
PSDB indica vice
na chapa do PP
Sandro Schulze deve ocupar a vaga
de vice na chapa ao prefeito Conrado •

Müller. O outro candidato à majoritá
ria confirmado, em Corupá, é o pee
medebista Luiz Carlos Tamanini.
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Estudo elaborado pela Universida
de de Chicago, nos Estados Unidos,
aponta o que muitas mulheres já
sabiam: o papel da mõe é funda
mentai no primeiro ano de vida do
filho. A pesquisa sugere.que a ma

neira como as mões interagem com

os bebês até 1 ano de idade inter
fere no comportamento dI! criança
entre 4 e 13 anos. Os cientistas
concluíram que as crianças esti
muladas pelas mães no primeiro
ano de vida apresentam baixo ris
co de ter problemas de comporta
mento, como mentiras, desobedi
ência, entre outros. Especialistas
alertam que a mõe precisa com

preender também que o exagero
é tõo nocivo quanto a falta de
cuidado com a criança.

Fonte: Agência Globo
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Conheça times
d� Segundona
Especial do OCP mostra as equipes que
disputam vaga para Primeira Divisão.
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. Renato Gaúcho
está confiante
"Vamos pintar campeõo da Libertadores no

muro das Laranjeiras", promete técnico.
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Violência no trânsito faz
11 vítimas fatais este ano
90% são homens, 80% têm menos de 30 anos e 54% são motociclistas, mostra pesquisa da PM.

DAMESA
AOVELÓRIO

TIPO

EXPORTAÇÃO
Jaraguaense no

futebol alemão

PM apreende
18 caça-níqueis
Denúncia anônima resultou no fechamento

, de um classino clandestino próximo da Ave-

......::;:;_.-:....
nida Waldemar Grubba, na tarde de ontem.
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PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Contando a história de
nossos antepassados
No mês passado, nossa bela cidade de [araguá do Sul

teve o orgulho de prestigiar o lançamento do livro "Co
lônia Húngara no Iaraguá", de autoria de alga Piazera

Majcher, Alcioní Macedo Canuto e Sidnei Marcelo Lopes.
Escrever um romance é algo, que se tivermos a criativida
de e talento, se torna algo que fazemos com naturalida
de, mas escrever sobre a história de nossos antepassados
exige muito mais do que somente talento e criatividade.
Exige algo chamado dedicação e principalmente experiên
cia. Experiência que} cada livro que a Dona alga se dedi
ca a escrever podemos ver novas melhorias. Dona alga é

exemplo para jovens e crianças de nossa cidade, ela ensina
que quando temos amor pelo que' fazemos tudo é possível.
Vivemos num país em que o incentivo à cultura é dado a

passos muito pequenos e até bem curtos, ainda bem que
existem pessoas como a Dona alga que vão atrás, que que
rem deixar sua contribuição para a história da humanida
de. E não podemos esquecer do apoio das pesquisas e das
idéias que foram dadas pela dedicada Museóloga Alcioní
e pelo professor de Educação Física, Sidnei Lopes.

Seria algo injusto não deixar de mencionar meu

querido avô, Seu Amadeus Mahfud, um autodidata,
que desde jovem aprendeu o quanto à vida pode ser

dura. Sempre disposto a ceder suas histórias, suas

fotos, seus dados que ele guardou com tanto carinho
e tanta dedicação. Ele para mim é exemplo de pes
soa, com suas lições, e a cada conversa que tenho
com ele, aprendo que sempre poderemos aprender
com a história dos nossos antepassados.Pego em

prestada palavra usada por Machado de Assis para
definir o livro, ficou um 'PRIMOR'. O livro é uma nar

rativa da saga dos imigrantes húngaros em Jaraguá, a

busca da identidade étnica, dos costumes e tradições.
Pessoas como a querida Dona alga e meu estimado Avô
ensinam que podemos aprender muito com a "história
dos homens que nos antecederam. E saibam que como

disse Lord Byron: "O melhor profeta do futuro é o

passado". Queridos leitores, aprendam a se apaixo
nar pela história de nossos antepassados. Podemos
aprender muito.

.

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, ES'HmANTE DE DlRE!TO

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

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira. 246. CEP 89251-200. Cx. Postal 18. E obrigatorio
informar nome completo. profissão. 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

Planejamento estratégico - Gestão 2008-2009

GUIDO BRETZKE,
PRES!i)ENTE DA ACUS
- ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE

JARAGUÁ DO SUL

com solução de continuidade de maneira
mais estruturada. A linha central, contudo,
segue a premissa de contribuir para a exis
tência de um ambiente de negócios favorá
vel aos empreendedores e a interação com
a comunidade, no sentido de contribuir

para a melhoria da qualidade de vida no

município. Este é um compromisso base
ado na visão, missão e valores e se renova

permanentemente com novos projetos na

medida em que as metas são alcançadas.
Em linhas gerais, o plano de ação en

volve propostas que estimulem o empre
endedorismo e a responsabilidade social
da entidade. Destaque neste sentido para
os projetos que buscam melhorias na in
fra-estrutura domunicípio e região, com a:

cobrança efetiva de projetos nas três esfe
ras-de governo, envolvendo amobilidade

urbana (sistemas de transportes), melho
ria na rede de comunicação (transmissão
de voz e dados), ampliação da oferta de
energia elétrica e questões específiças
como a implantação do Centro de Resí
duos do Vale do Itapocu, entre outros.

Na área comunitária, a atuação da enti
dade continuará sendo norteada em favor
da saúde (melhoria da rede hospitalar),
segurança (fortalecimento da atuação dos
bombeiros voluntários, continuação do
projeto de ressocialização de apenados e

implantação do monitoramento eletrônico,
entre outros) e educação (apoio à implan
tação de novos Centros de Educação In
fantil que favoreçam mães-trabalhadoras,
e apoio institucional e acompanhamento
de entidades que atuam na formação pro
fissional).

Logo após a atual diretoria ter assumi
do, a ACIJS divulgou as quatro diretrizes
básicas e os projetos que orientarão o pla
nejamento estratégico da entidade no pe
ríodo 2008-2009. Este plano de ação con
templa 22 projetos que visam a ampliar
a presença da entidade na área da gestão
empresarial e na sua representatividade
junto ao poder público e a comunidade.

O Planejamento Estratégico é umá prá
tica que vem sendo seguida pelas últimas
diretorias no sentido de estabelecer metas
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FALA Aí!

,
' " As famílias

pobres têm o

direito sagrado
a três refeições

diárias. "
PATRUS ANANIAS (PT-MG),

ministro do Desenvolvimento Social
e da Fome, justificando aumento de

8% para o Bolsa Família.

" A inflação
tem nome e

sobrenome:
lula dtl Silvo. "

PAULO BORNHAUSEN (OEM-Se),.
deputado federal atribuindo ao

presidente Lula a inflação em alta.

" Julho será o

mês das

impugnações. "
JOSÉ CARLOS NEVES sobre a

indefinição do cenário político em

Jaraguá do Sul.

, Onda evangélica
A aprovação pelo Câmara dos Deputados de projeto que transformo em cri
me qualquer manifestação contra homossexuais, abordado aqui no coluna
esta semana, mereceu manifestação ferozes por porte do Frente do Família e

Apoio à Vida e Fórum Parlamentar Evangélico, integrados por parlamentares,
podres e pastores. O senador Mogno Malta (PR-ES), também evangélico e pre
sidente do CPI do pedofilia, chegou o dizer em discurso que o projeto crio "um
império homossexual no Brasil, dando o eles o que não foi dado o outros grupos
do sociedade que precisam de apoio, como os negros, os índios, os idosos". Pelo
projeto da ex-deputado Iara Bernardi (PT-SP) quem não der emprego o um ho
mossexual poderá ser preso. Se o demitir, também, valendo o mesmo no aluguel
de moradia. Tudo já previsto no Constituição. lá está escrito que ninguém pode
discriminar por causo de religião, cor, roço, etnia ou opção sexual.

REVERTÉRIO
Vereador Evaldo Junckes (PO, presi
dente do Câmara de Guaramirim, pro
tocolou no Fórum de São Francisco do
Sul queixo crime contra o jornal A Tri
buna. Que não circulo em Guaramirim,
mos que recentemente foi distribuído
no município contendo matérias sobre
condenação do vereador pelo Tribunal
de Contos por improbidade adminis
trativo. Acusaçães que, segundo ele,'
foram revistos e arquivados. Junckes
diz que flagrou dirigente partidário e

pré-condidato o prefeito distribuindo
o jornal no Fórum locol.

MP DOS SACOLEIROS
Projeto de lei do Câmara dos Deputa
dos, que institui o Regime de Tributa
ção Unificado no importação, por via
terrestre, de mercadorias procedentes
do Paraguai será votado pelo Senado
no dia l°de julho. A proposto permite
o importação de mercadorias do Para
guai mediante pagamento unificado
de impostos e contribuiçõesJederais
incidentes no operação, com alíquota
total de 42,25%. A adesão 00 regime
é opcional.

fhmco
Cruxeh'Q:
do5\11

Atendemos: Funcionários Públicos

Municipals' e Estaduais', SAMAE',
Aposentados e Pensionistas **.

Forças Annadas' e ECT" (Correios).

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

Rua Walter Marquardt, 1133 - Sala 06
em frente a Prefeitura Municípal ou

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

SEILÁ
Quem ganho com o parceria Juventus e JEC? A resposta, poro alguns leitores,
é não sei. Se o Juventus levantar o,título do Segundo Divisão, devolve o tim_e
emprestado pelo Joinville e eles o camisa'do Moleque. Se não, ambos ficam no

mesmo buraco em que estão com o respectivo patrimônio. Um com o camisa e

outro cum o time já contratado. E sem atividades até janeiro de 2009.
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PSDB deve coligar com PP
Presidente tucando é lançado pré-candidato a vice-prefeito
CORl!PÁ

O PSDB lançou ontem o

nome do presidente da sigla,
Sandra Schulze, como pré
candidato a vice-prefeito na

chapa do prefeito ConradoMül
ler (PP). A decisão foi tomada
pelos tucanos, porque, segundo
Schulze, o Pp, DEM e PT, que já
confirmaram aliança para a dis
puta majoritária, apresentaram
uma proposta em que DEM e

PT abririam mão da vaga de
vice em favor do PSDB.

Com a convenção do par
tido marcada para amanhã,
o presidente e pré-candidato
passará o dia de hoje mobili
zando os filiados em favor da

coligação com o PP e buscan
do entendimento com os cor

religionários que defendem
.aliança com o PMDB. O tuca
no Marcelo Ferreira Gonçalves
se lançou pré-candidato a vice

prefeito do peemedebista Luiz
Carlos Tamanini e abriu nego
ciação com o partido.

Mas, segundo Schulze, tra
ta-se de um posicionamento
isolado de Gonçalves, que não
recebeu autorização da exe

cutiva para conduzir as trata
tivas sobre coligações. "Não
temos mantido conversas com

o PMDB, só com o Pp, DEM
.

e PT", resume o presidente,
acrescentando que, caso não

haja consenso, a decisão sobre
as alianças ficará para a con

venção de amanhã, através do
voto dos filiados.

O presidente apresenta os

motivos que, para ele, revelam
a tendência de aliança com o

atual prefeito, eleito em 2004
com apoio formal do PSDB,
em dobradinha com o tuca

no Carlos Dieter Werner. "O
PSDB já foi criado a partir de
uma dissidência do PMDB e,
na primeira vez que disputou
a Prefeitura, foi derrotado pelo
Tamanini. Há oito anos nossos

filiados votam no PSDB! PP".
Com relação ao fato de a

convenção do PSDB estar mar-
. cada para a mesma data, hora
e local do PPS e PSB, já fe
chados com o PMDB, Schulze
disse que não sabia e nem foi
informado quando solicitou o

espaço à Câmara. E nega que
isso possa denotar uma alian

ça a favor de Tamanini. Para o

tucano, os partidos podem ter
marcado a convenção junto
para prejudicar o PSDB.

CAROLINA TOMASELLI Sandro Schulze destaca proximidade histórica dos tucanos com o PP

OEM e PT admitem abrir mão da vaga
Mas presidentes aguardam aprovação da aliança pelos tucanos em convenção

O presidente do DEM,Walfri
doWeber, e do PT, João Gottardi,
admitiram ontem a possibilidade
de os partidos abrirem mão da

vaga de vice caso o PSDB aderir
à coligação, Os democratas indi
caram Antônio Blunk, enquanto
os petistas apontaram o profes
sor Elísio Wedderhoff para sair
em dobradinha com o prefeito
Conrado Müller (PP).

Entretanto, Weber e Gottardi

afirmam que antes precisam ter o

resultado da convenção doPSDB,
que acontece amanhã, um dia
antes das do DEM e PT, no do

mingo. "Resolvida esta situação,
aí será possível negociar", decla
rou o democrata, acrescentando
que as conversações seguem.

Apesar de defender apoio à

reeleição de ConradoMüller ain
da que o partido não fique com

a vaga de vice, o presidente do

.

PT lembrou que a decisão caberá #'

aos filiados na convenção. "Eu
tenho apenas um voto", resu

miu. Gottardi também disse que
os petistas "se revoltaram" dian
te da instabilidade do PSDB em

fechar questão e que o partido
ainda não descartou a possibi
lidade . de concorrer com chapa
pura. Segundo ele, uma semana

atrás a aliança dos tucanos com o

PMDB era dada como certa.

Plano Diretor'
é aprovado'
GUARAMIRIM

Um ano e oito meses de

pois de ter sido protocolado
na Câmara, o projeto de lei que

.

institui o novo plano diretor do
município foi aprovado pelos
vereadores. A votação em se

gundo turno ocorreu ontem,
em sessão extraordinária con

vocada pelo presidente Evaldo
[unckes (PT). A proposta re

cebeu 11 emendas, dez "delas
'apresentadas por Junckes e

uma pela bancada do PMDB.
Com a votação, o Legis

lativo conseguiu cumprir o

prazo estabelecido em lei san
cionada pelo presidente Lula

mêspassado, que prorrogou a

aprovação dos planos direto
res até 30 de junho próximo.
Inicialmente, o Estatuto das
Cidades estabelecia 10 de
outubro de 2006 como data
limite, mesma data em que o

projeto foi encaminhado pelo
Executivo.

Entretanto, o prefeito pe
diu a devolução e só reen

caminhou o texto em 26 de

março de 2007.A votação em

primeiro turno ocorreu, em

10 de abril deste ano. Acabou
sendo retirado da pauta antes
da segunda votação e voltou
ao plenário ria última segun
da-feira. Mas acabou também

por não ser votado após a ma

nifestação contrária do verea- .

dor Osni Bylaardt (PMDB).

