "Queremos que a doação.
seja encarada como um trans

plante de órgão devido à sua'
importância. Trata-se' de um

tecido vivo, que carrega não só

plaquetas como também fatores
de defesa, glóbulos vermelhos e

brancos", completa.
Após a doação, o sangue co

letado é submetido a uma dosa

gem sorológica, durante a qual
são investigados se há evidên-

,

cia clínica au laboratorial para
doença de Chagas, sífilis, hepa
tite B e C, HTLV e HIv.

E-o tempo de doação, de
acordo com Aline, não é maior
do que dez minutos. por isso,
a médica faz. um apelo para a

população. "É preciso que as

pessoas sintam-se sensibiliza
das e ajudem a normalizar os

estoques. de sangue. Não que
remos de forma alguma que os

pacientes deixem de ser inter
nados ou fazer cirurgias por
falta de sangue", salienta. '

, Estoque do Banco de Sangue de Jaraguá do Sul caiu pelo metade

Doar sangue é rápido, simples e segl!ro, mas ain�a sõo necessários componhas poro incentivar este gesto
-

.

Adm. com ênfase em Rnanças
Adm. coin ênfase emMarteting
Adm. com ênfase em Recursos Humanos
Ciências Contábeis
Publicidade e Propaganda
Design - Moda
Engenharia de Produção
Psicologia .

.Tecnologia em Sistemas de Infmação.

_Faculdade do Grupo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rn O CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2008

Quatro' ·.�.os 12 pro rietários jara-y
gunenses cadastro o integrar
o roteiro "Turismo'

.

o Circuito
ftnico-cultural ..00 Vale do Itajaí",-

acompanbados de um técnico da Pre
feitura de Jaraguá do Sul, estão entre
os cerca de 51} integrantes de uma

comitiva organizado'pelo Sebrae/SC
para uma vi�.ità de dois dias oó 3° Sa
lão de Turi�mó, que inicio boje (18) e
vai até domingo Ill), no Pavilhão de
Exposições do 'Parque Anhembi, em

São Paulo. O grupo fica sexto e sóba
do no capital paulista, onde também
deverão conhecer o Mercado Público
de Sãõ Paulo e a Ceogesp (Companhitl
de Enrt sse zéns GerQi� de

H

VITRINE-------'-----

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul í SC
[SA MÁRTA MOHR ZIEIvL'\NN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de [araguá do Sul i SC. torna públi
co pelo presente edital, que RLTIIBERT KUHNE, Cl n" 2

!IH.136.761-SSI-SC, CPF n" 007.038.729-07, aposenta
do e sua esposa LIANE LOEWEN KUHNE, CI n" Z/R-92
8,264·SSI-Se, ePF n" 751.151.909-15, do lar, brasileiros,
casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens,
a'lterior a vigência da Lei 6.515í17, domlcllíados e resi
dentes na Rua Joaquim da Silveira n" 841, Bairro Acarai
em São Francisco do Sul-Se, requereram com base no
art. 18 da Lei n" 6.766/79. o REGISTRO DE DESMEM
BRAMENTO, situado na Rua 1071-Fritz Kuehne, Bairro
Água Verde, perímetro urbane de Jaraguá do SuliSC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura
Municipal de Iaraguá do SuL'SC, conforme certidão n" 416/2007, expedida em 05.12.2007, assinando
como responsável técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREi\ n' ti3864-5, ART n' 2623014-8.
O desmembramento (Í de caráter residencial possui a área total de 3,307,11m'. sendo constituído de

04(quatro) parcelas, sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de

15(quinze) dias, contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Ofíciala que subscreve este. no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 1.683- centro, Iaraguã do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, B DE JUNHO DE 200B.
AOFICL>\LA

. EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de faraguá do Sul!SC
ISAMARTAMOHRZlEMANN, Ofíciala doRegistro
doRegistl'O delmóveis daComarca de )a£llguIÍ doSul
! SC, torna público pelo presente edital, queWALOEMA.R
BEHUNG,Cln'2jC-136.593-SSP·SC,
GPFn' 009.952.749-91 e sua esposa RlJSE1vlARYWSS
BEHLING, Cln'136.592-4-SESp·SC. CPFn'551.858.089-DO
.comerciantes, brasileires, casados pelo regímeda
comunhãnllnlversalde Bens, anlp.ri01:a vigência da
Lei 6.515/77, domiciliados e residentes naRuaVanderlei
Madron' 635, nesta cidade ;ALIOORLUEIiERS.ClRG
n" 19/R-1lL496·SSP-SC, C.PF u" 114.466.179-04. esua
esposa DENISE PARUG'KER LUEDERS,

. .

CI RG n' lS/R-304.555-SESP-SC. CPF 0"435.911.679-91, brasileiros, cssados com comunhão universal de bens,
anterior 11 vigência da lei n" 6.515/77, industrial D do.lar.resídentes e domlciiíados na RlIaftcdarioo Bartol n"
105, nesta-cidade, requereram com base-DO m.JO daLein' 6.766179, oREGlSTRO DEDESMEMBRAMENTO,
situado nus Ruas 43U-Varulerl.ei Medro, 442·Waldemar Rebelo e 926-Luiz Carlos Stínghen, Bairro \TJlaNova,
perímetro. urbane dil faraguá do suliSC, abaixo caractcnzado, aprovado pela prefeitura Municipal de )araguá do
suL'se. conforme êertidão n" 22í2007, expedida em 14.02.2007, assinando como responsável Iécnlco, o
engenheiro cívil Paulo Cesar da Silva, CREA n' a7aDO-S,.ART n" 2561864-6. O desmembramento é de caráter
resideuclal possui fi área tntal de 145.452.06m" sendo constítuído de 10(dezj parcelas, sistema viário e

remanescentes.O prazo de impugnação por terceiros é de 15(qllinzej dias. contados da data da última

publicação do presente editai. e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficíala que subscreve este, no

cndm:'lço da Serventia: Av. Marechal Deodoro ria Fonseca, LfJ83- centro, Jaragná do Sul,lSC
)ARAGUA DO SUL, 1:) DE JUNHO DE 2008,
A OFICIALA
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[aragua do Sul, 13 de junho de 2008.

.

. ',:; . FALECIMENTOS
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Faleceu às 11 h do dia 16/6, o SI'.
Jese AUlllJsto DellUlrchi, com idade
de 65 anos, o sepultamento foi re
alizado dia 17/6, com saída da Ca

pela de Alto Santa Luzia, seguindo
para o cemitér�o de Santa Luzia.

I LOTERIA

Ciranda
Sesc

As atividades que fazem porte do

programaçãQ do projeto Ciranda Sese
estão previstos pnrn iniciar no próxi
mo segundo-feira, dia 23 de junh.o.
Durante 12 dias Jovens, crianças e

adultos poderão participar do evento,
que será realizado no museu Emílio do
Silvo em Jriraguó do Sul. Os interesso
dos devem entrar em contato através
do telefone: 3371-9177.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A SOCIEDAJ)E CULTURAL ARTISTICA - SCAR, pessoa jurídica inscrita no
CNPJ sob numero 82.901.638/0001-68, atendendo ao disposto no artigo 16/1
- Capítulo III - Da Assembléia Geral, e dos artigos 31, 32 e '33 do capítulo
IV - Das Eleições, de seus Estatutos Sociais, convoca os senhores .sócíos
fundadores, contribuintes ativos, para a Assembléia Geral Ordinária que
fará realizar no próximo dia 14 (quatorze) de julho de, 2008 (dois mil e oito),
às 19h (dezenove horas) em primeira convocação ou.às .19h30 ( dezenove
horas e trinta minutos) em segunda e última convocação, com qualquer
número de sócios presentes, em sua sede social (CENTRO CULTURAL DE

