
Polícia prende casal com mil
�_..

pedras de crack, em Corupá
Foi o maior apreensõo já registrado no cidade.leonardo Pereira e Marelis estõo no Presídio Regional.

KifelTo é ·punido
e vira lanterna
Time perdeu três pontos por escalar
goleiro irregularinente. Rodada de
sábado é decisiva.

Página 21

o café da manhã pode ser realmen
te a principal refeição do dia para
aqueles que tentam perder peso,

.

segundo estudo de hospital vene
zuelano em parceria com a Uni
versidade Virginia Commonwealth,

.

nos Estados Unidos. A pesquisa de-
monstrou que mulheres obesas que
comeram metade de suas calorias
diárias logo de manhã por vários
meses acabaram emagrecendo
mais do que aquelas que cemeram
menos no café da manhã. Segun
do os pesquisadores comer pouco
no café da manhã pode fazer com
que a pessoa sinta necessidade de
comer mais durante o dia.
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Curupira tem noite
de rock amanhã

.

Mundo masculino
encenado na Scar

Bandas Lenzi Brothers e Fevereiro da
Silva lançam álbum no sábado.

Página 9

Marcos Wainberg conta os mistérios que
rondam o homem e a mesa de um bar.

Página 24
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BRASIL X

1 ARGENTINA
Biro Bim, -

Maradona ou Pelé?

Página 10

Peixer apresenta
defesa na Câmara

REVIRAVOLTA
Acaba namoro

, do PR com PMDB
Prefeito de Ouoramirim pode ser cassado
por improbidade administrativa. Sessão
acontece hoje às 17h.
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ESQUECE A SACOLA PLÁSTICA, MOCO.
A MINHA É RETORNÁVEL!

'

CHARGE

GUIDO BRETZKE,
PRESIDENTE DA ACljS

-ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL
DE JARAGUÁ DO SUL

Em qualquer circunstância, come

morar 70 anos é significativo. Para uma

entidade associativa, a marca se reveste

de importância ainda maior, consideran
do que se trata de uma organização que
congrega interesses comuns aos seus as

sociados respeitando as individualidades
de cada negócio e sem fugir das suas res

ponsabilidades perante a sua comunidade.
Desde que foi fundada sob a liderança de
Arthur Breithaupt e Waldemar Grubba,
em 22· de junho de 1938, a ACI]S é uma

PONTO DE VISTA

ACIJS 70 anos

iniciativa de empreendedorismo na verda
deira acepção da palavra. Neste período, a
entidade sempre esteve a frente das grandes
iniciativas do município e como represen
tante do setor produtivo da cidade-pólo de
uma região sempre envidou esforços nos

projetos que beneficiassem o seu entorno.
O que hoje pode parecer um benefício de
menor impacto registra a história da cida
de como expressiva conquista, como a im

plantação de linhas telefônicas, de agências
bancárias e de correios, as ligações a outras

regiões por estradas pavimentadas. Enfim,
a infra-estrutura que deu suporte para o de
senvolvimento domunicípio,A contribuição
que a ACIJS dá a Jaraguá do Sul é inegável
e certamente tem sido uma das característi
cas mais acentuadas desta trajetória. Aos 70

anos, este envolvimento é uma tradição que

DO LEITOR

Você é o favor do
. retirado dos trilhos?

Sou contra a retirada dos trilhos do trem da cidade, pois
seria um retrocesso para o município. Estes abençoados trilhos
fazem parte do desenvolvimento e do progresso da nossa bela
cidade. Estão ligados à construção da história de Jaraguá do
Sul. Muita carga e descarga passou por cima destes trilhos, en
grandecendo nosso povo trabalhador, Muitos comerciantes e

industriais estão bem estabelecidos hoje por terem tido o trem

comomeio de transporte dasmercadorias ematéria-prima. Este
dinheiro que será utilizado para a retirada dos trilhos poderia
ser empregado na saúde dos jaraguaenses, que tanto sofrem por
falta de um bom atendimento médico.

ANA MARIA ZACKO

Sou rigorosamente a favor da retirada dos trilhos do centro
da cidade, pois além de prejudicar o fluxo do 'trânsito que já
é problemático é muito perigoso, como provam os acidentes

já registrados, ainda tem o barulho que incomoda quem reside

próximo aos trilhos. Hoje o trem que já foi sinônimo de pro
gresso, é um entrave para o desenvolvimento da nossa cidade.

Jaraguá não pode regredir, pois verificamos queo trem não trai
nenhum beneficio ao município a não ser problemas.
ADERBAL G. TAVARES

Eu sou totalmente a favor da retirada desses trens de carga
da cidade. Qual o benefício que essas. composições trazem para
a nossa querida cidade além de tumultuar o trânsito e causar

poluição sonora e ambiental?Realmente é um atraso para a ci
dade. Não vejo vantagem nenhuma em manter esses trens de

carga dividindo a cidade ao meio. Isso que atualmente o trans

porte ferroviário está meio parado e quando funcionar a pleno
vapor? Vai ser trem de duas em duas horas, dia e noite. Que
beleza não? Os amantes da história ficarão contentes. Espero
que nunca aconteça, mas fico pensando será que os amantes

do trem ainda contariam histórias a um familiar em uma am

bulância impedida de seguir ao hospital por causa da passagem
do trem? A história é história como o próprio nome já diz, mas
hoje a realidade é outra. Quanto aos trilhos acho que poderiam
ser aproveitados para o transporte coletivo com a criação de um
metrô de superfície. Pois então são composições bem menores

e possíveis de parar nos cruzamentos. Isso é progresso.

ILDEMAR SOHN

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

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

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

' telefone (' não serão publicados) .

acompanha todas as diretorias. Nos últimos
anos, organizados em um planejamento es

tratégico, os projetos guardam a mesma es

sência da preocupação social que ano após
ano inspira os seus líderes a conciliar os seus
negócios com a atuação na entidade. Num
contexto em que os recursos públicos via de
regra sãomal empregados ou não atendem às
demandas na proporção em que se arrecada,
a A-CI]S, como outras entidades representa
tivas, opera com responsável vigilância no
sentido de cobrar .o retorno às riquezas se

produz nos municípios. E não em poucas
oportunidades, articula esforços do setor
privado e atua com a sociedade organizada
para suprir a ausência do Estado em áreas
básicas, como a saúde e a educação, entre
outros setores, com o único objetivo de fa
zer da cidade um lugar cada vez melhor.

.

,
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"Protelar é '

. submeter o

população à ameaço
de um novo imposto." �EFI�ID� " ,

ÁLVARO DIAS (PSDB-PR) Ainda nao tol �esta vez que Jam.gua do. Sul emplncou um desembargador no

. . . � Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A cidade concorna, pela segundo vez, comSENADOR, cr�tlcan�o a deCISao. O advogado Humberto Pradi um dos três da listo tríplice selecionada pelo TJ nado governo em so votar o CSS depots • .' .' 'H' S'I' (PMDB)do eleições de outubro. quarta-feira. O escolhido pele governador Iulz
.

ennque da I velra , a

quem cabe a nomeação, fOi o advogado Jorge lUlZ, de Borba, de Blumenau.

FALA Aí!

" Não dá poro
suportar ver
velhinhos de'

pi res no mão. "
MÁRIO COUTO (PSDB-PA),

SENADOR,
defendendo reajuste igual
00 salório mínimo poro

os aposentados.

" Corrupção e

sonegação têm
sido muito próprios

deste governo. "
JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP),

DEPUTADO FEDERAL,
rebatendo críticos de que quem voto
contra o CSS é avalista da corrupção e

sonegação de lmpcstos,

Sem rodeios
"Uma das causas da inflação que está voltando é a falto de austeridade. É
preciso diminuir o gasto público. Foi onde o luiz Inácio (lula da Silva) errou:
tornou o governo grande, com 25 mil nomeações, que entraram pelo porta
largo, sem concurso, do vadiagem e do malandragem, ganhando R$ 10.448.
Isso é que causa inflação." O discurso é do senador Mão Santa {PMDB-PI),
um dos raros do partido não atrelados 00 governo, defendendo o lei de
Responsabilidade Fiscal que limita gastos de governadores e prefeitos, com
punições severas, o que inclui até a perda do mandato. Se hoje é possível,
diz, comemorar os resultados positivos do economia, isso se deve ao ex

presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). A Câmara dos Deputados
já aprovou pojeto do governo afrouxando o lRF. Hoje, se o Judiciário, As
sembléias e Tribunais de Contas gastarem além do permitido, o Estado fico
impedido de fazer empréstimos. Como ocorre no Rio Grande do Sul.

MAIORIA
No site da Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul (www.cmjs.sc.gov.br).
até ontem pelo manhã pesquiso de
opinião sobre o consumo de bebidas
alcoólicas em ruas e logradouros pú
blicos, tinha recebido 634 votos. Des
tes, 147 (23%) o favor e 487 (76%)
contra. Na Câmara tramito projeto da
vereadora Maristela Menel (PTdoB)
proibindo. Em Guaramirim já é lei
em projeto do vereador Evaldo João
Junkes (PT).

PARAVER
A Associação Catarinense de Im
prensa e Sindicato dos Jornalistas
de Santo Catarina trazem a Horle
nópolis no dia 26, Gabriel, o Pen
sador. Foz palestro no programo
Comunicação, Poesia e Músico, no
Assembléia legislativo. Tornou-se
conhecido em 1992, com o rap "Iê
"feliz, matei o presidente", uma

crítica feroz ao então presiden
te Fernando Collor. "lôraburra",
quem não lembra? Inscrições só
pelo site www.alesc.sc.gov.br.

Banco
Cruzeiro
doSoJ

Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais" e Estaduais"', SAMAE*,
Aposentados e Pensionistas **,

Forças Armadas' e EC,.. (Correios).

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

Rua Walter Marquardt. 1133 - Sala 06
em frente a Prefeitura Municipal ou

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

o CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 20 -DE JUNHO DE ,2008

ACABOU 1
" O PR está fora das coligações com o PMDB nestas eleições. O gancho que
o partido queria poro não engolir sapos veio com o escândalo envolvendo
o governo do ,Estado e os jornalistas Nei Silvo e Danilo Gomes, este as

sessor de imprensa do piutidô, ambos editores do revisto Metrópol'e, de
Blumenau. Silvo é acusadO de tentar extorquir R$ 1,5 milhão do governo
por conta de matérias publicadas em 2006.

ACABOU 2
A decisão do diretório estadual do PR, comandado pelo deputado federal
Nelson Goetten e repassado aos diretórios municipais, inclui o entrego
de cargos comissionados. No prefeitura de Jaraguá do Sul o partido de
tém algumas dezenas deles.,Nem Goetten e nem o presidente do dlretérle
local, leônidas Nora, até Hpjé se conformam com o filiação dg, prefeito
Moacir Bertoldi, ex-PR, nQ'PMPB.

' ",'

ALIANÇAS', .

Jair Tomelm, presidente do diretório do PP de Guaramirim, nego que o

executivo do partido tenha sentado poro conversos com o PMOS visando
às eleições de ovtubro. O papo, segundo ele, é mantido com o DEM em

coligação confirmado: No PSDB, segundo o ex-prefeito e presidente do
diretório, Victor Kleine, também pré-candidato, o tendência é uma alian-
ça com o DEM e PP. Mos, há,çonverslls com o PMDB.

'

PROJETOS
Vereador Rudibert Tonk (PMDB) de Schroeder, propõe teste do coluna
obrigatório no rede municipal de ensino. Sobre projeto A�I-e, contra o

nepotismo, alego que parecer jurídico da caso recomendou arquivar por
entender como inconstitucional. Ele é cogitado o vice do atual prefeito
Felipe Voigt (PP), já que o PMOB está no governo. Mos garante que não'
faz parte de reuniões neste sentido e pode até, no futuro, tomar outros
rumos por não concordar co gumas atitudes do partido

POIS É
Perguntar não ofende: s contribuição dos pois com c

freqüentam creches do pr 9 é "espontâneo", então por q
no ato de renovação do matrícula, o carnê em dia?

RESOLVE?
Prefeitura de Guaramirim recupero o Morro do Santo, um dos pontos
turísticos do município e alvo fonstante de vandalismo. Isso porque o

local, de onde se visJ,umbra toda a cidade e região, não tem viço de
segurança. Enquanto isso, s�.!"VQ, melhor juízo, é arrumar e qve 9s
vagabundos ataquem outra vel "

SALÁRIOS
Câmara de Corupá preparo votação dos novos salários dos vereadores, pre
feito, vice e secretários. Pelo ordem, RS 2.290,00, R$ 8.416,09, RS 4.208,00
e R$ 4.272,00. Hoje eles ganba!}1 RS 1.842,05, RS 7.132,41, RS �.655,10 e

R$ 3.619,99, respectivamente. ei, é bom dizet faculta a eléS ri opção de
,

manter os atuais salários, m OSlereadores de Massaronduba.
•
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Vereadores votam cassação
Relatório pede afastamento do prefeito Mário Sérgio Peixer
GUARAMIRIM

A Câmara de-Vereadores vota
hoje relatório da CP (Comissão
Processante) dos Precatórios que
pede a cassação do prefeitoMário
Sérgio Peixer (DEM) par improbi
dade administrativa. O presiden
te da Casa, Evaldo Junckes (PT),
convocou os vereadores e mar

cou a sessão para as 17 horas. A
votação é secreta e serão precisos
seis votos, dos nove possíveis,
para o prefeito ser cassado.

O fiel da balança na votação
será o vereador .Luís Antônio
Chiodini, que deixou a situação
ao se desfiliar do PP e fundar' o
PRo A base aliada do governo é
formada por três vereadores, to
dos do Pp, enquanto que a opo
sição tem cinco votos, somando
oPT, PSDB e o P:MDB, partido
do relator do processo, João De
niz Vick.

Segundo o presidente da
Casa, o prefeito também foi
convocado e terá direito a fazer
a sua defesa antes da votação,
assim como o fez à comissão.

Junckes explicou que se houver
seis ou mais votos favoráveis ao

relatório, Mário Sérgio Peixer
será automaticamente afastado

do cargo e terá de recorrer à Jus
tiça para tentar derrubar a deci
são do Legislativo.

Vick não foi encontrado on

tem para informar o teor do rela
tório, mas, em entrevista recente,'
adiantou que a provável decisão
de pedir a cassação levaria em

conta do fato de que o pagamen
to dos precatórios devidos pelo
município a ex-funcionários do

Hospital Sarita Antônio deveria
ter sido feito até 31 de dezembro
de 2007 e não ocorreu. No último
dia 11, a Prefeitura aguardava a

realização de audiência para ne

gocíar acordo com os ex-funcio
nários, em data a ser definida

pela Justiça do Trabalho.
O relator também acusou o

presidente da CP, Adilson Araú
jo (PPJ, de atravancar o anda
mento dos trabalhos da comis

são, que se reuniu apenas uma
vez desde a sua constituição,
em 17 de março. O relatório
foi aprovado pela comissão na

quarta-feira e o prazo para con

cluir os trabalhos, incluindo a

votação em plenário, encerraria
na próxima segunda-feira, 22.

CAROLINATOMASELLI Fiel da balança na votação seró o vereador Luís Antonio Chiodini, do PR

PR está forá da coligação com o PMOB
VereadorMonso Piazera era cotado para ser candidato a vice de Moacir Bertoldi

O presidente estadual do
PR, deputado federal, Nelson
Goetten de Lima, determinou
às executivas municipais do

partido que suspendam as

tratativas' de coligações com

o PMDB. A decisão, por meio
de resolução, derruba o apoio
formal do PR à reeleição de
Moacir Bertoldi (PMDB), ex

PR, e a provável participação
do vereador Afonso Piazera

(PR) como candidato a vice-
_

prefeito na chapa.
O presidente do PR local,

Leônidas Nora, disse que o

rompimento.não é definitivo.
"A aliança está momentanea

mente suspensa", declarou,
informando que as executi
vas estaduais dos dois par
tidos se reúnem na próxima
segunda-feira. Nora também
vai participar da reunião

que, segundo ele, poderá ou

não manter a ruptura. "Hoje
é difícil dizer".