PV muda data
da convenção

o Partido Verde realizará sua con

venção no dia 30, e não mais hoje, como
havia definido. Ficam mantidos apenas o

horário e local: às 19 horas, na Câmara.
O presidente. da sigla, vereador Jurandir
Michels, disse que a mudança se dá em

função da indefinição do cenário políti
co, atendendo ao pedido dos pré-candi
datos. E admite a possibilidade de a si

gla não coligar com o PMOB do prefeito
.e candidato à reeleição Moacir Bertoldi,
governo ao qual o PV integra.

. APOIO �4';��� cliczoom
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Encontro debate educação infantil
Mais de 70 profissionais de 15 municípios estiveram ontem em Jaraguá
REGIÃO

Estiveram reunidos ontem

em Jaraguá do Sul mais de
70 profissionais da educação
infantil de 15 municípios do
norte catarinense. O objetivo
do encontro foi trocar expe
riências, socializar conheci
mentos e estudar temas perti
nentes à educação infantil.

A reunião de ontem foi
mais uma etapa do encontro

intermunicipal de coordena
dores de educação infantil

que está na 11 a edição. O en

contro acontece uma vez por
mês entre os meses de março a

setembro, sempre em cidades
diferentes.

Para Vera Lúcia Heimann,
coordenadora de educação in-.
fantil de Jaraguá do Sul e uma
das organizadoras do evento,
há necessidade de troca de co-

nhecimento entre a categoria.
"Aproveítamos estes encontros

para conhecer projetos que de
ram certo nas cidades vizinhas
e implantá-las em nossas esco

las. Um dos tópicosmais impor
tantes de hoje foi sobre a inclu
são na educação infantil, onde
abordamos formas de atender
alunos com necessidades espe
ciais", disse Vera Lúcia.

A coordenadora destaca
que em Jaraguá do Sul há 4,8
mil crianças distribuídas em

28 centros de educação infan
til e 22 escolas com turmas de

jardim. Na parte da tarde os

visitantes foram levados para
conhecer duas unidades de
ensino do município. O pró
ximo encontro será realizado
em julho em Gnaramirim.

OSNIALVES Professores conhecem projetos de outras cidades e debatem sobre qualidade da educação infantil

PM apreende ·18 máquinas caça-níqueis
Cassino clandestino funcionava numa lateral da Waldemar Grubba

Três traficantes são detidos
no litoral em ação da polícia
BARRA VELHA

Uma ação conjunta entre
as polícias Civil e Rodovi
ária resultou na prisão de
três traficantes e apreensão
de 40 quilos de maconha na

madrugada de ontem. A ação
aconteceu no quilômetro
82 da BR-I0l, em Barra Ve
lha. 'Foram detidos Emerson
Kuhn, 29, e, Edna Cristina
Veneri, 30, que estavam no

Fiat Uno, placa AMH-7870,
de Nova Trento e Cledson
Whecheter, 21, que estava

em um Fiat Tipo de placa
MXJ-OI05, de Brusque. A

droga estava dentro dó ci-

lindro de gás natural.
. A droga pertencia a Emer

son e Edna e seria' distribuída
no litoral norte catarinense.
Cledson fazia o transporte da
maconha que foi adquirida em
Foz do Iguaçu, no Paraná.

De acordo com informa
ções do Deic (Departamento
de Investigações Criminais),
os traficantes já estavam sen

do aguardados em função de
uma denúncia anônima. A

operação terminou por volta
da Ih45 da madrugada, e os

traficantes foram encaminha
dos para sede do Deic, em Flo

rianópolis.

NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA A MISSA DE 70 DIA

'

Os pais de

JARAGUÁ DO SUL
.

Uma denúncia anomma

resultou na apreensão de 18

máquinas caça-níqueis numa

lateral da Avenida Prefeito
Waldemar Grubba, na tarde de
ontem. No cassino clandesti
no, a PM apreendeu 15 telas de
LCD, 18 contadores de moeda,
18 placas-mãe, caixa de som e

uma maleta com fichas de pô
quer, além de cerca de R$ 660

em cheques e dinheiro.
A responsável pela residên

cia, S.T.D.A., 41, assinou termo

circunstanciado e responderá
pela contravençâo penal em li
berdade. No momento da apre
ensão-não havia apostadores no

local. .Segundo a PM, a denúncia
informava que houve um assalto
na residência. Ao chegarem, os

policiais perceberam que nin

guém havia sido rendido, mas

descobriram os caça-níqueis. '

O 10caJ já estava sendo mo

nitorado por suspeita de jogos
de azar, mas a existência de
um portão eletrônico, que fun
ciona com senha, dificultava
a ação da polícia. Dentro da
casa, um cartaz informava o

horário de funcionamento do
local: das 18h às 3h. Na casa também foi apreendida uma maleta com fichas de pôquer e R$ 660

Myclas Darem',
agradecem à todos que remeteram flores e o acompanharam
até sua última morada. Agradecem, ainda; à toda equipe mé
dica e de enfermagem da UTI Neonatal, do Hospital e Mater-
nidade Jaraguá.
Silvano Darem e Daiane Titz Darem.
E Convidam a todos para missa do sétimo dia a realizar na

Paróquia São Judas Tadeu dia 28/6/2008 às 19hs.
.
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TRÂNSITO

ESPECIAl----------

Acidentes deixam rastros· de dor
Dos 11 mortos neste ano, 80% têm menos de 30 anos e 54% são motociclistas
JARAGUÁ DO SUL

90% são homens, 80% têm
menos de 30 anos e 54% são
motociclistas.' Este é o perfil
das vítimas fatais do trânsito
do município neste ano. De

janeiro até ontem, a Polícia
Militar registrou 11 mortes no
local do acidente. No levanta
mento não são considerados
os trechos da BR-280 atendi
dos pela PRF (Polícia Rodo
viária Federal), também palco
de acidentes fatais. Em todo o

ano passado; à PM contabili
zou 21 mortes no local do aci
dente em Jaraguá do Sul.

O chefe do setor de trânsi
to do 14° Batalhão de Polícia
Militar, capitão Gilda de An

drade, ressalta que os moto

ciclistas sâo as vítimas' mais
Vulneráveis num acidente de
trânsito. "O pára-choque da
moto é a cabeça ou o peito
do piloto", comentou. O fato
de a maioria dos envolvidos
nos acidentes serem jovens e,

portanto, terem pouca experi
ência, também é um dos prin
cipais fatores que traçam a

trágica estatística. "Em alguns

casos há a crença de que nada
vai acontecer de errado, o que
aumenta a imprudência", afir
ma o capitão.

Andrade pontua também
que Cerca de 90% dos aciden
tes são causados por culpa do
condutor, e não por fatalidade,
problema na pista ou falta de

sinalização. No ano passado,
levantamento da PM consta

tou que 70% das ocorrências
foram ocasionadas por falta de

atenção. "Entre os fatores estão
as ultrapassagens indevidas, o

uso de celular enquanto dirige,
não manter a distância segura
do outro veículo, não dar a vez,
não dai sinal ao mudar de pista
e não cuidar da manutenção do
veículo", exemplifica.

Já a embriaguez ao volante

corresponde por cerca de 3%
do total de acidentes. Em 2007,
a PM registrou 3.013 acidentes
no município, dos quais 155
foram causados por motoristas

que bebiam ao volante, além
de 509 autuações e 427 CNHs

apreendidas por embriaguez.

DAIANE ZANGHELINI Capitão Andrade destaca que a maioria dos acidentes poderiam ser evitados

Instalação de 44 redutores de
velocidade a partir de outubro

O lançamento do edital

para a instalação de 44 re

dutores de velocidade em

todo o município é uma das
medidas da Prefeitura que
visam amenizar o abuso de
velocidade. De acordo com

ojsupervísor de circulação
viária, Aurélio Luiz [un
ckes, o edital foi lançado
nessa semana e a abertura
da licitação está prevista
para agosto. A expectativa é
de que os equipamentos co

mecem a ser instalados em

meados de outubro.
A Waldemar Grubba, cam

peã no ranking da violência
no trânsito há anos, deve ga
nhar um redutor de velocida
de perto da Arweg, além de

equipamentos de fiscalização
eletrônica nos semáforos per
to da Trapp, em frente à Casa
do Colonizador e próximo' ao
trevo de Schroeder.

Nas ruas Bernardo Dor-

nbusch (Baependi), Irmão
Leandro (Vila Lenzi) e José
Theodoro Ribeiro (Ilha da Fi

gueira), Junckes informou que
não está prevista a instalação
de redutores de velocidade.
As vias' foram palco de três
acidentes fatais neste ano e

receberam críticas dos mora

dores devido ao excesso de ve
locidade e a falta de lombadas
eletrônicas.

No entanto, o supervisor
de circulação viária ressaltou

que, nos próximos dias, será

lançado o edital para a com

pra de um radar móvel, que
será usado em pontos críticos
da cidade. No caso da Irmão
Leandro, .onde os moradores

pedem a colocação de maior

quantidade de taxões, orien
tou a comunidade a entrar em

contato com a Prefeitura atra

vés da Associação de Morado
res para que esta melhoria seja
avaliada.

Pontes darão
mais fluidez

Para dar mais fluidez ao

trânsíto., a Prefeitura tam
bém está construindo quatro
pontes: uma ligando o Rio
Cerro- ao Rio da Luz; outra
entre o Rau e o Amizade; e

a mais recente que ligará a

Ilha da Figueira ao Centená
rio. No próximo dia 30, deve
ser assinada ordem de servi
ço para construção da ponte
entre o Jaraguá 99 e o Chico
de Paulo.

Também há à projeto de
um viaduto no trevo do Viei-

. ras (no entroncamento com

a Waldemar Grubba) e a am

pliação de 22 quilômetros
de ciclovia. Outro objetivo
é construir mais três pontes
- duas ligando a'Barra do Rio
Cerro ao Jaraguá Esquerdo e

outra ligando o Centro ao Ba

ependi - através de financia
mento com a Caixa Econômi
ca e o Ministério das Cidades.
O projeto aguarda liberação.
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AS VITIMAS FATAIS DE 2008
'If 8 DE JANEIRO

MARIO TOMKIV, 29 anes, Pilotava uma motocicleta e bateu
no traseiro de um veícuto do Prefeitura de Joroguó do Sul. O oci
dente aconteceu no cruzamento dos ruas Prefeito José Bauer e
Augusto Demarchi, no Bairro Três Rios do Sul.

'If l°DE FEVEREIRO

SÉRGIO MOSER, 52 anes, Conduzia um Corso e colidiu num

poste e, em seguido, numa residência, no Avenida Prefeito Wal
demar Grubbo.

AllAN JONES SEll28 anes, Pilotava uma motocicleta e

se envolveu em umo colisõo com móis dois automóveis, no Ruo
Manoel Francisco do £osta, Bairro Vieiros.

Otimista e batalhador
Uma pessoa botolhodoro,lOrridente, que gost�va de fazer om�otfes Ie esbanjava alto: astral e,

..

pensomento positivo: � assim que? m.o.•..JO,bOy t
Anon Jones Sell, 28, e lembrado por familiares e amlgos,lliJ El�

I tinha o seguinte lema: Transforme seus sonhos em pequeno� ob- .)\�
jetivos, pois assim fico mais fácil atingi-los. E o mais importon.te:
enquanto os sonhos não se realizam, não desisto. Continue cami
nhando", comentou o irmão de Allan, Elton John Sell.

RAMOS, 28 anos. Pilotava uma
motocicleta e colidiu num pOste no Ruo
Irmão Leondm, no Vila Lenzi.

Um homem que
gostava de aventuras
o tintureiro Emerson Cossiono Ra
mos, 28 anos, havia recém compra

do uma moto de trilho quando sofreu o ocidente no Ruo Irmão
Leandro. "Ele era umo pessoa que gostava de aventuras", �issp
o esposo Valquírio Aparecida Augusto, 21. Ela lembra que:!l
marido pensava em levar o moto num sítio no cidade de &�utor
Pedrinho, de propriedade do avó de Valquíria, para curtir o novo

veículo em meio à natureza. "Ele era extrovertido, alegre e só
se preocupava com os outros. Não pensava duas vezes antes de
ajudar quem quer que lesse". destacou emocionado.

'If' 6 DE MARÇO
LEANDRO FERREIRA BATISTA, 27 anos. Pilotava uma

motocicleta e foi atingido por.um Corolla na Ruo Bernardo Dorn
busch, no Baependi, quando atravessava o via.

t): tevisor de documentos Rudillel JQ
nes dos Santos tomou um taféCGm o

tio, Antônio Jair Gonçalves,
nntes do ocidente no noite Dela

segunda-fejro. "Foi u último vez que o vi", relem6rou G çalves�
Rudinei era natural de Borracõo (PR) e morava com () tio
Guoramirim há qugtro ÓDoS. Entre os qualidades do so

Gonçalves destocou que Rudinei ·�01 inteligente, estudioso,

compreensivo e educado. "Ele queria crescer profissionalmente.
Era formado no curso de técnico têxtil e queria cursor faculda
de", destaco.

'If' 7 DE MAIO

LUCIANO FERNANDES, 15�mos.
Estava de bicicleta no Ruo Arnaldo
Piske, em Três Rios do Norte, e foi atro
pelado por um Monzo.

"Valeu, mãe, até mais"
Estas foram us últimos palavras que
o dona-de-casa Vilma Müller Persch,
42 anos, escutou do filho Luciano
Fernandes, 15 anos. Ele tinha qua
tro irmãos, estudava no Escola Max

Schubert, no Três Rios do Norte, e trabalhava meio período colnlT

empocotador. No dia do ocidente, ele estava voltando do escola.
Vilma lembro de como o filho era dedicado e carinhoso. "Uma
semana antes do ocidente, ele me deu o presente do dia dos
mães", recordou. Vilma disse que o automóvel que atingiu Lucia
no estava em alto velocidade e que o moto à beiro do pista pode
ter reduzido à visibilidade do motorista. "Meu coração de mõe,
está ferido", lamenta.

SANDRA REGINA EGGERT, 36 anos. Era passageiro de um

Ford/Ko, que se chocilu contra um poste no Ruo José Theodoro
Ribeiro, no Ilha do Figueira.

'

.0 projeto da nova casa
....

A maior preocupação do bordadeira Sandro Regina Eggert, '36
o anos, era dor um futuro digno poro o filho Jhenifer, 11 anos. "Era

uma pessoa que tinha seu trabalho e queria construir uma cosa

novo. Elo só queria viver e dor um futuro à filho", comento Edson
Luis do Rocha, um dos quatro irmõos de Sandra.

'

'If 23 DE JUNHO

ALCIONE JOSE GIRARDI, 24 anos. Pilotava uma motoci
cleta no Ruó Luis Gonzaga Ayroso, no Jnraguá Esquerdo;! 'tuondo
perdeu o controle, copot�q�e colidiu com um GQI.

.,

Lembranças de uma pescaria .