JARAGUÁ DO SUL) à rua Jorge Czerniewicz, 160, na çidade de [araguá do
Sul/SC, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Eleição de nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
2) Eleição de nova Diretoria
3) Assuntos Gerais

Monika Hufenüessler Conrads
Presidente

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul! se
ISA MARTA.MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro
de Imóveis da Comarca de laraguá do Sul! SC, torna
público pelo presente edital, que A.DMIl'<lSTRi\DORA
DE BENS ALESSIO HERRI LIDA,
CNP) n' 02.780.192/0001-21, estabelecida na Rua
Presidente Juscelino n" 101, nesta cidade, requer coin
base no art. 18 da Lei n< 6.766/79, o REGISTRO DE
]JESMEMBR.I\MENTO. situado nas Ruas Sbardelattí
e 1031-Alberlo Spezía, Bairro Vila Nova, perímetro
urbane de jaraguá do sulíse, abaixo caracterizado,
aprovado pela PrefeituraMunicipal de [aragué do
Sul/Se, conforme certidão n' 428/2007, expedida.
em 31.01.2008, assinando como responsável técnico,
o técnico em 3griméusura José Clênio Vargas de Oliveira, CRF..A n" 14.266-2, AliT n° 2fj46139-L O
desmembramento é de caráter residencial possui a área total de 35.640,70m'. sendo constituído de
12(doze) parcelas, sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 5(quinze)
dias, contados da data da'última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito
perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da'Fonseca.
1.683- centro, Jaraguá do Sul/se

JAIIAGC:\ PO SUL, l:l DE JUNHO DE Z008.
AOFICIALA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



��������-COMUNIDADE

Mulheres largam emprego poro se' dedicar aos filhos e depois têm dificuldades em retornar no mercado de trabalho

VOCÊ ABANDONARIA A CARREIRA
PARA SE DEDICAR AOS FILHOS?

ALICE GONÇALVES DA LUZ,
20 anos, auxiliar de cozinho

"Sim. Fliho está em primeiro
lugar. Eu tenho coragem de
abandonar meu emprego poro
me dedicar 00 meu filho".

MARLI'MULBAUER BAYER,
38 anos, dono de coso

"Abandonaria porque poro
um filho o ,gente tem que dor
tudo".

NEUSA BORGES,
.

53 anos, costureiro

"Sim. Eu já abandonei meu
trabalho poro cuidar do meu

filbo e hoje faço isso pelo
minha neto" .

SALETE MANOEL FREITAS,
,

56 anos, dono de coso

"Sim, porque o gente tem
, cuidar dos filhos. Eu já deixei
meu emlJrego e não me arre

pendo".

ROSEll SANTOS,
38 anos, vendedora

"Sim, porque um filho necessi
tá mais do que o trabalho. Eu

já abandonei meu emprego e

não me arrepende".

DENISE SCHULLE,
30 anos, auxiliar de produção
"Sim, agora eu estou fazendo
isso, levando meu filho 00

médico: Eu abandono, princi-
,

polmente em coso de saúde".

LAR E CARREIRA

O CORREIO DO POVO rnQUARTA·FEIRA, 18 DE JUNHO DE 200ã

Mãesdeixam
trabalho para

, fiear com filhos
Falta de vagas nas creches
contribuí para esta decisão
JARAGUÁ DO SUL

Amãe de dois filhos,Ana Lui
sa Santanna, de 24 anos há dois

,

anos não. consegue reingressar
no mercado de trabalho por falta
de vagas nas creches de [araguá
do Sul. A alternativa para adqui
rir uma renda e .assim manter as

crianças, além da ajuda dos pais,
foi vender produtos cosméticos
na própria residência. Segundo
ela, é impossível conseguir va
gas nos centros de educação in
fantil do município em período
integral. Ana não tem com quem
deixar as crianças para procurar
emprego e só poderá colocar os
filhos nas creches se estiver tra
balhando, "Eu me revolto, por
que não tenho como 'procurar
um trabalho, aindamais de meio
período", desabafa.

Segundo dados da Secretaria
da Educação, a demanda da fila
de espera nas creches chega em

torno de 800 crianças e o mu

nicípio, . que tem 28 centros de
educação infantil, atende 4.368

crianças. De acordo com a dire
tora administrativa da secretaria,
Laurici Bartolini, de 43 anos,
desde 2005 cinco creches foram

inauguradas, mas "a demanda

sempre irá existir porque muitas
pessoas estão vindomorar em [a
raguá devido à grande oferta de
emprego", Laurici afirma que as

mães devem procurar a secreta
ria para ganhar orientações sobre
as vagas e os centros.

Mulheres como Ana; que se

dispõem <;I. abrirmão da profissão
por um período para se dedica
rem aos filhos, têm outra difi-
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culdade além de encontrar uma

creche, o retomo ao mercado de
trabalho muitas vezes é difícil.
E geralmente são elas que assu

mem esse papel. "Eu sinto que
estou desatualizada do sistema
de trabalho, príncípalmente por
que tive que parar de estudar e já
não tenho mais' o mesmo pique
para voltar", completa,

O diretor de RH (Recursos
Humanos) da Prefeitura de Iara
guá do SuI, Alire José Bertoldi,
56 anos, fala que a ausência por
um determinado tempo nomer
cado deixa as pessoas desatua-

,

lízadas em virtude da moderni
zação e das novas tecnologias

.
nas áreas de trabalho. E a idade
acima de 35 anos também in
fluênciabastante no sucesso do
retorno profissional. Para ele, o
reingresso da mulher depende
principalmente da qualidade
profissional, mas que na na ré

gião não há tanta dificuldade
porque a demanda de 'emprego
é grande e quando se tem rele
vância no que faz a substituição
é temporária. As mulheres du
rante as entrevistas de emprego
devem sempre falar a vérdade
porque, segundo Bertoldi o que
interessa para a empresa é a for
mação e o conhecimento dela e

não o tempo que esteve afasta
da área de trabalho.

Ele recomenda as mulheres'
cursos. enquanio estiverem cui
dando dos filhos ou familiares O
melhor é se atualizar para facili-
tar o retorno.

.

DAIANA CONSTANTINO
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E O AMOR?
Imagine se não é verdade que mui
tas vezes pensamos poder controlar o

amor: E, neste momento, nos surpre
endemos fazendõ uma pergunta com

plemente inútil: se.rá que vale, mesmo,
a pena? Pois eu acho que o amor não
respeita esta pergunta. O amor-não
se deixa avaliar como uma mercado
ria. �ão quer saber o quanto vale. O
amor é simplesmente o amor!!! Por
isso devemos vivê-lo da melhor forma
possível: simples.sem cobranças, mas
intensamente.

LEITORA O DIA
A leitora do.din é a amiga Vanessa Bier
Mathias, ela sempre lê- esta coluna
para ficar, por dentro das melhores no

vidades de nossa sociedade e que tam
bém recebe hoje o merecido coro, de
parabéns pela idade nova. Mil vivas.

PESQUISAS
Orientado pelo presidente do OEM,
Cacá Pavanello, em breve deve circular
pela cidade uma pesquisa que vai me
dir a febre das rádios da nossa região.
Hé quer saber quem está mentindo,
pois todos fazem e sempre tem suas

emissoras com números favoráveis.
Quem viver verá.

ADVERTÊNCIA
O Ministério da Saúde adverte: ver a

droga do Seleção Brasileira jQgor pode
ser prejudicial à saúde. E dizem que se

o Brasi,1 for derrotado pela Argentina,
Lula viii querer que Dilma Roussef as
sumo ime�iotamente o lugar do, Dun
ga. Ui, ui, ui.