Entretanto, ele. acredi
ta que o encontro terá "um
desdobramento favorável a

Jaraguá do Sul". "O que a

gente quer é resultados que'
sejam bons para o município
E isto eu já coloquei para o

presidente estadual. Tenho
certeza que ele vai olhar esta
decisão com muito carinho",
comentou.

Com relação aos cargos
de confiança na Prefeitura,
disse que caberá ao prefeito
a decisão de manter ou não
os nomes. São seis indicados

pelo PR, sem contar os que
ingressaram no partido de-

pois de assumirem os cargos,
e que o presidente não soube
contabilizar.

Nora também disse que,'
neste momento, o PR não tra
balha com a hipótese de inte

grar uma nova aliança, "ape
sar dos convites". E lembrou
que o partido tem até a data
da convenção, dia

-

30 ,para
tomar a decisão. Na segun
da-feira, às 19h30, o partido
inaugura seu comitê de cam

panha em Jaraguá do Sul, na
Marechal:

Gildo Alves
-é operado

O pré-candidato à majori
tária do PPS, sindicalista Gilda
Alves, passou ontem por uma

cirurgia para a retirada de um
rim. Segundo o presidente da

sigla, Humberto GrossI, Alves,
o procedimento ocorreu dentro
da ..normalidade e a recupera
ção está sendo boa. Alves está
internado ano Hospital daUni
med, em Joinville. "O mais ím

portante é a recuperação dele.
Esta é a maior preocupação do

partido. Mas a pré-candidatura
doGilda estámantida", afirmou
Crossl, acrescentando que o

correligionário, neste momen

to necessitando de cuidados

especiais, deve ser confirmado

para disputar a Prefeitura na

convenção do partido, marca
da para o dia 30, às 20 horas,
no Sindicato do Vestuário.

O presidente do PPS tam

bém disse que o partido man

tém as tratativas de coligação
com o PP e também com o PT.
Na quarta-feira, as executivas
do PPS e do PT conversaram.

'� reunião foi produtiva, até

porque os dois partidos têm

ideologias semelhantes, com

foco no trabalhador", declarou
GrossI. O pré-candidato a pre
feito do PT, Dionei da Silva,
acredita na viabilidade de uma

aliança com o PPS, com quem
O partido volta a se reunir na

quarta-feira, Para ele, as siglas
têm pontos em comum como,

por exemplo, o fato de descar
tarem uma coligação com o

PMDB. E, também, entendi
mento de que a administração
deve ser voltada às pessoas e

não aos cargos, onde o critério
de nomeação deve ser técnico.
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Mil pedras de.crack são apreendidas
Leonardo Pereira e Marelis de Assis foram presos no' Bairro Ano Bom
CORUPÁ

Operação realizada pela
Polícia Militar e a Polícia Civil
resultou na maior apreensão de
drogas da história de Corupá
na manhã de ontem. Com um

casal de traficantes, a polícia
encontrou 5ÓO pedras de crack

prontas para o consumo e um

tablete de aproximadamente
300 gramas de crack, que po
deria render outras 500 pedras.
Leonardo Pereira e Marelis de
Assis, ambos de 23 anos, foram

presos em flagrante.
A apreensão aconteceu de

pois de um roubo num bar da
Vila SãoIorge, De acordo com a

polícia militar, um adolescente
de aproximadamente 18 anos,
conhecido como "Seco", foi

surpreendido pelo dono do es

tabelecimento no momento em

que procurava dinheiro dentro
das gavetas. De acordo com a

PM, Seco teria roubado cerca

de R$ 25 e fugido a pé. Até o fe
chamento desta edição, ele ain
da não havia sido localizado.

Durante a ocorrência, a po
lícia foi informada que o ladrão
teria ido até a casa de um casal

suspeito de tráfico de drogas, no
Bairro Ano Bom. Ao chegar no
local, os policiais perceberam
que uma lata de Nescau, cheia
de drogas, havia sido jogada
pela janela num matagal pró
ximo da residência. Também
foram apreendidos cerca de R$
1,2 mil em dinheiro e eletroele
trônicos que podem ter sido tro
cados por drogas, como celula
res, aparelho de som e outros.

Segundo a Polícia Civil, Le
onardo e Marelis são naturais
de Joinville e moravam em

Corupá há çerca de um mês.
Eles têm uma filha de um ano e

nove meses, que agora está sob
a guarda da avó materna, que
vive em Joinville. Marelis já ha
via cumprido pena por envolvi
mento com o tráfico de drogas e

atualmente estava em liberdade
condicional.

O casal foi encaminhado ao

Presídio Regional de Jaraguá do
Sul no final da tarde de ontem.
A pena para o crime de tráfico
de drogas é de cinco a 15 anos

de prisão.

DAIANE ZANGHELINI Droga apreendida estava dentro de uma lata, que foi jogada num matagal pelo casal de traficantes

Novo golpe nas ruas usa o

nome da Rede Feminina
JARAGUÁ DO SUL
� A Rede Feminina deCombate
ao Câncer alerta para um golpe
que foi aplicado nessa semana

por duas mulheres de idade, que
usavam jaleco branco, pediam
dinheiro nas ruas em nome da
entidade. A presidente, Rozanda
Balestrin, esclareceu que a Rede
Feminina não faz nenhuma cam
panha deste gênero.

"Nunca pedimos dinheiro.
As pessoas que fazem o exame

preventivo podem contribuir,
espontaneamente, com um quilo
de alimento ou R$ 2 para o ma

terial descartável", comentou. Os
alimentos doados são repassados
corno' cesta básica para pacien
tes carentes. Rozanda pede que,
em caso de novos golpes, a po
pulação avise a entidade pelos
telefones (47) 3275-0268/3275-
3868. Ela lembra que as volun
tárias trabalham devidamente
identificadas.

Rede Feminina realiza cerca de
500 Cltendimentos por mês

No momento, a Rede Femi
nina realiza a campanha 'Auto
Teste Pela Vida", em parceria
com a Fiat/laval. A cada test
drive realizado na concessioná
ria, são repassados R$ 5 para a,

entidade. A campanha aconte
ce desde o dia 7 de maio e se

estende até 15 de setembro. Em
um mês, cerca de mil test dri
ves foram realizados. O interes
sado só precisa preencher um
formulário para particípar,
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MP sugere USO. racional das sacolas
Acats e Ministério Público de se fmnam termo para conscientizar população
JARAGUÁ DO SUL uma exceção e não uma regra",

.

Você já fez as contas de quan- sugere. Por isso, a idéia é dar a

tas sacolas plásticas joga no lixo largada a ações educativas que
ao final de cadamês? Então saiba conscientizem tanto os comer

que, apenas emJaraguá do Sul, as ciantes, quanto os consumido
três maiores redes de supermer- res. Na opinião dele, os lojistas
cados da cidade utilizammais de não têm motivos para oferecer
ummilhão delas somente duran- o utensílio e, muito menos, os
te este período. E, para desânimo clientes para pedir.
dos ambientalistas, grande parte Ele destaca ainda que esta

desse material termina poluindo � simples mudança de hábito sig
o meio ambiente. nifica um auxilio imprescindível

Na tentativa de extinguir à natureza. 'Antigamente usá
essa situação, o Ministério Pú- vamos bolsas retornáveis que
blico de Santa Catarina firmou caíram em desuso por causa do
um Termo de Cooperação Téc- corre-corre diário, mas vale a

nica com a Acats (Associação mudança de comportamento
Catarinense de Supermercados). agora", explica. Por enquanto, a
Na prática, segundo o promotor iniciativa ainda não virou obriga
de justiça Marcelo Gomes Sil- ção estadual, porém, conforme o

va, isso quer dizer que todos os promotor, ela tende a abrir prece
estabelecinientos credenciados dentes para tal.
devem começar a repensar o uso
das sacolas. "Elas precisam ser KELLY ERDMANN Sacola_s plásticos podem demorar até 300 anos poro se decompor

Maior dificuldade é mudar'
o hábito dos consumidores
JARAGUÁ DO SUL

De acordo com, o promotor
Marcelo Gomes Silva, doMinis
tério Público de Santa Catarina,
algumas modificações palpitam
na população. Em Florianópo
lis, por exemplo, os comercian
tes foram obrigados a oferecer
uma 'alternativa ao uso das sa

colas plásticas e várias pessoas
aderiram à novidade. "Saímos
de um momento atual no qual
nada é feito para um princípio
de mudança de mentalidade",
comenta, lembrando que a lei
assinada pelo prefeito Dario

Berger, no mês passado, possui
grande parcela de responsabili
dade por isso.

Enquanto a proposta não

chega a Jaraguá do Sul, pes
soas como Nelci de Almeida,
35, continuam utilizando cer

ca de cem sacolas ao mês. "Se
não for algo forçado, vamos

enrolar e esquecer do meio

ambiente", conta. Para ame

nizar o problema, a consumi
dora encaminha a maioria das
bolsas usadas à reciclagem.
Quanto à adesão às versões

retornáveis, ela confessa que
até pensou na possibilidade,
porém esbarrou no hábito.
As sacolas de pano já po

dem ser encontradas em al

gumas lojas e supermercados
do município. O preço varia
conforme o tamanho e a com
posição do tecido.

Nelc:i diz que pretende aderir às sacolas retornáveis quando for obrigado

Assinada ordem de serviço de ponte
Bairros Centenário e Ilha da Figueira ganham ligação até 2009

JARAGUÁ DO SUL

A administração pública
municipal assinou, namanhã
de ontem, a ordem de servi

ço que dá início às .obras de
mais uma ponte na cidade. A
passagem terá 140 metros de

comprimento e 13 de largu
ra e vai ligar os bairros Ilha
da Figueira e Centenário. O

orçamento previsto para a

construção gira em torno dos
R$ 2,2 milhões e é resultado
de uma parceria entre Prefei
tura e Secretaria de Estado
de Infra-Estrutura.

A partir de agora, a empre
.

sa ganhadora da licitação tem

prazo de dez meses para exe

cutar o projeto. A ponte deve
ser construída nas proximida
des da rotatória de entrada ao Abertura do Rinaldo Bago servirá poro melhorar fluidez do trânsit.o
Centenário e, do outro lado,
anexo à Rua José Theodoro Ri
beiro.

Com o objetivo de dar flui
dez ao trânsito, a Rua Rinaldo
Bogo ganha mais dois quilô
metros de extensão. Além dis
so, os acessos à passagem tam

bém recebem melhorias. Essas

etapas devem custar outros R$
2 milhões e são provenientes
doMinistério das Cidades.
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REFORMA

Morro da Santa recebe melhorias
Após atos de vandalismo, Prefeitura resolve investir no ponto turístico
GUARAMIRIM

O Morro da Santa, ponto
turístico e de peregrinação re

ligiosa em Guaramirim, é alvo
de vândalos rotineiramente. A .

última ação dos marginais foi
no dia 10 de maio quando ima
gens sacras foram quebradas,
quadros destruídos e cruzes

roubadas. Porém, diariamente
o zelador Valdir Waltz, 47, en
contra no local cachimbo para
o uso de drogas, camisinhas,
garrafas de bebidas alcoólicas,
pontas de cigarros e outros.

Para tentar amenizar o pro
blema, a Prefeitura resolveu

promove:r reformas no Morro da
Santa. Um portão, que será fe
chado após o horário comercial,
já está sendo construído. Tam
bém foram realizados reparos,
pinturas, ajardinamento e cons

trução de banheiros para os fiéis

e turistas que visitam o local.

Segundo o secretário de
Turismo, Romeu Butchardt,
além ·destes investimentos, há
um projeto que foi enviado ao

congresso nacional para captar
recursos para melhorias. "Mas,
até que seja aprovado o proje
to, implantaremos um portão
na subida do morro, placas in
dicando o horário de visitação
e portas sanfonadas nas cape
las", disse.

Segundo informações do
Executivo, cogita-se a possibi
lidade de chamar um concur

sado para atuar como vigia no
turno no Morro da Santa.

O Morro da Santa fica pró
ximo ao Hospital Santo Antô
nio e possui na subida uma via

.

sacra com 230 degraus.

OSNIALVES

Festa junina na região tem
fogueim de mais de 30 metros
SÃO JoÂo

A Festa Junina de São João
, do Itaperiú é uma das mais tra
dícionaís do Vale do Itapocu e

será realizada nos dias 21, 22

e 23 de junho. Para entreter os

turistas, visitantes e populares
haverá show pirotécnico, gastro
nomia típica e bailes. Uma das

atrações principais será a foguei
ra de trinta metros de altura.

Durante a noite haverá baile

com os Grupos Corpo e Alma,
Minuano e Banda Musicamp. A
festa é organizada pela Paróquia
São João Batista e Prefeitura.

São João do Itaperiú é com

posto por pequenas e médias
propriedades rurais onde se cul
tiva banana e arroz, além de ex

tração de madeira e produção de
farinha. A cidade fica a oito qui
lômetros da praia de BarraVelha
com acesso pela BR-474.

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabella 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 Tltulos contra:

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

ADRIANA ODEll 751.498.699-53 MARIA DA GRACA COUTINHO MACHADO
CH 850031-2 AVISTA 3.000,00 O MESMO

ANTONIO SZCZERBICKI 528.89Ó.929-68 MECANICA NECKEL LTOA
I 0921'343 29/05/2008 120,00 O MESMO

AROFEBOR ACAB.EM PECAS DE BORRACHAS 09.253.3421'0001-98 JAWIINDUSTRIA GRARCA LTDA
I 41539/01

•

08i06i2008 375,00 O MESMO
CLEVERTON FERREIRA 048.084.489-55 PIRAMIDE AUTO PECAS LTDA -EPP

I 002179/03 18/05/2008 500,00 O MESMO
JP COMERCIO E INSTALACOES ELET 05.360.749/0001-63 A G COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

-

• I 027802-4/4 03i0612008' 945,35 O MESMO
JULIO CESAR ALVES DE MORAES' 045.946.429-93 AYMORE CREDlTO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

CF 008/20010906315 A VISTA 1 :294,48 O MESMO
MONICA SIMONE ENGEL LEMES 041.148.459·17 ESTOFARIA PUFAL lTDA

CH 402482-6 A VISTA 168,00 O MESMO
NELSON VOLlOLiNI 556.495.139-53 RURAL VALE COM PROD AGROPECUARIOS LTDA

I 14293 05/06/2008 978.00 O MESMO
NUTCHIS FRANCIELO BUZZI 009.297.169-57 LEANDRO DOUGLAS KRUTZSCH ZANELLA

CH A,A-000030-2 A VISTA 104,00 O MESMO
SUZANA BUSK!EVICZ 057.402.979-66 SPEZIA fERRO E ACO LTDA

I 17122/1 30f05/2008 507,50 O MESMO

E, como os ditos devedores naororam encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimaeao. faz porntermedío do presente
Edital, para que os mesmos comparscam oeste Tabelionato na Av. Mal. üeccom do Fonseca, nr. 15S9, no prazo da lei, a fim de

liquidar o seu debito, ou entao. dar razao por Que nao o faz. sot a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei. etc.

Jaragua do Sul. 19 de íunho de 2008

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

L .. _ ...

Prefeitura cogita a possibilidade de chamar um concursado para atuar como vigio noturno no Morro da Santa

SDR repassa R$ 400 mil poro Schroeder
Valor beneficiará as pastas de Turismo, Cultura e Esporte do município
SCHROEDER

O município de Schroeder
recebeu ontem, uma carta de

captação no valor de R$ 400
mil destinados a projetos nas

áreas de Turismo, Cultura e Es

porte. O repasse foi feito pela
SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional) e o dinhei
ro será arrecadado at:ravés do
ICMS (Imposto sobre Circula
ção de Mercadorias e Prestação
de Serviços).

De acordo com o secretá
rio de Desenvolvimento Re-'

gional, Lia Tironi, serão 10
cartas de captação que vão
beneficiar obras a serem de
senvolvidas em Schroeder, "O
repasse auxiliará em pastas
extremamente importantes
do município e contribuirá

para a concretização de obras
necessárias daquela cidade",
disse.

.
.

Segundo informações . da
Prefeitura, há duas importan
tes obras que poderão ser be
neficiadas com estes valores

que são: o Parque de Eventos
e o Parque de Esportes, ambos
nos 'fundos da Prefeitura.