"A gente gostava de pescar junto quando éramos pequenos". ESta
é uma dos lembranças de infôncia mais fortes que o operodorde
caixa JoHson Sczeponiok, 20 anos, guardo do convivência com o

primo Alcione José Girardi, 24. "Ele foi pescar no nosso chácara,
no interior de Guaramirim, no Sexto-feira Santo", relembro a tio
de Alcione, Silvoniro Girardi, 50, acrescentando que o sobrinho
era "trabalhador, Qlçgre, extrovertido e brincalhão". Segundo
elo, Alcione era pedreiro, natural de Três Barros (PR), tinha cinco
irmõos e morava em Joraguá do Sul há cerco de seis onós.
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JARAGUÁ DO SUL

Pró-reitor da Unerj
assume Apolitec

o ex-pró-reitor de Administração do Cen
tro Universitário de Jaraguá do Sul, pro
fessor Paulo Onildo de Matos, assumiu
a presidência da Apolitec (Associação
Politécnica), de Jaraguá do Sul, man

tenedora do Cepeg (Centro Politécnico
Geraldo Werninghaus). Paulo Matos se

apresentou durante a plenária da Acijs
e Apevi juntamente com a nova diretora,
Rejane Carvalho, que substituiu no cargo
o profesSor Alfeu Hermenegildo. A Apoli
tee é uma entidade formada pela Unerj,
Prefeitura e Cejas, através dos sindicatos
de empresas. Inaugurado em 2002, o

Cepeg conta com 12 salas de aula, mini
auditório, dependências administrativas,
setor de apoio pedagógico e outras 20
salas destinadas aos laboratórios.

VALE DO ITAPOCU--------�

JARAGUÁ DO SUUGUARAMIRIM

MANIFESTAÇÃO NA BR-280
Moradores da região realizam hoje, às 13h, uma manifestação pela
duplicação do BR- 280. A expectativa é reunir mais de 100 pessoas
que através de cartazes e faixas vão pedir a urgência da obra. O
objetivo é chamar a atenção das autoridades e da comunidade em

geral, sobre a importância da obra para a região. Além da duplicação
do trecho, eles lembram da necessidade de se construir uma "ilha"
perto da ponte do Portal, que deve facilitar o acesso dos pedestres.
Outra reivindicação é que a lombada eletrônica volte a funcionar. O
protesto acontece na divisa entre Jaraguá do Sul e Guaramirim.

BARRA VELHA

10 Caminhada
saudável

Neste domingo, dia 29, acontece a 1 a

Caminhada Saudável de Itajuba, com

percursos de cinco e 10 quilômetros, com
saídas e chegadas no estacionamento ao

lado da Igreja do Senhor Bom Jesus, na
Avenida Itajuba. O objetivo é despertar
os participantes para uma vida saudável.
O trajeto inicia às 7h, e as camisetas cus
tam R$ 5 (antecipadas) e R$ 8 (no dia).
Outras informações pelo telefone 3457-
6166. Em caso de chuva, o evento será
transferido para o próximo domingo.

GUARAMIRIM

Festival
da canção

Descobrir e projetar os talentos da re

gião através de competiçõ.es divididas
em três modalidades como sertanejo,
popular e internacional é o que pro
põe o Festival da Canção promovido
pela Casa da Cultura de Guaramirim.
O evento acontece sábado, a partir das
19 h, e terá a participação de trinta in
térpretes e da banda Som da América.
O evento aconteceró nas dependências
do Parque Municipal de Exposições,
próximo à BR-280.

CORUPÁ

. Festa Junina da Escola
José Pasqualil1i é sábado

A Escola José Pasqualini prepara uma grande festa junina para amanhã, com
completo serviço de bar e cozinha. Vai ter bingo! churrasco, apresentação de dan

ça e casamento caipira. Estão previstas também uma série de brincadeiras para
as crianças. A festa junina da Escola José Pasqualini teró início às 16 h, conforme
informações da coordenadora pedagógica Mórcia Hermann. Toda a comunidade
estó convidada a participar.

FÉRIAS SEGURAS CHEVROLEt�

iii t)IJIMYJIIIE_.
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José Mayer na pe e de um hippie
Ator; acostumado a viver personagens sedutores, encara novo desafio profissional

MUNDO DA ARTE .

A última novela de José Mayer é Maíra (Iuliana Paes) que seu deu
na Globo foi "Páginas da Vida", em mal em sua primeira investida, no
2006, na qual ele interpretou Greg, entánto nos próximos capítulos a

um homem de caráter duvidoso, situação começa'a mudar.
mas muito galanteador e por isso Augusto acredita que sua amada
fazia sucesso entre as mulheres. Rosana fora abduzida por alieníge
Agora, o ator está de volta à telinha nas e que ainda voltará. Na realida
vivendo um personagem totalmente de, Rosana mudou seu nome para
diferente; em ''A Favorita", ele é Au- . Diva e está cumprindo pena par
gusto César, um talentoso cantor de tráfico internacional de drogas. Das
rock que deixa a carreira e vai viver duas, uma, ou Augusto é mesmo um
num sítio. Ufólogo e apaixonado visionário e acredita no que está fa
pela natureza, gosta de promover lando, ou ele inventou esta história
reuniões para meditação por isso a de disco voador para não contar a

vizinhança já o taxou de louco. Shiva o verdadeiro destino da mãe.
No passado viveu .um romance Este é mais um dos mistérios da his

com Rosana (Giulia Gam), a qual tória de João Emanuel Carneiro.
também amava Elias (Leonardo Me- Na vida real, José Mayer já ga
deiros). Ela ficou grávida e, quando nhou o rótulo de galã; modesto,
o menino nasceu, confessou que ele costuma dizer que não entende
não sabia quem era o pai e pediu porque as mulheres o consideram
para que não fosse feito exame de . bonitão, mas as fãs sabem muito
DNA. Amigos e fãs dos mesmos bem o que dizem. Tanto sucesso

ideais, Augusto e Elias assumiram deve-se a sua performance na inter
a paternidade e agora Shiva Lênin pretação de personagens conquista
(Miguel Rômulo) é um feliz adoles- dores, geralmente homens fortes e

cente que tem dois pais. O rapaz decididos que sabem o que querem
vive "socorrendo" Augusto em suas da vida e das mulheres. Foi assim
trapalhadas; não se conforma por- quando o ator interpretou Pedro,
que ele se mantém fiel à Rosana e

.

em "Laços de Família", ou quando
vive lhe arrumando namoradas. viveu o jornalista Dirceu de Castro,
Uma das pretendentes de Augusto em "Senhora do Destino".

Na novela
"A Favorita",
José Mayer dó
vida a Augusto, um
visionário e u1610go

Revisão

programada
JAVEL
MiDefireSV
PaIiofüe8V
Siena Fire 8Y

A gente cuida da
. -

suapalXao.

Reservado na vida pessoal
E por falar no público feminino, o que mais chamo o atenção papéis lhe renderam o prêmio de Ator Revelaçõo da Associação

dos fõs é que José Moyer tem um comportamento reservado e vive Paulista de Críticos de Arte. No minissérie de sucesso,' "Presen-
longe de badalações. Nado o irrito mais do que ver o seu nome Ii- ço de Anita", de Manoel Carlos, interpretou o escritor Fernando,
gado os naturais fofocas do meio artístico. É muito bem casado há que se apaixonou pela ninfeta Anita. Neste trabalho mais uma

trinta anos, tem uma filho e está felicíssimo com o vida que levo. vez mostrou o seu lodo mais sexy, contracenando com a entõo
A primeiro novelo foi em 1983, "Guerra dos Sexos" (Globo) e estreante Mel Lisboa (Aflito). Nando e Anita protagonizaram um

logo depois participou do filme "Bandidos do Falange". Os dois relacionamento sexual intenso e obsessivo.

Em "Esperança",
" José Mayer fez

por romântico
com Priscilo
Fantin, o Maria
do história de
Benedito Ruy
Barbosa
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Venha saborear um gostoso café espresso

Café expresso com uma das Alameda 25, sala 11-
delícias da DOCE SABOR!

CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Já comeu arroz hoje?
Um cidadão vietnamita encontra um amigo que

passeia com o filho pequeno e, interessado em saber
se está tudo bem com o garoto, faz uma pergunta:
"Quantas tigelas de arroz ele comeu hoje?" Já em

Bali, na Indonésia, as pessoas perdem quase toda
a manhã em cerimônias oferecendo grãos de arroz

aos espíritos, deixando-os na frente das portas de
suas casas. Em muitas línguas asiáticas, algumas
palavras, aliás, estão relacionados ao arroz. No Laos
e na Tailândia, por exemplo, para "refeição" se diz
"comer arroz". Muito além de ser o alimento de base
de 4,5 bilhões de pessoas no mundo, na Á.sia o arroz
ganha dimensão extraordinária.

Originário do sul da China, onde é cultivado há
pelo menos 7000 éIIlOS, da Asia chegou a Europa pe
las mãos dos árabes, dali chegou ao Brasil, trazido
pelos portugueses. O arroz adquiriu uma presença
tão marcante entre os asiáticos que ainda hoje influ
ência seu cotidiano. Nos arrozais que se sucedem na

paisagem de Bali, é comum que a comunidade se

reúna no final do dia para celebrar a colheita e os es

píritos, que garantem a prosperidade nas plantações.
Evitam barulho, quando nos campos. Segundo eles,
os espíritos se assustam com facilidade e, assim, po
dem fugir, provocando a infertilidade"da terra. Seus
arrozais estão associados às diversas fases da vida
- do nascimento à morte. É comum que uma mãe,
seja ela camponesa ou moradora de centro urbano,
dê ao recém-nascido grãos de arroz já mastigados,
num ritual que indica sua chegada à vida. Muitos
desses ritos atravessaram os séculos e os contínen
tes, como o hábito de jogar arroz em recém-casados.
Tanto em Bali, quanto em Sumatra, seus campone
ses fazem questão de serem enterrados nos arrozais.
Em Sumatra, seus túmulos são a miniatura de suas

casas, em meio ás plantações. Durante o enterro
existe farta distribuição de arroz, com muitas festas,
cantos e danças. Até essa cerimônia fúnebre ser rea

lizada, a família do falecido não o considera "morto
socialmente" e continua depositando dia após dia a

tigela de arroz diante do local onde ele vivia. Nos
dialetos da ilha "casa" e "túmulo" são quase a mes

ma palavra. A diferença é que para "túmulo" se diz
"casa sem fumaça", ou seja, onde não há mais arroz
no fogo. Não "morto socialmente" consiste em deixar
o corpo a céu aberto, até secar - alcançando 60 dias.
Presenciei corpos nesse estágio, mas algo me intriga
va: não havia odor algum. As folhas das árvores que
circundam os arrozais "sugam" todo o odor da pu
trefação, também não permitindo a aproximação dos
abutres. Já na India, onde o arroz é cultivado há pelo
menos 3000 anos, sobrevive o costume de oferecer
arroz aos abutres para que eles deixem o espírito.do
morto em paz.

Em tempo: apenas nos últimos 10 minutos, en
quanto você lia este artigo, cerca de oito milhões de
quilos de arroz foram consumidas em todo o mundo.

• charlesautor@grnail.com

VARIEDADES�--------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Wall.E (Dub) (16h30, 18h30, 20h30-lodos os dias)
(14h30 - self/sab/dom!quq!qui)

• Cine Shopping 2
• Quebrando a banco (Leg)
(19hl0. 21 h30 -Iodos os {!ias) (16h50 - quo)
• As crônicos de Nórnia - Principe Caspian (Dub)
(16h30 - sex,/seg/ter/quil (14hl O - sob/dom/quo)
• Kung Fu Pando (Leg) (17h - sob/dom)

• Cine Shopping 3
• Treinondoo papai (Dub) (19hl0, 21h20-todososdios)
• O incrível Hulk (Dub) (17h - todos os dias)
(14h40 - sex,/sab/dom/qua!qui)

JOINVILLE
• Cine cidade 1
• WoII.E(Dub) (14h30,16h40,19h,21hl0-todososdios)

• Cine Cidade 2
·Indiona Jones e o reino ilo coveiro de cristal (leg)
(14h20 - todos os dias)
• Kung Fu Pando (Leg) (17h - sob/dom)
• O incrível Hulk (Dub) (19h10,21 h30 - todos os dias)
(16h40 - sex,/seg/ter!quo/qui)

• Cine Mueller 1
·WoII.E (Dub) (14h.16h30,18h45,21- todososdios)

• Cine Mueller 2
• As crônicos de Nárnia - Príncipe Caspian (Dub)
(13h30 - todos os dias)

LIVRO

A REGRA NÚMERO 2

LIÇÔI::S tM UM fiOSPlTAL DE CUEnnA

HEIDI SU�IER KRAFT

A regra número II:
vivendo no limite

Em missão no lraque a tenente-coronel
KraR psicóloga da Marinha, revela fe
ridas que cirurgião nenhum veria. Kraft
notou que fuzileiros navais e até mesmo

médicos, sofreriam danos que ela jamais
conseguiria amenizar. O livro é um relato
da tentativa de prover conforto em meio
ao caos da guerra, e a dificuldade de
manter-se são nela!

• o incrível Hulk (Dub) (16h15. t9h - todos os dias)
•Sex aod lhe city - o filme (leg}
(21 h20 li os 4ios)

er 3

(lily)
(14h30. 17ft. 19h15, 21h40 - todos os dias)

)
(14hl0,161130, 18h45, 21h - todoSilS dias)

osdios)

�%

• Cine Noornorkt 4
• O incrível Hulk (Dub)
(14h, 16h2D. 19h20 - todos os dias)
• O incrívgl ..Hulk (Leg) (22h - todos os dias)

DVD

Promessas que
podem matar

Abby está cheio de alegria que sua filha
de dezenove anos encontrou em Nick o

· namorado pertelta.ou assim ela pensou!
Concentrado, Nick tem contado os dias
para começar sua vingança contra Abby.
Um misterioso ressentimento que trans
formará suas vidas para sempre.

MARlA
DEl. MAR

RESSENTIMENTO
··E·

MORrE

AlgllmR� pR.}mes....as podem marar,

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Elzinho jogo águo em Frau Herta de propósito.
Julieta decide levar Cícero poro acompanhar
o campeonato de Letícia. Frau Herta expulso
Lindolva de dentro de coso. Elzinho conto

o Iracema que Daniel pretende levar Louro

poro se trotar nos Eslodos Unidos. Rosa re

gistro tudo. Letícia comemoro 00 saber que
Cícero e Julieta irão acompanhá-lo. Nolércio
conversa com Rogério sobre o desempenho
de Afonso. Rosa conto o Frau Herlo o conver

so enlre Elzinho e Irocemo.Nolércio promove
Afonso o advogado júnior.