, A juventude, ainda
que ninguém o

combato, acho em

si mesmeseu

próprio inímigo
WILLIAM SHAKESPEARE

-

! ::?SPORT .s-rr
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,

,�roféus e Medalhas

! �275-.cJQ44. ,;

Alexandra Silveira Mastella, diretora executivo do Anhanguera Região Sul, o 2° Garoto Anhanguerahatej
Elisiane Stempkoski,Morgana Cunho, Garoto Anhanguero/Fatej 2008 e o industrial e professor Edson
Andrade dos Reis, diretor Executivo da Fatej

BOA DESCULPA
O distinto Aldofreu chegou comple
tamente bêbado em casa, no alta
madrugada, e a mulher o esperava
na sala, cheio de bronca:
- "Senhor" Aldofreu, arrume uma

boa explicação para chegar bêbado
às 3 horas da madrugada!
E ele, com a maior cara de tristeza:
-Infelizmente o dinheiro acabou
no melhor do farra!

ESSA É BOA
Segundo Barrichello "Pé de chinelo", Felipe Massa é um forte candidato
ao título do mundial de Fórmula 1 deste ano. "Lembro-me que, quando me

juntei à escuderia em 2000, li carro foi bastante fácil de guiar", disse Bar
richello em recente entrevista na SportTV. Quer dizer então que a culpo não
era do carro, Rubinho?

É UM ASSALTO!
Nas ruas laterais da Rodoviária,
instalou-se o ninho da maioria dos
assaltos. Quem mora nos arredores
ou quem estuda e trabalha por ali,
vive com medo. O pessoal cobra
policiamento ostensivo.

TE CONTEI!
'. No próximo segundo-feira o

rapeize que fez o Sócio To(cedor do
FutSQl do Malwee já pode retirar suo
camiseta. Mais informações com os

amigos Sergio Silvo e Osni Matheus
si. Tá dado o recado.

• No próximo dia quatro de setem
bro osamigas Claudio Utech, esposo
do empresário Guilherme Utech e

Carolina Tolentino, esposq do amigo
Silvio Véloso, in�uguram em frente
00 shopping Breithaupt; o elGgante
lojaVoilá.'

'

• A onda de boatos sobre novos

operações policiais seguem assus

tando prefeitos por aí afora. Perda de
sono geral.

• Domingo fiquei Sabendo que um

grupo jaraguaense irá à Portugat
.

para assistir às comemoraçãesdos
Aparições de Nosso Senhora!te
Fátima.

LO

• O meu abraço de hoje cheio de
energias positivos voi para'Antonio
Francisco Mensch Ju, pois nesta quarta
feim é o dia dele festejar em grande
estilo o idade novo. Pombéns!

• Tem gente ao faixa teen bebendo
feito gente grande e também fuman-
do em ritmo de,cha 'n'é:

'

I Dia 28 de junho, sábado próximo,
tem mais uma edição da Stammtisch
Bem No Meio do Moto. O babado

,

acontecerá no casarão dos Prudy's:

• Neste final de semana tem tJ 1'8°
Festo Italiano, no solõo do COmuni
dade Nosso Senhora Rainha do Paz.
no Bairro Vila Novo.

10,

� ,Dia'21 de junho te
'\'lion, no antiga reereo
Os DJs Caco Bart, Edu
Fernando's, com a portici :do 10
Beleza e Airon e A1essóndro com serta
nejo universitário, animarão o no.itodo.

• ArnOt prestígio... tudo, é efêmero.

. Hoje estou com muito amor flO
,�

coração.

• Com essa, fui!

IZE
Que depois da reclamação de uma

minoria de lojistas, do Calçadão da
Marechal, a comissõo organizado
ra da 6° Stammtisch está pensando
em fazer a próxima festa no Pico
de Jaroguá. Afinal de contas não
vai incomodar ninguém, a não
ser algumas ONGs (pois todo lu
gar tem alguém do contra) e, com
certeza deverá ser uma distração a

parte para os macaquinhos, pás
saros e outros bichos de plantão
soltos na natureza. Eu acho Orna
boa idéia. (rsrsrrsrs .. .)

Durante o

inauguração du loja
Bronco e Preto, as
proprietários Áureo
e Junete, com o

amigo Vera

. Reunir os amigos e fazer um
esperto happy hour na Adega Ayroso

Menezes: Num frio desses nado
melhor queum bom vinho e queijo.
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Vendo do varejo cresce pouco
Segundo IBGE, resultado expressa 'certa estabilidade' no volume de vendas
SÃO PAULO

As vendas do comércio va

rejista brasileiro registraram um

crescimento de 0,2% em abril
frente ao mês anterior. A taxa re

presenta um recuo na compara
ção com o mês de março, quan
do houve alta de 1,8% namesma

base de comparação.
Frente ao mês de maio de

2007; li alta foi de 8,7%, segun
do dados. divulgados ontem,
pelo. IBGE (Instituto _

Brasileiro
de Ceografíáe Estatística). O reo.
sultado é o menor desde setem
bro do ano, passado, quando a

taxa ficou em 8,3%: No quadrí
mestre, as vendas registraram
alta acumulada de 11%; nos úl
tímostz meses, de,10:3%:"

.

.

'Segundo. o IBGE, o resul
o tado "expressa certa. estabili

. dade no ritmo de.vendas em

relação a março",

As maiores altas na passagem
de março para abril foram veri
ficadas nos setores de veículos
e motos (2,7%), equipamentos e

material para escritório (2,0%) e

artigos farmacêuticos, .de perfu-.

maria e cosméticos (1,8%). Já os

principais recuos nessa base de
. comparação vieram de hipermer
cados e supermercados (-0,1%) e
outros artigos de' uso pessoal e

doméstico (-1,0%).
Já em relação a abril de 200?

.

todas as atividades do varejo ob
tiveram.aumento no volume de
vendas. Ã atividade de móveis.
e eletrodomésticos (aumento de
27,8% no volume de vendas em

relação a abril 2007) proporcio
nou o principal impacto (46%)
na formação da taxa global do co
mércio varejista. No acumulado
do ano, a taxa foi de 19,8%, e nos
últimos 12 meses, de 16,0%,

'Meirelles destaca difusão
da inflação no último mês
SÃO PAULO

O presidente do Banco

Central, Henrique Meirelles,
destacou a difusão da infla

ção no último mês ao rebater
críticas de que a elevação do

juro não é o remédio adequa
do para um aumento de pre
ços que seria "importado" dos
alimentos e do petróleo.

"O componente importado
é apenas um componente (da
inflação). O índice de difusão
no último mês foi de 73%, en
tão não se trata mais só das
commodities", afirmou em

entrevista ao programa "Roda
.

Viva", da TV Cultura.
"Os preços n� atacado tarn-

bém estão bastante.' elevados,
o que indica chance grande
de repasse. E, se olharmos os

núcleos, vemos que a inflação
está subindo acima da meta
em 12 meses?',

Meirelles repetiu o tom da
ata da última reunião do Ca

pam (Comitê de Política Mone

tária), em que a Selic subiu para
12,25% ao ano, ao afirmar que o

BC está preparado "para tomar

a medida que for necessária"
contra a escalada dos preços, e

defendeu que a demanda pre
cisa estar ajustada à oferta. Ele

ponderou, no entanto, que a

própria inflação acaba freando
um pouco o consumo,

-

Meirelles descarta controlar o crédito como instrumento de política monetória

Setor de veículos e motos teve uma das meleres altos em comparação entre março e abrU desse ano

-Crédito imobiliário aumenta 75,9%
Em eincó meses, este tipo de financiamento alcançou R$ 9,74·bilhões
R'IO DE JANEIRO

A venda de casa própria com

dinheiro da caderneta depoupan-
.