Parte da verba poderá ser encaminhada para construção da Biblioteca

..

io e os anexos
f

treguesao muniçípio que overbarae
incluira o construção 00 patrimônio.
A novo biblioteca seta no Ru"a Po.ulo
John, no Centro, e tera um�cervo de
3,5 mil publicações, de início.

OSNI ALVES
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JARAGUÁ DO SUL

Rua Floriano
em mudança

A partir do tarde de hoje, o Ruo Floria
no Stahelin posso o ser preferencial no
cruzamento com o Ruo José Narloch, no
Bairro São Luiz. A medido é resultado
de análise dos técnicos do Secretario
de Urbanismo poro reduzir o número
de ocidentes de trânsito no local, con
forme solicitação do comunidade. O
coordenador de Trânsito e Transportes,
Francisco Jungblut, explico que o pre
ferencial foi invertido poro facilitar o

fluxo de veículos, já que não tem saído
no Ruo José Narloch, que dá acesso à
Emef Renato Pradi. Francisco Jungblut
acredito que o mudança também deve
rá proporcionar maior segurança aos

pedestres, principalmente aos estu
dantes que precisam atravessar estas
vias diariamente. De acordo com Jung
blut, o local será sinaiizado com ·linha
de retenção de calotas, placas de ad
vertência e de regulamentação, além
de faixa de pedestre, que será pintado
assim que o ruo receber asfalto. "Nos
primeiros dias. haverá um cavalete com

sinalização poro alertar os motoristas
sobre o mudança", acrescento.

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

VALE DO ITAPOCU

VACINAÇÃO ENCERRA HOJE
Hoje é o último dia do componho do vacinação contra o poliomie
lite. Os pois que ainda não levaram seus filhos menores de cinco
anos poro serem vacinados contra o paralisia infantil, tem até o

final dn tarde de hoje.

JARAGUÁ DO SUL

Município é
sede de jogos

Guaromirim será sede, nos dias 4 e 5 de

julho, dos "Jogos de Integração do Amva
li". O congresso técnico foi realizado no

.

Acontece neste sábado, dia 21, mais última terço-feira no sede da associação
uma edição do projeto "O Bairro vai

com a participação de dirigentes espor-
co Teatro". Desta vez, a iniciativO tivosda região. Osjogosserão realizados
beneficia os moradores dos bairros

no Ginásio Rodolfo John, região centro I
Três Rios e de Santa Luzia, seguin- de Guãramirim. As modalidades serão
do roteiro do Scar que viso atender futsal masculino e voleibol feminino. A
todas os regiões de Jaraguá do Sul. premiação será feita através da entrega
A jlrogramação do projeto "O Bairro de troféus e medalhas do primeiro ao
vai 00 -rea!�o" começa às 19 horus, tercelrc lugar de cada categoria. Além
com os vIsitantes sendo rece�clo- disso, serão premiados com troféu o
nados no Centro Cultural. DepOIS de goleiro menos "vazado" e o artilheiro
visitarem as instalações � conhecer

� do modalidade futsal.
todo o estrutura de funelonamente,
eles assistem ao espetáculo "Ido
00 teatro", do núcleo Colher de Pau
do GpoEx - Grupo de Experimento
çõesCênlcns do Scar, às 20h30min.
Além dos moradores, que têm aces

so às atividades mediante o doação
de um quilo de alimento, o público
em geral pode assistir à peça, com

ingressos no valor de R$ 10 e R$ 5
(estudantes, menores de 18 anos e

maiores
-

de 60 anos). Informações
pelo telefone (47) 327.5-2477.

JARAGUÁ DO SUL

Moradores de
Três Rios e Santa
luzia vão ao teatro

GUARAMIRIM

JARAGUÁ DO SUL

Repasse
'para escolas

As associações de pois e professores de
nove instituições de ensino receberão do
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
R$14.044 mil em tintas poro renovar o

ambiente de sete céntros e duas escolas.

Prefeitura leiloa veículos
A Prefeitura de Jaraguá do Sul vai realizar um leilão público de veículos, má
quinas e equipamentos o partir dos 9 horas do próximo dia 30, no pátio do
Secretario de Obros Públicos e Habitação, localizada no Rua Ângelo Rubini, 600,
na Borro do Rio Cerro. Edital completo está disponível no site http://portal.jara
guadosul.com.br. Confira alguns dos itens que estarão disponíveis no leilão:
• um veículo Gol Cl (ano 1991) - R$ 2 mil;
• um veículo Kombi Standort (1990) - R$l,4 mil; <'

• uma caminhoneta Peugeot 504, com motor fundido (1995) - R$ 400,00;
• dezmáquinas de�evet dois aparelhos de fax (estragados), um amplificadot oito vide
ocassetes e um aparelho de som.

• quatro telas anti-reflexivos, quatro nobreoks, dez e�abilizadores, um gabinete AlX si
fonte� 25 impressoras e 19 monitores

• cerca de cinco toneladas de sucata (em geral: ferro, aço e alumínio) - R$ 0,20 por kg.

BARRAVELHA

Congresso técnico é hoje no litoral
A Fundação Municipal de Esportes promove hoje o congresso técnico para a 20
Taça Cidade de Borro Velho de Futebol Suíço - Categoria Veteranos -, que começa.
às 19h no Fundação Municipal de Esportes, junto à Secretario de Educação, 00
lado da Prefeitura. A FME convido os representantes dos equipes interessados
poro os sorteios das chaves e discutir o regulamento. Outras informações pelo
3446-7700 com Nando. Inscrições limitados paro apenas 12 equipes.

.

JARAGUÁ DO SUL

Cefet divulgá local de vestibular
o Centro Federal de Educação Tecnológico de Santa Catarina divulgou os locais de

provo paro o processo seletivo do segundo semestre. As provas poro os cursos tec

nológicos ocorrerão nos dias 22 e 23 de junho. A prova paro ensino técnico e médio
será aplicada no dia 29 do mesmo mês. O resultado deverá ser divulgado em 11 de julho.
São 1.994 vogas disponíveis ein cursos técnicos; superiores de tecnologia, ensino niédio e

educação de jovens e adultos em sete cidades catarinenses e em quatro pólos de ensino a

distância em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Outras informações podem
ser obtidos no Internet (www.cefetsc.edu.br) ou pelo telefone 0800-722-0250.

CORUPÁ

I

I

ALUNOS DO EJA PARTICIPAM DO CURSO DE INFORMÁTICA
Alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos), pólo Osvaldo Amaral, após receberem o certificado de conclusão
do ensino médio, aceitaram umneve desafio, participar de um curso básico de informática na Escola Municipal
de Ensino Fundamental Aluísio Carvalho de Oliveira, ministrado pelos professores Rosane Martini Berti e Gerson
Weiss. As aulas serão durante 10 terços-feiras, dos 19h às 21 h50min. A primeira aula de informática para os 17
alunos inscritos aconteceu nnterçe-teírn.

..
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CURUPIRA

REDUTO DO ROCK ABRE PARA DUAS.BANDAS
Lenzi Brothers e Fevereiro da Silva lançam álbum amanhã

GUARAMIRIM

Você ainda não programou a o

noite de sábado?Não sabe o que
vai fazer para se divertir? Então
se prepare! O Curupira Rock
Club, em Guaramirim, prome
te animar o final de semana.

A dica é assistir aos shows de
duas bandas: Lenzi Brothers e

Fevereiro da Silva.
Além de terem sido forma

das por catarinenses, elas têm
mais um detalhe em comum.

Ambas sobem ao palco para,
respectivamente, inaugurar os

trabalhos musicais contidos
nos CD

/

s "Trio" e "Funil". Se a

primeira já possui dez anos de
carreira e, nesta trajetória, dois
álbuns, a segunda pode ser .con
siderada jovem no cenário. Isto

porque, depois de seis meses de
produção, a Fevereiro da Silva
mostra ao público o resultado
do primeiro EP gravado pelos
músicos.

Aliás, o sexteto de Joinville
garante que as canções vão sur

preender. A banda firmou pi
lares em um objetivo máximo:
a mistura. E, isso pode ser per
cebido na lista de influências.
Elas partem do rock de Ozzy

Osbourne e Beatles, passam
por Nação Zumbi, Mundo Livre
SIA e Deftones e; como se não

bastasse, seguem transitando

pela MPB de Chico Buarque e

Jorge Ben. Porém não são ape
nas estes. A banda também cur-

o

te Los Hermanos, Bob Marley e

Bezerra da Silva.
.

Já os integrantes do LenziBro
thers passeiam por outros camí- .

nhos. O grupo deixa as próprias
músicas serem influenciadas pe
los efeitos sonoros de Iími Hen-
drix, Led Zeppelin, Deep Purple,
AC/DC, Jet, Eric Clapton, Black
Sabbath, Neil Young, Supergrass
e The Who. Para quem não co

nhece, o produto final está dis-
_ ponível na internet, basta acessar
a página- virtual www.myspace.
corn/lenzibrothers.

No sábado, os shows come

çam às 23h45, quando a Feve
reiro da Silva assume o palco
do Curupira para abrir oficial
mente a noite. Antes, o reduto

quebra o silêncio com díscote
cagem rock a partir das 21h30.
Os ingressos custam R$ 7 e se

rão vendidos apenas no local.

KELLY ERDMANN

FEVEREIRO DA SILVA A banda começou em 2004, messé ganhou o al�al nome há pouco tempo. Primeiro era chamada de
Ammusia. A formação se apresentou somente uma vez e depois sofreu a baixa do baterista. Remanescentes, Ricardo Borges (voz),
Hélio de Sousa (trompete) e Lucas Machado (bateria) resolveram montar a Fevereiro da Silva e acrescentaram mais três integrantes.
O baixo foi assumido por Daniel Moura, a guitarra por Augusto Ginjo e, por fim, André Steuernagel ficou no trombon!!.

LENZI BROTHERS
OS, irmãos Samuel, Matheus e

Marzio -Lenzi estão ccimemorando
uma década de banda com o lon-

o

çomento do terceiro CO do carreira.
Nascidos em Lages, no Serro Catari
nense, eles estão radicados em Bal
neário Camboriú, no litoral.

o

A gente cuida da
. _,.

suaptuxao.

Radicados
em Balneário
Camboriú, os
irmãos doLenzi
Brothers trazem
ao Curupira as

músicas do mais
recente trabalho
intitulado "Trio"

PARA COLOCAR
NAAGENOA
O Curupira Rock Club ainda programa
abrir as portas nos seguintes dias:
18 de julho: Curupira Tributo
19 de julho: Metal
26 de julho: não definido
19, 20 e 21 de setembro:
10 Eco Underground

o Sábado, 21
Bandas: Fevereiro da Silva e Lenzi Brothers
Horário: a partir das 21 h30 • Ingressos: RS 7

Sexta-feira,27
Banda: The Tripper e mais uma não confirmada

o

• Horário: 21 h30 • Ingressos: RS 7

Sábado, 5 de julho '

Bandas: Sabonetes, Ursulla e Startruck
Ingressos: não divulgado
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Hojé é dia de um delicioso
Risoto com Pão Intaliano

Aguardamos o sabor

CRÔNICA -

CHARLES ZIMMERMANN, ESCR!TOR

.
Biro Biro,

Maradona ou Pelé?
Nós, brasileiros adoramos falar e ouvir de Buenos

Aires, cidade cuja urbanização nos parece tanto com as

metrópoles européias. Suas avenidas largas, espaços pú
blicos, tantas livrarias quanto o Brasil inteiro - sendo os

argentinos, com médias européias, quando se fala em

quantidade de livros lidos por habitante. Sete ao ano -.

Seus cafés debaixo de árvores centenárias, e onde come

se chorizo, bebe-se vinho malbec e tenta-se alguns pas
sos de tango. Nunca esteve tão em conta e tão fácil para
viajar a capital portenha, De acordo com as agências de
turismo, Buenos Aires costuma ser o destino de estréia de
quem nunca foi para o exterior, como era o Paraguai anos
atrás. Admiramos a ausência de analfabetismo argentino.
Porém, nas províncias que. fazem fronteira com o Paraguai
e Bolívia, os índices são iguais a cidades do interior do
Piauí eMaranhão. Admiramos também a coragem dos pa
nelaços. Lá, para fazer essas passeatas, existem empresas
especializadas. Não sedemos nada em nossa preferência
por Pelé, mas admiramos o futebol de Maradona e seus

herdeiros, como Requielme cara de tango. E eles, argenti
nos, também gostam muito dos brasileiros, do futebol de
Pelé e Zico, da paisagem do Rio de Janeiro, da capoeira
de Salvador, pra não falar das praias do nosso Estado e

da música de Tom Jobim e .Chico Buarqife. Viajantes e

aventureiros natos, encontra-se argentinos de passagem
ou vivendo em lugares e cantos dos mais inusitados. De
ermitões que vagam pelas cavernas di}. Capadócia, na Tur
quia a sadhus - homens sagrados na India. Recordando a

América do Sul, todos me pediram para cantarolar algum
trecho de Garota de Ipanema ou Aquarela, de Toquinho
- quantos de nós, brasileiros sabemos da importância des- .

sas canções na música popular brasileira? Os argentinos
sabem. Qualquer assunto que se discuta com eles, há algo
que existe, ou existiu naArgentina ser melhor que em ou

tro lugar do mundo. Isso se não insistirem na suacitação
como ponto de referência ao assunto debatido.

Tenho inveja deles quando se unem na luta por uma
causa. As manifestações que o pais atravessa, causando
problemas com o abastecimento de mantimentos e até
de combustíveis, se referem ao aumento dos impostos
de exportação de grãos. O governo brasileiro, neste ano,

também aumentou seus impostos na exportação de soja.
Indices similares aos que o governo argentino pretende. O
que fizemos? Fomos às ruas apoiar os produtores, cientes
que isso acabará refletindo nos nossos bolsos, ou nem sa

bemos do ocorrido?
Como os franceses, os argentinos adoram livros so

bre sua nação, livros com títulos loucos como '1\ Santa
Loucura dos Argentines" ou "O Atroz Encanto de Ser
Argentino".. Brasileiros e argentinos são passionais,
cada um no seu estilo. O argentino é exigente demais,
briguento, senão neurótico; o brasileiro prefere sempre
o consenso, por mais fracos os critérios em que se dá.
Os fantasmas argentinos, como Perón, pesam; os bra
sileiros, como Getúlio Vargas, finge-se que não. O ar

gentino se acha europeu; o brasileiro lamenta não ser.

Se num país o complexo de superioridade descamba
em autocrítica melancólica, no outro o sentimento de
inferioridade está sempre pronto à auto-exaltação. Exis
te um povo no Brasil quando se fala em argentino, ele
sempre vem a minha mente, são os gaúchos ... , Mas de
les ainda pretendo escrever!

- charlesautor@gmail.com

VARIEDADES---------

- Cine Shopping 1
• O incrível Hulk (Dl1b) (16h40, l�h, 21 h20 - todôs

lli os dias) (14h20 - selC/sab/dollÍ)qud/tl,ui)
-¥Ci 2

.' ,.

."As Nórnia - Principe Caspian (Dub)
tJ8H5

. q�os os dias) (13h�O - sobfdonl,lqua)
-)ndiána j�nes e o reino dá

s�veiro de cristoi (leg)
�16h30, 21 h�O - todos os diO�)

"

;;;,

- Cine Shopping 3
, Tr�.inalTdo o pop�JDub) (I 6h40, 1.�h�O
todllS'os dias) (1.4h30 - sall/dom/qua)

•

• Cine Mueller 2
;; O inerível Hulk (�eg)
(14h, 16h40, 19M5, 21 h30 - tgdos ordias)';

LIVRO 'DVD

Buscando poder
a qualquer custo

Fronk lucas é motorista de um dos mais
poderosos chefes do crime no cidade.
Após o súbito morte de seu chefe, lucas
entro no brecha deixado pelo seu ex-em

pregador e começo suo escolado até o

topo no mundo do crime.
.

Criando campeões
para <

toda uma vida
Vivemos em um mundo competitivo onde
apenas os melhores se sobressaem, não
só nos esportes, mos em todos os áre
as. Por isso, todos os pois e professores
querem que seu filho ou seu oluno seja
um verdadeiro campeão no vida e nos

esportes. Criando campeões deve ser lido
.

por, pois e professores que querem seus

filhos e alunos entre os melhores.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Dr. Madeira diz que Laura sofrerá preconceito.
Idalina diz a Elzinha que fez caridade e ficou sem

dinheiro. Louro diz o Daniel que Dr. Madeira acei
tou defendê-Ia. Natércio pede .que Dr. Madeira
não represente Lauro. Arthur desafio Letícia
no tênis. Nicolou compro perfume de Elzinho ..