BElEZA PURA
Alex, Márcia e Sônia resgatam o colar. Rokelli

digito novo procuroção. Celso é preso. Sônia,
Alex e Márcio dizem que só Olavo pode deci
frar o colar. Rokelli foz José Henrique assinar
a procuração. Raul se emociona no ultra-som
de Suzy. Robson descobre que Rokelli copiou o

antigo procuração. Felipe vê o mapa e lembro
de Rodrigo mostrando o mesmo mapa. Olavo

promete que volto com Sônia poro Amazônia
se elo trouxer o colar. Ciro diz o Guilherme

que o Singular eslá pedindo três milhões de

indenização.

5 :q li

A FAVORITA
·Floro pede que Lora investigue. Gonçalo per
gunto paro Irene poro quem elo ligou tonto no

último mês. Loro guardo no bolso os folos que
ganhou de Floro, 00 ouvir o voz de Donotelo.
Cido mondo que Dorlei seja feliz. Floro vai poro
oulro flat. Gonçalo pego o celular de Irene e

ligo poro Floro. Donotelo flagro Dodi e Manu

juntos. Zé Bob confronlo Donotelo em um leilão.
Donotelo mente poro Dodi que está com Zé Bob.
Cido adormece e perde o direção do caminhão.

Gonçalo vê Irene � Floro. Lora procuro Cilene.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Carvalho vai à sede do Depecom fazer uma vi
sito a Miguel e Aline. Miguel noto carinho de
Aline com o advogado e fico enciumodo. Lupo
é levado pelos policiais. Cassandra diz que não
foi uma boa idéia trazer Ágata e Aquiles poro
suo cosa. Lucas e Janete discutem com o mãe e

Cassandra diz que preciso se livrar de Ágata e

Aquiles. Vlado convence ísis o morder o pescoço
de Rosa, mos elo desiste. ísis ameaço terminar
com Vlado, se ele atacar alguém. Rosa acordo
no meio do discussão e aproveito poro fugir.

AMOR E INTRIGAS
Volquírio diz o Petrônio que é perigoso eles vi
rarem assaltantes e ele diz que não têm nado o

perder. Volquírio diz que vai se vingar de Alice,
Felipe, Bruno e Dorotéio. Petrônio e Valquírio
se beijam. Felipe e Alice fazem planos. Alice
diz o Felipe que precisu conversar com Pedro.
Antonio e Fobiolo notam que Pedro eslá triste.
Pierre diz o Eugênio que está tenso com estréio
do peço. Petrônio pergunto se Volquírio quer
acabar com o vida de Alice. Elo diz que agora
nôo tem mais sentido motor Alice.
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MUNDO ARTISTICO

Cheios de graça
negando o affair
Juliano Knust e Danton Mello aprovei
taram o noite do-último quarto-feira
(25) poro curtir o noite carioca. Com
amigos, eles botaram o papo em dia
em uma pizzaria. O curioso é que,
mesmo negando um possível affair,
Juliano e Danton trocaram beijos
durante todo o noite. Ao notarem
o presença do paparazzi, os atores
agiram com naturalidade e chegaram
até o ncenar poro o câmera.

Ator receberá
título carioca
Lázaro Ramos, o Evilásio de "Duas
coros", se prepara poro ser o mestre
de-cerimônias do "Prêmio Mul
tishow", no dia 1° de julho. Ele ainda
está envolvido com o projeto de um

seriado, baseado no filme "Ó, pai, é",
que já está sendo rodado no Pelouri
nho, em Salvador. Lázaro também será
homenageado pelo Câmara Municipal
do Rio de Janeiro e vai ganhar o título
de cidadõo carioca.

A top Gisele
no Caldeirão
Luciano Huck conseguiu um tempi
nho com Gisele Bündchen em meio
00 desfile pelo Colcci no Sõo Paulo
Fashion Week. A modelo recebeu o

apresentador em seu camarim, onde
Huck entregou à top, presentes de
aniversário comprados com RS 50 no

comércio popular. A top falou do vida
e do namorado, o atleta americano
Tom Brody. A entrevisto vai 00 ar no

"Caldeirõo do Huck" de amanhõ.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO Fonte:-Cirom/Epagri

A frente frio chego o SC, mantendo o tempo
fechado e com chuva� Há risco de chuva forte,
temporal com descarga elétrico e quedo de
granizo isolado. Temperatura estável.

" Fases tia lua

NOVA CRESCENTE CHEIA MIf,GUANTE

3/6

� Jaraguâ do Sul e Região
.-----�---,-,��,--

-'-·-"'·--··-"--·--�'·'-···-'··-r--�·"'�""-····-'-_.,.,"�'--
SÁBADO

O'
" I DOMINGO OMíN: 150 C I MiN: 14" C

MÁX: 210 C ",,', I[ MÁX: 20° C ""
' ,

Chuvoso .Chuvoso
'

HOJE

OMíN: 14¢ C
MÁX: 20° c "If' ,

.

Chuvoso

lil! ÁRIES

��. (20/3 a 20/4)
O dia hoje está

� [ particularmente
gostoso. Você está

mais terno e pode enxergar nas
pessoas qUlllidades que dificil
mente consegue. De fato hoje
não é um dia de agressividade.
Você pode relaxar e se entregar
00 fluxo natural do vida.

)(
GÊMEOS '

(21/5 o 20/6)
Você tem conseguido
passar uma ótimo

imagem na área pro-
. fissional. Procure não gastar mais
do que pode refletindo a cada

passo em direção à aquisição de
bens. Não goste mais do que pode
contando com algo que ainda não
está em suas mãos.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Você gostaria de

viajar. expandir
seus negócios e

suo vida pessoal, mos sobe que
antes deve colocar algumas
coisas em seu Hevido lugar. Pro
cure se empatizar mais com seu

trabalho 00 invés de negar suas
dificuldades. Enfrente o vida.

L� LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8) ,

.:. '} Não adianto se
'

� � queixar de muito
trabalho nem de

sanimar diante dos dificuldades.
Os tempos são bicudos mesmo e

não vale II peno se lamentar. Use
a energia poro trabalhar ainda
mais e colocar em dia tudo o que
tem deixado poro depois.

'TOURO
(21/4 o 20/5)
Dià ótimo poro
investir em suo car

reiro, especialmente_
se trabalho com comunicação.
As viagens estão favorecidos.
Suo identidade também está em

destaque e você poderá mostrar
aos seus superiores suo necessi
dade de crescer no que foz.

,.,,,
CÂNCER

�;_�� �!��6e:t!��)um .

: � momento de vaida-
de e preocupação

com o aparência físico. Apro
veite poro fazér tratamentos de
pele e corpo que tem deixado
poro depois. Os resultados serão
ótimos se fizer esses trotamen
tos até meados do próximo mês.

rrr
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Você ainda não
consegue enxergar.

- pois está em meio o

um furocõo, mos todo experiência
que está ácumulando nesses

úhimos tempos poderão raíer
com que você dê um gronde posso
em direção 00 seu crescimento
pessoal e pro�ssional.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Fase de aprofunda
mento no amor e

relacionamentos em

gerol, bem como em

suo vida financeiro e profissional.
Você tem passado por momentos
de muito intuição e deve aprovei
tar essas energias paro reavaliar
o que de foto vale o peno.

10/6 18/6 26/6

SEGUNDAâMí!'l: 10° G
MAX: 20° C
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
Esta é uma época
de concretização
de inúmeros proje

tos e de estruturação de suo

identidade. Trabalhe duro sem

reclamar de formo disciplinado,
organizado e cancentrada. Logo
você poderá começar o colher os
frutos de tonto dedicação.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

"""'" Suo sensibilidade
está passando
por provas que no

verdade você não gosto nem um

pouco. O mundo dos sentimentos
decididamente não é um lugar
confortável poro você. Procure
olhar poro o lodo positivo dessa

exigência do Universo.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 200S '

ANIVERSÁRIOS

27/6

DIVIRTA-SE
.

Na igreja
- Bah, tchêl Vim aqui para batizar o
meu cavalo.
- Batizar um cavalo? De jeito nenhum.
- Que peno, tchê. Eu até trouxe 500

, reais pro pagar pelo batismo, mos se

nõo é possível, tudo bem.
- Colmo, gaudério. Eu acho que, no
verdade nõo há problema em batizar
um cavalo, nõo é?
- Que bom, tchê. Aqui estõo os 500
reais. Pode batizar meu cavalo.
No saído o podre lembrou:
- Ei, gaúcho. Nõo se esquece que no

semana 'que vem tem crismo, hein.

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Você tem passado
por um aprofun
damento de suo

consciência. Isso deixo você mais
aberto às intuições espirituais. Se
ainda não pertence o algum grupo
espiritualista, procure um, ou 00
menos o algo mais profundo poro
se dedicar. Medite.

PEIXES

.. (19/2 o 19/3)
•• Dia de muitos
�"., oportunidades em

suo área pessoal
ou profissional. Você estará mais
sensivel e perceberá os pessoas
e situações que poderão lhe tra
zer essas oportunidades. Procure
concretizar projetos antigos sem
fugir dos resultados.
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Difícil' e maravilhoso
Criar os filhos não é tarefa fácil e isso não é novidade. Desde o

começo até sempre, eles são o nosso fonte de alegria e de sofrer.
Os dois lodos de uma mesma moeda. Ouando pequenininhos, es
quecemos de nós mesmas e nos dedicamos às fraldas, mamadeiras,
vitaminas, vacinas, nariz escorrendo e um montão de outras coisas.
Depois dos primeiros passos, mais cuidados com o pequeno. Portão
sempre fechado, objetos quebráveis foro do alcance deles, tomadas
devidamente protegidos etc e tal. No época da esçola, os primeiros
conselhos de sobrevivência, do tipo "não bata, mos também não
apanhe". A vontade de socar esse amorzinho de criatura quando pela
décima vez ele não entendeu que antes de "p" e "h" vai "m" e os por
quês que nos colocam quase loucos. No adolescência, mais um pouqui
nho de dor de cabeça. A descoberto do corpo, a sexualidade, os vícios e
o nosso medo, maior do que em qualquer outra fase da vida deles.
Aí eles arrumam uma namoradinha, que aos nossos olhos parece
nunca ser boa o suficiente, casam, têm filhos e pronto. Achou que ia
ter sossego? Não... Nem um pouco. Tirando os vezes em que os filhos
ainda tomarão nossa atenção, temos os netos, que fazem o ciclo
começar novamente. lá do começo. Fraldas, mamadeira ...

NOVIDADE
o

O Boticário reinougura hoje o loja do Getúlio Vargas. Com

'um novo lav-out e um conceito de loja interativo O Boticário

_ mostro o preocupaçãO em oiere_!:er além de produtos de

qualidade, um espaço agradável e inovador. O trio "£s

poço iísico, produtos
e atendimento" com certeza é noto

10. Posso lá e conierel
,:'

SENSIBILIDADE MASCULINA
Pronto. A revisto da moda diz para você apimentar a relação. Você
vai lá e compra aquela lingerie delicada emaravilhosa, na esperan
ça de que o maridão fique meia hora babando, enquanto você des
fila pelo quarto. Doce ilusão. Ele chega, cheio de amor pro dar, diz
que você está linda, ,cheiroso, macio e no empolgação do momento;
rasgo suo calcinha. E ou não é de gritar?

CABELO EM PÉ
Tudo bem que cabelo liso é o alegria dos mulheres. Mos às vezes
é necessário deixá-los naturais, abrindo mão de alguns artifícios.
Se o seu cabelo é rebelde, emerimente prendê-lo em um coque ou
rabo-de-cavalo. Usar o chapinho todos os dias deixo o cabelo seco,
quebradiço, frágil e sujeito à quedo. Sendo assim, utilize-o apenas
esporadicamente e com produtos auxiliares, como um desfrizodor.

MULHER----------

'HISTÓRIA DE SUCESSO
A Elion Têxtil comemoro o sucesso do participação no primeiro edição do Fenim verão,
realizado em Gramado, no maravilhoso serro gaúcho. A Elion chegou o fechar 22 negó
cios em apenas um dia de evento. Com um stand belíssimo, uma variedade incrível e
super colorido, o empresa mostro o motivo de uma trajetória de sucesso que está em
pleno ascensão.

FESTA BOA
Hoje nós temos um arroio, até
porque nós também somos filhos
de Deus. Ouero ver esse bando
de jornalistas, televendos, vende
dores, auxiliares, recepcionista,
zeladora e até os chefes pulando o

fogueira. "Vai sê bun ito de vê sã"!
Será que no próximo coluna eu

posso contar como foi o festança?

ROUPAS FEMININAS'ACESSÓRIOS

,

,:-l;$ ';'l;f._'1'r,�,)f;::� '',!' .'r_,�>:i'iJ:� ..

Marechal Deodoro. 739,"loja 04 ":
,

Defronte ao colégio Bom Jesus�
.
...", 47 3,055 0�!8 "'.' ii,

.
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CINDERELA EXAGERADA
Nosso sonho é ter um corpo perfeito. Barriga durinho, o

braços e coxos firmes, bumbum empinado e seios olhan
do poro o céu (quando muito poro o purgatório, mos jo
rnais poro o inferno). E monda ver no musculação. Só que
tudo tem um limite. Respeito os mulheres que querem braços
musculosos, costas cheios de ondulações musculares e veios

o enormes no pescoço. Coda um é coda um. Eu particularmente
acho que "eles" odiariam dormir com o Papó!

BISCOITO DA SORTE

-"

· ,! t'

• A mídia homenageou Dono
Ruth Cardoso que nos deixou um

belo legado. Seja no suo profis
são como antropólogo e profes
sora, seja em projetos sociais,
seja como ex-primeiro domo
(título que resistia em aceitar).
Peno mesmo, é que só agora é
divulgado todo o trabalho desso
mulher É sempre assim, depois
que se vão são reconhecidos e

o enaltecidos. Deveria ser diferen
te, não acham?

• Morar no centro é bom. Sair e
ver vitrines é um bálsamo. Pas
sear ouvindo todos os sons do
cidade dá um novo gás. Morar
no interior também é bom. Soir e
ver motos e montanhas também
é um bálsamo. Passear em meio
aos sons de possorinhos e rio-

o

chos dá uma paz gigante. Bom
mesmo é poder usufruir desses
dois estilos de vida. Eu posso!

• Apesar de ouvir de muito
gente que tenho um rosto in
comum, com troços exóticos
(ohhhh!), às. vezes desconfio
disso: AS' pessoüs me confun
dem facilmente com outros.
Dia desses esperava meu filho
no escola, em pé no calçado,
quando chegou uma adoles
éente correndo, todo esbafori
do, com um sorrisão no rosto.

Chegou bem no minha frente
(senti o hálito do menino) e

com espanto disse: "Ai, moço!
Desculpe, pensei que fosse ou

tro pessoa".

• Renato Russo numa musi
quinha lindo, sossegado e ideal
poro um fim de semana de frio:
"

... Vamos chamar nossos ami
gos/ o gente foz uma feijoada!
esquece um pouco do trabolho/
e fico de bote popo/ 'temos o

semana inteiro pelo frente/ você
o me conto como foi seu dia! e o

gente diz um pro outro 'estou
com sono, vamos dormir'...