ça, que sozinha representa 65% do
crédito imobiliário, atingiu no mês
passado amaiormarca em 20 anos

em número de unidades finan
ciadas. Em um único mês, foram
aprovados financiamentos para
compra de 22.069 imóveis novos

e usados destinados à moradia,
número 35,6% maior" em relação
a igual período de 2007, segundo
dados reunidos pela Associação,

Brasileira. das Entidades de Crédi
to Imobiliário ePoupança (Abecip)
a partir de informações do Banco
Central (BC).

Os créditos para a compra des
ses imóveis somaramR$ 2,2 bilhões
em maio e'R$ 9,744 bilhões neste
ano. Em apenas cinco meses deste
ano, o montante de financiamen
tos aumentou 75,go/o em relação ao

mesmo período de 2007 e superou
em 4,3% a cifra total de contratada
no ano inteiro de 2006 (R$ 9,340 bi
lhões). Os recursos aprovados de ja
neiro a maio deste ano financiaram
acompra de 95.956 imóveis, quase a
metade do que foi aprovado no ano
inteiro de Z007, quando o número
de unidades financiadas totalizou
19á ..900 imóveis.

Em maio, o vendo de mais de 20 mil casos atingiu maior marco em 20 anos

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA . .'

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar comercial (R$) 1,607 1,609 . -1,05%
Eura (em US$) 1,550 1,551 0,25%
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Pelo Estado. I
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Práticas Eleitorais

Saúde
Foi implantado ontem (17), em Santa Catari
na, o Telessaúde Brasil, um programa de en

sino permanente a distância que vai utilizar
a estrutura de acesso da Rede de Telemedi-

· cina da Secrêtaria Estadual de. Saúde. Apenas
nove estados brasileiros foram beneficlados.
Em Santa Catarina 56 municípios receberem
o Telessaúde, que é uma cooperação que in
clui -integrantes da Organização Pan-america
na de Saúde, Ministério da Saúde, Secretarias
Estaduais da Saúde e da Educação, UFSC e

.

· secretarias municipais de Saúde..

. Vagas
o Cefet-SC abre 62 vagas de transferência
externa para oitos cursos superiores em tec

nologia. As inscrições podem ser feitas até dia
20, no site www.cefetsc.edu.br.Podem se ins
crever candidatos matriculados (mesmo com
à matrícula trancada) em cursos superiores
de instituições 'do Brasil e do exterior.

SPC/SC
O comércio catarinense registrou' aumento
de 9,3% nas consultas ao SPC/SC nos cinco

primeiros meses do ano, em relação ao mes

mo período do ano passado. É o que informa
o balanço mensal divulgado. pela Federação
das CDLs de Santa Catarina (FCDL/SC). No
comparatívo com o mês de maio do ano pas
sado, o total de consultas cresceu 3,38%.

Fiesc [1]
..

A Fiesc promove amanhã e sexta-feira (19 e

20), na Capital, o Encontro Catarinense da
Indústria 2008, principal evento de debates
e homenagens ao setor industrial do Estado.
No primeiro dia, acontecem três painéis se

guidos de debates com empresários como

o presidente do Conselho de Administração
da WEG, Décio da Silva, e o consultor sênior
de Relações do Trabalho e Desenvolvimento
Associativo da CNt, Dagoberto Lima Godoy.

Fiesc [2]
·
Já na sexta-feira (20), a Fiesc entrega a Ordem
do Mérito Industrial de Santa Catarina a dnco
empresários catarinenses de destaque, entre
eles, o senhor. Àmer Felix Ribeiro, presidente
da ADI-SC,que receberá a homenagem pelo
desempenho da entidade, no papel de difu
sara de informações para o Estado.

Cinema
Começou na Regional de Blumenau a Ma
ratona de.Cinema. O projeto, viabilizado
pelo Governo do Estado, com a apoio do
Funcultural leva o cinema às regiões de
Santa Catarina e possibilita as escolas pu
blicas e comunidades conhecerem a séti
ma arte, Esta é a terceira edição do proje
to que já apresentou espetáculos em 8S

municípios para um público de aproxima
damente 100 mil pessoas.

Exposuper
Começou hoje, na Capital, o Exposuper
2008, evento para supermercadistas e

fornecedores. A expectativa é que 15 mil
visitantes passem por esses três dias de

. fera, rnovlrnentandoZf milhões de reais. O
evento é uma promoção da Associação Ca
tarinense de Supermercados e conta corn
80 expositores, palestras técnicas e cursos.
As inscrições podem ser feitas no local, ou

.

pelo site www.expbsuper.com.br.

Missão
O presidente da Federação das Associa
ções de Micro e Pequenas Empresas de
Santa Catarina (Fampesc), Clair Dassoler,.
é um dos integrantes da comitiva que
participa de missão internacional pela
Itália, França e Espanha, organizada pelo
Sebrae, que está em até o dia 25 de ju
nho. Durante a viagem, que visa estreitar
o relacionamento com o setor moveleiro
e têxtil daqueles países e firmar parcerias
com entidades européias para facilitar o
intercâmbio entre os países. Dassoler, que
participa como representante do conse

lho do Sebrae/SC, acredita que a partici
pação da Fampesc trará parcerias e opor
tunidades para as empresas catarinenses
que atuam neste setor.

ACidente
Por recomendação médica, a senado
ra Ideli Salvatti (PH vai ficar alguns dias

'

afastada de seu trabalho no Senado e das
agendas em Santa Catarina. Na manhã de
ontem, quando seguia para Brasília, ela se

acidentou e na escada rolante do aero

'porto de Guarulhos (SP) e teve ferimentos
.

no rosto. A senadora passa bem, mas terá
que fazer repouso.

ORÇAMENTO 2009

Sul e Mafra. De Jaraguá do Sul
participaram o diretor geral da
SDR, Francisco Luiz de Souza,
a gerente de planejamento,
Isaura Silveira, e a gerente .de
desenvolvimento sustentável,
Cíntia Kessler.

.

O secretário" regional de
Joinville, Manoel Mendonça,
considerou a audiência públi
ca muito importante porque
apontou as necessidades da
mesorregião. "Com estes en

contros regionais, ficou mais
fácil da comunidade discutir
as prioridades de cada locali
dade", comenta..

O encontro, prom ovido
pela Assembléia Legislativa
de-Santa Catarina, está acon

tecendo em todo o Estado e irá

eleger 12 demandas de cada
região para o Plano Plurianual

. (PPA) 2008-2009, no qual três
delas farão p\li'te do Orçamen
to Estadual de 2009.

.

Definidas
.prioridades
da região
AudiênciaPública contou com

:O_F' _
'

cerca de 130 participantes

JOJNVlllE

O Tribunal Regional Eleitoral (TER-SC)' reuniu-se
com os diriqentes estaduais dos partidos nesta

terça-feira (17), na Capital, para sanar dúvidas sobre
os procedimentos para as eleições municipais.
Os principais assuntos foram, a prestação de contas
eleitorais, as soluções para os problemas de fili
ação partidária, cartórios e certidões eleitorais e a

apresentação e orientações de uso do Sistema de
Candidaturas Módulo Externo - Candex,
Das 24 legendas, cerca de 17 tinham repre
sentantes na reunião. Agora, os diretórios muni

cipais vão receber as informações para começa
rem os trabalhos para o pleito de outubro. -

liA principal recomendação do Tribunal é cau

tela no anúncio dos candidatos e organização
burocrática dos registros" alertou o diretor-geral

_

do TRE-SC, Samir Beber (foto). O site do Tribunal
dispõe de apostilas, cursos e os sistemas necessários aos partidos. Neste ano, aproxima
damente cinco milhões de catarinenses vão às urnas nos 293 municípios.