Margarido se espanto ao saber que Franzé não
sabe ler. Letícia se oferece para ir ao baile com

Brunó ie Virgínia. Divino cobra a pensão de Ida
lina. Laura pede o Rogério que leve Bruno paro
longe'de Natércio após o casamento.

BElEZA PURA
Guilherme mente que não pode ficar longe de
Norma. Renato ouve Joana dizer que tem espe
ranças de reator com Guilherme. Robson separo
coisqs para vender e pega, sem querer, o colar
de Olavo. Olavo diz não encontra o colar e diz do

importância. Gaspar convido Felipe poro morar

em sua caso. Rakelli chama Gaspar para jantar.
Sônia convido Moteus/ Helena poro trabalhar
na Beleza Pura e estranha ao ver o nome do le

ção. Guilherme ouve um recado comprometedor
na secretário eletrônica de Norma .

AFAVORITA
Donatelo afasta Dodi. Irene fotografa. Lara diz

que Pedro não podia ter escondido os cartas.
Rito lico desolada ao saber que Dulce procurou
Zé Bob. Irene diz o Gonçalo que Donolela pro
curau Dodi. Lora mostra as cartas poro Donotelo
e elo os jogo no lareira. Lara impede Donatela
de queimar todos as cortas. Donatelo devolve o

anel que ganhou de Irene e diz que vai embora.

Copola levo um vesti�o poro Catarina. Donotelo
resolve ir à festa de Copola. Flora se assusto

quando Lora diz qUI! Donotela chegou.

OS MUTANTES
CAMINHOS DOCORAÇÃO

.

Ernesto lerá alta do hospital. Gabriela vai fu
lar com Fredo e Paglia. Fredo mostro a foto
de Valente e diz estar à procura dele. Gabriela
lembro que Valente sofreu um atentado e fica
desconfiado de Fredo. Nati tira fotos de Valente
e diz que descobrirá quem ele é. Toveira disparo
um tranqüilizante em Marcelo e Noti cego bem
no hora em que toveiro vai morder Marcelo.
Toveira avança contra Noti e elo o chuta. Noti
aponto a arma, mas ele joga a arma para longe.
Noti tento fugir, mes Toveiro o segura.

AMOR E INTRIGAS
Débora fico surpresa em ver Romeu. Felipe
diz que vai deixá-Ios.a sós. Débora o contém.
Romeu pede uma chance paro conversor com

Débora. Alexandra diz que com a gravidez fica
sensível e chora muito. Paulo acredito em Alexan
dra. Débora pergunta por que Romeu esperou trin
ta anos poro contar a verdade. Romeu se emociona
e diz que nem ele sobe o motivo de não ter con
tado nada a ela. Débora diz que Romeu foi um
covarde e preferiu fugir e morar fora do Brasil
com o dinheiro de Eduardo, que ele traiu.
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MUNDO ARTISTICO

Nasce filho de
Rodrigo Faro
Nasceu, às 9h31, desta quarta-feira
(18), a pequena Maria Viel Faro,
segunda filha do apresentador do
programa O Melhor do Brasil, da
Record, Rodrigo Faro e de sua mulher
Vera Vie!. O bebê chegou ao mundo
com 3,620 quilos e 51 cm. Rodrigo e

Vera já são papais de Clara. A asses

soria de imprensa de Rodrigo afirma
que mãe e filha passam bem, e elas
têm previsão de alta para sábado (21)

Apresentador
cai do cavalo
o apresentador do Globo Repórter,
Sérgio Chapelin, está de molho.
Segundo informações do Jornal O
Globo, ele levou um tombo do cavalo
em sua fazenda em Itamonte, interior
de Minas Gerais. Ainda de acordo com

o jornal, ele sofreu fraturas e está
internado na Casa de Saúde São José.
Enquanto ele estiver se recuperan-
do; César Tralli vai ficar à frente do
programa semanal da TV Globo.

Capitão Cafu
se emociona
Em férias no Brasil, Caflt, capitão do
�enta, se emocionou, ao falar com a

imprensa sobre a morte de seu pai
Célio de Morais, ocorrida na última.
quarta-feira (18). "Meu pai foi um
exemplo de vida e tudo o que sou,
devo a ele. Foram três anos de luta,
mas agora ele merece descansar".
Cafu ainda deixa um recado: "Honra'
teu pai e tua mãe sempre, seja obe
diente e ame sua família".

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e viciollte. O objetivo
é preencher um quodrodo 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

A frente fria se desloca por SC, ocasionando
muitas nuvens e pancadas de chuva. A chuva
será intensa e deve vir acompanhada de ventos
fortes. Temperaturas estáveis no Estado.

� Jaraguá do Sui e Região

SOLUÇÃO
NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

HOJE
" I SÁBADO

Mí�: 16° C r�1 Mí�: 16° C
MAX: 20°C�I MAX: 20°C tf,

Nublado com chuva Chuvoso
i

i

IDOMINGO �I Mí�: 11° C (
! MAX: 19°C�
I

I Sol com nuvens

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Hojevocê se

sentirá cheio de
otimismo e tudo o

que acontecer será direcionado
para' a expansão de seus planos.
Aproveite a energia para tirar
do papel e colocar em prática
alguns projetos que você ainda
não conseguiu dar andamento.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Dia de novas des
cobertas e contato
com pessoas novas.

Sem qualquer esforço para isso.
Procure deixar a rigidez de lado.
Se sentir dificuldade em algo,
procure avaliar se tudo não é

.

resultado de uma certa inflexibi
lidade de sua parte.

� �
CÂNCER .

'�......._� (21/6 a 21/7)
;���� Durante alguns dias
: 'você terá muita

disposição com
.

as pessoas e estará disposto a

fazer concessões para manter

relações harmoniosas. Você se
seniirá terno e sem disposição
para agressividade. Mas não
deixe de defender seus direitos_

L-".· LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
-

.:: '} Você estará ema-
� � nando muita luz e

conseguirá impres-'
sionar os:outros com a força de
sua personalidade. Sua sensação
d� bem estar geral será tanto que
poderá passar por dificuldades
sem se deixar contaminar com
energias'mais baixas.

=it
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você poderá p�ssar
por uma experI
ência gratificante

e libertadora. Poderá haver um
encontro de grande importância
com alguém de sua intimidade
ou uma pessoa estranha que
fará com que você fale de coisas
que tem mantido em segredo.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
As boas energias
do dia de hoje farão
com que aconteça
tudo o que você

deseja. Talvez você se sinta com

sorte, mas na verdade não se
trata disso. Você agirá com previ
são e exatamente por isso tirará
proveito de alguma situação.

111',
.

VIRGEM .

(23/8 a 22/9)
Deixe os problemas
de lado e aproveite
as boas energias e

o eml!1I10 dos bons sentimentos.
Deixe o dia correr sem prestar
atellção às dificuldades. Você se
sentirá mais otimista· e poderá
começar a olhar poro o lodo
positivo da vida.

.'

TOURO
(21/4 a 20/5)
Hoje será um dia de

.

b�m estar. Aproveite
as boas energias

para fazer algo de útil para
você. O entusiasmo que sentirá
se espalharão em seu ambiente
emanando sentimentos de
harmonia e equilíbrio a todos os

que estiverem com você.

26i6

SEGUNDA

MíN: 12° C
MÁX: 16° C
Chuvoso

SAGITÁRIO

'�r_. (22/11 021/12)
Você tem pensado
muito em tudo
o que ficou de

relacionamentos do passado. O
momento é de limpeza e você
deve aproveitar a oportunidade
para fazer uma faxina definitiva
nG que diz respeito a essa área

�a vida. Não deixe passar nada.

CAPRICÓRNIO .

(22/12 a 2.0/1)
...t. Você se sente

cheio de disponibi
lidade para �

sexei oposto. O período.é bom

para se divertir e participar de
encontros. Se estiver sozinho,
talvez encontre alguém que faró
todo diferença. Bom dia para
investimentos a médio prazo.
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I ANIVERSÁRIOS

20/6
Adelita A. Fagundes
Alirio Matuszewski
Amanda M. Gularta.
Ana Paula do SUva
Anéferson Baumann

. lhd�rs9Q Vogt .

..iii: AstridfSchmauch
Augusto W. Packer
Bruna Cristina Candido
Carol Helena Hfming
Celia M•• JUQkes Stinghen
êlcíudio gomes da'Silva
Daniel'Milbratz
Denise Lange
Diego Fernando do Silva
Diego L. Woginski
Dilmar Luis Tissi
Dirceu machado
Isadora Gomes
Jean C. Wilbert
Jean Ricardi Correia .

Jefferson B, EUseo
Jonas A. Vieira
Jonatan Baumgartel
Jüliele Baumgartel
Kelen Reckziegel
Leopoldo' Bublitz
Lislei Carl ker

. Maria di .,emann
Maria DQJorEts l;arcia
Manstera·P.loz
Mônica'\FubianakAmorim
RafaEtt'Franeisco �eus
RenQto Schulz
Stéfími" A; Vieira

DIVIRTA-SE

Loucos
.

O garçom poro o freguês:
.

- Boa noite, o que o senhor toma?
- Eu tomo vitamina C e o ônibus para
ir 00 serviço.
- Desculpe, acho que não fui claro. Eu
quis dizer o que o senhor gostaria?
- Ah! Eu gostaria de ter uma Ferrari e
uma mansão.
- Não é isso, senhor! - Continuou o

garçom, ainda calmo. - Eu só gostaria
.

de saber o que o senhor deseja beber.
- Ah! Isso? Bem, o que você tem? E o

garçom:
- Eu? Nada, não! Só tô chateado
porque o meu time perdeu!

.�
AQUÁRIO

1\
(21/1 a 18/2)

� Talvez hoje sinta
J vontade de ficar

,I

quietinho. Mas
não há nenhum sentimento ruim,
apenas introspecção. Você quer
refletir sobre sua vida emocional
e manter alguns segredos. Bom
momento também para você
avaliar seus relacionamentos.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Exceiente dia
.".,.., para trabalhar

em equipe. Muitas
vezes você prefere ficar só, mas
hoje você está aberto para ouvir
e falar. Você estará observando
atentamente as pessoas que
passam por você. P�rlicipe de
causas e projetos coletivos.
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Companheira
mais ou menos

Desde sempre e cada vez mais, as novelas são, indis
cutivelmente, fontes de infindáveis polêmicas. �os
tando ou não de novela, temos que concordar que os

temas abordados (nem sempre de forma talentosa ou

interessante) refletem justamente aquilo que nossa

mente teima em não ver ou aceitar. Homossexualis
mo, violência com idosos, drogas, pedofilia, adoção,
alcoolismo, imigração ilegal, clonagem humana, re
lações possessivas e preconceito de todos os tipos, já
foram temas amplamente discutidos nos folhetins e

que muitas vezes incomodaram instituições e órgão
ligados direto ou indiretamente à questão abordada.
Raríssimos vezes bons frutos foram colhidos. dessas
polêmicas, como na novela Escalada (1975) que esti
mulou, de certa forma, a lei do Divórcio, aprovada dois
anos depois. Na maioria das vezes, o resultado termina
em vastas discussões, com desfechos desagradáveis e

nenhum resultado positivo.Ainda aSsim, (independente
de eu preferir um bom jornal, como O Correio do Povo,
um livro, uma música ou internet à novela), há a indubi-

.

tável necessidade de informação, venha de quais meios
vier. E para um grande número de brasileiros, a TV ainda
é o único meio de informação. O que é uma pena, cen
siderando-se a programação da TV aberta.

.

PORTE
Aprecio os mulheres que têm porte e se

gurança para usar determinados modeli
tos. Ao contrário dessas mulheres segu
rqs, que parecem de uma classe superior,
existl!m algumas (assim como eu) que só
de colocar uma blusa de cetim vermelha,
ficam toda empertigadas achando que to
dos estão olhando para um tomate gigan
te, geneticamente modificado. Segurança
é tudo. Por,te e elegãncia, acessórios in-
dispensáveis.

.

HEIN?
Quando eu era pequenininha achava a maior
dificuldade pronunciar paralelepípedo e

depois oftalmotorrinolaringologista. Anti
çonstitucionalissimamente era, na época a

maior palavra da nossa língua. Atualmente
outra palavra leva o título de "mais longa"
da língua portuguesa: Pneumoultramicros
copicossilicovulcanoconiótico. É a palavra
que descreve o estado de quem tem uma

doença rara provocada pela aspiração de
cinzas vulcânicas. Aposto como nunca pre
cisarei usar a palavrinha..

DE CADA UM
Nós admiramos as mulheres lindas da televisão e das passarelas (e.morremos
de inveja). Mas na vida real, temos que reconhecer que não são essas mulheres
que fazem a cabeça deles. Olhe à sua volta. Mulheres comuns, com algum culote,
alguma gordurinha, cabelos nem sempre sedosos e brilhantes. É assim mesmo.

Somos de carne e osso e nem sempre temos tempo, dinheiro e disposição para
sermos perfeitas. E ainda assim, eles olham, se encantem e se apaixonam.

IItÃlli.Iii1
Cabeleireiros Unissex

3371-7977

BISCOITO DA SORTE

• Os comerciais que ante
cedem os jogos de futebol e

aqueles que as-grandes empre
sas criam especialmente para
determinadas datas do ano são
os melhores. Quem não lembra
dos comerciais da Brahma com

aquela tartaruguinha metida a

craque? Falando em tartaruga,
tinha as tortuguitas, cujo bor
dão era "Estúpida". Coca Cola,
Guaraná Antarctica e Sprite
também caprichavam. É o show
da indústria publicitária dei
xando sua marca.

• As queridas Irma Campes
trini (Duas Rodas) e Meire
América (Santa Helena Ind.) -

estão organizóndo o jantar dos
telefonistas na próxima sexta

(27) a partir das 19h30min, na
Pizzaria Caneri. Com o apoio
da Weg, 'da Rotabela e da Pre
feitura, o evento tem tudo pro
ser agradável e homenagear
a altura essas super profissio
nais. Reser.vas nos fones 3371 :

'1342 e 3372-9144.

• Mais um fim de semana frio
pela frente. Que till um quen
tão? Coloque em umu panela'
grande % kg de açúcar, casca

de duas laranjas e de um li
mão, gengibre, cravo e canela
a gosto. Quando o açúcar esti
ver derretendo, coloque 600ml
de cachaça e 600ml de água,
deixando no fogo por 25 minu
tos. Depois filtre e acrescente
uma maçã picadinha. Essa é a

receita do melhor qúentão que
.

já tomei.
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ENXAQUECA

O CORREIO DO POVO rnSEXTA-FEIRA. 20 DE JUNHO DE 2008 .

"",

CASTIGO PARA MILHOES DE PESS AS
Segundo especialistas, hábitos saudáveis melhoram o tratamento dos sintomas

Para um bom tratamento, relação entre hábitos e química cerebral deve ser conhecido pelo paciente

enxaqueca é um castigo para milhares de pes
soas que têm suas vidas dificultadas pelas do
es de cabeça, enjôos, vômitos, aversão à clari

dade, ao barulho, aos cheiros. Crises que podem durar
entre três horas e três dias. De acordo com a Sociedade
Brasileira de Enxaqueca, existem 13 tipos diferentes
de dores de cabeça. A enxaqueca é definidapor se�s
sintomas, sendo que o paciente deve apresentar pelo
menos cinco crises em somente um lado da cabeça.

Os especialistas sempre levam em conta a predispo
síção genética, mas os 'fatores ambientais ou comporta
mentais são cada vez mais valorizados nil formação do

diagnóstico, já que hábitos e estilos de vida têm papel
fundamental no agravamento do problema.

"Os hábitos de vida influenciam o desequilíbrio
químico cerebral da-enxaqueca. Quando modifica
dos, eles podem influenciar em direção .ao reequí
líbrio. Esse tipo de ação, em conjunto com o trata

mento, é na minha opinião o melhor tratamento",
afirma o médico Alexandre Feldman, autor do livro
"Enxaqueca - Só Tem Quem Quer".