"
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CUIDADOS QUE OS
CABELOS MERECEM

o excesso de cabelos pode es

conder o rosto; no entanto os novos

técnicos de amaciamento utiliza
dos pelos salões podem reduzir
em mais de cinqüenta por cento o

volume dos cabelos crespos.
-

Um bom truque poro obter um
alisamento rápido é usar bobbies
00 invés de fazer escovas: o resul
tado final é excelente e agride me-

.

nos os cabelos. Pelo menos esta é
conclusõo de especialistas no área,
os quais também explicam que·
às vezes o soluçõo poro domar
cabelos crespos é mais slmples
do que se imagino: bosta repicá
los e d.epois fazer um suporte de
mechas largos, o fim de garantir
o balanço e levezn dos madeixas,
mos é sempre bom lembrar que
"cada coso é um coso".

No classificaçõo "cabelos
crespos" estõo incluídos os cabelos
que passaram pelo processo de per
manente. Este cabelo também exige
manutençõo e pede produtos especí
ficos para ele. Depois de lavado deve
ser secado e ajeitado com a mõo
pará que nõo fique arrepiado.

E vai aqui uma dica de ouro

poro quemlem cabelos crespos: na
hora de enxugá-los evite esfregar
a toalha porque podem embara-

çar. Prefiro sacudir os cachos com
.

o ponto dos dedos até livrar-se de
todo excesso de águo.

Ouando es cabelos sõo muito
lisos, os fios quebrados deixam o

cabelo arrepiado por isso merecem

atençõo especial. Após lavor e se

car é preciso utilizar produtos que
reparam os pontos, quase sempre
à base de silicone. Tem ainda
aquele velho conselho: escovar os
cabelos lisos 100 vezes, no entanto
os especialistas explicam que o

dica vale apenas poro o cabelos
lisos e sem fios quebradiços e o

melhor escovo é aquela com cer

das de javali. A técnica do eseo

vaçõo levo o oleosidade natural
do raiz até os pontos, deixando
os cabelos brilhantes.

E· os lisos, rolos e oleosos?
Bem, estes precisam ser lavados
diariamente, com água morna e

xampu de uso freqüente. Uma boa
soluçóo caseiro é passar cloro. de ovo.
na raiz do cabelo, deixar secar e ape
nas enxQguar em águo abundante.

Poro dor um pouco mais de
volume, opte pelos bons produtos
que existem no mercado, especial
mente formulados poro este fim.
Aliados 00 secador, produzem bons
efeitos de modelagem.

Todos os tipos de cabelos requerem cuidados
.

especiais. Não basta apenas xampu e condicionador

BELEZA

O CORREIO DO POVO IESEXTA·FEIRA. 27 DE JUNHO DE 2008
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CILlgs POSTiÇOS
ESTAO NA MODA

Eles voltaram 'a ser fashion

Privilégio das artistas e

tido como difíceis de serem

manuseados, os cílios posti
ços ganham cada vez mais o

dia-a-dia das mulheres. Todas
sabem que um simples olhar

.

costuma dizer tudo e por isso

capricham na hora da maquía
gem; existe uma variedade de
máscaras cujos pincéis prome
tem e fazem algumas proezas,
como engrossar, curvar e alon

gar, mas nada se compara aos

cílios postiços. Pelo menos é
isso que dizem os especíalis
tas em moda e maquiagem.

Usados para destacar o olhar,
os cílios artificiais, disponíveis
em diversos tamanhos e forma-

tos, seja em par de cílios, em fita
ou pequenos tufos individuais,
oferecem vários resultados, do
extravagante ao natural. Os fios
em tamanhos -crescentes pas
sam a sensação de que os olhos
são amendoados, Os tufinhos
(pedaços de pêlos individuais)
levantam a expressão. Já os fios
longos deixam o visual natural.

"Longos, volumosos ou

discretos os cílios postiços
iluminam o olhar. Ideais para
uma ocasião especial, deixam
a mulher com atitude" afirma

Cayo Lanza, maquiador do
Studio W.

A "artimanha" para com

plementar o look facial exige

cuidados. Os diferentes for- .

matos de olhos determinam
o tamanho da fita de pêlos
artificiais. Portanto, antes de
colocar é necessário deixá
la na medida correta. Em se

guida, aplicar a cola (própria
para isso) rente ao contorno'
dos olhos e colocá-lo do canto

externo para o interno .

.

Importante: não exagere.
Os cílios postiços devem ser

levemente maiores do que os

cílios naturais e não mais do
.

que isso. Pronto! Com o com

plemento de uma maquiagem
básica e um delineador, você
está preparada para arrasar

na ocasião.
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Um iiilãO públic os, ntc:í·

tquinas e equipam os serc:í renll
� lado a partir das,'1 Oh, de hOje (27),
no pátio. da Secretaria de Qbra$
PúbH�as ê' Habitação. O editol cem
pletó1está disponível no siJe Ilttp:/f
.ipôrtal.jaraglfadosul.co,ll1.b�J

FALECIMENTOS

Faleceu às 8h30 do dia 25/6, o SI'.
Gustavo P!'oc!mow, com idade de
86 anos, o sepultamento foi renll
zado dia 26/6, com saída do féretro
da Capela Mortuária da Vila Lenzi,
seguindo para o cemitério municio

pal do Vila Lenzi.

Faleceu às 10h do dia 25/6, o Sr.
Victor Strebe, com idade de 59 anos,
o sepultamento foi realizado dia 26/6,
Com saída do féretro do centro Comu·
nitário da Igreja Cristo Salvador na
Barra do Rio Cerro, seguindo para o

cemitério municipal de Rio da Luz I.

LOTERIA

CONCURSO N o 981

CONCURSO N o 839

06 - 12 - t 4�, 16 � 18

CONCURSO N o 04254
Prelll!(l Bilhete
1° 64.iJ9@
1" 55.1118
5" 12.165

I
4" 66.991
5"

CONCURSO N o 668

Primeiro sorteio
01 -- 01 - 19 - 26 - 28 w_

Seglmdo CiU'lfl:lirt

06-13-35--41-··

VITRINE----�-�---

Zanotti
A Móveis e Esquadrias Zanotti, localizada na estrada geral 10 Braço do Norte,
está com novidades! Os interessados devem ligar para o telefone: 3379-2684.

.....................................................................

""""BeleZa: e EstétIca
Segundo Lord Chesterfield, "um homem nunca

está bem vestido se tem à barba por fazer". Esta lhe
tira a elegância e a beleza, conferindo uma má

aparência, mal estar, físico, mental, social e

espiritual. Os homens de cabelos bem aparados e

tratados, ° corpo, a pele, unhas e roupas, meias e

sapatos impecáveis, tem a maior probabilidade de
serem escolhidos e serem felizes, não deixando de

perder a beleza interna e o caráter, do que aqueles
sem vaidade e relapsos.'
Veja a continuação deste artigo na próxima

edição de Sexta-Feira.

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

Doutor em Fármacia e Medicamento.

COMUNICADO
Foram extraviados os blocos de notas fis
cais de serviço Série IS da empresa DL
Contsul Contabilidade Ltda que foram ex

traviados Bloco 1: 4050 à 4100 e Bloco 2:
4101 à 4150.

CNPJ: 05.107.987/0001-61Inscrição Municipal: 25370-7

POESIA

Concurso de Declamação
As inscrições para o Concurs� de Declamação encerram dia 29 de junho e devem
ser feitas através do site: www.i:ultura.jaraguadosul.com.br. O evento será realizado
nos dias 14 e 15 de agosto na Scar (Centro Cultural de Jaraguá do Sul). O objetivo é
desenvolver nos participan�es o gosto pela poesia, estimular e incentivar o hábito da
leitura, além de promover a integração escola com a comunidade.

W1aWEG PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
GRUPO WEG - Companhia Fechada
CNP) sob n" 83.489.963íOOOl-28

NlRE 42300023701
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 2633 - Fundos
CEP 89256-900 - Bairro Vila Lalau

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
EXTRATO DA ATA DÁS ASSEM BLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E

EXTRAORDINÁRIAData, Hora, Local: 11.04.2008; 10:00h; Avenida
Prefeito Waldemar Grubba, 2633, Fundos, Bairro Vila Lalau, Jaraguá do Sul,
Santa Catarina, CEP 89256-900. Presentes: 100% dos acionistas com direito
a voto. Mesa: Presidente: Eggon João da Silva. Secretário: Dimas Tarcísio
Vanin, Publicações: Publicado o Relatório da Adrninistração e

Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em

31.12.2007, no jornal "O Correio do Povo" no dia 11.03.2008, e também no

Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, no dia 11.03.2008. Dispensada a

publicação do Edital de Convocação, fuce a presença de todos os Acionistas

(§ 4", do artigo 124, da Lei n" 6.404/76). Ordem do Dia: Foi lido pelo
Secretário o Edital de Convocação que contém: I. Exame, discussão e votação
do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais
documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2007. 2. Destinação. do Lucro Líquido do Exercício. 3. Aprovação do

Orçamento de Capital. 4. Aumentar o capital social de R$ 950.000.000,00
para RS1.150.000.000.00 com aproveitamento de Reserva de Lucros e parte
dos Lucros de 2007, no montante de R$ 200.000.000,00. 5. Alteração do

artigo 5° do Estatuto Social. 6. Aprovar os honorários anuais dos
administradores. 7. Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Por
unanimidade, decidiram os senhores Acionistas: L Aprovar o Relatório da

Administração, Demonstrações Financeiras, contas e atos praticados pelos
Administradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, e
aprovação do Parecer dos Auditores Independentes, abstendo-se de votar os

legalmente impedidos. 2, Aprovar a destinação do resultado líquido do
exercício findo em 31.12.2007, no valor de R$ 292.894.444,61 conforme

segue: a) RS 14.627.397,59 para Reserva Legal; b) R$ 25.350.000,00 para
pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, já distribuídos,
conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada no

dia 18.07.2007; c) R$ 55.350.000,00 para pagamento de juros sobre o capital
próprio, conforme deliberação da. Diretoria em reunião realizada no dia

21.12.2007; d) R$ 197.567.047,02 para reserva de orçamento de capital para
atender plano de investimento e/ou distribuição de dividendos. 3. Aprovar o
Orçamento de Capital para o exercício de 2008, conforme proposta da
Diretoria, no valor total de R$197.567.047,02 que será financiado mediante

retenção de parte dos lucros do exercício, conforme letra "d" do item
anterior.4. Aumentar o capital social de R$ 950.000.000,00 para R$
1.150.000.000,00 sem aumento do número de ações, fnediaute aproveitamento
de: a) R$ 14.627.397,59 de Reserva Legal; b) R$ 101.504.060,40 de Reserva

para Orçamento de Capital; c) R$ 63.221.042,01 de Lucros Acumulados

(parcial); d) RS 20.647.500,00 renúncia de dividendos a receber. 5. Em função
do disposto no item anterior, alterar a redação do "caput" do artigo 5°, do
Estatuto Social, o qual passa a viger com a seguinte redação, permanecendo
inalterados os seus parágrafos: "Artigo 5" - O Capital Social é de R$
1.150,000.000,00 (hum bilhão, c cento e cinqüenta milhões de reais),
representado por 94.130.907 (noventa e quatro milhões, cento e trinta mil,
novecentas e sete) ações ordinárias nominativas, não endossáveis, sem valor
nominal, divididas em 3 classes, denominadas de "A ", "B" e "C" a saber:
Classe "A", composta de 31.376.969 ações: Classe "E", composta de
31.376.969 ações; e Classe "C", composta de' 31.376.969 ações.

" 6. Aprovar
manter os honorários dos Adrninistradores da Companhia no valor global
anual de até RS 2.000.000,00 (dois milhões de reais) . -O Conselho de

Administração fixará o valor individual a cada um dos Adrninistradores. 7.

Aprovar a consolidação .do Estatuto Social da Companhia, o qual está

arquivado na sede da Companhia. 8, Deliberaram publicar a presente ata sob
forma de extrato. com omissão das assinaturas dos Acionistas. Nada mais
havendo a tratar, após agradecer .a presença de todos, o Senhor Presidente
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se

manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta
ata. que é por lodos assinada. Assinaturas. Acionistas: Eggon João da Silva
Administradora LIda. Dabliuve Administradora Ltda. G.Werninghaus
Administradora Ltda. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada
ás páginas 39 à 53 no Livro de Atas de Assembléias Gerais n" 04, registrado
na .!UCESC sob n" 04/237128-7 em 30.08.2004 . Jaraguá do Sul (.')C), 11 de
abril de 200S. EGGON JOÃO DA SiLVA. Presidente. DiMAS TARC1SiO
VANiN. Secretário. A presente ata está arquivada na JUCESC sob 11"
42300023701 em 02.06.2008.
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Célia Gascho Cassuli diretora do Instituto Cassuli diz que o curso é para alertar as empresas sobre o meio ambiente

"

QUANDO COMPRA UM PRODUTO VOCE lfVA EM
CONTA O COMPROMISSO AMBIENTAL DA EMPRESA?

KAREN BARTEL,
38 anos, professora
"Sim, por causa do -lixo no meio
ambiente. Me preocupa a quan
tidade de plástico e a poluição".

ELISABETE DOMINGUES CARRIEL
41 anos, desempregada
"Não. Nunca ouvi falar sobre
isso e nunca tive interesse".

CLEONICE JUBATE,
33 anos, dona-de-casa

"Nem sempre. Eu acho impor
tante, mas fico em dúvida com

relação ao rótulo".

JOÃO HENRIQUE KESSIN,
30 anos, metalúrgico
"Não. Tem empresa que não
coloca no rótulo, já procurei e
não encontrei".

VALQUIRIA KUHN,
28 anos, servente
"Não. Na maioria das vezes faço
compras correndo, mas em casa

eu penso sobre o assunto".

MARA RUBIA,
45 anos, arte educadora

"Lógico. É um compromisso
social das empresas que os

consumidores têm que cobrar".

OLHO NO FUTURO

O CORREIO DO POVO rnSEXTA-FEIRA. 27 DE JUNHO DE 2008

Preocupação
ambiental
nas empresas
Instituto Cassuli promove
debate sobre meio ambiente

Pr�g!�amação
fltf'curso

JARAGUÁ DO SUL

Com o objetivo de infor
mar as pessoas como atuar na

gestão ambiental das organi
zações públicas e privadas, o

Instituto Cassuli de Pesquisas
e Estudos Avançados de Negó- .

cios Empresariais promove o

Curso Gestão Ambiental com
data agendada para aconte
cer em 8 de julho, a partir das
18h30, na Scar (Sociedade
Cultura Artística).