,

As prioridades das
Secretarias Regionais:

I

JOINVILLE
,

Obras em escolas, recu

peração de hospital e apoio a

projetos de inclusão social fo
ram algumas das prioridades
da região Norte catarinense
incluídas no orçamento de
2009, conforme a Lei de Dire
trizes Orçamentárias (LDO).

Segundo a SDK de Join
ville, aproximadamente 130

pessoas da região Norte, Pla
nalto Norte e Vale do Itapocu
participaram da quarta audi
ência pública do Orçamento
Regionalizado que aconteceu
na segunda-feira, no auditó
rio da Univille, para debater
e escolher as obras e ações a

serem executadas nas áreas da
educação, saúde, segurança
pública e infra-estrutura. Os
encontros envolveram os mu

nicípios de abrangência das
Secretarias Regional de Join
ville, Canoinhas, Jaraguá do

MAFRA
----------�------

� Fomento à implanttlçãó.de
pequenos agroindústrias no meio
rural, Fundo de Desenvolvimento

.

, Rural (FDR);
• Apoio (10 Sistema Viário RUfál;
• Ações poro a implantação do PIa
no de Desenvolvimento Regional.

Construçiío do Centro·
.

ministr(ltivo RegioDgl;'
ão do Pr

gramas
o sociol;·

uxílio o entidodes mUQ1Ci
privados sem fins IlJ£rativ-os <

conveniodas 00 Sistema Único de
Saúde (SUS).

CANOINHAS
• Recuperação do Hospital Santo
Cruz de Conoinhas;

•. Apoio 00 Sistema Viório Ruml;
� Construção Subestação Distri
buição.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------NACIONAL
ENTREVISTA

O CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2008

''O eleitor que vota mal é cúmplice"
Ministro Carlos Ayres Britto promete mais rigor nas contas de campanha

Pessoalmente favorável à restrição de elegi
bilidade pata candidatos com pendê':nciã:s judi
ciais relacionadas a delitos de maior potenoial
ofensivo, o presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto,
;não conseguiu ver sua tese consolidada como
um J>.osici0llamento da.. Corte. ,;;Em,,§;resposta a %
uma éonsu1t'a, Ó TSE considerou, por rfiaioria
de votos, elegíveis os candidatos qd'ê não sofre
-ram,cOlldenaçãq.transit�.{iaJ�m jll)gado,t,

Ayres Britto, entretanto, se mostra dispos
to a' estÊl'beiecet4n{�carlísmós para que o elei
[or ten,lia maim; cCU'lheçiruf'lnt,€l sabre a vida�:�'
pregressa dos candidatos;': Em entrevista à
Empresa Brasil de Comunieàção, o'presídente
dO,iifSE di�s� que O\voto. conscíente do eleitor
está �iretarrien�e c�nd�cionado aoamplo do
míniõ do perfil (ias pos\ulantés ao� cargos� O
"ministro evitou fazer Gríticas cliretlls ao Cê)n
gresso Nacional, por .�ão legislara resp�i,to'jh;mas afirmou discordal desrecente avruiação

.

7; do
.. presidente da Repú�lica, Luiz IJ1ácio Lula

.... qit Silva/,. qlle definiu a,.atuallei;f(le�t9r�ic0l'P0""lllpócfjfa": ). qA cf" v •

EBC - A questão de candi
datos com ficha suja está na

boca do povo. A sociedade
tem se pronunciado por suas
entidades, o próprio TSE já
sinalizou a necessidade de
um revisão na legislação. O
Congresso não está entenden
do essa mensagem?

Britto- Estamos vivendo
numa nova era democrática e

há uma consciência popular
mais nítida e mais clara de que
aquela pessoa que se transmuta
em agente público, para repre
sentar o povo politicamente há
de ter uma vida pregressa pau
tada na ética, na democracia e

na transparência.

EBC - Enquanto não se

tem mecanismos para evitar
as candidaturas de pessoas
com vida pregressa pouco
exemplar, que instrumentos a

sociedade já detém para fazer
a melhor escolha possível?
Britto- O ideal seria que

essa vida pregressa pauta
da por critérios éticos fosse
reconhecida pelo TSE como

condição de elegibilidade. Já
que não fbi possível, na res

posta que o TSE deu a um

consulta vinda do Tribunal
Regional Eleitoral da Paraí
ba, há outros mecanismos de
informar o eleitor para que

ele vote livre e consciente
mente. É possível viabilizar
informações quanto à vida
pregressa, quanto à biografia
do candidato, quanto ao seu

passivo processual menor ou
maior, para que o eleitor pos
sa conscientemente votar.

EBC - Como o TSE preten
de deixar mais claro para o

eleitor as características de
determinado candidato?

Britto - Deveremos viabili
zar meios de acesso ao eleitor
a um conhecimento mais de
tido da vida pregressa do can

didato. A lei 9.504 [de 1997,
a chamada Lei das Eleições 1
já exige que o partido político,
quando do pedido de registro
de candidatura, faça junta de
certidões criminais do candi
dato. Esse dispositivo é com

plementado pelo artigo 30 da
resolução do TSE 22717, que
diz que os formulários de to
dos os documentos, que acom
panham os pedidos de regis
tro são públicos e podem ser

consultados livremente pelos
interessados. A Constituição
também já consagra o direito à
informação. É direito detodo
indivíduo e de todo eleitor se
informar e se inteirar quanto
à personalidade e a vida pre
gressa do candidato.

EBC - O presidente Lula
disse recentemente que a lei
eleitoral é hipócrita e possui

. um falso moralismo. Até que
ponto esta avaliação é cor

reta?
Britto - O meu ponto de

vista é diametralmente opos
to. A lei das eleições, pelo seu

artigo 41-A dispõe para proi
bir a captação ilícita de su

frágio, e no artigo 73-A, veta
condutas. São dispositivos
rigorosamente necessários.
Imagine o que seria o país sem
eles? Eles cumprem um papel
saneador dos costumes eleito
rais e concretizador do ideal
republicano de que todos dis
putem a preferência do eleitor
com paridade de armas, em

igualdade de condições. Os
dispositivos garantem o ideal
de igualdade, a rotatividade e

a renovação dos quadros diri
gentes em bases éticas, demo
cráticas e transparentes. Logo,
não vejo nada de hipócrita
nem de falso moralismo na

Lei das Eleições.

EBC - Outro tema impor
tante para as eleições é uso

da internet. O TSE decidiu
analisar cada caso isolada
mente. Há segurança jurídica
para' os candidatos aprovei
tarem esse instrumento?

Britto - O ideal seria que
disséssemos que não há proi
bição nenhuma em se fazer
uso das múltiplas possibili
dades da internet como ve

ículo de comunicação pri
vada, inclusive de conteúdo
eleitoral. Meu ponto de vista
pessoal foi esse, vencido po
rém. Outra alternativa seria
listar os módulos válidos e

lícitos de acesso a essa via
moderníssima, mas esse

ponto de vista também não
passou. Assim, nós decidi
remos as contendas e con

trovérsias que surgirem no

dia-a-dia valendo-nos da le
gislação existente. É o caso

concreto que vai pautar nos
sas decisões e isso traz uma

certa instabilidade e inse
gurança para os candidatos.
Devo reconhecer.

EBC - Que providências
o TSE adotou para melhorar
a fiscalização das contas de
campanhas?

Britto- O TSE já baixou no
vas instruções na perspectiva
do aprimoramento da fiscali
zação das contas dos partidos,
comitês financeiros e ainda
dos candidatos individual
mente considerados. Fizemos
um reunião e já transmitimos
para os partidos políticos as

novidades. Do ponto de vis
ta técnico, interno,' estamos
velando para que o controle
externo exercido pela Justiça
Eleitoral se faça de modo rápi
do e eficaz.