Os fatores que desencadeiam a enxaqueca são os

mais variados, como menstruação, nervosismo, con
sumo de álcool e mudanças no tipo de alimentação
e no tempo de sono entre outros .:

Alguns fatores não chegam a desencadear dire-
. tamente uma crise, mas influenciam na quantidade
de substâncias químicas do cérebro que, quando em

desequilíbrio, levam à manifestação do problema.
Entre essas substâncias estão a serotonina, a dopa
mina e a noradrenalina, além de hormônios como o

cortisol e progesterona. .

.

Sendo recorrente, a enxaqueca também acar

reta estigma para o doente, que muitas vezes

fica em descrédito nos ambientes familiar e pro
fissional, sofrendo descriminação. A partir daí,

. acaba abusando dos analgésicos e tornando-se
dependente destes, que com o tempo deixam de
fazer efeito.

Conhecer a relação entre os hábitos do paciente
e sua química cerebral é essencial para o sucesso do
tratamento.
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TRÊS COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!

. Feijoada
Biológica

A 2° Feijoada Biológica acontece

amanhã, no salão do Juventus. O
valor do ingresso é de R$ 10. A
banda de Pagode "Grupo Famí
lia" de Joinville fará a animação
no dia. Os organizadores são as

turmas de Ciências Biológicas
do Faculdade Jangada da 7° e 5°
Fase.

Desfile dos 132
anos de Jaraguá
Encerra hoje, 20 de junho, os ins
crições poro participar do desfile
de comemoração dos 132 anos de
Jaraguá do Sul. Os interessados
devem entrar em contato com o

Fundação Cultural através do te
lefone: 2106-8700 oU'Pelo e-mail .

cl éi d e.cu Itu ra@jaraguadosul.
com.br.

Ajuda
voluntária

o Gomo (Grupo de Apoio Mãos
Amigos) realizo reunião todos os

quartas-felres, às 19 horas, no

Igreja tuternnn Apóstolo Pedro,
no Centro de Jaraguá do Sul. O
grupo voluntário tem como ehje
tivo orientar, prevenir, aconselhar
e se necessário, encaminhar pes
soas que tenham problemas com

drogas, (seja lícitas ou ilícitos)
paro tratamento especializado.
Outros informgções pelo telefone
3371·7226 ou nOi e·moil maoa

migas@netuno.com.b�·'
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CONCURSO N o 979

LOTOMANIA

CONCURSO N o 837
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TURISMO

,

TURISMO DEBATIDO NA
ESCOLA DE GOVERNO

Os alunos da Escola de Governo do Microrregião da Amvali assis
tiram na último terça-feira (17) o palestro sobre "ü.Iurlsme como

Indutor do Desenvolvimento Econômico", ministrado pelo secretá
rio de Desenvolvimento Econômico do Prefeitura de Jaraguá do Sul,
Márcio Manoel do Silveira. Ele falou sobre o potencial turístico da
região, onde o foco é o turismo de negócios. As aulas ocorrem to

das. os terças-feiras na sede do Amvali. Poro os interessados, mais
informações pelo telefone: 3370-7933, com Luzia.

r·'

ENSINO SUPERIOR

Processo seletivo da Unerj
Para a componho de divulgação do seletivo de inverno da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul) será realizada duas blitz - uma amanhã e

outro no dia 28, das 10h às 12h, no Praça Ângelo Piazera. Os interessados
poderão analisar as opções de ensino superior para o segundo semestre. O
seletivo conto com vagas em 14 graduações, dentre elas, três novidades que
ampliam os oportunidades de qualificação em nível superior: Tecnologia
em Gestão Ambiental, Eletrônico Industrial e Sistemas para Internet. As ins

crições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 30 de junho. Outras infor
mações pelo telefone: 3275-8200 ou através do site: www.seletivo.unerj.b[

EDITAL DE'CGNVOCAÇÃO - CONVENÇÃO MUNICIPAL ORDINÁRIA
eeutíva Municipal do Partido do Movimento Democrático
S, do município de Jaraguá do Sul SC, na forma dísposta
,26, 29, § 2°, 87, parágrafo único e 88, II, '" e V do Estatuto

ação eleitoral vigente, convoca: I - os membros titulares e
ório Municipal; II - os parlamentares do partido com
no município; III - os delegados titulares e suplentes. eleitqs
Municipais ou Zonais; IV: - os Membros do Diretório

m domicilio no município, a comparecerem à Convenção Municipal'
S a ser realizada no dia 29 de junho de 2008, das 15 às 17 horas,

tendopor Jocal Sociedade Desportiva Acarai, rua João Manoelo Lopes Braga,
n" 315, nestemunicípio, com a seguinte.
ORDEMDODIA

i.Deliberação sobre coligações partidárias ( discussão, aprovação e nome(s)
daês) coligação.
2. Escolha de candidato a prefeito e vice-prefeito;
3. Escolha de candidatos a vereador:

4" Sottell? dqs respectivos números para candidatos a vereador.

Jaraguá do Sul :19 de junho de 2008.
Carlos Alberto ChiocJiní

Presidente da Comissão ExecutlvaMuniclpal

UNERJ

Palestra Vivenciada
A Palestra Vivenciada aconteceu na última terça-feira, no Unerj, com os professo
res alfabetizadores do rede municipal de ensino de Jaraguá do Sul. O assunto era

sobre como auxiliar os alunos a ter sucesso no escola e como trabalhar os limites
com os estudantes e familiares. O evento contou com aproximadamente 40 edu
cederes que puderam tirar as dúvidas com o Psicopedagoga Alexandra Ramos.

FOLC�ORE PEDAGOGIA

Neue Heimat
20 anos

Curso Dificuldade
de Aprendizagem

o curso Dificuldade de Aprendizagem tem
início previsto para o dia 30 de junho, no
Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul). O objetivo é preparar os profissionais
paro o atendimento pedagógico de crianças
e adolescentes com dificuldades de apren
dizagem.lnformações no 3275-0152.

Para comemorar os 20 anos do grupo
folclórico Neue Heimat Trachtengru
ppe será realizado neste sábado (21),
na recreativa do Vieirense, um jantar e
um helle com a banda Bavária. A luta
dos integrantes sempre foi pelo espa
ço do folclore germânico.

PROERD

ESCOLA FORMA PRIMEIRA
TURMA NO PROERD

A formatura da primeira turma do Proerd (Progrpina Educacional
de Resistência às Drogas), com alunos do 70 ano do escola Atay
de Machado, aconteceu R(lú�tima quarta-feira (18). O ev

..
eoto foi

realizado no unidade de ensino, contando com a participação de
pais de alunos. A direção da escola agradece o presença de todos,
parabenizo os formandos li o policiol Júlio.

Registro de Imóveis da Con;arca de [araguá do SuJ i SC
!SA Mi\RTA MOHR ZfEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de [araguá do Sul i SC, torna públi
co pelo presente edital, que RUDIBERT KUHNE, CI ne 2
/R-1.136.761-SS1-SC, CPF n' 007.038.729-07, aposenta
do e sua esposa LIANE LOEWEN �1JHNE, Cl n" 2/R-92
8.264-SSI-SC, CPF n' 751.151.909-15, do lar, brasíleíros,
casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens,
anterior a vigência daLei 6.515/77, domiciliados e resi

dentes na Rua Joaquim da Silveira n" 841 BairroAcarai
em São Francisco do Sul·SC, requereram com base no
art, 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESJl.fElvl
BRAMENTO, situado na Rua 1071-Fritz Kuehne, Bairro
Água Verde, perlmetro urbano de jaraguiÍ do Sul/SC. abaixo caracterízado, aprovado pela Prefeitura

Municipal de jaraguá do Sul/SC, conforme certidão n" 416/2007, expedida em 05:12.2007. assinando
como responsável técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, GREA n" 63864-5, ART n" 2623014-8.
O desmembramento é de caráter residencial possui a área lotai de 3.307,11m', sendo constiiuido de

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

15(qlLÍllze) dias, contados da data tla última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Olíclala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro·
da Fonseca, 1.683- centro, [araguá do SuliSC.
JA.!I.AGUÁ DO SUL, 13 DE rUNHO DE Z008.
1\ OFICV\Lt\

EDITAL
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Programa Celesc Eficiência Ener.gética tenta combater os gastos exagerados de energia elétrica

O QUE VOCÊ FAZ PARA ECONOMIZAR ENERGIA?

ADRIANA MONTE, 31 anos,
auxiliar de Recursos Humanos

"Não deixo muitas luzes
acesas ao mesma tempo e

uso os aparelhos realmente
necessá rios" .

MARINÊS APARECIDA DINIZ,
19 anos, desempregada
"Não deixo as luzes da cosa

acesas. Tiro os fios da tomada
e tomo banho rápido".

MARCOS FERNADES DE
OLIVEIRA DOS SANTOS,
19 anos, padeiro
"Eu economizo sim. Eu assisto
televisão de luz apagada e não
demoro no banho".

.

ADEMAR SCHUHARDT,
45 anos, motorista

"Tento deixar o mínimo possível
de luzes acesas, e também
tomar um banho rápido".

DORLEI CARDOSO,
29 anos, auxiliar de tinturaria
"Não deixo as luzes acesas.
E não demoro no banho,
apesar de ser difícil agora ..

no inverno".

VILMAR RAITZ, 23 anos,
auxiliar de serviços gerais
"Eu procuro não deixar as
luzes ligaltas quando nõo
estou utilizando".

IDÉIA CLARA

O CORREIO DO POVO IESEXTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 200Q

Brasileiros
•

economizam
• •

mais ·energlD
. Uso racional é um dever, diz
a coordenadora da Celesc
JARAGUÁ DO SUL

Uma pesquisa realizada pela
Ong (organização não-gover
namental) WWF Brasil e pelo
Ibope (Instituto Brasileiro de
Opinião Pública e Estatística)
com 2002 brasileiros revelou
que 80% destes economizam

energia. O objetivo de fazer o

levantamento foi para desco
brir os hábitos de consumo no

país e qual o impacto que isso
tem no meio ambiente. O re

sultado divulgado no início do
mês mostra que 80% das pesso
as sempre desligam aparelhos e

lâmpadas e somente 6% deixam
tudo ligadomesmo quando eles
não estão sendo usados ou não
tem ninguém no local.

De acordo com a coordenado
ra regional do Procel (Pr9grama
CelescEficiênciaEnergética), Tar
sila Egnácia, 23 anos, que atua na
Celesc (Centrais Elétricas de San
ta Catarina) de Jaraguá do Sul, o
mundo é movido à eletricidade,
e o uso racional sem desperdí
cio é uma obrigação da socieda-

.

de. "Os novos hábitos de uso de
equípamentos e produtos é para

DICAS DE CONSUM.O
CONDICIONADOR DE AR:
o Manter portas e janelas bem fechadas para
evitar a entrada de ar do ambiente externo

o Regolar adequadamente o termostato (2SO)
o Não i�stalar o aparelho o�de fique ��posto
aOsOl >

CHUVEIRO ElÉTRICG: ,

o Umitar o tempo debaixo da água quente
.. Nos dias quenles, manter a chave de tempe-
ratura na posição veróo<

lELEvtSOR:
o Nôo deixara televisão ligado sem necessidade
• Não donnir COI11 o televisor ligado
GELADEIRA:
o Colocor a geladeira em locul ventilado, afas
tado .�e paredes, fora do,.alconce dos raios
solares e distante de fogões e estufas

�,Não use o porte de trós da geladeira para
secar pa�os ou roupas

. .

melhorar a maneira de garantir
às futuras gerações no planeta,
com uma natureza provedora",
ressalta. O objetivo do programa
é combater os gastos exagerados
de energia elétrica em todo o

mundo, principalmente pela es

cassez dos recursos naturais do
planeta que são conseqüências
dos maus tratos que recebem da
sociedade de consumo.

A coordenadora do programa
orienta as pessoas COl••prarem ele
trodomésticos que trazem o selo .

Procel, por ter uma garantia de alto
rendimento com baixo consumo

de eletricidade. A geladeira é o

aparelho que mais consome ener

gia - emmédia 30% - e para evitar
abusos nos gastos, segundo Tarsila,
é importante que na geladeira e no

freezer, haja um termômetro para
ajudar a conferir as temperaturas
e garantir a segurança dos alimen
tos. A temperatura de refrigeração
deve ser 4,5DC ou menos e a de
congelamento -18DC ou menos.

A Celesc mantém programas edu
cativos desde 1989, com ações nas
redes escolares, empresas e repar
tições públicas.

o Não colocar alimentas quentes no geladeira
o Descongelar o geladeira regularmente
MÁOUINA DE rAVAR ROUPA:
o Lavor de uma só vez o q'bantidade de raupa
indicada.pelo fabdconle,'

o Utilizar (J dosogem cilrreta de sobão pam
que você não ten�a de repetir a operação
'fenxaguar

ILUMINAÇÃO:
. ./

• Evitar.qcender lâmpadas durante o dfa
o As lâmpadas fluorescentes duram mais e

gastal11 meno� energia
o As lâmpadas de maior patência consomem

mais energia
FERRO ELÉIRfco!
o Usar. a temperatura indicada para cada tipo
de tecido

o Ouando precisar interromper o serviço des
ligaroferro
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PARA AGENDAR
A Feijoada do Moa, que este ano estará na 70 edição, já tem lugar e data de
finida pam ser realizada. O babado acontecerá dia 23 de agosto, na pérgula
da piscina do Beira Clube de Campo. A programação do festejo começará a

ser divulgada a partir da próxima semana. Aguardem!

Só PODERIA VIR DE LÁ
Li em num jornal que uma .empresn
japonesa lançou uma linha de bebidas
"alcoólicas" para crianças. A Sangaria
vende cervejas, vinhos, champanhes e

coquetéis feitos especialmente para o

público infantil. üs produtos têm feito
tanto sucesso que estão sendo ofere
cidas em garrafas, latas e até emba
lagens com seis unidades e é feita à
base de soda e suco de maçã. No Japão
as bebidas infantis são bem aceitas. A .

empresa veicula inclusive um comer

ciai na TV em que crianças reunidas
bebem cerveja. Pode?

" Todo mundo age
nõo apenas movido .

por compulsõo
externo, mos também .

por necessidade
íntimo "ANÔNIMO

TOC, TOC, TOC
Ontem no Globo News o ex Ministro da
Fazenda Bresser Pereira, durante uma

entrevista comentou:
- Quem está preocupado hoje com a

infloçõo ainda não viu nada. Esperem
o próximo ano.

O FUTURO
Olha gente, não é nem preciso ser

cientista para reconhecer que nos

so planeta está com sérios proble
mas. Basta ter sensibilidade para
perceber que as dificuldades estão
na nossa mesa, nos alimentos que
comemos; dentro do filtro da água
que bebemos; debaixo de nossos

pés, no solo contaminado; ao re

dor de nossas cabeças, no ar que
respiramos. É necessário que cada
pessoa se torne responsável pelo
meio ambiente. Na hom de votar
nos governantes, é importante es

colher os que estõo comprometidos
com a causa ambiental. Comento
isto porque estamos chegando
perto das eleições e é sempre bom
lembrar disso na hora de votar. Be
leza!

DIALOGO DO PÊNIS
Amanhã, mais conhecido como sá

lEITORA DO DIA bodo, com a participação dos atores
A'ieitoro do dia é Samira Pazetto, que Roberto Fraga e Marcos Woinberg,
sempre lê esta coluna para ficar por acontece na Scar o peça o Diálogo
dentro das melhores novidades de do Pênis. Vale a pena conferir, o

nossa sociedade e porque hoje ela está babado começa às 20 horas.
comemorando idade nova. Parabéns.

GENTE FINA
• Quem conhece vai concordar co

.

migo, Janice
-

Breithaupt continua
sendo uma das mulheres mais ele
gantes da região.

• Um casal que merece destaque
pelo carinho como se trata são
Eduardo lois Jr. e sua Marta. Uma
dupla quase perfeita.