Más o que significa gestão
ambiental? De acordo com

diretora executiva do Instí
tuto, Célia Gascho Cassuli,
significa administrar a parte
do meio ambiente em uma

empresa.E com a realização
do curso, Célia tern a inten

ção de aumentar o conhe
cimento dos interessados e

oferecer ferramentas para
melhorar a gestão ambiental.
"O nosso objetivo é alertar as
empresas sobre o comporta
mento do meio ambiente",
ressalta.

Conforme diretora exe

cutiva, uma empresa eco

logicamente correta tem o

diferencial no mercado, prin
cipalmente pela exigência
dos clientes de outros países.
Sem contar as vantagens eco
nômicas, o marketing empre-

sarial, além de valorizar as

ações. Ela cita um exemplo:
"alguns bancos exigem que a

empresa tenha licenciamen
to ambiental para liberar o

financiamento" .

O procedimento não é di
fícil e nem caro, mas é pre
ciso conhecer e saber como

fazer, por isso a importância
do curso. A previsão é que
a gestão ambiental se torne

obrigatória nas empresas e

um requisito p<.cia o comércio
internacional.

Um dos palestrantes do
curso, o professor e engenhei
ro Ingo Robl, afirma que a

gestão ambiental das empre
sas do município é razoável.
Ele falou sobre as atividades
desenvolvidas por' alguns se

tores empresariais da cidade:
''A reciclagem e o reaproveí
tamento dos resíduos valori
zam a matéria-prima e podem
ser reutilizados na própria
empresa gerando novos em

pregos e negócios". Para ter o

compromisso ambiental a em
presa precisa fazer uma pes
quisa para saber como utilizar
os materiais. "O curso é uma

oportunidade para isso", com
pleta o professor.

Cinco assuntos envolvendo o

temo _meio ambiente serão aborda
dos através de palestras e debates
no Curso Gestão Ambiental, que
iniciã o partir do dia 8 de julho, às
18h30, no Scar. 'Introdução o Gestão
Ambiental' é o primeiro do lis > da
programação. Com quatro ,h de

DAIANA CONSTANTINO

duração, será ministrado. pelo pro
fessor do Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul) Ingo Robl e pelo
presidente do Câmara de Oualidade
Ambiental do Fiesc, José Lourival
Magri. Os interessados em parti
cipar do curso 'devem ligar poro o

telefone: 3371-7522. )�>
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PENSE NISSO!
Você até pode concordar comigo. Podemos achar que tudo que a vida nos

oferece amanhã é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas se prestarmos
bem atenção, vamos reparar que nenhum dia é igual ao outro. Cada manhã
traz uma bênção escondida; uma bênção que só serve para este dia e que não
pode ser guardada ou reaproveitada. Se não usarmos este milagre hoje, ele
se perderá. Este milagre está nos detalhes do cotidiano; é preciso viver cada
minuto, porque ali encontramos a saída para as nossas confusões, a alegria
de nossos bons momentos, a pista certa para a decisão que precisa ser toma
da. Não podemos deixar nunca que cada dia pareça igual ao anterior, porque
todos os dias são diferentes.

BOA NOTíCIA
A Prefeitura de Jaraguá está instalando na cidade mais de 60 .

. placas de sinalização. São do tipo semi-pórtico - sinalização
urbana com apoio em apenas um lado das pistas- indicando os

principais atrativos turísticos do município desde as vias principais
de acesso até o local indicado. Isso é uma boa notícia.

-

" No deserto, o
liberdade só foz sentido

quando se sobe de que
lodo está um,poço"SAINT-EXUPERY

VEIO POR E-MAIL
''As melhores mulheres pertencem aos ho
mens mais atrevidos. Mulheres são como

maçãs em árvores. As melhores estão no

topo. Os homens não querem alconçar es
sas boas, porque eles têm medo de cair
e se machucar. Preferem pegar as maçãs
podres que ficam no chão, que não são
boas como as do topo, mas são fáceis de
conseguir. Assim, as maçãs no topo pen
sam que algo está errado com elos, quando
no verdade, eles estão errados. Elas têm que
espemr um pouco mais pom o homem certo

d1egot aquele que é valente o bastante

poro escolar até o topo do árvore".

·····················1

GENTE FINA
• Quem conhece vai concordar co
migo. Mo.acir Sens é outro figuro
especial a quem o sociedade jora
guaense deve muito respeito.

• A minha amigo, o espirituosa,
Rosongelo Schmitz, festeiro das
boas, com certeza deve estar ar
mando o maior festerê poro come-

_

morar amanhã o idade novo.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é minha querido ami
go Alana do Silvo, que sempre lê esta
coluna poro ficar ontenodo no que
acontece de melhor no sociedade.

DIA DE FESTA
OS amigos não podem se esque
cer de parabenizar o meu .como

rodo Jodir Sanson, o aniversa
riante mais festejado de hoje.
Parabéns.

ALERTA!
Antes de adquirir empréstimo fi
nanceiro nas empresas que surgem
o iodo hora com oferto de crédito
fácil e rápido, o cliente deve soli
citar informações aos órgãos de
defeso do consumidor. Depois não
adianto reclamar!

FEIJOADA DO MOA
Está confirmado: estarão em Jo
roguá do Sul poro embolar o fei
joada d.o Moa, dia 23 de agosto
no Beiro Rio Clube de Campo, o

grupo Nenhum de Nós e os pago
deiros Márcio e Vová, ex- Koro
metade.

Jean Krüger e a namorada Priscila, festejam hoje os nove anos de
sucesso da casa noturna Caramba's, em Indaial

LI NUM JORNAL
Que o aposentado João Pereira do Silvo, morador de Cascavel (PR), casou-se
pelo quinta vez na última segunda-feira. Ele é 46 anos mais velho que suo

mulher, que tem 54 anos - faça as contas. O gnimodo centenário conta que
nunca tomou remédio contra disfunção erétil (em bom português: para não
brochar). Qu_estionado, Silva apontou paro um vidro sobr� o geladeira de
caso, com bolinhos verdes embebidas em óleo de soja. "E jurubeba", que,
segundo ele, tomo há 80 anos. Depois dessa notícia eu me animei e vou

começar o tomar jurubeba também, diariamente. Daqui o 80 anos, se eu não
estiver sentindo os efeitos, farei uma matéria criticando o composto.

Pedro Schmitz e Angelina
Joana Gneipel Schmitz
festejaram ontem, 26 de

junho, 60 anos de casamento.
No sábado eles comemoram
a data em grande estilo,
na AABB. Isso que é amor
perfeito. Parabéns!

Curtir os delícias do Confraria
do Churrasco. Além de muito

gente interessante, a Teka e o

Leandro estão promovendo o

chope em dobro.

•

música se

Monoe Go
caipirinhas 'para e

Os promotersThia
e, e donO do babad
Mello, prometem faz�
Jnesquçcível.

a USIVa·a
j�nina"qué o pe
ACQd�mitfdo'Ch

,

apre.sen-
todo. Vai de�de o tra�� típic?! usado
pelos f4ucjonórios, a,� balões'Peno:
dQradqs na ..parede. vllleJçon!�ri[.

hii So Bqiie do Piquete
No uêrêntio �art�f;(fas 23..

horas, no salão Bot01090, éoth.,a
participoçoo do grupo Pogo dé1,l:hii.o.

• O que eu temo nii.o é a estmtégia
do inimigj), mas os nossos erros.

• Com essa, fuil
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�1-ND-IC_AD_OR_ES�c_ÂM_BIO �_ECONOMIAíNDICE VARIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
IBOVESPA -2,89% Dólar comercial (R$) 1,600 1,602 0,69%

Euro (em US$) 1,576 1,576 0,58%

O CORREIO DO POVO m. SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2008

MERCADO REGIONAL * DA REDAÇÃO

_ Inflação dentro do previsto .

o ministro da Fazenda, Guido Mantega disse que o Relatório Trimestral de Inflação divulgado nessa semana pelo Banco
Central "corrobora" as projeções de mercado para a inflação pelo IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo) este ano,
em torno de 6%. Para ele, isso é até "razoável" porque a inflação no Brasil ainda está dentro da meta, o que, neste mo

mento da economia global, só ocorre, segundo ele, em dois ou três países. "É um resultado razoável, diria até satisfatório,
tendo em vista o aumento da inflação mundial, o que demonstra que o Brasil continua tendo um desempenho muito melhor
do que o de outros países no éentrele da inflação", disse.

CARNE CONTINUA EM ALTA
O presidente do Fórum Nacional Permanen
te de Pecuária de Corte, Antenor Nogueira,
da CNA (Confederação da Agricu'ltura e Pe
cuária do Brasil), afirma que os preços da
-cnrne bovina continuarão em alta, reflexo do
incremento da demanda externa e da melho
ra do consumo no mercado interno. Os cus

tos elevados da pecuária de corte impedem
a venda de bois para abate a preços mais
baixos. O preço do sal mineral, por exemplo,
subiu 100% no acumulado deste ano. O pro
duto é usado como suplemento alimentar. "A
tendência é de preços firmes. Não podemos
vender por valores inferiores ao custo de pro
dução", argumentou.

DESEMPREGO RECUA
A taxa de desemprego brasileira recuou pelo terceiro mês segui
do em maio, para 7,9%, segundo dados ontem pelo IBGE. A taxa
é a menor desde dezembro de 2007, quando ficou em 7,4%. Para
meses de maio, a taxa é a menor desde 2002, ano de início da
série histórica do IBGE.

_____________________________�----"'iijUiji'·','II·,,__
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Ontem (26), durante reunião
no Ministério de Minas e

Energia, o presidente da Fiesc,
Alcantaro Corrêa defendeu a

instalação do terminal de gás
natural liquefeito previsto pela
Petrobrás para a região Sul,
e apresentou um documen
to com as vantagens técnicas
para a instalação do terminal
em Santa Catarina. "Além de ter
uma série de vantagens técnicas, é um combustível limpo, fator importante para a

estratégia de sustentabilidade das indústrias de Santa Catarina'; disse Corrêa, que foi
recebido pelo ministro Edison Lobão.

SANTACATARINA---------

Pelo Estado
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Tributos

Gás Natural
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Prorrogação -

Nesta quarta-feira (25), o secretário de
Estado da Agricultura e Desenvolvimen
to Rural, Antonio Ceron esteve reunido
com os 19 secretários e coordenadores
regionais do Projeto de Identificação de
Bovinos e Bubalinos (PIB) da Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola
de Santa Catarina (Cidasc). O encontro
teve como objetivo principal comunicar
a prorrogação do prazo para a conclusão
do PIB em Santa Catarina.

Saúde
o governador Luiz Henrique recebeu na

quinta-feira (26), em Florianópolis, o mi
nistro da Saúde, José Gomes Temporão,
que participou 70 Congresso Brasileiro de

Prevenção das DSTs e Aids. Santa Catarina
está entre os oito estados brasileiros que
cumprem o repasse mínimo obrigatório (de
12% de sua receita) para a Saúde, conforme
assegura a Constituição.

Mercado Público
o Tribunal de Contas do Estado divulgou
ontem (26), a decisão tomada no último
dia 18, sobre a anulação do edital de
concorrência da prefeitura de Florianó

polis que tem como objeto a seleção de
empresas para explorar comercialmente
os boxes do Mercado Público Municipal.
A prefeitura apenas informou, através de
sua Procuradoria Geral, a suspensão do
edital e a designação de uma comissão
especial para analisar os apontamentos
feitos pelo Tribunal.

TESTE NA URNA

Votação
simulada
no Estado
São João Batista se prepara
para usar uma biométrica
SÃO JOÃO, BATISTA

No fim deste mês, o Tribu
nal Superior Eleitoral organi
za em São João Batista uma

eleição simulada com a urna

biométrica, que reconhece
os eleitores por meio das im

pressões digitais. Assim como

São João Batista, outras duas
cidades brasileiras foram es

colhidas para testar a urna,
considerada a mais moderna
do mundo, Colorado D'Oeste

(RO) e Fátima do Sul (MS).
O calendário das eleições

simuladas começou em Ron
dônia. Apesar de não ser obri

gatória, a presença dos eleito
res em Colorado D'Oeste em

l°de junho atingiu o percen
tual de 30%. Santa Catarina
é a segunda da lista. Em São

João Batista, a eleição simula
da acontece no domingo, dia
29 de junho. Mato Grosso do
Sul deve encerrar o processo,
com o pleito simulado marca

do para 9 de julho.
Desde o início do projeto

Facisc
A Federação das Associações Empresariais
de Santa Catarina (FACISC), que completou

� '37 anos ontem (26), lança hoje, na Assem

� bléia Legislativa, o Programa Sustentabilida
� V)

de Ambiental FACISC. O objetivo é disserni

'� � nar a cultura da importância da preservação
.EO .Q do meio ambiente aliada ao desenvolvi
.g � rnento econômico nas cidades e empresas
C3 9 cétarinenses, através educação ambiental e
:fii
,o � comprometimento institucional.
C3 G
� � Homenagem
:� � Um dia depois de assumir como gover
is � nador do Estado, no próximo dia 30, o

� C§ desembargador Francisco José Rodrigues
de Oliveira Filho será homenageado, no
dia t= de julho, quando recebe o título de
Cidadão Catarinense, às 19h, no Plenário

Deputado Osni Régis, na Assembléia Le

gislativa. A proposta de homenagear o de
sembargador, que é natural da cidade de
Niterói, no Rio de Janeiro, partiu do depu
tado Marcos Vieira (PSDB).

Aniversário
A Fecam se reúne, no dia três de julho, em
Rio do Sul, com os prefeitos catarinenses

para comemorar seus 28 anos. Um dos

destaques da programação é o título de
Honra ao Mérito Municipalista, que será

"'I'
concedido aos ex-presidentes, institui

""_;i ções, personalidades catarinenses e as
- �I associações de municípios, incluindo a As

�l sociação dos Diários do Interior (ADI-SC),
II que contribuíram para o fortalecimento da

�' Federação. ,

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lo

jistas de Santa Catarina realizou ontem (26),
na Capital, uma reunião entre os presidentes
de Câmara de Dirigentes e Lojistas do Estado,
com o Secretário da Fazenda, Sérgio Alves .

Os debates ficaram em torno dos aspectos,
contexto e pontos de conflito da reforma e

substituição tributária, regime recém ado
tado no Estado, que é um instrumento para
controle da evasão fiscal.
"A reforma que varnos ter é a possível, e não a

ideal'; explicou o secretário, que ainda definiu
a economia nacional como "instável': "Estamos mudando de comportamentos na sociedade,
por isso é necessário uma reforma. Eu acredito que o Brasil vai dar certo'; concluiu.
Este é o primeiro evento do programa Interação Lojista (FCDUSC), que proporciona um

momento de reflexão e análise de importantes temas do momento atual. As informações
agora serão repassadas para os 25 mil associados de todo Estado, através das 167 Câmaras
de Dirigentes Lojistas.'

piloto, o TSE cadastrou elei
tores já na forma biométrica
nas três cidades escolhidas, e

apresentou a nova tecnologia
para mais de 42 mil pesso
as, número correspondente a

96,6% dameta inicial. Somen
te em São João Batista, 16.283
eleitores fizeram a atualização
do cadastro, que era obrigató
ria. Essa semana, o Tribunal

Regional Eleitoral de Santa
Catarina realizou treinamen
tos para qualificar a equipe
envolvida na eleição simula
da. No sábado, os equipamen
tos serão preparados.