EBC - O brasileiro tem o

desafio de também fiscalizar
melhor o seu candidato?

Britto - O eleitor é o dono
da bola, do jogo eleitoral, e

elege quem ele quiser. Eu ve

nho comparando de forma di
dática eleição popular a con

curso público. Os candidatos
ao preenchimento dos cargos
são os políticos, cujo nome re

sulte aprovado em convenção
. partidária e tenha o registro
deferido pela Justiça Eleitoral. .

Quem sâo os examinadores?
São os eleitores, que vão apro
var ou reprovar os candidatos
nesse concurso. E se o eleitor
dá uma nota injusta - apro
va quem devia ser reprovado
ou desaprova quem devia. ser
aprovado - vai sofrer as con

seqüências na pele, na carne

e na mesa, no seu transporte
coletivo, no seu acesso à cul
tura e à educação, no policia
mento nas ruas. O eleitor que
vota mal não é só uma vítima
do eleito indevidamente, mas
é um cúmplice e precisa se

conscientizar disso.
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Número de. refugiados bate recorde
Segundo a ONU são 37,4 mi; Colômbia é o país com mais refugiados internos
LONDRES

O número de refugiados
cresceu pelo segundo ano con

secutivo e bateu um recorde em

2007, divulgou ontem relatório
da ONU (Organização das Na

ções Unidas). A revelação rever- .

te uma tendência de queda que
vinha sendo observada por cinco
anos até 2005. Em 2007, o núme
ro de refugiados totalizou 37,4
milhões, dos quais 11,4 milhões
estariam fora de seus países e 26
milhões seriam refugiados in

ternos, afirmou o levantamento
anual-da agência das ONU para
os refugiados (Acnur), com esta

tísticas de mais de 150 países.
Segundo a agência, o cená

rio atual apresenta uma série de
fatores que contribuiram para o

aumento no número de refugia
dos e podem causar ainda mais
deslocamentos forçados. "[Os de
safios] são diversos: emergências
relacionadas a novos conflitos
em algumas áreas, má governan
ça, degradação ambiental rela
cionada ao clima que prcivoca
um aumento na. competição por
recursos escassos e o aumento

dos preços, que atingiu os mais

pobres de maneira mais forte e

que está gerando instabilidade
em diversos locais", afirmou o

comissário da Acnur, António
Guterres.
O relatório aponta que afegãos
e iraquianos representammais
dametade dos refugiados em

2007. De acordo com o relatório,
a situação no Iraque é uma das

principais causas do aumento no
número de refugiados observado
pela agência, O Afeganistão apare-
ce, pelo segundo ano consecutivo,
como o principal país de origem
dos refugiados - cerca de 3 mi
lhões, abrigados, principalmente

no Paquistão e no Irã.
Os colombianos são a terceira

nacionalidade com o maior nú
mero de refugiados, com cercá de
552mil buscando refúgio fora do
país. No entanto, o país temcerca
de 3 milhões de refugiados inter
nos e figura em primeiro lugar
nesta categoria, de acordo com a

ONU. O Paquistão, por sua vez,

continua sendo o principal des
tino dos refugiados, seguido da
Síria, Irã, Alemanha e Jordânia.

Estudo vê semelhança entre
cérebro de gays e sexo oposto
LONDRES

Estudo sueco mostrou que
o cérebro de homens gays é fi
sicamente parecido com o das
mulheres heterossexuais, en

quanto o de lésbicas se asse-'
melha ao de homens heteros
sexuais. Por meio de exames

de ressonância magnética, os

cientistas, da -Universidade
Karolinska, compararam as di
mensões dos dois hemisférios
do cérebro em 90 pessoas, en
tre homo e heterossexuais.

Ao analisar os resultados,
os . especialistas observaram

que homens homossexuais e

mulheres heterossexuais têm
os hemisférios cerebrais si

métricos, enquanto os dois
lados do cérebro de lésbicas
e homens heterossexuais são

assimétricos, com o hemisfé
rio direito consideravelmente
maior do que o esquerdo.

Os pesquisadores ainda·

investigaram possíveis dífe-

renças na amígdala, uma parte
do cérebro ligada às emoções.
Eles verificaram mais "cone
xões nervosas" no lado direito
da amígdala de homens hete
rossexuais e lésbicas; enquan
to mulheres e homens gays
têm mais impulsos elétricos
no lado esquerdo.

.

O estudo sugere que fatores

biológicos que influenciam
na orientação sexual, como a

exposição à testosterona no

útero, também podem moldar
a anatomia cerebral. Na ava

liação do pesquisador Qazi
Raham, da Universidade de
Queen Mary, .:

em Londres, e

. autor de estudos na área, não
há mais dúvidas de que as di
ferenças cerebrais sejam deli
neadas nos primeiros estágios
do desenvolvimento fetal.

"Não há mais argumentos,
se você é gay é porque você nas
ceu gay", disse o pesquisador.

Campos na Tailândia abrigam mais de 140 mil refugiados, no mundo todo sõo 37,4 milhões, diz ONU

AI Gore apóia
Barack Obama
FLINT

O ex-vice-presidente dos
Estados Ullldos AI Gore anun
ciou apoio formal à candidatu
ra do democrata Barack Oba
ma à presidência do país. Para
o Nobel da Paz, Obama poderá
liderar os EUA após "oito anos

de incompetência, omissão e

fracasso".

Segundo Gore, Bush de
sonrou e desrespeitou a

Constituição norte-america

na, além .de cometer os pio
rés erros em política externa
na história do país.

Em carta transmitida aos

partidários de Obama, o ex

presidente escreveu que "de
agora até o dia da eleição, eu
farei tudo o que puder para
garantir que ele seja eleito

presidente" .

Al Gore é uma das figuras
políticas mais populares do
Partido Democrata, mas ado
tou um perfil discreto nas pri
márias neste ano.
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Leco falou sobre a importância de estrear em casa e acredita em vitória no primeiro jogo da segunda fase

1\I10lwee estréio em

coso no·segundo fase
Time jaraguaense enfrentará o Teresópolis
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee já conhece a ta
bela da segunda fase. E rece

beu bem a formação e seqüên
cia dos jogos. O primeiro será
no dia 4 de julho, na Arena

Jaraguá, contra o Teresópolis.
O segundo será uma semana

depois, em Belo .Horizonte,
contra o Minas. O técnico Fer
nando Ferretti gostou do inter
valo entre as partidas e disse

que vai ajudar na recuperação
e nas viagens que o grupo terá
de fazer.

"Chegaremos dia 1° (de ju
lho) do Japão e teremos três
dias para nos recuperar da

viagem e acostumar com fuso
horário. Além disso, gostei da
seqüência dos jogos. Acredito
que com 15 pontos a gente já
esteja classifícado. Aí é brigar
por uma posição melhor", co
mentou o treinador. A Malwee
embarca domingo para o Ja
pão, mas fará apenas um dos
três amistosos programados
- o do-dia 28 em Nagoya. "Es-

tamos tentando pelo menos
agendar mais um jogo por lá",

.

disse o treinador.
.

O fixo/ala Leco também
gostou da formação das tabe
las e falou da importância de
se estrear em casa. "Temos
um bom histórico na Are
na e será muito importante
começar com três pontos e

motivado para os outros jo
gos. Lutamos para conseguir
uma boa posição e ter J,lJIla
boa tabela e temos de apro
veitar isso", comentou. Sobre
os adversários, Leco acredita
que Malwee, Joinville, Ulbra

e Cortiana/UCS devem ficar
com as quatro vagas, e Minas
e Teresópolis podem correr

por fora. "Não só pela tradição
de cada uma dessas equipes,

.

mas também pela estrutura"!
finalizou. A Malwee está no

Grupo A da competição, onde
passam quatro equipes para as

quartas-de-final. A previsão é

que a Liga termine no final de
agosto, já que em setembro a

Seleção Brasileira se reunirá

para disputar o Mundial de
Futsal.