As nrquitetasde Dell Anno, Talita Panstein e Juliana Seibt,
na quarta-feira, durante coquetel de inauguração da nova e

elegante loja, em Jaraguá

ÉTICA NA pOlíTICA
Uma turma, das antigas, de políticos sem mandato parece que pretende
fundar uma espécie de confraria da ética. Segundo os mais próximos, eles
teriam escolhido o "senadinho", no restaurante do Posto Mime, para o pri
meiro encontro. Quem viver verá!

REALIDADE
A matéria veiculada ontem no jornal O Correia do Povo, "Prostituição e Trá
fico Preocupam os Moradores da Epitácio Pessoa", 'merece ser tratada com

muito carinho por nossos governantes. Aliás, deveria ser assunto para deba-
.

te na Câmara de Vereadores. Nada melhor do que cortar o mal pela raiz.

A aniversariante
de hoje, Cris
Demarchi, com o

filho Bruno, que
festeja amanhã
(21) mais um

aninho, e o
maridão, o patrão

, Ninho Demarchi,
que junto com

Cris comemora,
hoje, 10 anos de
casamento. Ufa!

TE CONTEI!
• Amonhã eíte, na ontiga
Recreativa d almat acontece
a fest.a Deep rst Conection. O
festerê contará com a participação
do sertanejouniversitário Airon &

.
Alessandro, pagodeira com Kibéleza

,

e os DJs Coco Bart e Edu'Sc !'tI. :>

• Neste sóba�:o, a,ipdl1
horas, aconte.fe naJgrej
Estevão, no BQjrro Gâribal
tradicional fésta junina.

'fi!:!. ra no "senadinho", às
'vez d seuwenen'ó contra

D!lresteéõlunista, o m�u abraço de
hoje cheio de energias positivas
vai para o boa gente, advogado
Altevir Fogaça Jt que lê fodos'lls
dias esta coluna paro ..ficar �uper
antenado no qQe acontece de
melhorem nossa sociedade.

'. O:tffipres((rio Cleber AIVes,d
:::á'Ço ro Belkler, está a mil com
:��� .... enté�mpr��ndimento,.o
!;��difício San �ietro, que deve ser
,ti'éntrêgue nOi1�qn1eço de 2010.

.

;1(\i'

Fazer um esperto happy hour no
Confraria do Churrasco. Além

de saborear as melhores comes
preparádas na hora, você tomo
um chope e ganho outro grátis.
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MERCADO REGIONAL

Malwee acerta em patrocinar futsal
Não é a coluna do Julimar Pivatto, mas o marketing esportivo tem demonstrado ótimos resultados na fixação e consolidação das
marcas patrocinadoras. Um exemplo é a Malwee, reconhecida nacionalmente e internacionalmente, ainda mais com o craque
Falcão perfilando entre seus jogadores. O resultado dos investimentos reflete num apego do consumidor pela marca. Não por
acaso, nos Estados Unidos, país mais consumista do mundo, as empresas investem somas significativas em patrocínio esportivo.
As empresas fidelizam suas marcas juntos a times e clubes. É mais fácil trocar de marca de carro ou de roupa do que de time. A
maioria dos consumidores (63%) reconhece a importância do patrocínio esportivo e não a enxerga como desperdício de verba de
marketing pelas empresas. A constatação faz parte de pesquisa realizada pelo lnstltute de opinião pública, Market Analysis, com
805 adultos entre 18 e 69 anos, de diferentes classes sociais em nove capitais do País: São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador,
Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Goiânia. A margem de erro é de 3,4%. O objetivo do estudo era perceber a eficácia das ações
realizadas pelas empresas quanto ao marketing esportivo para atingir o grau de expectativas e cobranças do consumid9r.

RESULTADOS DA PESQUISA
O setor petroquímico teve o melhor desempenho em

retorno de imagem obtida pelo investimento realiza
do, com 13% acima dos outros indicados, à frente de
eletroeletrônicos e têxtil, revelando modelo bem-suce
dido de comunicação e alinhamentõ. Já as indústrias
voltadas ao esporte e as alimentícias estão entre as

consideradas, para os entrevistados, deficitárias no

engajamento esportivo. Ainda assim, ficam acima de,
companhias calçadistas, de telecomunicações, auto
motivas e de bebidas. Outros setores de expressão tí
mida, na avaliação dos consumidores, atravessam uma

fase de indefinições ou transição aos olhos do público.
O estudo revela, desta maneira, que há distância entre
a atribuição de responsabilidade em termos de investi
mento nos esportes dos principais setores econômicos
e osresultados de visibilidade obtidos por eles.

BARRAVELHA
A Secretaria de Iurlsmo do município já iniciou a divulgação da 12°
Festa Nacional do Pirõo, e contará com várias atrações. As principais
sõo a culinária típico açoriana e muitos shows com artistas nacionais.
A festa acontecerá no período de 5 a 7 de setembro e atrairá muitos
turistas numa época de baixa temporada veranista.

BRASIL NA REUNIÃO DA OPEP
O Brasil foi convidado para participar de uma conferência internacio
nal de produtores e consumidores de petróleo, reunião de emergên
cia convocada pela Arábia Saudita visando discutir a disparada nos

. ,

preços da commodity e o papel
dos especuladores e analistas
econômicos nesse movimento. A
reuniõo acontece no próximo dia
22, em Jedá (Arábia Saudita) e

marca a primeira vez na história
que o Brasil recebe um convite
como esse'. Oúem representará
o País no encontro será o minis
tro de Minas e Energia, Edison
Lobão. 'De acordo com a mídia
internacional, os.cenmes foram
feitos óos países da Opep (Orga
nizaçõo dos Países Pwdutores e

Exportadores de Petrórb�) assim
como aos grandes produtores
que não participam da organi
záçõo, como Rússia, Noruega,
México e Brasil e os executivos

de bancos de investimentos e companhias de petróleo.
INDICADORES CÂMBIO

�------------------------------�

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

COMPRA
-

VENDA VARIAÇÃÓ
1,602 1,604 -0,19%
1,550

,

1,550 -0,17%FEIJÃO

etarrek@terra.com.br

"Inflação
é-ameaça"
BRASíLIA
o presidente do Banco Cen

tral, Henrique Meirelles, afir
mou que a "inflação é aprincipal
ameaça para o Brasil e o resto do

'_,
- mundo", Em entrevista ao jor

" nal Financial Times, Meirelles
,

disse que atualmente o perigo
de recessão é menor do que o

de inflação, e fez um apelo aos
. bancos centrais de outros paí
ses para tentar controlar o au

mento dos preços.
"O risco é que os preços deis

alimentos e da matéria-prima
continuem a aumentar. Se todos
osbancos centrais decidiremque
o problema é apenas de outros

países, ninguém fará nada a res

peito e a inflação háatingiromun
do todo rapidamente", afirmou. O
presidente do BC garantiu que o

governo está ciente da necessida
de de controlar os gastos públicos
para combater a inflação.

Governo criará preço mínimo
Ministro quer política que evite oscilação do produto

méstico.O ministro disse que há
O governo vai estabelecer uni, ano a saca era vendida a R$

um valor mínimo para a saca .' 60, valor que chegou a cair a R$
de feijão como forma' de evitar' 38, o que desestimulou o plantio.
oscilações bruscas de preços rio. . ,COII). a queda na produção a saca

mercado interno. A informação é chegou a ser negociada a R$ 210
do ministro da Agricultura, 'Rei-. há 90 dias. Os preços recuaram
nhold Stephanes, que se reúniu para R$ ,110 há 30 dias. "Preci
essa semana com o ministro da sarnos ter uma política que evite

Fazenda, Guido Mantega, para essa volatilidade de preços", disse.
discutir as medidas do Plano, Ele lembrou que o feijão tem um
de Safra '2008/09, que deve ser ciclo curto de produção (90 dias) e
anunciado pelo governo nos pró- que medidas de apoio podem ter

ximos dias.'
,

uma resposta rápida dos produ-
Segundo Stephanes, o preço tores. Stephanes também afirmou

minimo deve ficar em R$ 90 por que, no caso do arroz, outro produ
saca de 60 quilos, valor que cobre to que é considerado vilão da infla
o custo de produção, que é de R$ ção, o Plano de Safra terá recursos
70/saca. Hoje, o produto é vendi- para estocagem. Ele, entretanto,
do a R$ 150/saca no mercado do- não detalhou valores.

BRASíLIA

,

Para Stephanes, R$ 90 por saca cobre custo da produção de feijão
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Inovação pode
sero grande
diferencial
Palestra com Nancy Tennat
lotou o auditório da Expo

1-

JOINVILLE

A importância da inovação
para o sucesso das empresas.
Este foi o foco da palestra rea

lizada na manhã de ontem na

Expogestão, em Joinville, com
Nancy Tennat. A norte-ameri-

,

cana trabalha para Whirlpool,
controladora das marcas Bras
temp e Cônsul no Brasil.

No final dos anos' 90, a

Whirlpool passou por um

processo de reestruturação
e entrou em 2007 no ranking
das 20 melhores empresas no

desenvolvimento de líderes ela
borado pela Fortune. Hoje, tem
um faturarn'ento anual de US$
19 bilhões, 73 mil funcioná
rios e 72 centros de pesquisa.

Segundo Nancy, os profis
sionais com'asmelhores idéias
devem sempre ser incentiva
dos pelas empresas. Para ela,
hoje a relação não é mais de
poder, mas sim de capacidade
de inovação. "Num processo
de mudança as barreiras são

naturais, por isso o projeto
deve ser muito bem planejado
para obter sucesso".

Corno dica para os gesto
res e líderes ela diz que em

primeiro lugar, é necessário
saber o que é inovação e de

pois saber no que a empresa
precisa inovar. ''A inovação é
o principal motor para indús
tria", disse durante coletiva
com jornalistas.

Nancy foi a única mulher
convidada para palestrar nesta
edição da Expogestão e contou

que a Whirlpool vivia um mo

mento de estagnação quando
percebeu que a inovação seria o
único caminho para continuar
crescendo, O processo come-

,

çou em 1998, mas foi colocado
em prática em 2000 e hoje é o

setor da empresa que mais mos
tra resultados positivos. "Corno
prova do.sucesso, a culturada
inovação está impregnada na

empresa e já extrapolou tam

bém para os fornecedores".
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Impasse
Santa Catarina conta com um parlamentar a
menos na Câmara Federal. É que desde que o

deputado Djalma Berger (PSB) se licenciou no
último dia dez, para concorrer à prefeitura de

,

São José, nem o primeiro e nem o segundo
suplentes, da coligação que elegeu o depu
tado, responderam a convocação da Casa. A
mesa diretora da Câmara pediu o fechamento
do gabinete temporariamente. Berger acredi
'ta que este impasse deve ser resolvido até a

próxima semana.

Sina

Pelo Estado
,gr Na noite de ontem (19), o Sind i-

.N cato das Agências de Propaganda
j;1 (Sinaprol SC) comemorou a pos-
Dl se da nova diretoria com evento

para o trade de comunicação, em
Florianópolis.
Na foto, da esquerda para a di
reita, Daniel Araújo, presidente
da DIAraújo Comunicação, que
assumiu a presidência, do sin
dicato, Bernardo Lopes, da BZZ,
vice-presidente executivo, Adir
Mazzuco Jr, da Inca. Giacometti,

vice-presidente de mercado e Daniel Silva, da Quadra, vice-presidente de finanças.
"Nosso foco de trabalho será o investimento na profissionalização da atividade publicitária
em todos os ramos da atividade: mídia, planejamento, atendimento, produção e criação';
declarou o novo presidente do Sinapro/SC. O presidente da Associação dos Diários do
Interior (ADI-SC), Arner Felix Ribeiro prestigiou a posse.

Votos
.

Segundo pesquisa divulgada pela ONG
Transparência Brasil, nas últimas eleições mu
nicipais (2004), quase 9% dos eleitores brasi
leiros receberam alguma oferta para votar em
determinados candidatos. A mesma pesquisa
também apontou os três estados do Sul do
Brasil - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul - como a maior incidência de compra
ou tentativas de compra de votos. A pesquisa
mostra ainda que, 6% dos entrevistados afir
maram que"funcionários públicos municipais
condicionaram a resolução de problemas na

adminlstração ao voto em algum candidato"
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(ana - de - açúcar

Tramita na Assembléia Legislativa uma pro
posta que coloca o Estado como o primeiro
pólo álcool-químico da região Sul. Segundo
pesquisas, Santa Catarina pode ter alta pro
dutividade de cana-de-açúcar superando
inclusive a produção do Estadode São Pallia.

,

O projeto está em processo de captação de
acionistas e a previsão de início é 2010. Um
centro de pesquisas de produtos de cana será
construído na região norte.

Turismo
iHifi Mais de 700 pessoas acompanharam a aber

�J§!i!� tura 3° Salão do Turismo, que vai até dornin

tH�H� go (22), em São Paulo. O evento possui uma

�n!i�U programação intensa, que permite aos vísl
dh, s , � tantes uma mostra do que se pode encontrar
UhmJ em viagens ao Brasil. São 82 roteiros exóticos,

(.) com qualidades internacionais, expondo o

....;- Brasil na vitrine do mercado externo. Nove

.. � deles são de regiões catarinenses, com des
" taque para o Caminho dos Canyons. O setor

� de turismo é responsável por 11% da área de
i serviços no País, com um crescimento três ve

�I zes maior do que o PIS brasileiro.
!/"

Eventos
Santa Catarina conta com mais um grande
espaço para eventos culturais e comerciais.
Foi inaugurado ontem (19) o Centro de Cul
tura e Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Cha
pecó. Amplo, funcional, com total acessibili
dade e infra-estruturado para sediar de seis
a 12 eventos simultâneos, possui também
com um dos maiores e mais bem equipado
teatro do Sul do Brasil. A área total do paleo é
de 655 metros quadrados, com uma platéia
que acomoda 25 fileiras de poltronas totali
zandQ,989 lugares, mais 10 espaços destina
dos a cadeirantes.

Florestas
Atendendo um pedido do governador Luiz
Henrique, nesta quarta-feira (18) o secretá
rio de Estado da Agricultura e Desenvolvi
mento Rural, Antonio Ceron, solicitou aos

responsáveis do Inventário Florístico Flo
restal de Santa Catarina mais agilidade na

conclusão do material. Segundo o secretá
rio, a vontade é de que o documento fique
pronto até junho de 2009, e não mais em

abril de 2010 como estava previsto. O pre
sidente da Fundação de Pesquisa Científica
e Tecnológica do EstadoÍfapesc), Antônio
Diomário de Queiroz, esteve no encontro

que também discutiu dados e investimen-
, tos sobre o projeto.

Dentes
O projeto OdontoSESC contabilizou 59.362
mil atendimentos de janeiro a maio deste
ano. As cidades atendidas foram Urussan

ga, Frei Rogério, São Carlos, Ponte Alta do
Norte, Gaspar e São Joaquim. Em 2008, a
iniciativa vai atingir as populações de nove
municípios. Voltado às comunidades de
baixa renda, o programa conta com três
unidades móveis e acompanhamento de
.equipes'forrnadas por cirurgiões dentistas,
agentes de saúde e artífices de manuten

ção. Em 2007, mais de 126 mil atendimen
tos foram realizados.

Vacina
Hoje é o último dia para vacinar as crian

ças com menos de cinco anos contra a pa
ralisia infantil. As doses estão disponíveis
em todos os postos de saúde do Estado.
Os pais devem levar a caderneta de vaci

nação de seus filhos para atualização.
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Repasse seró de R$13 bilhões

Reforço para
,a agricultura
BRASíLIA

A agricultura familiar,
responsável pÇ>r dois terços
da produção dos 150 produ
tos medidos pelo IPCA(Índi
ce de Preços ao Consumidor

.

Amplo), ganhará reforço do

governo na próxima safra.
O objetivo é frear a alta nos

preços dos alimentos. Serão
destinados R$ 13 bilhões no

plano de safra para o Pronaf

,(Programa Nacional de For
talecimento da Agricultura
Familiar).

O governo também vai

recompor os estoques para
ajudar na administração
dos valores durante o ano.