Os números estimados para
a eleição simulada de São João
Batista são proporcionais aos

de uma eleição normal. Serão
29 seções eleitorais distribuí
das em 12 locais de votação.
Os votos, com opções de can

didatos fictícios, serão acom

panhados por 116 mesários. A
estimativa ê de em um período
de 10 anos todo o país esteja
utilizando a urna biométrica.

Equipe recebeu treinamento para pleito de domingo com uma biométrica
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Desemprego tem menor taxa do ano
Parameses de maio, taxa é a menor desde o início da série histórica, em 2002
BRASíLIA

A taxa de desemprego caiu

para 7,9% no mês de maio nas

seis principais regiões metro

polítanas do país, depois de
ter ficado em 8,5% em abril. O
resultado foi o menor já regis
trado para o mês desde 2002 e

o menor, entre todos os me

ses, desde dezembro de 2007

(7,4%). Na comparação com

maio do ano passado (10,1%),
o recuo foi maior: 2,2 pontos
percentuais.

Os dados divulgados on

tem, pelo Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística
(IBGE) revelam também que
o rendimento médio. dos
trabalhadores, cujo valor é
de R$ 1.208,20, caiu 1% em

maio em relação a abril, mas
subiu 1,5% na comparação
com o mesmo mês do ano

passado.
Segundo o levantamento

do IBGE, a população deso

cupada, cerca de 1,8 milhão
de brasileiros, diminuiu
7,5% em relação a abril e

20,4% em relação a maio do
ano passado. Já a população
ocupada soma 21,5 milhões
de pessoas e ficou pratica
mente estável na passagem
de um mês para outro, mas
cresceu 4,6% em relação
a maio de 2007. O núme
ro de trabalhadores com

carteira assinada, cerca de
9,5 milhões de brasileiros,
também não sofreu altera

ção em relação a abril, mas
aumentou 9,5% na compa
ração com o mesmo período
do ano passado.

AGÊNCIA BRASIL A população desocupada, cerca de 1,8 milhão de brasileiros, diminuiu 7,5% em relação a abril

CPI pode entrar com ação contra o Google
Site de busca é utilizado por pedófilos; empresa critica _as exigências
A Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) da Pedofilia pode
pedir instauração de ação penal
contra o Google no Brasil caso os

representantes do site não assi
nem o termo de ajustamento de
conduta para repassar informa

ções sobre acusados de cometer

crime de pedofilia pela internet.
O relator da CPI, senador

Demóstenes Torres, afirmou

que se houver recusa da em

presa em conceder tais dados,
ao Ministério Público, à Polícia
Federal e à própria CPI, pode
pedir ao Ministério da Justiça
que impeça as atividades da

empresa no Brasil.
""

Demóstenes explicou que o

Ministério Público e a Polícia
Federal acusam o Google de des
cumprir um acordo para a assi
natura do termo de ajustamento
de conduta, o que pode significar
condescendência da empresa
com .as atitudes dos suspeitos.
"Podemos sugerir primeiro uma
ação penal. Segundo, se houver
recusa em cumprir a legislação,
que as autoridades competentes
- à frente o Ministério da Justi
ça - tomem providência para
que o Google deixe de operar
no Brasil", disse.

Representantes do Google no Brasil vão prestar esclarecimento à CPI

CONVOCAÇÃO
do Me do ON6 SoferNet (que monitoro
conteúdos impróprios no internet) e

do Google no Brasil. "O Google nôo

quer fornecer os dados alegando que
issq fere o privacidade de seus clien:

sse Demóstenes.

Poro averiguar os versões apre
sentados pelo" Ministério Público e

pelo Google, que atribui o nôo-ossino
tura do termo 00 excesso de exigências
feito pelos investigadores, o C�I opro-

"

vou o co
-

d,�s representantes

Investimento deve continuar
a crescer, mesmo com juros

O investimento no Brasil
cresce mais que o PIB (Pro
duto Interno Bruto) há 12
trimestres e deve continuar
neste ritmo apesar da alta
dos juros, segundo dados do

Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) divul
gados ontem na Carta Con

juntural. Em média, a taxa

de crescimento é 2,4 vezes

superior à taxa do PIB. Para
o Ipea, este é um sinal de
"qualidade no crescimento
desse ciclo".

O PIB registrou cresci
mento de 5,8% no primei
ro trimestre deste ano em

relação ao mesmo período
de 2007, segundo o IBGE. O
investimento -medido pela
chamada FBCF (formação
bruta de capital fixo)-, no

entanto, cresceu 15,2% no

mesmo intervalo, o que le
vou a taxa de investimen
to no trimestre a 18,3% do
PIB, ante 16,9% no trimes
tre correspondente do ano

passado.
Na comparação com o

quarto trimestre de 2007,
os investimentos no pri
meiro trimestre deste ano

PREVISÃO
PARA OS PRÓXIMOS

MESES
Para os próximos meses,

o Ipsa mantém uma expec
tativa positiva em relação
aos investimentos. "Apesar
do aperto monetário inicia
do em abril pelo Banco Cen

tral, as perspectivas para a

evolução do investimento
no decorrer do ano con

tinuam positivas, mesmo
porque os planos de inves
timento já em andamento
seriam pouco afetados pelo
aumento das taxas de juros.
Além disso, o patamar atual
da taxa de câmbio estimula
e facilita as importações de
bens de capital, aumentan
do a capacidade produtiva
da economia", informou o

instituto.

registraram desaceleração
apontaram alta de 1,3% des
sazonalizada. Para o Ipea, o

crescimento nos primeiros
três meses do ano "continua
refletindo a expansão robus
ta do consumo aparente de

máquinas e equipamentos e

da construção civil":
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'EIXO DO MAL'

.INTERNACIONAL---------

EUA tira Coréia do Norte de lista
Pyongyang apresenta programa nucleare Bush fala em remover país de relação
WASHINGTON

O presidente George W.

Bush anunciou ontem que os

Estados Unidos têm a intenção
de retirar a Coréia do Norte, em
45 dias, da relação dos Estados

que supostamente patrocinam
o terrorismo. Os EUA também

podem derrubar parte das san

ções comerciais ao país.
O presidente dos EUA dis

se que continua "preocupado"
com o processo de enriqueci
mento de urânio no país e com

a possibilidade de os norte-co

reanos dividirem essa tecnolo

gia com outros países. Ele disse

que "outros passos" terão de ser

tomados pelos norte-coreanos

até encerrar completamente o

seu programa nuclear.
"Os Estados.Unidos não têm

ilusões sobre o regime de Pyon
. gyang", disse Bush a jornalistas
na Casa Branca. "Nós continu
amos muito preocupados com

os abusos dos direitos huma

nos, com as atividades de enri

quecimento de urânio, testes e

proliferação nuclear, programas
de mísseis balísticos e a amea

ça que ela contínua a ser para a

Coréia do Sul e seus vizinhos".
As declarações de Bush fo

ram feitas depois que a Coréia
do Norte entregou à China,
com seis meses de atraso, um
detalhado informe sobre seu

programa nuclear, cumprindo
condições impostas pela União

'

Européia e par outros países.
Segundo o departamento

norte-americano de Estado, o

"pacote" tem dados não só so

bre a produção de plutônio, mas
também sobre as atividades de

enriquecimento de urânio e de
'

proliferação nuclear, porém não
revela quantas armas nucleares
o Estado comunista possui nem
o que será feito delas.

População
diminui

'EIXO DOMAl:
Em ZOOZ, Bush havia inclu

ído a Coréia do Norte, junto
com o Irã e o Iraque, no "eixo
do mal", uni grupo de países
que, supostamente, patroci
nava o terrorismo e buscava
obter armamentos nucleares.

Agora, ele anunciou que vai
manifestar ao Congresso a in

tenção de retirar a Coréia do
Norte desta relação.

.

Presidente Bush disse que os EUA ainda estão preocupados com o enriquecimento de urânio norte-coreano

Acordo não muda <política
de imigração da Espanha
RIO pE JANEIRO

Na contramão da recente

onda de endurecimento das leis
I

anti-imigração nos países da
União Européia (DE), o governo
espanhol assegurou, esta sema

na, que não vai alterar a política
referente aos estrangeiros que
trabalham e vivem no país. Se
gundo o Secretário de Estado da

Espanha para aDE, Diego López
Garrido, a legislação aprovada
no último dia 18 pelo Parla
mento Europeu - que facilita a

deportação de ilegais e permite
aos países daDE prender pesso
as em situação irregular por um
período de até 18 meses - não

será adotada no país.
''A lei que vigora atualmen

te na Espanha estabelece em 40

dias o tempo máximo de deten

ção de imigrantes ilegais", disse
.

Garrido. "O governo espanhol até
estuda uma pequena ampliação
deste prazo, para 60 dias, mas

isso não é uma conseqüência
direta da nova norma da DE. É,
tão somente, uma garantia que
conseguiremos completar os

processos de repatriação desses

estrangeiros", explicou.
A princípio, o único ponto

da nova diretiva que deve ser

absorvido pelo governo da Es

panha diz respeito ao retorno

dos imigrantes em situação irre
gular que venham a ser expul
sos do bloco: eles ficam proibi
dos de' pisar: em qualquer dos

países-membros por um prazo
de cinco anos.

Mas não é de hoje que a'

Espanha destoa dos demais

componentes do bloco quan
do o assunto é imigração. Tido
como o "mais moderado" dos
membros da DE, o país já re

alizou, nada menos que seis
"anistias" a estrangeiros em

situação irregular - sem doeu

mentação -, desde 1985.

CHILE

BERLIM

A população alemã dimi
nuiu em ZOO7. pelo quinto ano

consecutivo, apesar do pri
meiro aumento no número de
nascimentos em uma década.
O Escritório Federal de Estatís
ticas mostrou que o número de

pessoas vivendo na Alemanha
caiu em 97 mil em Z007, totali
zando 8Z,Z milhões de habitan
tes. Segundo o órgão, 685 mil

crianças nasceram e o número de

imigrações líquidas foi de 44mil,
contudo, não superaram o núme
ro de mortes, que foi de 8Z7 mil.
Os números contribuem para
aumentar o temor de uma cri
se demográfica na Alemanha.
Estudos mostram que a po
pulação . pode cair para me

nos de 70 milhões até Z050.
O número de bebês nascidos
cresceu em 1Z mil no ano pas
sado, o primeiro aumento desde
1997. Ainda assim, a taxa de na
talidade continua uma das mais
baixas entre os países daDE.

PROTESTOS ACABAM EM PRISÃO
Cerca de 60 estudantes chilenos foram presos essa semana em

Santiago e em Copiapó durante protestos que reuniu mais dois mn
manifestantes contra o Lei Gerar de Educação, aprovado no dia 19 de

junho no Câmara dos Deputados. Em entrevista a Tv, presidente Mi
chelle Bachelet pediu aos estudantes que cessassem os mobilizações.
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ESPECIAL SEGUNDONA

A PARTIR DE HOJE, O CORREIO DO POVO PUBLICARÁ SEMPRE NESTA PÁGINA A HISTÓRIA DOS CLUBES QUE PARTICIPARÃO DO
CAMPEONATO NÃO�PROPISSIONAL DA SEGUNDA DIVISÃO - TAÇA SDR. SÃO 16 EQUIPES QUf INICfAM A BRIGA POR VAGA,
A PARTIR DO DIA 19 DE JULHO, PARA A PRIMEIRONA 2009. COMEÇAMOS COM A KIFERRO, ATUAL CAMPEÃ DO CERTAME.

Kiferro começa a Segundona com a responsabilidade de ser a atual campeõ e ter a tradiçõo de 13 anos

Kiferro vai em busca
do bicampeonato
Atual campeão quer repetir o feito de 2007
JARAGUÁ DO SUL

A Kiferro começa' o Cam

peonato Não-Profissional da
2a Divisão - Taça SDR com

a responsabilidade de ser a

atual campeã da competição.
No ano passado o time ven

ceu o Tupy de Schroeder por
4x3 em uma final emocionan
te. Para este ano, o objetivo é

conquistar o bicampeonato da

Segundona.
O time da Vila Lalau po

deria estar na la Divisão do

Campeonato, mas optou em

continuar na Segundona, com
a justificativa de que precisa
ria investir mais ..E apoio é o

que não falta. A equipe está
com o mesmo patrocinador há
pelo menos 13 anos, que dá
nome ao time.

Segundo o técnico Sebas
tião Decker, a Kiferro foimon
tada por um grupo de amigos
que jogavam bola nos finais
de semana. Depois as parti
das foram ficando cada vez

mais sérias e a equipe come-

çou a participar de campeona
tos. O primeiro foi o Varzeano
de 1995, onde a Kiferro foi
campeã. De lá para cá o time

conquistou cinco vezes a com

petição, sete títulos do Aberto
de Futsal de Jaraguá (Peladão)
e a Segundona 2007. Ano pas
sado foi a primeira vez que o

time participou da disputa.
Quanto ao time titular,

Decker disse que ainda tem

algumas dúvidas e prefere
não divulgar quem estréia na

competição. "Teremos uma

mudança muito grande. Os
veteranos estão jogando o

Campeonato Sênior da Liga
Jaraguaense. Provavelmente
a Kiferro vai entrar com um

time jovem para a Segundo
na", disse, informando que fez
uma parceria com o Rancho
Bom de Schroeder e terá um

time misto na competição.
Mesmo com as modifica

ções no elenco o objet .'0 da
Kiferro é conquistar o bicam
peonato. "Sempre entramos

TíTULOS
• Cam�eqo Voneono 1995
-1 /-1999 - 2001 - 2003

Nôo-Profissional
-

-2007
tio Aberto de Futsal

loc�rDOS JOGOS
• Campo do Associação de
Moranores do Vila Lolou.

• Ruo IJqtessor Geraldino, fundos
dop;olo Rodolpho Dornbusch

,�,':
-

.;t_-,
r;

na competição para ser cam

peões. Mas será um torneio
bastante equilibrado, já que
todos os adversários estão
se preparando", observou. O
trunfo da Kiferro para a Se-'
gundona será o entrosamen
to. "O nosso diferencial é' de
estar 13 anos juntos. Por isso
sempre estamos nas finais",
finalizou.

GENIELLI RODRIGUES
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A imagem da sua �mpresa!
•

Vista seus colaboradores (om unif
produzidos ((Im tecidos da
"muiSalta qualidade.