JULiMAR PIVAlTO

A imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

O ala Xande visitou, na última
segunda-feira, a Escola Marcos
Emílio Verbinen, que fica no

Bairro Estrada Nova. O jogador
conversou com as crianças que
fazem parte do PEC/PAf/Segundo
Tempo, programa de iniciaçôo
esportiva que existe nas escolas
da cidade. Ele deu exemplos da
importânciQ do esporte na vida
das pessoas, contou um pouco
da sua história e falou da impor-

.

tância do professor de educação
física. E ninguém melhor que ele
para dar exemplo aos alunos.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Jaraguá em desafio internacional
Equipe de taekwondo jaraguaense faz seletivas para competição na Argentina
JARAGUÁ DO SUL

Seis lutadores de taekwondo
de Iaraguá do Sul já carimba
ram passaporte para o Desafio
Brasil x Argentina que acontece
nos dias 13 e 14 de setembro,
em Buenos Aires durante o Ar

gentina Open de Taekwondo.
Anderson Rodrigues, [ohan Fa
rias, Guilherme daSilva, Itamar
de Oliveira, Marilse Coelho e

Erick dos Santos conseguiram
se classificar durante a 2a Se
letiva ACTKD (Associação Ca
tarinense de Taekwondo), que
aconteceu no firial de semana

no Ginásio do Beira Rio.
Outros nomes poderão fi

gurar na lista de classificados,
segundo o organizador do
evento, Saulo Roberto. Já que
no total serão 30 vagas para ]a-

.

raguá do Sul, entre faixas co

loridas e pretas, e ainda falta

uma seletiva, que deve acon

tecer em agosto, mas ainda
não tem data definida.

O lutador Erick dos Santos,
que se classificou na categoria
faixa preta até 78 quilos, irá
disputar um torneio fora do
Brasil pela primeira vez. Essa
será uma experiência em tanto

para o atleta que tem como ob
jetivo vencer o desafio. "Estou
treiriando bastante para con

seguir ser campeão em Bueno

Aires", comentou ..
·No ano passado os alunos

da ACTKD foram para São
Paulo, no Brasil Open de Ta
ekwondo e conquistaram o

título de melhor equipe da
competição. Na oportunidade,
Erick ficou em segundo lugar
em sua categoria .

GENIELLI RODRIGUES Seletiva aconteceu no final de semana no Beira Rio e Itamar de Oliveira (esquerda,) conseguiu uma vaga

Lopes fica em 2° na- prova
on-line e sobe no ranking
JARAGUÁ DO SUL

Samuel Lopes ficou corri a
.

prata no Campeonato Brasileiro
On-Line na prova de carabina
ar comprimido, disputada neste

final de semana. O atirador esta
va em Ioinvílle e fez 579 pontos,
contra 584 de Rocco Faria, que
estava em Resende (RJ). A pro
va aconteceu em quatro cidades
simultaneamente, além da sede
oficial que foi São Luís (MA).
O resultado fez com que Lopes
subisse da quinta para a quarta
colocação no ranking nacional
nesta modalidade. No carabina
deitado, ele continua líder, ape
sar de não ter participado da pro
va oficial, pois somente o ar com
primido foi disputado on-line,

Na 3a Etapa do Campeonato
Catarinense a equipe jaraguaen-

.

se manteve a vice-liderança nas

modalidades que participou: ca
rabina deitado e ar comprimido.
Nas duas perdeu para Timbó e

ocupa o segundo lugar também
na classificação geral. No carabi
na deitado, Timbó tem 22 pontos
contra 20 de Jaraguá do Sul e,
no ar comprimido, está 24 a 18.
Ainda restam quatro etapas e a

próxima será dia 19 de julho em

Brusque. Os jaraguaenses trou

xeram quatro medalhas da etapa.
Lopes foi bronze na categoria A
do deitado e prata do ar- compri
mido. Clésio cunha foi prata na

.

.B do deitado e Cláudio Thiesen
ouro na B do ar comprimido.

Basquete ,Infanto na final do Estadual
Time conquistou a vaga antecipadamente e fará as finais em casa

JARAGUÁ DO SUL

A equipe Jangada/FME se

classificou antecipadamente
para o hexagonal final do Cam

peonatoCatarinense de Basque
te Infanto-Juvenil Feminino. O
time bateu - Balneário Cambo
riú por 67x17 e o Joinville por
67x32 e conquistou o primeiro
lugar no grupo. Com isso as ga
rotas trazem a decisão, que deve
acontecer de 27 a 31 de agosto,
para Jaraguá do Sul.

O time, que busca o bicam

peonato da competição, vem

mostrando um bom desempe
nho nesta edição. Segundo o

técnico Júlio Patrício, a equipe
está confiante e aposta no entro
samento entre as atletas. "Esta
mos fazendo um bom campeo
nato é uma equipe que trabalha
em parceria", relatou.

As adversárias de [araguá
do Sul no .hexagonal devem
ser conhecidas na última eta

pa da primeira fase, nos dias
17 a 19 de julho, em [araguá
do Sul. Para Júlio, os times de

Chapecó e Florianópolis são
fortes candidatas a conquistar

- um lugar nas finais, Já a equi
pe Jangada/FME irá cumprir
tabela na última etapa.Samuel Lopes está em 4° lugar no ranking nacional do ar comprimido A armadora Bárbara é um dos destaques da equipe no Catarinense
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Um clássico marcado pela pressão
Anderson e JúlioBaptista devem ser as novidades no time titular de Dunga
BELO HORIZONTE raram por aí, já que [úlio Baptis-

Brasil x Argentina é sinôni- ta ficou com o lugar deDiego. A
mo de grandes emoções. Hoje, a outra novidade pode surgir no
partir das 21h50, no MineirãO,' ataque, com Adriano ao lado de
esse clássico do futebol mun- . Rabinho - assim, Luís Fabiano
dial ganhará novos ingredien- iria para o banco de reservas.
teso Um tempero apimentado, Com essa formação, o Brasil
pelo menos do lado brasileiro. ganharia em' força e também
Afinal, o técnico Dunga entrará na qualidade do passe. Ander

.em campo pressionado, após' son, apesar ter aparecido como

duas derrotas seguidas, para meia ofensivo no Grêmio, virou
Venezuela e Paraguai. E pode volante no Manchester United,
ser colocado em xeque, caso ajudando bastante namarcação.
aconteça outro tropeço. No jogo desta quarta-feira, ele

A vitória tomou-se obrigação. deve ter mais liberdade, atuan
"Temos que nos superar e voltar do ao lado de Júlio Baptista na

.

a.jogar como antes", pediu Dun- armação das jogadas de ataque.
ga, consciente de que omomento Todos os jogadores sabem
da seleção brasileira é delicado, que o Brasil não passa por uma

sem, no entanto, perder o otimis- boa fase, mas evitam falar em
mo. "Vamos render mais nesse crise. "Na seleção sempre há

jogodo que contra o Paraguai". pressão e o jogador tem de es-

Na segunda-feira, já em Belo tar acostumado", avisou Robi
Horizonte, Dunga deu.a enten- nho. "Estamos buscando con

der que mudaria o time depois fiança e isso só vai acontecer
da derrota para o Paraguai. E no com uma boa vitória". A cam

treino de -ontem, no Mineirâo, panha na:s Eliminatórias não
ele realmente resolveu dar uma é das melhores. Com apenas
nova cara à seleção. Como era oito pontos em cinco jogos,
esperado, Anderson entrou na uma derrota nesta quarta-feira
vaga de Josué. Mas as mudan- pode deixar os brasileiros fora

ças no meio-de-campo não pa- da zona de classificação.