A estratégia tem como meta

garantir um aumento de 18

milhões de toneladas de

produção até 2010, princi
palmente em leite, milho,
feijão, arroz, mandioca, tri
go, aves, café, frutas, arroz e

cebola.
Hoje, a agricultura fa

miliar garante produção de
110,1 milhões de toneladas
de alimentos, segundo da
dos do governo. Boa parte
dos produtos ofertados pela
agricultura familiar tem

particípação maior de 60%
da produção nacional. De
acordo dados do Ministério
do Desenvolvimento Agrá
rio, ela responde por 56%
do leite, 67% do feijão, 89%
da mandioca, 70% de carne

de frango, 49% do milho e

75% da cebola produzidos
no País.

EMPREGO

O CORREIO DO POVO WSEXTA-FEIRA. 20 DE JUNHO DE 2008

Formalidade bate recorde
Empregos atingem marca inédita de 30 milhões em maio

O número total de em

pregos com carteira assinada

atingiu a marca inédita dos 30

milhões em maio deste ano. É
o que confirma um estudo do
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregado (Caged) di
vulgado ontem, pelo Ministé
rio do Trabalho.

Os dados mostram que o

número total de vagas com

carteira assinada estava em

24,8 milhões no fim de 2004;
26,1 milhões no fechamento
de 2005; 27,3 milhões no fim
de 2006 e 28,9 milhões no fi
nal do ano passado. Em abril
deste ano, o estoque de vagas
existentes no mercado estava

em 29,8 milhões.
"Isso mostra a pujança da

economia brasileira. Mas ela
ro que falta muito a ser feito",
admitiu o ministro do Traba
lho, Carlos Lupi, ao divulgar
os números, lembrando que a

população brasileira beira 190

milhões de pessoas. Entretan
to, recordou que os números
do Caged não englobam os ser

vidores públicos da União, es
tados e municípios e, também,
os trabalhadores autônomos.

Ainda de acordo com o Mi
nistério do Trabalho, mais de

.

1 milhão de vagas foram aber
tas de janeiro a maio deste
ano, recorde absoluto da série
histórica do Caged para este

período, que tem início em ja
neiro de 2004. Foram criados
1,05 milhão de empregos com

Mais de 1 milhão de vagas foram abertas de janeiro a maio de 2008, mas ainda falta muita a ser feito diz Lupi

carteira assinada nos cinco

primeiros meses deste ano.

O setor econômico que
mais contribuiu para a abertu
ra de vagas no acumulado des-

te ano foi o de Serviços, com
365 mil vagas abertas, contra
289 mil em igual período de
2007. "O setor de Serviços tem
sido muito forte no Brasil. São

os hotéis, os restaurantes, o se
tor de Educação", disse Lupi.

Já a indústria de transfer
mação gerou a criação de 265
mil empregos formais neste

ano, contra 271 mil em igual
período do ano passado. A

construção civil teve forte
crescimento em 2008, com

160 mil vagas abertas de ja
neiro a maio deste aha, con
tra 79 mil em igual período
de 2007.

AGÊNCIA ESTADO

Presídios com vogas só poro 2009
Contratação de agentes penitenciários depende da realização de concurso público.

Novas vagas somente para 2009

As penitenciárias de Mos
soró (RN) e de Porto Velho
(RO), inauguradas no mês

passado pelo Departamento
Penitenciário Nacional (De
pen), só devem receber presos
em 2009. A programação de

pende do Ministério do Pla

nejamento, responsável pela
realização do concurso para
a contratação de agentes pe
nitenciários federais e funcio
nários ·administrativos para as

duas unidades prisionais de

segurança máxima.

''Acreditamos que o Minis
tério do Planejamento esteja
sobrecarregado nesses últimos
meses e por isso a demanda da
segurança esteja demorando
um pouco para sair. De qual
quer forma, acho que uma

decisão deve ser tomada até
o mês de julho, no máximo",
disse o diretor do sistema pe
nitenciário federal, Wilson
Salles Damázio. Afirmou ain
da que "são seis meses de trei
namento e mais dois meses de
aprimoramento". "Se a autori-

zação do concurso sair agora,
teremos condições de iniciar o
funcionamento das unidades
de Mossoró e de Porto Velho
em fevereiro de 2009."·

A assessoría de imprensa
do Ministério do Planejamen
to disse que foi encaminha
do ao Congresso Nacional o

projeto de criação dos novos

cargos necessários para o fun
cionamento dos dois novos

presídios. Mas a data para
conclusão do trâmite não foi
informada.
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UNIÃO EUROPÉIA

INTERNACIONAL---------

lei de imigração recebe protestos
Ministro das Relações Exteriores ameaça adotar princípio da reciprocidade
RIO DE JANEIRO

Políticos de esquerda, sindi
catos e associações criticaram a

aprovação pelo Parlamento Euro
peu da lei que endurece o trata
mento a estrangeiros residentes
no bloco. Para eles, a Íei não ga
rante os direitos dos chamados
"indocumentados," os imigran
tes sem documentação legal.

O texto - que afetamilhões de
trabalhadoresestrangeiros, ilegais
ou não - foi aprovado na íntegra.
Todas as emendas apresentadas
por parlamentares de esquerda
foram rejeitadas. A aprovação foi
garantida pela direita nacionalis
ta, pelo Partido Popular Europeu
e pelos liberais. A nova lei penni
te, por exemplo, que imigrantes
fiquem detidos por até 18 meses

sem acusação criminal. E caso

expulsos do bloco, não podem
voltar por cinco anos. ,

A Confederação Européia de
Sindicatos (CES) emitiu nota di
zendo temer que os dispositivos
possam ferir direitos humanos
fundamentaís e qualificou de
"inaceitáveis" os períodos de de
tenção estabelecidos, a proibição
de retomo ao bloco e a possibili-

dade de deportação a países que
não o de origem. A Anistia Inter
nacional se disse "profundamen
te decepcionada" com a falta de
segurança e de dignidade a que
imigrantes estarão sujeitos.

No Brasil, o Ministério das
Relações Exteriores lamentou a

"decisão que contribui para criar
percepção negativa da migração
e vai no sentido contrário ao de
uma desejada redução de entra
ves à livre circulação de pesso
as e de um mais amplo e pleno
convívio entre os povos". O Ita

maraty também enfatizou que o

Brasil "deu acolhida amilhões de
imigrantes e descendentes hoje
harmoniosamente integrados na

sociedade brasileira".
Comentando propostas in

dividuais da Espanha e da In

glaterra sobre os imigrantes, o

ministro das Relações Exterio
res, Celso Amorim, disse que o

Brasil está disposto a adotar o

princípio da reciprocidade caso

os europeus comecem a expul
sar ou impedir o ingresso de
brasileiros no continente.

AGÊNCIA ESTADO

Obomo recuso fhl0nciomento
público de componho nos EUA

.
.

WASHINGTON

O senador Barack Obama
anunciou ontem que recusa-

.

rá o financiamento federal

público em sua campanha
pela presidência dos Estados
Unidos. Antes, o democrata
havia afirmado que caso seu

rival republicano, John Me
Cain, aceitasse esse dinheiro
ele também o usaria.

Após estabelecer vários
recordes de arrecadação para
sua campanha, Obama recu

sará mais de US$ 84 milhões
(R$ 134,4 milhões) que ele

. poderia usar na campanha
geral. Os candidatos que
aceitam o financiamento pú
blico são obrigados a respei
tar restrições a outras formas
de arrecadação.

Funcionários de Obama
disseram que a decisão foi
tomada, pois McCain já usa

dinheiro levantado com doa-

dores privados em sua cam-

panha.
l

"Não é uma decisão fácil,
e especialmente porque eu

apóio um sistema robusto de
financiamento público das
eleições", afirmou Obama
em uma mensagem de vídeo
distribuída por e-mail a seus

partidários. "Mas o financia
mento público das eleições
presidenciais como existe

hoje está quebrado, e nós en
frentamos oponentes que se

tornaram mestres em jogar
com esse sistema falido".

Segundo Obama, McCain
e o Comitê Nacional Repu
blicano recebem muitas con

tribuições de lobistas de Wa

shington e comitês de ação
.

política. Esses grupos podem
levantar quantias ilimitadas
de dinheiro para realizar

propagandas não controladas
pelas campanhas.

Ministro Celso Amorim lamenta decisão que, sE!gundo ele, contribui para imagem negativa da migração

Líder pede
novos ataques
MUMBAI

O líder naçionalista radical in
diano Bal Thackeray convocou os

hindus a formar esquadrões de ho
mens-bomba para atacar vizinhan

çasmuçulmanas no país, o que pro
vocou condenações tanto de seus

aliados como de seus-opositores.
Thackeray, que já esteve envolvi

do em ondas passadas de violência
no estado indiano de Maharashtra
(oeste), prega faz tempo ataques
contramuçulmanos. Segundo ele, os
ataques suicidas são necessários para
"proteger a nação e todos os hindus".
"O terrorismo islâmico está crescen

do", disse. ''Para combater isso, o ter
rorismo hindu deve ser criado com

semelhante força", disse ele em texto

publicado no jornal de seu partido,
o Shiv Sena. O editorial não foi assi
nado, mas, segundo o partido, Tha
ckeray é o autor. O líder nacionalis
ta já foi preso duas vezes por incitar
à violência, e autoridades disseram

que estão consíderando a possibili
dade deprendê-lo de novo.
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JARAGUÁ DO SUL

O julgamento da ação do
Barrabaxo contra. o Kiferro,
que aconteceu na noite de

quarta-feira, mudou o rumo

do 26° Campeonato Varzeano
de Futebol. O tapetão puniu a

Kiferro com perda de três pon
tos da vitória por lxO sobre o

Barrabaxo. Agora os pontos
da partida passam para o time

perdedor, o que muda a elas
sificaçâo do Grupo J. O Ope
rário lidera com três pontos,
ao lado do Barrabaxo também
com três e a Kiferro está na

lanterna, com zero.

O Barrabaxo entrou com

um recurso depois de desco
brir que o Kiferro estaria usan
do o goleiro Márcio de forma
irregular. O time declarou que
o jogador encontra-se inscrito
no Noite a Fora, equipe que
disputa a Taça Pomerode. A
ação fere o regulamento, que
prevê a proibição de jogadores
inscritos em competições pro
movidas por Ligas de jogar o

Varzeano. Na visão do dirigen
te do Barrabaxo, Antônio Bar

rabaxo, a justiça foi cumprida.

----------ESPORTE

VARZEANO

Rodada de sábado será decisiva
Mas nem tudo está perdido para

a Kiferro. O time precisa vencer o

confronto de sábado contra o Ope
rário para se classificar. Se vencer

por 1 xO, fica tpdo empatado entre
os três (em saldo de gols e gols
pró), daí o critério de desempate é
o número de cartões. E quem leva
desvantagem é o Barrabaxo que tem

42, contra 23 do Operário e 20 da
Kiferro. Se ganhar de dois gols de
diferença, o Operário é' eliminado,
já que perderá no saldo de gols.
Mesmo com as possibilidades Se
bastião nôo cogita a palavra derro
ta. "Nós vamos ganhar no campo e

não no tapetão. Temos que vencer

de qualquer jeito", garantiu.

é casado, e que o apelido é Léo,
o que não procede. A assinatu
ra também é muito diferente da
dele", anotou Sebastião.

O dirigente da Kiferro
adiantou que não irá entrar
com recurso, mas provará,
por meio de um perito grafo
técnico, que a assinatura não
é do goleiro. Segundo os audi
tores que analisaram o caso, o

que estava em julgamento era

a inscrição irregular, que foi
provada por meio do docu
mento da Federação, e não a

falsífícação da assinatura.

GENIELLI RODRIGUES
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"Pela primeira vez a justiça foi
feita, temos o documento para
provar a inscrição", informou

,

o dirigente. O papel no qual
Antônio se refere é uma carta
autenticada da Federação Ca
tarinense de Futebol atestando
a inscrição.

Já a Kiferro alegou que a

ficha de inscrição é falsa. "Fal
sificaram a assinatura do meu

atleta. Foi uma armação", dis
parou o dirigente da Kiferro,
Sebastião Decker, explicando
que havia indícios de que o ta

dastro foi feito por outra pessoa
para prejudicar a Kiferro. "Co
locaram que ele é solteiro, mas

A imagem da sua empresa!

(47) 3371-5558 e-mail: kaiapos@netullo.com.br- www.kaiapos.com.br

Visto seus coloboradores com uniformes

produzidos com tecidos do
mois oito quolidade.

I

Interbairros
Há quatro anos, equipes do cidade
se reúnem e promovem uma com

petição chamada de Interbairros.
Neste ano, são oito participantes.
O objetivo principal, além de dar
uma opção de lazer para a comu-

.

nidade, é angariar recursos paro
os clubes, já que a maioria disputo
o Segundona do Uga Jaraguaense.
A final já tem dia e local - 12 de
julho no Campo do Garibaldi e,

logo após,'terá um bailede confra
ternização, onde toda renda será
roteado entre os oito participantes
- Rio Cerro I e II, Ribeirão Grande
da Luz, Rio da Luz I e II, Garibaldi
e Rio Molha.

Kiferro alego que o assinatura não é do goleiro Mórcio e inscrição foi feita paro prejudicar o time

Kiferro é punida com

a perda três pontos
Time está na lanterna e tem que vencer sábado

VAI FEDER'
Esse imbróglio todo no Varzeano pode dor muito o que falar ainda. Se
aconteceu mesmo a falsificação, a coisa pode feder para os lados do
Noit� a Fora. E até da Federação Catarinense de Futebol. É inaceitável
um instituição receber uma inscrição sem assinatura reconhecida em

cartório. É confiar demais na boa fé dos cartolas (amadores e pro
fissionais). E o mais prejudicado nesta história toda é o atleta, que
agora vai ter de ficar sem fazer o que mais gosta.

ATLETISMO
O coordenador da equipe Jangada/Malwee/FME, Adriano Moras;estó
no Rio de Janeiro, onde está com quatro atletas que disputam o Brasi
leiro Juvenil de Atletismo. Esperança com as meninas. Simone Ferraz
quer repetir o pódio conquistado no ano passado, nos 1,5 mil metros
rasos. E Ketlin Uno tem grandes chances no salto triplo. No masculino,
Maico Angst disputa o salto em distância e Eliton Zanoni vai nos 1,5
e 5 mil metros rasos.

SELEÇÃO
De todas os notícias que vi ontem sobre o jogo entre Brasil e Argentina,
o que mais me chamou a atenção foi a de que os jogadores reclamam
que a pressão da torcida atrapalha. Lógico que se o time render o que
o torcedor espera, não teró pressão. Mas jogador que reclamo desta
atitude, é porque não merece vestir a camisa da Seleção Brasileira.

DESPEDIDA
Felipão chorou ontem. Se despediu do comando da Seleção Portu
guesa perdendo por 3x2 poro a Alemanha na Eurocopa. Mas ele, que
é adorado em terras lusitanas, fez um grande trabalho. Merecia ir
mais longe, conquistar um título. Agora o brasileiro terá o desafio de
comandar um dos times mais ricos do mundo - o Chelsea.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Juvenil continua na briga por vaga
Foco do time neste ano é tentaro título dos Joguinhos Abertos em [oinville
JARAGUÁ DO SUL

A vida não anda muito fá
cil para as equipes de base do
Juventus. Sem condições de
trazer jogador, penando para
entrar em campo a cada parti
da, os garotos tentam encontrar

motivação na reta final da pri
meira fase do Estadual. E, entre
as duas categorias, quem per
manece vivo na competição é o

juvenil. Com sete pontos, o time
do técnico Biro-Biro ocupa o oi
tavo lugar, junto com Guarani e

Metropolitano, � tenta buscar a
vaga entre os seis nos três jogos
que restam. O júnior apenas
cumprirá tabela.

Amanhã, às 13h30, o ad
versário será a equipe de
Blumenau. "Vamos brigar até
o fim. Se vencermos dois jo
gos, já ficamos hem perto da

vaga", comentou o treinador.
Mas Biro-Biro confessa que,
se conseguir a classificação,
dificilmente brigará pelo títu
lo. "Precisamos de pelo menos
mais quatro jogadores. Está
todo mundo se reforçando.
Mas não temos estrutura para
trazer mais ninguém", disse
ele, se referindo ao fato do
clube não ter condições de pa-

!

gar alojamento.
Biro-Biro disse que o prin

cipal objetivo neste ano é o

título dos Joguinhos Abertos.
"O Estadual está sendo uma

boa experiência para eles. Mas
para brigar pelo troféu, temos
de ter estes reforços". O tri
color é o atual vice-campeão
dos Joguinhos e deve chamar
alguns atletas apenas para dis-
putar esta competição. Equipe juvenil continua com chances no Estadual, mas tenta buscar o título inédito dos Joguinhos Abertos de se

.