'

I
(47) 3371-5558 e-mill: kaiapos@.netuno.com.br-www.kaiapos.com.br

Rumo à Alemanha
O lateral-esquerda Wil·
son (aquele que era co

nhecido como Xuxa) em-

barca neste sábado para
a Alemanha, onde jogará
a 2° Divisão da Bundesll-:
go pelo Freiburg. O ntle
ta, que foi indicado para
jogar como meia, diz es

tar ansioso e que vai ficar
até dezembro em terras

germânicas. "O conto
to surgiu de um caro de
Pomerode, que jogou lá.
Tomara que dê certo",
comentou. Que Wilson
tenha boa sorte.

CICLISMO
Neste sábado, em Penha, aeontece o 9° Etapa do Ranking Catari
nense de Ciclismo e quatro jaraguoenses da equipe Fênix confiro .

moram presença. Na Master A, Ronaldo Sabino e Sérgio Paes. Na
,

B, Anderson Fernandes e Rogério Müller. O local das provas será
no Rodovia de Acesso ao Parque Beta Carrero. No Master A, serão
60 quilômetros e na B, 48.

SEMIFINAL DEFINIDA
A semifinal do Campeonato Vorzeano será neste sábado, a partir das
13h45 no campo da Vila Lolau. A decisão foi tomada em comum acor

do entre as quatFo equipes que seguem na briga pelo título e a orgo·
nização. Também ficou acordado que os cartões são zerados, mas que
quem estiver suspenso, nãQ jogo amanhã. O primeiro jogo seró entre
Kiferro e Roma e, na seqüênéia, Galvanização Botisti x Operário.

MÃO NO BOLSO
O Metropolitano e o novo BEC vão ter de meter a mão no bolso para
poder mandar seus jogos no campo do Sesi. Para os jogos dumnte-n
dia, houve um aumento de 89'% (agora custo RS 5,5 mil) e para noite
127% de aumento (RS 7,Smil). A justificativa é que foram feito� Vó-
rias refc,(mas no local. É (j'préço:que se pago.

..

E DEU ESPANHA
Foi mais tranqüilo do que se esperovà. Especialmente no segundo
tempo. A Rússia não conseguiu repetir o mesmo futebol que jo
gou contra o Holanda. E o Espanha jogou o fino da bola no etapa
complementar. Será que chegou o vez dos espanhóis conquistarem
um título de expressão depois de tanto tempo? Ou os alemães vão
fazer valer a tradição? Difícil prever. Só que o promessa é 4e um

. jogoço. Paro fechar a Eurocopb com chave de ouro.

� _ I e spo r t e @ oc o r _r e _i n d o _p o v 0.:. c e m . b r .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ffi O CORREIO DO POVO�
SEXTA-FEIRA. 27 DE JUNHO DE 2008

CONTRA O FAVORITO
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Breakers podem garantir a vaga
Adversário dos jaraguaenses será o Caxias Panzers, imbatível no Estadual
JARAGUÁ DO SUL

Um duelo para tirar o fô

lego neste domingo, às 14h,
na Estádio Ernesto Schlem
Sobrinho, o Ernestão, em

Joinville. O Jaraguá Breakers
enfrenta o

_

Caxias Panzers,
atual campeão Estadual de
Futebol Americano e favorito
ao título de Z008. Ambas as

equipes ainda não perderam
no SC Bowl e quem vencer

praticamente se garante na

segunda fase.
O time jaraguaense não

poderá contar com Leivas e

Brandt, mas chega motiva
do com a vitória em cima do

Floripa Istepôs. Além disso,
é a equipe que mais chegou
perto de quebrar a invenci
bilidade dos joinvilenses, no
ano passado. ''A vitória será

definida nos detalhes, devi
do ao grande elenco das duas
equipes, mas, esperamos que
esses detalhes façam a dife
rença para nossa equipe no

final da partida", disse o jo
gador Rodrigo Boeder.

O Jaraguá Breakers supe
rou as equipes do Timbó Rhi
nos (Z3x14), o Garuva Hurri
canes (7xO) e Floripa Istepôs
(Z5x18). Já as vitórias do
Caxias Panzers foram mais

expressivas Garuva Hurrica
nes (34xO), o Timbó Rhinos
(95x6)

.

e Blumenau Riesen

(47xO). O ingresso para a

partida será R$ 3, repassados
para a manutenção do Está
dio. "Quem for vai ver um

grande jogo. Disso eu tenho
certeza", disse o jaraguaense
Diego Bayer. Equipe jaraguaense está invicto no competição e quer ser o primeiro no história o vencer o Coxias Panzers

JUVENTUS - Parte II
Na década de 70, o Juventus foi o grande time <�o Norte de Santo Catarina. Venceu o maioria dos campeona
tos e torneios em que participou. A conquisto mais marcante foi o título de Campeão Invicto do Copo Norte
Catarinense, em 1975. Participaram do evento os campeões e vice, dos cidades de Rio Negrinho, Mafra, Join
ville, Jaraguá do Sul e o Seleto da cidade de Guaramirim. Grandes jogadores desfilaram o arte de jogar bola
pelos gramados catarinenses: Mathias, Joel, Alcino, Faraco, Podre Adolfo, Alceu Simas, Serginho, Arizinho,
Roquiliho, Valdir, Nondas, Adalbérgio, Paranaguá, Luizinho, Zecão, Piava, Gariba, Palmito, Gilmar, Tato, Márcio
Gava, Laro, Emílio, Wilfrid, Ginho, Pimentel, Nilo, Maíca, Mário e Mazico. O técnico era Raul Rodrigues. Em
1916, o cor do uniforme passou ô ser bordô.

FLUXO ·E REFLUXO
Dos anos 80 aos nossos dias, o clube tem pas
sado por momentos de glórias intercalados por
turbulências. Montpram-se plalitéis notáveis,
poro logo em seguido serem desfeitos. Em 1990,
após algum tempo desativado, retornou os com

petições com forço total. Naquele ano foi Cam
peão Estadual do 2° Divisão, e Toto o artilheiro
com 19 gols. No ano seguinte ascendeu o Divisão.
Principal, e Toto novamente no artilharia, agora
com 26 gols. O Flamengo veio buscá-lo e reali
zou-se o maior transação financeiro do futebol
cotorinense até então. Em 1994 foi terceiro colo
cado no Estadual do Divisão Especial. Participou
do Campeonato Brasileiro do Série C nos anos

de 1995 e 1996, com o denominação de Joro
guá AtJético Clube. Dois anos após voltou a se

chamar Juventus. Fruto de má administração,
herdou uma dívida colossal. Conquistou o títu- ,

lo de Campeão Cotarinense do Série "81" em

2004. No ano seguinte participou no Série "A2".
Foi guinado o Divisão Principal em 2006, quando
obteve.o terceiro lugof.

Juventus campeão
em 1975; em pé: Raul
Rodrigues (técniCO), Joel,
Wilfrid, Ginho, Pimentel,
Paranaguá e Nilo; .

agachados: Alceu, Maíca,
Mario, Arizinho e Mazico.
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Scolari montando seu time

Felipão quer
Ronaldinho
LONDRES

O Chelsea volta a pen
sar em Ronaldinho Gaúcho

por indicação de Luiz Fe

lipe Scolari, o clube inglês
preparou uma proposta de

quase 19 milhões de euros,
cerca .de R$ 47,7 milhões.
para o Barcelona. Segundo o

jornal inglês "The Sun", nos
últimos dias o novo técnico
do Chelsea entrou em con

tato com o craque brasileiro.
Ronaldinho quer voltar ao

topo e parece ter abraçado o
.

projeto de Scolari.
De férias em Portugal,.

Scolari telefonou diversas
vezes para o jogador, com

quem ele venceu a Copa do
Mundo de 2002, e nos pró
ximos dias pedirá a Roman
Abramovích que' acelere as

negociações. O Barcelona
, pede mais de 30 milhões
de euros (R$ (75,3 milhões),
mas Scolari não está dispos
to a oferecer mais do que 20

milhões de euros .. O brasi
leiro também não receberá
uma proposta de aumento

salarial, sendo obrigado a se

"contentar" com o mesmo

salário do capitão do time,
John Terry: cerca de seis mi
lhões de euros por ano, cer
ca de R$ 15 milhões.

Outra
. equipe inglesa,

o Manchester City, estaria

pronta para garantir um con

trato mais generoso para Ro

naldinho, mas Scolari con
fia no prestígio do Chelsea,
além da boa relação pessoal
com o jogador, pará. conven
cer o craque.Continuam, no
meio tempo, as negociações
entre o Chelsea e o Barcelo
na para acertar a contratação
de Deco e" Samuel Eto'o. O
atacante camaronês, porém,
teria exigido valores con

siderados excessivos pelos
ingleses.

o
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Renato Gaúcho promete título

EUROCOPA
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Espanha atropela a Rússia
Final envolverá a tradição alemã contra o talento espanhol
VIENA (ÁUSTRIA)

A Espanha segue na Euro-
.

copa. E foi mais fácil do que
se esperava. Assim como na

primeira rodada da competi
ção, bateram a Rússia por três

gols de diferença (4;xl e 3xO,
respectivamente) e se garan
tiram na final da competição.
Campeã em 1964, a Espanha
enfrentará a Alemanha no do

mingo, às 15h45 em Viena. Os
alemães venceram a competi
ção em 1972, 1980 e 1996.

Já a Rússia, que lutava pelo
seu primeiro título europeu,
manteve a sina de Gus Hi
ddink de, na maioria das ve

zes, sucumbir nesta fase. No
comando da Holanda, na Copa
de 1998, e da Coréia do Sul,
no Mundial de 2002, o técnico
viu o adversário avançar à de
cisão. Mesmo assim, o técni
co se manteve como o "mago
das seleções". Além das duas

passagens citadas, o holandês
levou a Austrália às oitavas
de-final da Copa do Mundo do
ano passado, na Alemanha, e

se tornou um dos nomes pre
feridos de seleções menores

que buscam sucesso em algu
ma competição.

No primeiro tempo, a Rús
sia foi melhor que a Espanha
e criou as melhores chances
de gol, principalmente com

Pavlyuchenko. Sensação da

equipe na Eurocopa, o cami
sa 10 Arshavin pouco apa
receu, assim como na etapa

Espanhóis comemoram um dos gols na vitória que colocou a "Fúria" na final da Eurocopa contra a Alemanha

final, e ainda viu sua seleção
sair atrás no placar. Logo aos

quatro' minutos do segundo
tempo, Iniesta invadiu a área

russa pela esquerda e bateu
cruzado, em direção à peque
na área. Esperto, Xavi desviou
no meio do caminho e man-

dou a bola para po rede: lxO.
Melhor em campo, a Espa

nha sufocou a Rússia em seu

campo de defesa e, com isso,
veio o segundo gol. Aos 28,
Fabregas deu um belo passe
para Daniel Güiza, na gran
de área. O atacante tocou na

saída do goleiro Akinfeev e

ampliou a vantagem da sua
equipe. E aos 36min da etapa
final, Fabregas foi lançado na

ponta esquerda e cruzou ras

teiro para David Silva, que
dominou a bola e não deu
chances para o goleiro ..

Flu desembarco esbanjando otimismo
Técnico promete: "vamos pintar Campeão da Libertadores no muro das Laranjeiras"

RIO DE JANEIRO

A derrota para a LDU por
4x2 no primeiro jogo da firial da
Libertadores balançou o grupo,
mas não diminuiu o otimismo
no Fluminense. Após um vôo

.
de cerca de seis horas e meia, a
delegação tricolor desembarcou
cansada no Aeroporto Inter-

8 nacional do Rio de Janeiro. "Já
o . .... •

� passamos por situações piores
,§: nesta Libertadores. Aqui noMa
g racanã, a história será diferente.
� Fico mais confiante com a tor-

cidado Fluminense toda junta.

Quem for ao jogo na quarta vai
sair feliz", volta a assegurar o

técnico Renato Gaúcho, que
utilizou o mesmo discurso na

coletiva após a partida.
A confiança que o Tricolor

vai reverter o resultado na se

mana que vem também tomou
conta dos jogadores que até em
conversa entre eles se dizem

seguros que a virada é possí
vel. Renato Gaúcho, prometeu
o título. e cravou: "vamos .pin-,
tar campeão da Libertadores
no muro das Laranjeiras". Para

isso, ele aposta na força da tor
cida no Maracanã no jogo de
volta.

.

"Não tem desespero. Quem
tem que estar desesperado é o

adversário que vai encontrar 80
mil pessoas no Maracanã", aler
tou logo após o jogo em Quito.
O técnico tem fatos concretos

para fazer a promessa. Basta
lembrar que esse mesmo Flu
minense conseguiu fazer dois
gols de vantagem contra São
Paulo e '0 carrasco brasileiro
Boca Juniors.
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RECITAL E MESTRES
Alex Klein toca, amanhã, ao lado de Catalina Guevara e Talita Martins

JARAGUÁ DO SUL

Para relembrar os dias de Femusc,
nos quais a música toma conta de Ja
raguá do Sul, o diretor artístico do fes
tival, Alex Klein, volta à cidade ama

nhã. Só que na noite deste sábado, ele
sobe ao Pequeno Teatro do Centro Cul-

.

tural Scar, exclusivamente, para tocar.

Oboísta renomado no mundo inteiro,
o músico se junta à fagotista Catalina
Guevara, da Costa Rica, e à pianista e

harpista Talita Martins.
O recital integra a programação

do Winds Day, urn. master class di
recionado aos instrumentistas em

geral. As oficinas iniciam às 10h e

são divididas em três momentos. No

primeiro, o foco está no oboé e no

fagote. Depois, no começo da tarde,
é a vez de Klein falar a respeito de
técnicas e organização de estudos
musicais. Para completar, às 15h, as

dicas valem para todas as pessoas
que se dedicam aos sopros.

À noite, a maratona termina com

a apresentação, composta de três

obras. A largada do recital será ao

som da Sonata em sol 'maior para
-oboé e piano, do compositor italiano
Giuseppe Sammartini. Na seqüência,
Alex Klein e Talita Martins demons
tram ao público a suavidade típica
de Claude Debussy imortalizada em

Reverie. Já para encerrar, Catalina
Guevara também se reúne à dupla,
formando o trio 'de piano, fagote e

oboé do francês Francis Poulenc.
O recital começa às 20h30. Os

acessos estão à venda na bilheteria
da Scar e no site www.ingressorapi
do.com.br, Eles custam R$ 20, mas
estudantes e idosos pagam somente
a metade. Quem quiser participar do
master class de fagote e oboé pode
se inscrever como aluno ouvinte ou

ativo. O custo é de R$ 30 e R$ 50,
respectivamente. Os demais ínstru
mentistas pagam R$ 35. Outras in

formações pelo e-mail cursos@scar.
art.br ou no telefone 3275-2477.

KELLY ERDMANN O oboísta Alex Klein tocou por dez anos no Orquestro Sinfônico de Chicago, nos Estados Unidos
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