Itália vence e se garante na
. próxima fase da Eurocopa
DAREDAÇÃO

A tarefa não era das mais fá
ceis para evitar o fiasco de ser

eliminado na primeíra fase da

Eurocopa-08. Superar um rival

que havia enfrentado na decisão
do último Mundial e "secar" uma
Romênia que dependia apenas
de si para se classífícar, Esse era

o objetivo em comum de Itália
e de França, no duelo em Zu

. rique. Assim como ocorreu na

Copa-Dê, os italianos levaram a

melhor. Desta vez, derrotaram
os francesespor 2xO. Não bas
tasse. isso, contaram com uma

ajuda do time reserva da já elas
sificada Holanda, que superou
a Romênia; pelo mesmo placar,
em Berna. Desta forma, evitou
um novo vexame e ficou com a

segunda vaga do "grupo da mor
te" para a fase quartas-de-final.

Após o encerramento da ter
ceira rodada, a Holanda, que
poupou seus principais jogado-

res na partida de hoje e vem de
monstrando o melhor futebol da
competição, terminou na primei
ra colocação do Grupo C, com
100% de aproveitamento. So-

,
mau' nove pontos, cinco a mais
do que a Azzurra. Seus adversá
rios serão definidos amanhã com'
a última rodada do Grupo D. A

Romênia, com dois, e a França,
com apenas um, deram adeus ao
torneio continental .

Para a Itália, a classificação é
um alívio. Apesar de estar no

grupo considerado o mais difí
cil da competição, chegou com

.status de atual campeã mun

dial. Mas não conseguiu com

provar esse - aparente favorítís
mo nas duas primeiras partidas
- derrota para a Holanda e .em

páte contra a Romênia. Mostrou

qualidade apenas no duelo con
tra os

_
franceses e, desta forma,

não repetiu ó fiasco de quatro
anos atrás, em Portugal.

Dunga conversq com Jorginho antes de jogo que pode definir o futuro de ambos no comando da Seleção

Corinthians
no STJD

A Copo do Brasilliinda podegerar
conseqüências 00 Corinthians nesta

temporada. O clube, o técnico Mono
Menezes etrês jogadores enfrentarão
julgamentos. William e Wellington
Sàci serão julgados pelo expulsão no

partido contra o Sport e Fabinho pelos
socos que deu em Enílton.

.

Messi pode não
_

ir às Olimpíadas
o diretor esportivó do Bnrceln

no, Txiki Begiristain, informou que
o clube fa'rá o possível poro ter o

'

meio-atacante Lionel Messi nos
eliminatórios pãra a Ligo dos Cam-

· peões do Europa, que acontecem
simultaneamente às Olimpíadas de
Pequim. Ele está confiante de que,

.

o Argentino vai à China sem Messi,
· suo principal estrelo.

.
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NEGÓCIOS

C SOS REAIS
. .

MU DOCORP RA 10
Expogestão reúne grandes nomes para

debater temas ligados à gestão
�OINVILLE o sucesso do evento está associadoGrandes nomes nacionais e interna-' ao compromisso de oferecer conteúdoscionais participam de mais uma edição de valor para os profissionais que atu-

.

tia Expogestão que será realizada até am na gestão das empresas, reunindossta sexta-feira, 20 de junho, no Cen- Congresso, Feira, Workshops e Encon
treventos Cau Hansen, em Joinville. O tros Temáticos. ''A Expogestão, sempreavento, que entra na sexta edição, tem com temas de grande relevância, reprere consolidado como uma oportunida- senta uma oportunidade especial parae para líderes empresariais e gestores que empresários e executivos possamocar experiências, atualizar tendên- se atualizar sobre temas ligados à gestãotías e estreitar relacionamentos, unin- empresarial, sem que, para isso, precilo o pensamento à prática da gestão sem viajar para os chamados grandes .

mpresarial. ''A Expogestâo mantém o centros do país", destaca o presidente:ompromisso de apresentar casos reais da Associação Empresarial de Joinville,lo mundo corporativo, e este ano tere- .. Udo Dahler.
nos uma edição que irá supe�ar todas Em 20D7 o congresso recebeu cerca

expectativas, pois a programação de 1500 participantes, e a feira foi vi
tá muito completa," adianta Marconi sitada por mais de 12 mil pessoas. Os[artholi, presidente da Comissão Orga- ingressos são comercializados pelo sitelízadora. www.expogestao.com.br.·

EXPOGESTÃO
CONGRESSO NACIONAL DE

ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO
E FEIRA NACIONAL DE SERViÇOS

E .PRODUTOS DA GESTÃO
Dota e lecnl - 18 a 20 de junho -

Centreventos Cau Hansen
-

Informações: www.expogestao.com.br

AGENDA DO CONGRESSO
18 JUNHO - HOJE
18h: Cerimônia de Abertura do Congresso
19h:OscarMotemurn - Presidente Grupo
Amana-Key
Palestra: Os Desafios dos Líderes do Século 21

19 JUNHO - AMANHÃ
8h30:Patrick,Sweeney - Vice-Presidente
Executivo Mundial da Caliper
Palestro; Como Líderes Cercam-se de
Pessoas de Alta Performance
10h30: Nancy Snyder - Vice-Presidente
Corporativa de Liderança e Competências
Whirlpool Corporation - USA
Palestra: O Papel da Inovação no
Sucessoda Whirlpool
14h:Apresentoção do Coso Boeing
Tema: Desenvolvimento de Produtos e
Teoria dos Restrições. Com Daniel Walsh
- CEO do Vector Strategies-e Steven 'C. Holt
- Gestor Mundial de Projetos e Líder

TOC do Boeing
16h: Steno Marcegaglia(Videoconferência
Exclusiva) - Fundpdor e Presidente Mundial
do Grupo Marcegaglia
Tema: Empreendedorismo
18h30: Painel Economia Verde
Tema: Negócios e Sustentabilidade.
Com John Gummer e Adriano Ferreiro
- Diretor de Finanças - SADIA
Debatedores: John Gummel; Adriano
Ferreiro, Osmar Santos Marinho, Emidio
Dias Carvalho Jr. E'António Vidal
Mediador:Adalberto Marcondes

20 JUNHO - SEXTA-FEIRA
8h30: Dr. Drauzio Varella -

Médico'e Escritor
Palestro: Saúde, EquilíbTio e

Qualidade de Vida
10h30: Painel Economia e Negócios
Tema: Economia Brasileira e suas Perspectivas
Debate com: Luiz Tarquínio Sardinha Ferro,
presidente da Tupy S.A. e Paulo Robello de
Castro do Chairman do SR Rating.
Mediador: George Vidor - Colunista e.
Editoriolista de O Globo
15h: Rom Charon - Consultor internacional
e aclamado palestrante, reconhecido por
seu grande talento em resolver problemas.
Conselheiro de famosos CEOs, em empresas
como GE, Bonk of America, DuPont, Novartis e
EMC.Aulor de vórios best sellers em gestão.
Palestro: Execução: A Disciplina poro
Alcànçor Resultados

.

16h30: Encerramento do Congresso

60 meses para P���;';�;����;�,����u����f;r���re�,O�,;;,.f�g����;i��f�����J��t��\�irjdr���l��\���;o cumprimento do plano de manutençap. Imagem meramente I us ra Iva, nao con rzen
.,

(fas condiç6es corn os vendedores da Tala.
.
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