,

J.UVENTUS - GENESE E HISTORIA
Transcorria o ano de 1966, e toda a sexta-feira um grupo de amigos reunia-se no Bar do Ferrazza, para
uma bate papo descontraído, comentando as novidades da semana, degustando petiscos e tomando aquela
cervejinha gelada. Grupo eclético aquele, formado por empresários; profissionais liberais e o padre vigário.
Tinha em comum o amor pelo futebol. Alguns haviam até sido jogadores profissionais, outros amadores. Daí
até formarem um time de veteranos para disputarem jogos amistosos, foi um já. O padre, sempre ele, que já
tlnhn conquistado o coração dos jovens ao fundar o Grêmio da Juventude Jaraguaense, lançou o desafio aos

craques veteranos, que foi de imediato aceito por todos. Formar um time de futebol.

FUNDADORES
Em l°de maio de 1966 reuniram-se nas dependências do Salão Cristo Rei: Os
padres, Elemar Scheidt, Odílio Erhardt e Adolfo Hülfe. Mais Lorena Marcatto,
Vergílio Chiodini, Renato Pradi, Alfredo Reck, Amandus Emmendoerfer, José
Schmitz, Elizaldo Leutprechet, Alberto Taranto, Francisco e Mário Voigt, Sebas
tião Ayroso, Norberto e Aldo Piazera, Norberto Gaulke, Manfred Albus, Mário
Oonini, José dos Simtos e Amoldo Pereira. Fundaram uma agremiação espor
tiva. O nome sugerido para o time foi Juventus, em homenagem ao campeão
italiano. As cores da nova agr�miação foram definidas: vermelha, branca e

preta, com listras verticais, semelhante às camisas do São Paulo FC.

PRIMEIROS JOGOS
OS primeiros adversários foram às equipes amadoras da região. Poste
riormente participaram de jogos em vários cidades de Santo Catarina. Os
convites multiplicavam-se à medido que o time jogava. O esquõdrão era

formado por uma verdadeiro seleção dos melhores ex-jogadores que des
filaram por gramados catarinenses, além de contarem com dois podres o

jogarem um bolão, e de quebro um podre que também era o treinador e'
patrono do equipe. Jogavam: Gaulke, Mathias, Nelson Garcia, Norberto
Piazera, Taranto, Elizoldo, Sebastião Ayroso, Chico e Mário Voigt, Mario
Oonini, Bidu, Manfred, Amandus e Guido Emmendoerfer, Sabará e os po
dres Odílio e Adolfo. Técnico o Podre Elemar. Entre 1966 o 1969 realiza
ram cerco de 90 jogos, permaneceram invictos.

Juventus em 1972 - em pé:
Mathias, Joel, Alcino, Faraco,
Pe. Adolfo e Nilo; agachados:
Serginho, Arizinho, Roquinho,
Valdir e Alceu Simas

"PRUFISSIONALIIA Ao
A,:�q'I��f! �aiu no gosto do jaragy.ge
grq�Pe esquadrão, passando a disp petições oficigis a partird
veteranOs continuaram com seus jogos. O podre Adolfo, ainda jovem, ê ri·fão
do .. zag,a\110 time titular. Jogaram: Mathias, Joel, Alcino, Foroco, Padre Adolto, Nilo,
Serginho, Arizinho, Roquinho, Valdir e Alceu Simas..

�,::o-,

DévANEIO DE MENINO
Homenageando os fundadores e os pioneiros, troçamos o perfil do maior entre eles:
PADRE ELEMAR SCHEIDT - Nasceu em 17/01/1936 no Rio Grande do Sul, che-
go osso Joroguá em 1963 e deixou o cidade em 1978. Faleceu em dezem-
br 1998. Soube que confidenciou o um amigo que quando menino queria
ser �ogodor de futebol. "No infâ.ncio eu queria ser o Leônidas do Silvo" disse
ele. Bel{) devaneio, como se vê, embolou o infância do menino Elemor. O gosto
pelo esporte é uma divina graça que foz do homem um ser movido a utopias.
Um idealista que procura q verdade. Nesta batalha, o homem orno, glorifica,

odeia, castigo e perdoa. Não se

cumpriu, contudo, o destino so

nhado pelo menino peladeiro de
Lajeado (RS). Antes assim, Of!Ys,
em suo infinifo sobe

.

p'lano mais tm�prt
No condição de te gou
um bolão: defendeu como Toffo
rei, armou como Gerson, driblou
igual à Gorrincha, foi acrobata
como Leônidos, e finalizou me-

lhor do que Pelé.
.

A história do Juventus continuo na

próxima sexto-feira.
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China reforça segurança no Tibete
No véspera do chegado do tocha olímpico 00 Tibete, ainda há cerco de mil

pessoas presos sob suspeito de participação nos protestos contra o China reali
zados no região no mês de março, segundo estimativo do organização de defeso
dos direitos humanos. Três meses depois, não foram apresentados acusações
nem iniciados processos formais contra o maioria dos detidos.

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A COMISSÃO PROVISÓRIAMUNICIPAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA, nos termos do
art. 8° e demais disposições da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 e de acordo com

o artigo 8° do Estatuto do Partido da República, CONVOCA os membros da Comissão
Provisória Municipal e demais filiados com domicílio eleitoral neste Município; para a

CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia 30 de junho de 2008, ás19.00h, na

sede do Partido da República, localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca n. 1438,
sala 04, centro de Jaraguá do Sul - SC, observada a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre propostas de coligações;
2. Escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos.
O credenciamento dos Congressistas será das 17.00h até ás 19.00h, do dia 30 junho
de 2008.
Encerrada a Ordem do Dia para os Congressistas, os membros da Comissão Provisória

Municipal reunir-se-ão para:
a)Fixar os valores máximos de gastos que farão os candidatos, por cargo eletivo;
b)Constituição do Comitê Financeiro Municipal, com a respectiva indicação daqueles que
ocuparão as funções de Presidente e Tesoureiro.

c) Constituição do Comitê de Apoio aos Candidatos;
Jaraguá do Sul, 20 de Junho de 2008.

LEÔNIDAS NORA - Presidente da Comissão Provisória
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Beleza ·e Estética
Dizem que a beleza damulher sai com a água (na

hora do banho), mas, na verdade esta está no seu

interior, no seu poder de sedução, de deter, de reter,
possuir, amar, sentir, de dominar outro ser que lhe
convenha. Essa beleza imbatível, inabalável, cheia de
armadilhas que faz o macho sentir-se a presa mais
realizada do mundo e esse, na ânsia de libertar-se das
garras da fera mulher, se acorrenta cada vez mais,
entregando-se de corpo e alma, morrendo abraçado no
desejo, numa doação total pela loucura de um simples
beijo. É essa a única beleza da fêmea, o poder de ser,

simplesmente, mulher. Isso tudo não impede de a

mesma usar produtos que lhe enalteçam o ego e lhe
deixem cada vez mais bela física e aparentemente
impedindo-a de envelhecerprecocemente. Sabe que é

importante cuidar-se através de alimentação sadia,
exercícios e outras táticas que foram desenvolvidas
por especialista para retardar o envelhecimento delas.
Esta coluna que hoje iniciamos, servirá para você
mulher meditar e refletir e concluir' o . quanto é

� importante se amar e se cuidar para enfrentar a vida. É
público e notório que o homem passou a se preocupar.
com a própria beleza física e facial, apesar de ainda
encontrarmos machos descuidados com seu aspecto
natural. As mulheres já se cuidavam suficientemente
sem precisar, mas, os homens também sentiram a

necessidade de' se cuidar esteticamente para
conquistar as companheirasmais belas.

Veja a continuação deste artigo na próxima edição
de Sexta-Feira.

Aldo Adular Maul Ph'. D.I
. Mestre em Insumos Farmacêuticos; I

l

Doutorem Fármaco e Medicamento.]
Coordenador do Curso de I

1

Farmácia e Bioquímica!
da Faculdade Jangada.

i .

Site: httpl/www.faculdadejangada.com.br
. _ ��I!l�i!:él!�I:II.!I:éJ__I!l@l:l_�p:!>'r:�

REPERCUSSÃO

Anderson é cortado
de amistoso olímpico
Seleção faz amistoso em Volta Redonda (RJ)
DA REDAÇÃO

Para o técnico Dunga, não
será muito animador "mudar
de ares" e pensar'na seleção
sub-23, que faz um amistoso

preparatório para a Olimpía
da de Pequim no domingo, em
Volta Redonda, contra uma

seleção formada por reservas

dos grandes clubes cariocas e

jogadores dos times pequenos
do Rio. O problema é que ele
ficou sem o meia Anderson,
do Manchester United, que
sofreu um entorse no joelho
direito no primeiro tempo do

jogo contra a Argentina.
Anderson foi submetido a

uma ressonância magnética
nesta quinta-feira, em Belo
Horizonte, e foi constatado

apenas um edema. Não há
necessidade de cirurgia, mas

o jogador não terá condições
de atuar no domíngo, por isso
foi cortado pela CBF. Como ne

nhum jogador foi chamado; o

grupo se resume a 19 atletas - o

zagueiro Thiago Silva e o meia
Thiago Neves haviam sido cor

tados na semana passada a pe
dido do Fluminense, que quer
preservar os jogadores para a

.

final da Libertadores, contra a

LDU, que começa na próxima
quarta-feira, em Quito. Para

variar, Dunga terá muito pou
co tempo para trabalhar com o

time olímpico. Os jogadores se

apresentam no início da noite
desta sexta-feira.

.

Anderson sofreu um entorse no joelho no jogo contra a Argentina

Felipão se despede depois de derrota
Portugal perdeu por .3x2 para a Alemanha e está fora da Eurocopa 2008
BASILÉIA (SUíÇA)

.

A força histórica da Ale-
manha na Eurocopa e o jogo
aéreo da equipe falaram mais
alto que o bom rendimento
de Portugal na primeira fase.
Com grande atuação do "car
rasco" Schweinsteiger, os co

mandados de Joachim Lôw
derrotaram o time lusitano
nesta: quinta-feira por 3x2 e

anteciparam a despedida do

técnico Luiz Felipe Scolari à
frente da .seleçâo adversária.

Maior vencedora do torneio
continental com três títulos,
a .Alemanha mostrou um fu
tebol renovado ao apresenta
do na fase inicial e concedeu

poucas chances a Portugal na
abertura das quartas-de-final.
Agora, a equipe germânica
enfrenta quem ganhar entre

Croácia e Turquia, que jogam

nesta sexta-feira.
O triunfo desta quinta tam

bém serviu para a Alemanha
confirmar um histórico posi
tivo nos confrontos recentes .

contra a seleção portuguesa.
Na Copa do Mundo de 2006, a
equipe comandada por Jürgen
Klinsmann fez um duelo mo

vimentado com o time de Feli
pão e também levou a melhor
ao vencer por 3x1 em casa.
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CONTRA-CAPA��������-

a peça na mídia. Dificuldades em

conseguir patrocínio também, de
vido ao nome da peça", afirma e,
lembra ainda que o título é urna ho
menagem ao espetáculo Os Monó
logos da Vagina escrito pela autora
norte-americana Eve Ensler e que
na versão brasileira tem adaptação
e direção de Miguel Falabella.

'� idéia da peça é 'abrir' o ho
mem. Os diálogos foram baseados
em histórias do próprio escritor. O

público participa e se identifica",
comenta, Além de rir, o ator garan
te que o espetáculo faz pensar. "O
humor é inteligente quando mexe

com a cabeça da pessoa, envolve o

cotidiano dela", argumenta.
Seja pela curiosidade em reve

lar os segredos da mente masculi
na ou apenas pela oportunidade de
dar boas gargalhadas, vale a pena
conferir. O espetáculo acontece no

dia 21, sábado,no teatro da Scar .

DEBORA VOLPI --

ITENS DE SÉRIE
4 Port""
,�uste manuat de altura para o banco do motorista
Allo·falantes
Antena no Ietc

traseiro com assento I encosto totalmente rebatível
0$ de :seguranso dianteiros com regulagem de altura
es lat�r.(li5 traseiros retráteis de 3 pontos

.

,,,el do- porta�malas
painel de instrumentos
do. vidro traseiro
liC<!

Espelho retroVisor extemo lado
direito maior I com lente convexo

Espelhos retrõvisores externos com
comando inferno
FiaSão paro instalação de olto-fQta�tes
Grade dianteira na cor do veiculo
Imobifi2:odor eletrônico

.

Interruptor de contato na porta
fifuminação intema) .

(avador llimpador do vidro traseiro

Diversão e gargalhadas garantidas
Diálogo dos Pênis revela sobre o que os homens conversam na mesa de bar

I J:. .�

Serviço:
o QUÊ: Diálogo dos Pênis

• QUANDO: 21 de junho, sábado, às 20h
ONDE: Teatro da Scar ·INGRESSOS:

Antecipados, R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada).
Na hora: R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada).
Para as empresas que formarem grupos
de 30 pessoas, o ingresso custa R$ 22.

OUTRAS INFORMAÇÕES: (47) 32752477

Segundo o ator Marcos Wainberg, nem futebol, nem política, os homens falam mesmo é sobre mulher

ITENS DE SÉRIE
Aj.-manual de altum paro o banco do motorista Páro-sol biarliculado <om espelho ·Iado direiIoBanco traseiro com assento / encosto totalmente ",balível Póra-'i01 biarlÍculado com espelho • lado esq"""'"Cintos lateruis traseiros de 3 pontos Pneus 175/70 R13
Coberlura rebatíveI do porIa-malas Sistema Tolal Flex de rombostivel
Espelho retn>visor eldemo lado direito oom lente convexa Supen:alo!asGmde dianteiro na cor doveiwIo Tampa do bocal do tanque
Iluminação infamo de combustível com chaw
ImobiflZOdor eletrônico V"tdrcs verdes
Inslrumento combinado axn hodi>metrO parcial e relógio digital
Intenuplor de contam no poria r.1� intema)
Páro-<:hoques na cordo veículo '

JARAGUÁ DO SUL

Sobre o que as mulheres conver
sam quando resolvem ir ao banhei
ro no auge de urna badalada festa?
Essa é urna pergunta que muitos
homens já se fizeram. Mas e qual
será o terna principal em urnamesa

de bar onde predomina a presença
masculina? Segundo o ator Marcos
Wainberg, nem futebol, nem polí
tica. O assunto que predomina é
mulher. E na tentativa de suprir
essa curiosidade príncipalmente,
do sexo oposto, é- que surgiu a peça
Diálogo dos Pênis. O texto e a di
reção são de Carlos Eduardo Nova
es e além de Wainberg, conhecido
corno o diretor do quadro Severino
do programa Zorra Total, Rober
to Frota, também ator global coin
diversas novelas e minisséries no

currículo, sobe ao palco.
Wainberg revela que a peça já

causou muita polêmica pelas cer

.
ca de 100 cidades em que passou.
"Tivemos dificuldades em divulgar

��Tti��
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• 60 meses p�ra ,pagar*· Antes de comprq_r, compare • Venha fazer un:- Best, Driverõ�r����·��,���T�dê�.1�t�G,%�al� �r����ra5l;������ �rn����lk�1�PcJ�:��t��l'R����' ��7ia�:����tA;ro�b�r:e�I�it��role de Poi 1� g�l�gf�jy��C�oratr��I��e montagem em cornponentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 krn). E necessário, R.?r ã�_o cUnlRrimento do plano de rnanuten meramente ilustrativa, MO con-dizente necessariamente com os modelos ofertados. Em caso de duvida, consulte sua concessionãría Volkswagen. Co S cas condiçóes com os vendedores da

GRUPO AUTO fUTE
I I j I I ! Jaraguá

do Sul
# Capinzcl Coeudor Curitibanos Río do Sul Lages São JoaquimA MAJOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONAR1AS DE SANTA CATARINA 4935SS22S' "35611111 4931.41240 4135210200 4932219100 4.32330." 4732746000

Caraguá Auto Elite.
Uma relação de confiança.
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